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کارشناسان مسائل بین الملل مطرح کردند:

چشم انداز  احیای برجام
فرارو- پایگاه خبــری Insider Voice طی گزارشــی در مورد آخرین وضعیت برجام نوشــته 
است: برخی ناظران و تحلیلگران هشــدار می دهند که در صورت شکست تالش ها جهت احیای 

برجام، احتمال اوج گیری تنش ها میان 
تهران و واشنگتن بسیار زیاد است. در 
این رابطه به طور خاص به این مســئله 
اشاره می شود که اگر دولت جدید ایران 
با رویکــردی حداکثــری در مذاکرات 
حاضر شــود و دولت آمریکا هم حاضر 
بــه همراهی در این راســتا نباشــد، به 
احتمال فــراوان روند متقابل تشــدید 
تنش ها میــان دو طرف بــار دیگر اوج 
خواهد گرفت.به گــزارش فرارو، در این 

راســتا احتمال دارد که ایران بار دیگر سطح غنی ســازی اورانیوم خود را افزایش دهد و در جبهه 
مقابل آمریکا نیز با حمایت اتحادیه اروپا بر شدت تحریم های خود علیه تهران بیفزاید. یک چنین 

چرخه ای حتی می تواند دو طرف را به آستانه جنگ و درگیری نظامی برساند.
در این چهارچوب، برخی تحلیلگران دولت بایدن را سرزنش می کنند، زیرا معتقدند این دولت با 
وجود  لفاظی های خود مبنی بر عالقه اش جهت احیای برجام همچنان راه و روش دولت سابق 
آمریکا به ریاســت جمهوری »دونالد ترامپ« را در پیش گرفته و عمال »کارزار فشار حداکثری« 

علیه تهران را در قالبی جدید دنبال می کند.
امری که با واکنش دولت جدید ایران رو به رو خواهد شد و احتمال دستیابی به یک توافق میان 
دو طرف را تا حد زیادی کاهش می دهد و در نقطه مقابل، احتمال تشدید تنش ها میان دو طرف 

را به شدت افزایش می دهد.
علی بیگدلی، کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اینکه به زودی مذاکرات برجام از سر گرفته 
می شود، اظهار داشت: اینکه مذاکرات شروع شود خیلی مهم نیست، زیرا این کار در گذشته نیز 
انجام شده و در آینده نیز رخ خواهد داد، مهم نتیجه ای است که به دست می آید، درحال حاضر باید 
دید دو طرف همچنان بر مواضع گذشته خود هستند یا از آن ها عبور کرده و آن را تعدیل کرده اند.وی 
افزود: با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد که از یک طرف مشکالت معیشتی و اقتصادی 
چالش های بسیار زیادی را ایجاد کرده، به طوری که بسیاری از مردم در تامین مایحتاج ضروری 
خود با مشکل روبه رو هستند و از طرف دیگر به دلیل شیوع گسترده کرونا در کشور اوضاع پیچید ه 
ای حکم فرماست، دیگر ادامه این وضعیت امکان پذیر نیست و باید دید آیا ایران از خود انعطاف 

نشان خواهد داد یا اینکه همچنان بر مواضع قبلی خود تاکید می کند.
بیگدلی با تاکید بر اینکه اگر ما خواهان احیای برجام هستیم، باید نگاه خود به غرب را عوض کنیم، 
اضافه کرد: در حال حاضر اوضاع منطقه بعد از اتفاقاتی که در افغانســتان رخ داده بسیار پیچیده 
شده و می توان گفت، خاورمیانه به مرحله جدیدی قدم گذاشته، بنابراین در مورد اینکه مذاکرات 
آتی به نتیجه برسد و برجام احیا شود، باید گفت که نمی توان امیدوار بود آنچه که در سال ۲۰۰۵ و 
۲۰۱۵ به امضا رسیده در حال حاضر نیز قابلیت اتکا داشته باشد، زیرا که زمان و فضای آن زمان با 

امروز بسیار تفاوت دارد و به نظر نمی رسد که آمریکا نیز زیر بار چنین موضوعی برود.
امیرعلی ابوالفتح، کارشــناس مسائل آمریکا نیز با اشــاره به این که فاصله خواسته های ایران و 
آمریکا در موضوع برجام از یکدیگر بسیار زیاد دارد، اظهارداشت: اگر قرار بود این فاصله کم شود در 
زمانی که بایدن به عنوان رییس جمهور انتخاب شد و دولت روحانی سرکار بود این امکان وجود 
داشت برجام احیا شده و تحریم ها رفع شــوند، اما با توجه به اینکه خطوط قرمز دو کشور فاصله 

بسیار زیادی از هم دارند احیای برجام به این زودی ها اتفاق نخواهد افتاد.

علی الریجانی و آملی الریجانی از سیاست ایران حذف شدند؟

 زمین بازِی متفاوت
ایسنا نوشت: علی الریجانی، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام این روزها با حضور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به ریاســت برادرش آملی الریجانی بر حضور در عرصه سیاست ایران 

تاکید می کند.
علــی الریجانی، رییــس ســابق مجلس شــورای اســالمی که در 
سیزدهمین دور رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری صالحیتش 
توسط شــورای نگهبان تایید نشــد؛ این روزها به عنوان عضو حقیقی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این نهاد حاضر می شود.

عدم احراز صالحیت الریجانی توســط شــورای نگهبان واکنش های 
بسیاری را درپی داشــت. تا آنجایی که رهبر انقالب در سخنرانی خود 
در ســالگرد رحلت امام )ره ( که پیش از برگزاری انتخابات بود، بدان 
اشــاره کرده و گفتند: در جریان عدم احراز صالحیت به برخی کسانی 
که صالحیت شان احراز نشد، جفا شد. به خودشان و خانواده هایشان 
نسبت هایی داده شد که معلوم شد خالف است. فضای مجازی بدون 
هیچ قید و بندی این مسائل را منتشر کردند. مطالبه من این است که 

دستگاه های مسئول جبران کنند. گزارش ها خالف واقع بود.
غالمرضا مصباحی مقدم، یکی از اعضای مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز اخیرا در گفت و گویی تصریح 

کرد که از رد صالحیت الریجانی بسیار شگفت زده شده بود. 
خود او نیز در نامه نگاری های متعددی با شــورای نگهبان خواســتار 
اعالم دالیل عدم احراز صالحیتش شــده که به نظر می رسد این شورا 

قصد علنی اعالم کردن دالیل خود را ندارد.
پس از این رد صالحیت و انتشــار رشــته توئیت آملــی الریجانی که 
اختالف او با سایر اعضای شورای نگهبان را نشان می داد و همچنین 
نوع پاســخگویی سخنگوی این شــورا  به درخواست الریجانی جهت 
انتشــار عمومی علت رد صالحیتش؛ عده ای گمــان کردند حذف دو 
برادر باقی مانده از  پنج برادر سیاسِی الریجانی در سیاست ایران آغاز 

شده است.
البته رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همان زمان اعالم کرد 
اختالف ســالیق و گالیه ها نباید موجب فراموشــی مصالح کلی نظام 
شود و از مردم برای حضور در انتخابات دعوت کرد؛ اما بعد از انتخاب 
ابراهیم رییســی به عنوان رییس جمهور در کسوت عضوی از شورای 
نگهبان اعتبار نامه او را امضا نکرد و مجدد بر اختالف های ایجاد شده 

پافشاری کرد.
باوجود آنکه تحلیلگران در آن ایام علــی الریجانی را حتی به احمدی 
نژاد، رییس دولت های نهم و دهم شبیه دانستند؛ اما او با صدور نامه 

تشکری به رهبر انقالب و بیانه هایی خطاب به مردم و جوانان خواستار 
حضور پررنگ آنان در انتخابات شــد. بازتاب گســترده رسانه ای این 

تالش نشان دهنده عزم او برای حضور مستمر در سیاست ایران بود.
پس از کناره گیری آملی الریجانی از عضویت در شورای نگهبان؛ که بر 
اساس حدس و گمان ها این کناره گیری به ادامه اختالف او با برخی 
از اعضای این شــورا که در زمان عدم احراز صالحیــت برادرش بروز 
کرده بود؛ شــایعات درباره حذف برادران الریجانی از عرصه سیاست 

بیشتر شد. 
با وجــود آنکه آملــی الریجانی تا امروز در کســوت ریاســت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام باقی مانده و با همین سمت در گذشت  آیت 
ا... سید محمد سعید حکیم را هم تســلیت گفت، به نظر می رسد او 
برخالف تالش علی الریجانی درصدد کناره گیری شــخصی پیش از 

کنارگذاشته شدن از عرصه قدرت و سیاست است.
پیش تر محمدجواد اردشــیر الریجانی، بزرگ ترین برادر که سه دوره 
نماینده مجلس شورای اسالمی بوده در ســال 98 به دستور ابراهیم 
رییسی از ریاست ستاد حقوق بشــر قوه قضاییه برکنار و علی باقری 

کنی جایگزین او شد.
باقر الریجانی نیز که سال ها معاون وزارت بهداشت و از صاحبان نفوذ 

در علوم پزشکی ایران بود در ســمت خود ابقا نشد و  قبل از تمام این 
ماجراها فاضل الریجانی در زمان ریاســت علی الریجانی در مجلس 
شورای اسالمی توســط احمدی نژاد با انتشــار جزئیات دیدارش با 

سعید مرتضوی از عرصه سیاست کنار رفته بود.  
با وجود حذف سیاسی سایر برادران الریجانی و تالش آملی الریجانی 
برای کناره گیری از صحنه اصلی قدرت؛ به نظر می رســد زمین بازی 
علی الریجانی متفاوت از برادرانش اســت. او که در ســمت ریاست 
مجلس شورای اســالمی به عنوان عضو حقوقی در مجمع تشخیص 
مصلحت عضویت داشت، در تاریخ 8 خرداد ۱399 با حکم مقام معظم 
رهبری به عضویت حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد و در 
جلسات این نهاد شرکت می کند. همچنین منصور حقیقت پور اعالم 
کرده بود که الریجانی گزینه رهبری بــرای پیگیری و امضای قرارداد 

جامع همکاری ۲۵ ساله با چین بوده است. 
رفتار رسانه ای او در پیام های تبریک و تسلیت اتفاقات ملی و سیاسی 
و همچنین حضورش در روز تنفیذ ابراهیم رییســی و جلســات اخیر 
مجمع نشــان می دهد این برادر ، قصد کناره گیری و حذف شــدن را 
ندارد، بلکه بی حاشیه برای استمرار حضورش در سپهر سیاسی ایران 

قدم بر می دارد.

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه اخباری که از 
منطقه پنجشیر در افغانستان می رسد اخبار نگران 
کننده اســت و حمالت به این منطقه به اشد وجه 
محکوم است، گفت: پنجشیر تنها راه حل سیاسی 
دارد و محاصره پنجشــیر به هیچ وجه از نظر حقوق 
بین الملل و حقوق بشردوستانه قابل قبول نیست.

سعید خطیب زاده در نشســت خبری روز دوشنبه 
خود با خبرنــگاران داخلی و خارجی در پاســخ به 
سوالی در مورد آخرین تحوالت در منطقه پنجشیر 
و اخبار منتشر شــده مبنی بر اینکه برخی از رهبران 
مقاومت این منطقه توســط پهپادهای پاکستانی 
کشته شده اند و اینکه پاکستان به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم در حمالت طالبان علیه مردم پنجشیر 
دخالت داشته اســت، گفت: اخباری که از پنجشیر 

می رسد اخبار نگران کننده ای است. حمالت شامگاه 
یکشنبه به اشد وجه محکوم است. شهادت رهبران 
افغانســتان مایه تاسف اســت و دخالت خارجی 
د باید بررســی شــود و ما این موضوع را در دست 

بررسی داریم.
این دیپلمات ارشد کشــورمان با بیان اینکه تاریخ 
افغانستان نشان داده اســت که دخالت مستقیم 
و غیرمستقیم نیروهای خارجی در امور افغانستان 
جز شکست برای نیروهای متجاوز نتیجه دیگری 
نداشته است، تصریح کرد: مردم افغانستان مردم 
اســتقالل طلب و غیور هســتند و هر گونه مداخله 
خارجی در امور افغانستان از نظر ما محکوم است.

ســخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه موضوع 
پنجشیر باید از طرف گفت وگو و با وساطت و حضور 

بزرگان افغانستان حل و فصل شود، ادامه داد: هیچ 
طرفی نباید اجازه دهد که این مســیر به برادرکشی 
ختم شود. طالبان باید به تعهدات خود در چارچوب 

حقوق بین الملل پای بند باشد. 
گرسنگی دادن به مردم پنجشیر، قطعی آب و برق 
آن ها و محاصره مردم پنجشیر مایه نگرانی و تاسف 
است. باید حقوق بشردوستانه ذیل حقوق بین الملل 
در این منطقه رعایت شــود. ایران تمام تالش خود 
را به کار می برد که به پایان آالم مردم افغانســتان 

کمک کند.

سخنگوی وزارت خارجه: 

نقش پاکستان درتحوالت پنجشیر به اشد وجه محکوم است

فارس نوشت: در حالی که ایران حمالت شامگاه یکشنبه در پنجشیر را شدیدا محکوم کرده، الجزیره به نقل از مقامات طالبان گزارش داد این گروه از ترکیه، ایران، 
چین، روسیه، پاکستان و قطر برای حضور در مراسم اعالم دولت جدید دعوت کرده است. یک منبع طالبان به خبرگزاری الجزیره گفت که این گروه مقدمات اعالم 
دولت جدید را تکمیل کرده است. الجزیره به نقل از یک منبع طالبان گزارش داد که ترکیه، چین، روسیه، ایران، پاکستان و قطر برای شرکت در اعالم دولت جدید دعوت 
شده اند.قرار بود دولت جدید افغانستان روز جمعه هفته گذشته اعالم شود، اما به دالیل نامعلوم به تاخیر افتاده است. تاکنون طالبان درباره زمان اعالم دولت جدید 
اظهارنظری نکرده است.پیش از این »مال عبدالغنی برادر«، معاون سیاسی طالبان گفته بود که تاکنون کار روی تشکیل یک حکومت همه شمول جریان دارد. به گفته 
وی، حکومت پاسخگوی همه خواهد بود.برادر در گفت وگو با تلویزیون الجزیره خطاب به مردم افغانستان گفت که طالبان برای بهبود بخشیدن به زندگی مردم تالش 
خواهند کرد.وی افزود که طالبان امنیت را برقرار خواهند کرد، چون به گفته وی برای توسعه اقتصادی مهم بوده و زمینه  اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی را فراهم  می 
کند. برادر اما نگفت که حکومت جدید دقیقا چه زمانی اعالم خواهد شد.این در حالی است که پیش از این اعالم شده بود به دلیل درگیری میان گروه مالبرادر و شبکه 
حقانی، وی زخمی شده و برای مداوا به پاکستان منتقل شده است. این در حالی است که فشار جهانی بر طالبان برای ایجاد حکومت همه شمول افزایش یافته است.

طالبان، ایران را به افغانستان دعوت کرد

محسن رضايی از مجمع 
تشخيص کنار می رود؟

خبر روز

وز عکس ر

حضور احمد 
مسعود در مرکز 

قرارگاه شتل

سوال يک نماينده از سازمان زندان ها: 

»مهدی هاشمی« چند روز به مرخصی رفته است؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، با اشاره به انتشار برخی اخبار 
مبنی بر اعطای مرخصی ویژه به مهدی هاشمی از زندان اوین اظهار داشت: همه انسان ها در برابر قانون 
برابر هستند و هر کسی مسئولیتش سنگین تر و باالتر باشد اگر جرمی مرتکب شود باید مجازات آن هم 
سنگین تر باشد.وی افزود: امروز می شنویم برخی افراد که پیش تر مناصبی را در کشور داشتند و هم اکنون 
به دلیل ارتکاب برخی جرائم دوران حبس خود را در زندان سپری می کنند از مرخصی های خاص استفاده 
می کنند؛ اما متاسفانه زندانیانی که به جایی وصل نبوده و پارتی خاصی ندارند و سابقه مدیریتی ویژه ای 
هم ندارند، همچنان در زندان به  سر برده و از امکان استفاده از امتیازهای خاص محرومند.وی گفت: در 
اذهان و افکار عمومی سوالی وجود دارد که قوه قضاییه و سازمان زندان ها باید به آن پاسخ دهند که مهدی 
هاشمی و حسین فریدون تاکنون چند روز از دوران حبس خود را سپری کرده و چند روز مرخصی بوده و به 
چه دالیلی مرخصی گرفته اند؛ عدالت می طلبد چنین چیزی شفاف سازی شود چرا که پذیرفتنی نیست 
مهدی هاشمی از پایان سال گذشته از زندان مرخصی گرفته باشــد اما پس از پایان مرخصی، مراجعه 
نکرده باشد و شاید اگر عدم مراجعه او به زندان رسانه ای نمی شد و اعضای کمیسیون اصل 9۰ مجلس از 

زندان اوین بازدید نمی کردند، اصال او خود را به زندان معرفی نمی کرد.

معاون احمدی نژاد: 

خروج من به نفع رییسی در انتخابات برای سهم خواهی نبود
مسعود زریبافان، معاون رییس جمهور در دولت دهم در پاسخ به این سوال که پس از انصراف شما 
از حضور در عرصه رقابت ریاست جمهوری برخی گمانه زنی هایی مطرح شد مبنی بر حضور شما در 
ترکیب دولت سیزدهم آیا تاکنون صحبتی در رابطه با حضور در دولت سیزدهم با شما مطرح شده 
است و آیا بنای قرار گرفتن در ترکیب دولت ســیزدهم را دارید، گفت: ورود من و سپس خروج از 
عرصه انتخابات ریاست جمهوری به نفع آقای رییسی، با قصد سهم خواهی نبود که انتظاری از ایشان 

برای عضویت در کابینه داشتم باشم.
 

نقض حکم محکوميت »پوری حسينی« تکذيب شد
رییس دادگاه کیفری یک استان تهران با تکذیب ادعای نقض حکم محکومیت پوری حسینی گفت: 
دیوان عالی حکم جدیدی در مورد پوری حسینی صادر نکرده است.جواهری، قاضی رسیدگی کننده 
به پرونده علی اشرف پوری حسینی در پی انتشار برخی اخبار در فضای مجازی مبنی بر نقض حکم 
پرونده رییس پیشین سازمان خصوصی سازی، اعالم کرد: در پی ارجاع پرونده از دادسرا و انجام 
رســیدگی های قضایی در نهایت طی دادنامه ای منجر به صدور حکم محکومیت متهم شد.رییس 
دادگاه کیفری یک  استان تهران خاطرنشان کرد: در پی فرجام خواهی وکیل متهم، پرونده به دیوان 
عالی کشور ارجاع شد و شعبه رســیدگی کننده در دیوان عالی کشــور رای بدوی را به لحاظ نقص 

تحقیقات به شعبه صادرکننده رای اعاده کرد.

ادعايی درباره علت اخراج بيژن عبدالکريمی از دانشگاه آزاد
به دنبال انتشــار خبر اخراج بیژن عبدالکریمی، دانشیار گروه فلســفه دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران شمال از دانشگاه، یک منبع آگاه گفت: »این استاد دانشگاه به علت موضوع سخنرانی  اش در 
وزارت کشور که در تاریخ 3۰ اردیبهشت ماه ۱398 ایراد شد، اخراج شده است.«این فرد آگاه اضافه 
کرد: »سخنرانی آقای عبدالکریمی در وزارت کشور به دعوت خود این وزارت خانه بوده است.« وی 
همچنین با اعالم این خبر که تعدادی از دانشجویان این دانشگاه هم اخراج شده اند، تصریح کرد: 

یکی از اتهام هایی که به عبدالکریمی وارد شده، دفاع از خاندان پهلوی است.

کافه سیاست

حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم، فعال 
سیاسی اصولگرا، درخصوص »تقسیم کار در 
تیم اقتصادی دولت و حضور دو چهره شاخص 
مانند محســن رضایــی در جایــگاه معاونت 
اقتصــادی رییس و محمد مخبــر در جایگاه 
معاون اول و اینکه مســئولیت هماهنگی تیم 
اقتصادی برعهده چه کسی خواهد بود؟«، گفت: 
من معتقدم که باید رییس جمهور خیلی شفاف 
نسبت به نفر ارشد اقتصادی دولت اعالم موضع 
کند، البته اعالم موضع کرده و شفاف هم بوده 
است؛ یعنی اینطور نیست که پنهان مانده باشد، 
ایشــان اعالم کرده اند که آقای مخبر مسئول 
هماهنگی تیم اقتصادی دولت است و از این 
جهت ظاهرا جای نگرانی نیست.وی ادامه داد: 
نقش آقای رضایی نقــش معاونت اقتصادی 
اســت، معاونت اقتصادی در ادوار گذشــته 
دولت ها نقش مشاور داشته، نه نقش رهبری 
تیم اقتصادی دولت. اگر اکنون هم همین طور 
باشــد، تصور نمی کنم مشــکل یا دوگانگی به 
وجود بیاید. البته اگر احتماال در این میان، بین 
این دو بزرگوار اختالف نظری پدید آمد، ما باید 
انتظار داشته باشــیم که رییس جمهور تعیین 
تکلیف کند و موضع اول ایشان که تاکنون اعالم 
شده این اســت که آقای مخبر مسئولیت این 
مســئله را برعهده دارد.عضو مجلس خبرگان 
رهبری درباره طرح برخی گمانه زنی ها پیرامون 
یکدست نبودن تیم اقتصادی دولت، بیان کرد: 
من این اختالف دیدگاه بین اعضای اقتصادی 
دولت را قبول ندارم، گمان می کنم یک القایی 
دارد صورت می گیرد که این ها شخصیت هایی 
هستند که همگی صاحب نظرند و ممکن است 
دیدگاه هایشان با هم اصطکاک داشته باشد. در 
حالی که به نظر من واقعیت امر اینگونه نیست.

وی گفت: برخــی از این آقایــان صاحب نظر 
هســتند ولی بعضی دیگر صرفا در حوزه اجرا 
و عمل سوابق و توانایی هایی دارند و در نتیجه 
اینطور نیســت که همگی در حوزه نظریه های 
اقتصادی اهل اظهارنظر باشــند؛ لــذا از این 
جهت من فکر نمی کنم ناهماهنگی در این تیم 

ایجاد شود.

ذره بین
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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان:

 صنایع تبدیلی از اسراف محصوالت کشاورزی
 جلوگیری می کند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در بازدید از سردخانه و کارخانه فرآوری سیب زمینی 
در حاشیه شــهر دامنه از توابع شهرســتان فریدن اظهار داشت: بنده ســال های قبل، هنگامی که 
مشــاهده می کردم که انبارهای ســیب زمینی این مناطق تا سقف پر شــده و مازاد آن دور ریخته 
می شــود، بســیار اندوهگین می شــدم و از همان موقع راه اندازی کارخانه صنایع تبدیلی را دنبال 
کردم و پیشنهاد آن را به دولتی ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی ارائه دادم.آیت ا...سید یوسف 
طباطبایی نژاد افزود: مدیر این مجموعه قدم خیر برداشته و با راه اندازی این سردخانه و در آینده ای 
نزدیک تکمیل و گســترش کارخانه، می تواند به مردم منطقه خدمت کرده و از اسراف محصوالت 
کشاورزی جلوگیری کند. وی با بیان اینکه روایات اسالمی بر خدمت مستمر و بدون وقفه به فقرا 
تاکید دارد، تصریح کرد: راه اندازی یک واحــد تولیدی و یا صنایع تبدیلــی در مناطق محروم و یا 
کم برخوردار سبب می شود که مردم مشغول به کار شوند و با احترام درآمد کسب کنند؛ به نظر من، این 
اقدام بهتر از این است که گاهی اوقات بسته های غذایی و کمک معیشتی به مردم منطقه داده شود.

طباطبایی نژاد گفت: بنده دعا می کنم خدای مهربان به سرمایه گذاران این کارخانه برکت دهد؛ چرا که 
کار ارزشمندی را انجام دادند و این اقدام، بهترین راه کمک به کشاورزان و مستضعفین منطقه است.  

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان:
لبنیات دوباره گران می شود

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار داشت: تولید کنندگان درخواست 
افزایش نرخ ۱۰ قلم محصوالت لبنیات را کرده اند.حســین ایراندوست گفت: درخواست افزایش 
قیمت لبنیات در پی افزایش نرخ شیر خام به دلیل فشار تورمی و باال رفتن هزینه های تولید دامداران 
است.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان درباره علت افزایش نرخ 
شیر خام اظهار داشــت: در حال حاضر هزینه کرایه حمل، سه برابر شــدن علوفه باعث شده است 
که قیمت شــیر خام افزایش یابد.وی بیان کرد: محصوالت لبنی که قیمت آن به صورت دستوری 
تصویب می شود ،افزایش نداشته است.ایراندوست گفت: با توجه به اینکه هنوز قیمت جدید ۱۰ قلم 
محصوالت لبنی مشخص نشده، قیمت آن نباید تغییر کند، اما ممکن است کارخانه به دلیل نداشتن 

صرفه اقتصادی دیگر آن کاال را تولید نکند.

تولید مستندی درباره موانع سرمایه گذاری در صنعت سنگ
فیلم مستند »سنگ ها را بسته اند« پس از حدود دو هفته فیلمبرداری در اصفهان و حدود شش 
ماه تدوین به کارگردانی و تهیه کنندگی سیامک مختاری، با موضوع موانع سرمایه گذاری در صنعت 
سنگ، آماده نمایش شد.سیامک مختاری، درباره ســوژه مستند جدید خود گفت : حین ساخت 
مستند »قزل قیه« افرادی که در زمینه معدن یا کار با سنگ های الشه و ضایعات سنگ دچار مشکل 
شده بودند به ما مراجعه کردند و شــرح پرونده ای را برایم گفتند، به مرور با آقای »حسام الدین« 
آشنا شدیم و متوجه شدیم با بررسی این پرونده در قالب یک مســتند، می توان نقدی صریح به 
موانع اشتغال زایی در کشور وارد کرد. این مســتند درباره خانواده ای است که تمام سرمایه خود را 
برای آموزش فرآوری ضایعات سنگ ساختمانی در شهر تیران به میان می گذارند و در عرض یک 
سال مسیر سختی را سپری می کنند و در نزدیکی قله موفقیت، عده ای، سنگ های عظیم را بر  ریل 
موفقیت آنها روانه می کنند.در این مستند 43 دقیقه ای، فاضل علی پور به عنوان دستیار کارگردان 
و صدابردار و محمدرضا ارشدی، به عنوان دســتیار تصویر، فعالیت داشته اند. مستند »سنگ ها را 
بسته اند« تهیه شده در موسسه اومافیلم و محصول سازمان هنری رسانه  ای اوج است و به زودی 

در شبکه نمایش خانگی عرضه می شود.

عزم جدی اصفهان برای رصد و احیای واحدهای صنعتی راکد؛

صنعت جان می گیرد

اصفهان به عنوان یکی از مولدترین استان های کشور در بخش صنعت و 
تولید، عزم خود را برای رصد و احیای واحدهای صنعتی راکد و غیر فعال 
با مشارکت بخش خصوصی جزم کرده است و نگاه امید به برنامه های 

دولت سیزدهم برای تقویت آنها دارد.
 استان اصفهان با هشــت هزار و ۸۷4 واحد صنعتی و صنایع معدنی 
و ۷۰ شهرک صنعتی با حجم سرمایه گذاری ۵۶۵ هزار میلیارد ریال و 
اشــتغال ۲۷3 هزار نفر، یکی از قطب های اصلی اقتصادی و صنعتی 
کشور به شمار می آید به طوری که ۱۲ درصد تعداد کل واحدهای صنعتی 
و معدنی کشور را در بردارد.میزان حجم ســرمایه گذاری در واحدهای 
صنعتی و صنایع معدنی این استان هشت درصد و اشتغال صنایع آن 
حدود ۱۱ درصد اشتغال این بخش در کل کشور را دربرمی گیرد و بیشتر 
صنایع آن در زمینه های فوالد و محصوالت فوالدی، فرش ماشــینی، 
نســاجی و پوشــاک، مواد و محصوالت شیمیایی، ســیمان، سنگ، 
نسوزها، کاشی و سرامیک، آجر، قطعات خودرو و لوازم خانگی هستند.

در واقع سهم این استان با بیش از پنج میلیون و 3۰۰ هزار نفر جمعیت، 
در صنعت کشور ۱۲ درصد، سرمایه گذاری هشت درصد، اشتغال صنعتی 
۱۱ درصد و رتبــه اش در طرح های نیمه تمام صنعتــی و تعداد معادن 
کشور، اول و از نظر ذخایر معدنی، دوم است؛ 4۵ درصد فوالد کشور و ۵۵ 

درصد مصنوعات طال در اصفهان تولید می شود و 4۵ درصد سهم صنایع 
سنگ و 4۵ درصد سهم نساجی کشور به این استان اختصاص دارد.

با وجود ظرفیت هــای صنعتی و معدنی در اســتان اصفهــان به دلیل  
محدودیت ها و مسائل ایجاد شده در سال های گذشته مانند تحریم های 
ظالمانه، کمبود نقدینگی و شــیوع ویروس کرونا، برخی از واحدهای 
صنعتی و تولیدی در این خطه با مشکالتی مواجه و تعدادی از آنها دچار 
رکود و غیر فعال شدند.در سال های اخیر تالش هایی برای رفع مشکالت 
واحدهای صنعتی و احیای آنها با اقداماتی مانند تشکیل کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید در اســتان ها صورت گرفت؛ اما کارشناسان معتقدند 
که با توجه به برخی از شــرایط جدید پیش آمده مانند دوران کرونا نیاز 
است که اقدامات جدیدی متناسب با وضعیت روز برای رفع مشکالت و 

محدودیت های واحدهای صنعتی انجام شود.
اهمیت این موضــوع به حدی اســت که رییس   جمهــوری در یکی از 
نشست های اخیر هیئت دولت، خواستار شفاف سازی و پایش وضعیت 
واحدهای صنعتی و تولیدی کشور شد و از مسئوالن خواست که هرچه 
ســریع تر وضعیت جهش تولید در حوزه صنعت و اشتغال کارشناسی 
و راهکارهای عملی در شتاب بخشــی عملی به فعالیت های این حوزه 

لحاظ شود.

ابراهیم رییسی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش   های موجود حدود 4۰ 
درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت با چالش مواجه است، تاکید کرد 
که الزم است کارگروهی با حضور وزارتخانه   های مربوطه از جمله صنعت، 
معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ایجاد شود تا پایش کارگاه   های 
تولیدی و شهرک   های صنعتی، ظرفیت   های موجود و واحدهای تعطیل 
یا نیمه تعطیل کشور انجام شود و راهکارهای رفع موانع پیش روی آنان 

در دستور کار قرار گیرد.

رصد واحدهای صنعتی راکد با مشارکت بخش خصوصی در اصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری اصفهان 
با اشاره به اقدامات انجام شــده در استان برای شناســایی و احیای 
واحدهای صنعتی غیر فعال، اظهار داشت: از اواسط سال ۹۸ با مشارکت 
بخش خصوصی و خانه صنعــت، معدن و تجارت یک گــروه کاری با 
عنوان »راه اندازی مجدد واحدهای راکد و نیمه راکد در استان اصفهان« 
تشــکیل و اقدامات قابل توجهی با همکاری سازمان صنعت، معدن و 

تجارت و شرکت شهرک های صنعتی انجام شد.
سید حسن قاضی عســگر با بیان اینکه خانه صنعت، معدن و تجارت 
در این گروه کاری به روش دقیق و جدیدی برای رصد آخرین وضعیت 
واحدهای صنعتی و تولیدی و شناســایی واحدهای راکد دست یافت 
است، افزود: اطالعات مربوط به واحدهای صنعتی و معدنی استان در 
یک بانک اطالعات جمع آوری و با توجه به تعاریف صورت گرفته برای 
واحدهای فعال، نیمه فعال و راکــد، وضعیت هریک از واحدها تعیین 

و ثبت خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این گروه کاری در ســال گذشته یکهزار و ۱۷۰ واحد 
صنعتی راکد و نیمه فعال شناسایی شد، گفت: یکی از مهمترین اهداف 
تشکیل این گروه کاری این است که مشــکالت واحدهای راکد و نیمه 
فعال احصا و برای رفع آنها با توجه به ظرفیت های اســتان، اقدام شود 
به عنوان مثال به آنهــا برای فروش محصوالت یا اجرایی شــدن ایده 

اقتصادی کمک می شود.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان بــا بیان اینکه 
هماهنگی خوبی بیــن خانه صنعت، معدن و تجارت که یک ســازمان 
مردم نهاد اقتصادی به شمار می آید و ارگان های مربوطه در اصفهان برای 
بررسی وضعیت واحدهای راکد و نیمه فعال به وجود آمده است، افزود: 
تعدادی از واحدهای صنعتی راکد با مشکالت اساسی و حاد مانند عدم 
توجیه اقتصادی فعالیت یا متناسب نبودن محصوالت آنها با نیازهای 

کشور مواجه هستند.

مجری پروژه راه آهــن اصفهان- شــهرکرد گفت: 
طی ماه های گذشــته روند اجرایی پــروژه راه آهن 
اصفهان- شهرکرد ســرعت قابل توجهی گرفته و با 
فعالیت تمام کارگاه ها و اســتفاده از ظرفیت های 
موجود، اکنــون در بخش زیرســازی بیش از ۵۵ 
درصد پیشرفت کرده است.علیرضا صلواتی درباره 
پروژه راه آهن اصفهان- شهرکرد، اظهار کرد: پروژه 
احداث راه آهــن اصفهان- شــهرکرد از پروژه های 
اقتصاد مقاومتی مجموعه شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقلی کشــور اســت که به طول 
۹۲ کیلومتــر دسترســی مرکز اســتان چهارمحال 
و بختیاری به شــبکه سراســری ریلی را از طریق 

استان اصفهان میســر می کند.وی با تشریح این 
پروژه، گفت: راه آهن اصفهان- شهرکرد از ایستگاه 
حسن آباد شــهر مبارکه آغاز و با طی ۲۱ کیلومتر به 
ایستگاه کاریز و پس از آن به ایستگاه سفیددشت 
می رسد که این ایستگاه، در ابتدای ورود به استان 
چهارمحال وبختیاری، در نیمه راه یعنی کیلومتر 4۶ 
پروژه و در شــهرک صنعتی سفیددشت واقع شده 
و مطابق برنامه ریزی ها خــط آهن اصفهان- اهواز 
که در آینده ای نزدیک پروژه آن آغاز خواهد شد، از 
این ایستگاه جدا می شــود.مجری پروژه راه آهن 
اصفهان- شــهرکرد ادامــه داد: پس از ایســتگاه 
سفیددشت، در کیلومتر ۷۲ ایســتگاه فرخ شهر را 
داریم که کنار منطقه ویژه اقتصادی شــهرکرد واقع 
می شود و در آخر نیز در کیلومتر ۹۰ ایستگاه راه آهن 
شهرکرد را خواهیم داشــت.وی با اشاره به پیشینه 
پروژه راه آهن اصفهان- شهرکرد، خاطرنشان کرد: 

این پروژه از ســال ۱3۹۰ و در قالب چهــار قطعه با 
اولویت قطعه دوم آغاز به کار کرد که به دلیل برخی 
مشــکالت پروژه تا ســال ۹۸ تقریبا متوقف بود و 
میزان کمی پیشرفت داشت، اما خوشبختانه از سال 
۹۸ با هماهنگی دولت و ســازمان برنامه و بودجه 
با توافق نامه ای که بین آن ها امضا شــد، اعتبارات 
مشخص و بیشتری برای راه آهن اصفهان- شهرکرد 
تخصیص و در ردیف بودجه ساالنه در نظر گرفته شد.
صلواتی افــزود: تخصیص اعتبارات باعث شــد تا 
در ســال ۹۸ تمام قطعات پروژه راه آهن اصفهان- 
شــهرکرد کامال فعال شــود و تاکنون این پروژه در 
بخش زیرســازی پیشــرفت قابــل مالحظه  ۵۵ 
درصــدی و در بخش ایســتگاه ها نیــز ۷.۱ درصد 
پیشرفت داشته و در مجموع برای بخش زیرسازی، 
ایســتگاه و روســازی 34 درصد پیشــرفت را دارا 

هستیم.

 پیشرفت زیرسازی راه آهن اصفهان- شهرکرد
 از  نیمه گذشت

دیدگاه

رییس جهاد کشاورزی استان خبر داد:

 افزایش 10 درصدی جوجه ریزی 
نسبت به سال گذشته در اصفهان

رییس سازمان جهادکشاورزی اســتان اصفهان در جلسه کارگروه توســعه بخش کشاورزی در 
فرمانداری اردستان، اظهار داشت: در زمینه تامین نهاده های دامی نسبت به سال گذشته شاهد 
افزایش ۱۰ درصدی جوجه ریزی بوده ایم.مهرداد مرادمند افزود: تمام گوشــت مرغ ها با قیمت 
مصوب به بازار عرضه و توســط ســامانه رهتاب این موضوع کنترل شده اســت.رییس سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان خاطرنشــان کرد: مدیران جهاد کشاورزی در سطح شهرستان ها 
می توانند یک ســری از تصمیمات را بگیرند و اختیارات خوبی در جهت حل مســائل و مشکالت 

تفویض شده است.
مرادمند تصریح کرد: اســتان اصفهان در کشور رتبه اول تولید شــیر، رتبه دوم تولید تخم مرغ و 
گوشــت مرغ را به خود اختصاص داده اســت.در ادامه، فرماندار اردســتان با بیان اینکه باید به 
سمت اقتصادی شدن کشاورزی در اردستان حرکت کنیم، گفت: در راستای بهره ور شدن هر چه 
بیشتر و اقتصادی شــدن کشاورزی کارگروه توسعه بخش کشــاورزی در اردستان تشکیل شده 
است.حمید رضا تاملی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تنها ۱۶ هزار تن علوفه به شهرستان 
اختصاص داده شده، تاکید کرد: نیاز شهرستان به خوراک و علوفه مورد نیاز دام در سال ۱۱۷ هزار 
تن است.وی خاطرنشان کرد: رتبه های برتر اســتان در زمینه تولید گوشت سفید، انار و پسته در 

اختیار اردستان است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

 24۵ سرمایه گذار   متقاضی احداث گلخانه  در اصفهان
 منتظر تسهیالت هستند

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: ۲4۵ سرمایه گذار برای احداث گلخانه 
در استان در انتظار ارائه تســهیالت بانکی برای آغاز فعالیت خود هستند.احمدرضا رییسی زاده، 
افزود: پرونده سرمایه گذاری ۲4۵ سرمایه گذار بخش خصوصی برای دریافت تسهیالت به بانک 
کشاورزی استان فرستاده شده تا با آغاز فرآیند ارائه وام، نیاز این فعاالن اقتصادی رفع شود.وی 
با اشاره به اینکه طی ۶ ماهه امسال توزیع اعتبارات بانکی در استان صورت نگرفته است، بیان کرد: 

این تعداد پروژه بخش خصوصی ۱۱ هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی نیاز دارد.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان،  میزان تسهیالت پرداختی سال گذشته در 
اســتان را هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعالم  کرد و  گفت: نیمی از این مبلغ برای ســرمایه گذار در 4۷ 
گلخانه تیران و کرون اختصاص یافته که بیشــترین حجم سرمایه گذاری در این شهرستان بوده 

است.
وی خاطرنشــان کرد: پارســال ۲۱۸ واحد گلخانه ای در اســتان اصفهان راه اندازی شد.رییسی 
زاده با بیان توجه به بســته بندی و برندســازی برای تکمیــل حلقه تولید در حــوزه محصوالت 
گلخانه ای تصریح کرد: این اقدام با تشکیل شــرکت تعاونی های گلخانه داران شهرستان ها آغاز 
و اتحادیه استانی این شرکت ها نیز تشکیل شــد تا بتوانند از سرمایه گذاران این بخش، حمایت 
 و فرصت ســازی برای هدایت بخش خصوصی در ادامه فرآیند تولید مثل بسته بندی و صادرات 

انجام شود.
وی با بیان اینکه توسعه سطح زیرکشــت گلخانه ای برای این استان و همچنین ارزآوری کارآمد 
اســت، گفت: میزان مصرف آب پایین در این عرصه و حجم باالی تولید، اشتغال و درآمدزایی، از 
فرصت ها و قابلیت های ویژه این بخش است.بیش از ۲ هزار و ۵۰ هکتار گلخانه در  اصفهان وجود 
دارد که میزان تولید محصوالت گلخانه ای در این استان اکنون به 3۵۰ هزار تن در سال رسیده است 

در حالی که این رقم در سال ۹۲، ۱۶۸ هزار تن بود.

خبر خوان

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه فروشندگان و تعویض کنندگان روغن و فیلتر خودروی اصفهان گفت: درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت انواع روغن موتور، از اول سال ۱4۰۰، 
به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داده شد.محمد امیدفر  اظهار کرد: این ســازمان در تیرماه امسال با 4۱ درصد افزایش قیمت انواع روغن 
موتور، موافقت کرد.رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان روغن و فیلتر خودروی اصفهان افزود: علت افزایش قیمت انواع روغن موتور، افزایش دستمزد 
کارکنان و گرانی مواد اولیه در تولید آن بوده است.امیدفر در پایان بیان کرد: در صورتی که همشهریان عزیز با افزایش بیشتر قیمت، مواجه شدند، به بازرسی اداره 

صنعت، معدن و تجارت )شماره تماس۱۲4(، یا بازرسی اصناف و یا بازرسی اتحادیه، اطالع دهند.

علت گرانی روغن موتور چیست؟

ایمن سازی لوله 
22 اینچ ورودی 

رلیف های مرکز انتقال 
نفت شماره 2 مارون

با تالش کارشناسان واحد تعمیرات 
خط منطقه اصفهان، ایمن ســازی 
لولــه ۲۲ اینــچ ورودی رلیف هــای 
مرکز انتقال نفت شهید بدیع صنایع 
رامهرمز )شماره ۲ مارونـ  اصفهان( 

انجام شد.

وز عکس ر

 ریسک پذیری شرط ورود 
به حوزه مشاغل خانگی

به اعتقاد یک فعال حوزه مشاغل خانگی در 
اصفهان، برای ورود به حوزه مشاغل خانگی 
باید ریســک پذیر بود، به این دلیل افراد در 
سطح ابتدایی نیازمند آموزش های تخصصی 
هستند. وی با اشــاره به اینکه اگرچه از سال 
۹۰ وارد عرضه مشــاغل خانگی شدم، اما از 
سه ســال پیش تاکنون به صورت پی در پی 
در حوزه مشاغل خانگی کارآفرینی می کنم، 
اظهار کرد: در این مدت بیشــتر در حوزه تابلو 
فــرش، قالی بافی، دوخت چــرم و ... فعال 
هســتم. ملیحه وطن خواه با اشاره به اینکه 
در حوزه مشاغل خانگی با طرح هر خانه یک 
کارگاه وارد این حوزه شدم، توضیح داد: این 
طرح با هدف فعال شــدن زنان سرپرســت 
خانوار اســت و در حال حاضــر ۲3 دار قالی 
در خانه ها برپا شــده و همچنین سه کارگاه 
فعال قالی بافی داریم کــه در هر کارگاه بین 
۱۰ تا ۱۵ نفر فعالیت می کنند.این فعال حوزه 
مشــاغل خانگی اما اعتقاد دارد که قوانین و 
مقررات موجود در توســعه مشاغل خانگی 
دست و پا گیر است، همانند بیمه کارآفرینی 
که سرنوشت آن نامشــخص است و برخی 
دستگاه های می گویند افراد در حوزه مشاغل 
خانگی باید بیمه شوند و برخی چنین نظری 
ندارند.وی تاکید کــرد: اگر بخواهیم در حوزه 
مشــاغل خانگی درگیر قوانین ســختگیرانه 
شــویم در ادامه راه موفق نخواهیــم بود، در 
حالی که در این حوزه نیازمند قوانین تسهیلگر 
هستیم.وطن خواه با بیان اینکه برای توسعه 
مشــاغل خانگی مقوله بازاریابی بسیار حائز 
اهمیت است، توضیح داد: امروز زنان بسیاری 
در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارند، اما در 
مســیر بازاریابی و فروش دچار مشکل می 
شوند کارها و تولیدات شان به نوعی رها می 
شود، در حالی که اگر بازاریابی درستی انجام 
شــود، می توان کســب و کار را از این مسیر 
توســعه داد.وی ادامه داد: بعد از بازاریابی، 
تخصیص تســهیالت به افراد موجب پیش 
 رفتــن فعالیت در حــوزه مشــاغل خانگی

 می شود.

رنا
 ای

س:
عک
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آگهی

فقدان سند مالکیت
6/119 شماره نامه: 140085602024006075- 1400/06/08  نظر به اینکه سند 
مالکیت دو حبه و نیم مشاع از بیســت و دو حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
پالک ثبتــی 4838/31 واقع در بخش پنج ثبت اصفهــان ذیل ثبت 218506 در 
صفحه 232 دفتر امالک جلد 1142 به نام قاهر ضیاء ریزی تحت شــماره چاپی 
103414 ثبت و سند دفترچه ای صادر و تســلیم گردیده است و به موجب اسناد 
رهنی شماره 132407 مورخ 1382/08/19 دفترخانه 15 اصفهان و 142489 مورخ 
1385/09/02 دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانک ملی ایران می باشد سپس آقای 
مجید قائلی طبق وکالتنامه شــماره 153654 مورخ 1393/05/23 دفترخانه 12 
اصفهان به عنوان وکیل قاهر ضیاء ریزی با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
14894 مورخ 1400/05/12به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل رمز تصدیق 771908 که به گواهی دفترخانه 15 اصفهان رســیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1186590 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/120 شماره نامه: 140085602024006190- 1400/06/02  نظر به اینکه سند 
مالکیت دو حبه و نیم از  پنجاه و دو حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک 
ثبتی 4838/32 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان ذیــل ثبت 218492 در صفحه 
211 دفتر امالک جلد 1142 به نام قاهر ضیاء ریزی تحت شــماره چاپی مسلسل 
103405 ثبت و سند دفترچه ای صادر و تســلیم گردیده است و به موجب اسناد 
رهنی شــماره 132407 مورخ 1383/08/19 دفترخانه 15 اصفهان و 142489 
مورخ 1385/09/02 دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانک ملی می باشــد و سپس 
آقای مجید قائلی طبق وکالتنامه شماره 153654 مورخ 1393/05/23 دفترخانه 
12 اصفهان به عنوان وکیل قاهر ضیاء ریزی با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
14891 مورخ 1400/05/12به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل رمز تصدیق 812273 که به گواهی دفترخانه 15 اصفهان رســیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای ســند مالکیت 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 کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1186620 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/121 شــماره نامه: 140085602024006096- 1400/06/08  نظر به اینکه 
سند مالکیت دو حبه و نیم مشاع از هفتاد و دو حبه  ششدانگ پالک ثبتی 4838/33 
واقع در بخش پنج ثبت اصفهان ذیل ثبــت 218478 در صفحه 190 دفتر امالک 
جلد 1142 به نام قاهر ضیاء ریزی تحت شماره چاپی 103388 ثبت و سند دفترچه 
ای صادر و تسلیم گردیده است و به موجب اســناد رهنی شماره 132407 مورخ 
1382/08/19 دفترخانه 15 اصفهان و 142489 مورخ 1385/09/02 دفترخانه 15 
اصفهان در رهن بانک ملی ایران می باشد سپس آقای مجید قائلی طبق وکالتنامه 
شماره 153654 مورخ 1393/05/23 دفترخانه 12 اصفهان به عنوان وکیل قاهر 
ضیاء ریزی با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 14888 مورخ 1400/05/12به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل رمز تصدیق 529715 
که به گواهی دفترخانه 15 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به 
علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک 
فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام 
 به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1186600 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/122 شــماره نامه: 140085602024006444- 1400/06/13  نظر به اینکه 
سند مالکیت دو و نیم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی 93 فرعی 
باقیمانده از 4839 اصلی که در راســتای استاندارد سازی به پالک 1507 فرعی از 
4839 اصلی تبدیل شده اســت در دفتر 1142 صفحه 250 ذیل ثبت 218518 به 
نام قاهر ضیاء ریزی سند دفترچه ای  تحت شــماره چاپی 103355 ثبت و صادر 
گردیده و طی ســند رهنی 132407 مورخ 1383/08/19 دفترخانه اسناد رسمی 
15 اصفهان در رهن می باشد سپس آقای مجید قائلی با ارائه وکالتنامه به شماره 
153654 مورخ 1393/05/23 دفترخانه اســناد رسمی 12 اصفهان از طرف قاهر 
ضیاء ریزی و با ارائه درخواســت کتبــی به شــماره وارده 1400014897 مورخ 
1400/05/12به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل 
شناسه یکتا به شــماره 140002155810000135 مورخ 1400/03/20 و  رمز 
تصدیق 422822 که به گواهی دفترخانه اســناد رسمی  15 اصفهان رسیده است 
مدعی است که سند مالکیتش به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1186615 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/123 شماره نامه: 140085602024006181- 1400/06/02  نظر به اینکه سند 
مالکیت دو حبه و نیم از بیســت و دو حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک 
ثبتی 4838/31 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان ذیل ثبت 218508 در صفحه 235 
دفتر امالک جلد 1142 به نام مریم امان کی یگانی تحت شــماره چاپی مسلسل 
103415 ثبت و سند دفترچه ای صادر و تســلیم گردیده است و به موجب اسناد 
رهنی شماره 132407 مورخ 1383/08/19 دفترخانه 15 اصفهان و 142489 مورخ 

1385/09/02 دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانک ملی ایران می باشد و به موجب 
دستور شــماره 77/92 مورخ 1392/02/28 اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی 
اصفهان بازداشت می باشد سپس آقای مجید قائلی طبق وکالتنامه شماره 127002 
مورخ 1399/12/20 دفترخانه 298 تهــران به عنوان وکیل مریم امان کی یگانی 
با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 14895 مورخ 1400/05/12به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل رمز تصدیق 570080 که به گواهی 
دفترخانه 15 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی 
مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده 
است  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1186598 مهدي شبان سرپرست 

واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/124 شــماره نامه: 140085602024006100- 1400/06/08  نظر به اینکه 
سند مالکیت دو حبه و نیم مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی 4838/33 
واقع در بخش پنج ثبت اصفهان ذیل ثبــت 218480 در صفحه 193 دفتر امالک 
جلد 1142 به نام مریم امان کی یگانی تحت شــماره چاپی 103389 ثبت و سند 
دفترچه ای صادر و تسلیم گردیده اســت و به موجب سند رهنی شماره 132407 
مورخ 1382/08/19 دفترخانــه 15 اصفهان و 142489 مــورخ 1385/09/02 
دفترخانه 15 اصفهــان در رهن بانک ملی ایران می باشــد و به موجب دســتور 
شماره 77/92 مورخ 1392/02/28 اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان 
بازداشت می باشد سپس آقای مجید قائلی طبق وکالتنامه شماره 127002 مورخ 
1399/12/20 دفترخانه 298 تهــران به عنوان وکیل مریم امــان کی یگانی با 
ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 14888 مورخ 1400/05/12به انضمام 
دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل رمز تصدیق 852639 که 
به گواهی دفترخانه 15 اصفهان رســیده است مدعی اســت که سند مالکیت آن 
به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئیــن نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی 
انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1186604 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/125 شــماره نامه: 140085602024006088- 1400/06/08  نظر به اینکه 
سند مالکیت دو حبه و نیم مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی 4839/93 
) که در راستای استاندارد سازی به پالک 4839/1507 تبدیل گردیده است( واقع 
در بخش پنج ثبت اصفهان ذیل ثبــت 218520 در صفحه 253 دفتر امالک جلد 
1142 به نام مریم امان کی یگانی تحت شماره چاپی 103356 ثبت و سند دفترچه 
ای صادر و تســلیم گردیده است و به موجب سند رهنی شــماره 132407 مورخ 
1382/08/19 دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانک ملی ایران می باشد و به موجب 
دستور شــماره 77/92 مورخ 1392/02/26 اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی 
اصفهان بازداشت می باشد سپس آقای مجید قائلی طبق وکالتنامه شماره 127002 
مورخ 1399/12/20 دفترخانه 298 تهــران به عنوان وکیل مریم امان کی یگانی 
با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 14896 مورخ 1400/05/12به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل رمز تصدیق 731542 که به گواهی 
دفترخانه 15 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی 
مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده 
است  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1186607 مهدي شبان سرپرست 

واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/126 شــماره نامه: 140085602024006186- 1400/06/02  نظر به اینکه 
ســند مالکیت دو حبه و نیم از پنجاه و دو حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
پالک ثبتــی 4838/32 واقع در بخش پنج ثبت اصفهــان ذیل ثبت 218494 در 
صفحه 214 دفتر امالک جلــد 1142 به نام مریم امان کی یگانی تحت شــماره 
چاپی مسلسل 103406 ثبت و ســند دفترچه ای صادر و تسلیم گردیده است و به 
موجب اسناد رهنی شــماره 132407 مورخ 1383/08/19 دفترخانه 15 اصفهان 
و 142489 مــورخ 1385/09/02 دفترخانــه 15 اصفهان در رهــن بانک ملی 
می باشد و به موجب دســتور شــماره 77/92 مورخ 1392/02/28 اجرای احکام 
شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان بازداشــت می باشد سپس آقای مجید قائلی طبق 
وکالتنامه شــماره 127002 مورخ 1399/12/20 دفترخانه 298 تهران به عنوان 
وکیل مریم امان کی یگانی با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 14891 مورخ 
1400/05/12به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل رمز 
تصدیق 382457 به گواهی دفترخانه 15 اصفهان رســیده است مدعی است که 
سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1186617 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/127 شــماره نامه: 140085602024006083- 1400/06/08  نظر به اینکه 
ســند مالکیت دو حبه و نیم مشاع از بیســت و دو حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه 
ششــدانگ پالک ثبتی 4838/31 واقــع در بخش پنج ثبت اصفهــان ذیل ثبت 
218510 در صفحه 238 دفتر امالک جلد 1142 به نام مرضیه زاد افشــار تحت 
شــماره چاپی 103416 ثبت و سند دفترچه ای صادر و تســلیم گردیده است و به 
موجب اسناد رهنی شــماره 132407 مورخ 1382/08/19 دفترخانه 15 اصفهان 
و 142489 مورخ 1385/09/02 دفترخانــه 15 اصفهان در رهن بانک ملی ایران 

می باشد و به موجب دســتور شــماره 77/92 مورخ 1392/02/28 اجرای احکام 
شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان بازداشــت می باشد سپس آقای مجید قائلی طبق 
وکالتنامه شــماره 153654 مورخ 1393/05/23 دفترخانه 12 اصفهان به عنوان 
وکیل مرضیه زاد افشــار با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 14894 مورخ 
1400/05/12به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل رمز 
تصدیق 140264 که به گواهی دفترخانه 15 اصفهان رســیده است مدعی است 
که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور 
المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1186594 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/128 شــماره نامه: 140085602024006098- 1400/06/08  نظر به اینکه 
ســند مالکیت دو حبه و نیم مشاع از بیســت و دو حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه 
ششــدانگ پالک ثبتی 4838/33 واقــع در بخش پنج ثبت اصفهــان ذیل ثبت 
218482 در صفحه 196 دفتر امالک جلد 1142 به نام مرضیه زاد افشــار تحت 
شــماره چاپی 103390 ثبت و سند دفترچه ای صادر و تســلیم گردیده است و به 
موجب اسناد رهنی شــماره 132407 مورخ 1382/08/19 دفترخانه 15 اصفهان 
و 142489 مورخ 1385/09/02 دفترخانــه 15 اصفهان در رهن بانک ملی ایران 
می باشد و به موجب دســتور شــماره 77/92 مورخ 1392/02/28 اجرای احکام 
شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان بازداشــت می باشد سپس آقای مجید قائلی طبق 
وکالتنامه شــماره 153654 مورخ 1393/05/23 دفترخانه 12 اصفهان به عنوان 
وکیل مرضیه زاد افشــار با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 14888 مورخ 
1400/05/12به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل رمز 
تصدیق 301726 که به گواهی دفترخانه 15 اصفهان رســیده است مدعی است 
که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور 
المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود

 می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1186602 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/129 شــماره نامــه: 140085602024006090- 1400/06/08  نظــر به 
اینکه ســند مالکیت دو حبه و نیم مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی 
4839/93 ) که در راستای استاندارد سازی به پالک 4839/1507 تبدیل گردیده 
اســت( واقع در بخش پنج ثبت اصفهان ذیل ثبت 218522 در صفحه 256 دفتر 
امالک جلد 1142 به نام مرضیه زاد افشــار تحت شــماره چاپــی 103357 ثبت 
و ســند دفترچه ای صادر و تســلیم گردیده است و به موجب ســند رهنی شماره 
132407 مــورخ 1382/08/19 دفترخانه 15 اصفهــان در رهن بانک ملی ایران 
می باشد و به موجب دســتور شــماره 77/92 مورخ 1392/02/26 اجرای احکام 
شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان بازداشــت می باشد سپس آقای مجید قائلی طبق 
وکالتنامه شــماره 153654 مورخ 1393/05/23 دفترخانه 12 اصفهان به عنوان 
وکیل مرضیه زاد افشــار با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 14896 مورخ 
1400/05/12به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل رمز 
تصدیق 180629 که به گواهی دفترخانه 15 اصفهان رسیده است مدعی است که 
سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1186606 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/130 شــماره نامه: 140085602024006188- 1400/06/02  نظر به اینکه 
ســند مالکیت دو حبه و نیم از پنجاه و دو حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
پالک ثبتــی 4838/32 واقع در بخش پنج ثبت اصفهــان ذیل ثبت 218496 در 
صفحه 217 دفتر امالک جلد 1142 به نام مرضیه زاد افشــار تحت شماره چاپی 
مسلســل 103407 ثبت و ســند دفترچه ای صادر و تســلیم گردیده است و به 
موجب اسناد رهنی شــماره 132407 مورخ 1383/08/19 دفترخانه 15 اصفهان 
و 142489 مــورخ 1385/09/02 دفترخانــه 15 اصفهان در رهــن بانک ملی 
می باشد و به موجب دســتور شــماره 77/92 مورخ 1392/02/28 اجرای احکام 
شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان بازداشــت می باشد سپس آقای مجید قائلی طبق 
وکالتنامه شــماره 153654 مورخ 1393/05/23 دفترخانه 12 اصفهان به عنوان 
وکیل مرضیه زاد افشــار با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 14891 مورخ 
1400/05/12به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل رمز 
تصدیق 999897 که به گواهی دفترخانه 15 اصفهان رسیده است مدعی است که 
سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1186622 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/131 شــماره نامه: 140085602024006458- 1400/06/13  نظر به اینکه 
سند مالکیت یک دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 93 فرعی باقیمانده از 
4839 اصلی که در راستای استانداردسازی به پالک 1507 فرعی از 4839 اصلی 
تبدیل شده اســت در دفتر 811 صفحه 120 ذیل ثبت 142999  به نام طال عطار 
سند دفترچه ای تحت شــماره چاپی 689503  ثبت و صادر گردیده و مع الواسطه 
طی سند انتقال 131855 مورخ 1383/07/14 دفترخانه اسناد رسمی 15 اصفهان 

به سید عبدالرسول شفیعی و بدرالزمان شــاه آبادی بالسویه انتقال گردیده و سهم 
عبدالرسول از صفحه خارج و سند مذکور به بدرالزمان اختصاص یافته است و طی 
ســند رهنی 132407 مورخ 1383/08/19 دفترخانه اسناد رسمی 15 اصفهان در 
رهن می باشد سپس آقای مجید قائلی با ارائه وکالتنامه به شماره 162640 مورخ 
1396/03/22 دفترخانه اسناد رسمی 12 اصفهان مجید قائلی به وکالت از طرف 
بدرالزمان شاه آبادی و با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 1400014897 
مورخ 1400/05/12به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن 
ذیل شناسه یکتا به شماره 140002155810000166 مورخ 1400/04/01 رمز 
تصدیق 232952 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی  15  اصفهان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیتش به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1186609 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/132 شــماره نامه: 140085602024006465- 1400/06/13  نظر به اینکه 
سند مالکیت یک دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 93 فرعی باقیمانده از 
4839 اصلی که در راســتای استانداردســازی به پــالک 1507 فرعی از 4839 
اصلی تبدیل شده اســت در دفتر 811 صفحه 123 ذیل ثبت 143001  به نام ژاله 
عطار ســند دفترچه ای تحت شــماره چاپی 689504  ثبت و صادر گردیده و مع 
الواسطه طی سند انتقال 131855 مورخ 1383/07/14 دفترخانه اسناد رسمی 15 
اصفهان به بدرالزمان شــاه آبادی انتقال گردیده و طی سند رهنی 132407 مورخ 
1383/08/19 دفترخانه اسناد رســمی 15 اصفهان در رهن می باشد سپس آقای 
مجید قائلی با ارائه وکالتنامه به شــماره 162640 مورخ 1396/03/22 دفترخانه 
اسناد رســمی 12 اصفهان مجید قائلی به وکالت از طرف بدرالزمان شاه آبادی و 
با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 1400014897 مورخ 1400/05/12به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شناسه یکتا به شماره 
140002155810000165 مــورخ 1400/04/01 رمــز تصدیق 6627692 به 
گواهی دفترخانه اسناد رســمی  15  اصفهان رسیده اســت مدعی است که سند 
مالکیتش به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به اســتناد تبصــره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1186611 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/133 شــماره نامه: 140085602024006648- 1400/06/13  نظر به اینکه 
ســند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 93 فرعی باقیمانده از 
4839 اصلی که در راســتای استانداردســازی به پــالک 1507 فرعی از 4839 
اصلی تبدیل شده اســت در دفتر 139 صفحه 118 ذیل ثبت 16719  به نام جلیل 
عطار ســند دفترچه ای تحت شــماره چاپی 411480  ثبت و صادر گردیده و مع 
الواسطه طی سند انتقال 131855 مورخ 1383/07/14 دفترخانه اسناد رسمی 15 
اصفهان به بدرالزمان شــاه آبادی انتقال گردیده و طی سند رهنی 132407 مورخ 
1383/08/19 دفترخانه اسناد رســمی 15 اصفهان در رهن می باشد سپس آقای 
مجید قائلی با ارائه وکالتنامه به شــماره 162640 مورخ 1396/03/22 دفترخانه 
اسناد رســمی 12 اصفهان مجید قائلی به وکالت از طرف بدرالزمان شاه آبادی و 
با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 1400014897 مورخ 1400/05/12به 
انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شناســه یکتا به 
شــماره 140002155810000167 مورخ 1400/04/01 رمز تصدیق 703134 
به گواهی دفترخانه اســناد رســمی  15  اصفهان رسیده اســت مدعی است که 
سند مالکیتش به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1186614 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/134 شــماره نامه: 140085602024006179- 1400/06/02  نظر به اینکه 
سند مالکیت دو حبه و نیم از بیست و دو حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
پالک ثبتــی 4838/31 واقع در بخش پنج ثبت اصفهــان ذیل ثبت 218504 در 
صفحه 229 دفتر امالک جلــد 1142 به نام مژگان تمیزی تحت شــماره چاپی 
مسلســل 103413 ثبت و ســند دفترچه ای صادر و تســلیم گردیده است و به 
موجب اسناد رهنی شــماره 132407 مورخ 1383/08/19 دفترخانه 15 اصفهان 
 و 142489 مورخ 1385/09/02 دفترخانــه 15 اصفهان در رهن بانک ملی ایران 
می باشد و به موجب دســتور شــماره 77/92 مورخ 1392/02/28 اجرای احکام 
شــعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان و 6381759 مورخ 1399/12/06 شــعبه ششم 
اجرای احکام مدنی ویژه نیابت اصفهان و 2313018 مورخ 1398/10/22 شــعبه 
ششم اجرای احکام مدنی ویژه نیابت اصفهان بازداشت می باشد سپس آقای مجید 
قائلی طبق وکالتنامه شماره 153654 مورخ 1393/05/23 دفترخانه 12 اصفهان 
به عنوان وکیل مژگان تمیزی  با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 14895 
مورخ 1400/05/12به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن 
ذیل رمز تصدیق 691177 که به گواهی دفترخانه 15 اصفهان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1186592 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
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 تزریق دوز دوم واکسن فرهنگیان اصفهان
 تا هفته آینده پایان می یابد

معاون تربیت بدنی و ســامت اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفــت: تاکنون تزریق  دوز  اول 
واکسن کرونا برای بیش از ۵۳ هزار نفر از فرهنگیان استان انجام شده است و پیش بینی می شود 
تزریق دوز دوم تا هفته آینده پایان یابد. واکسیناسیون معلمان بر اساس تفاهم نامه  وزارت بهداشت 
با آموزش و پرورش از اوایل مرداد امسال آغاز شد.آذر کیوان امیرپور افزود: تزریق دوز دوم واکسن 
به فرهنگیان از هفته گذشته آغاز شد؛ اما به دلیل محدودیت موجودی واکسن، این کار در کان شهر 
اصفهان برای چند روز متوقف و از روز یکشنبه با رسیدن محموله های جدید و برنامه ریزی صورت 
گرفته، از سر گرفته شد.وی، جامعه هدف فرهنگیان استان اصفهان شامل معلمان و کادر اداری برای 
واکسیناســیون کرونا را حدود ۶۸ هزار نفر اعام کرد و اظهار داشت: تاکنون در برنامه ریزی صورت 
گرفته توســط اداره کل آموزش و پرورش حدود ۵۳ هزار معادل ۷۸ درصد از آنها دوز اول واکسن 

کرونا را دریافت کردند.
امیرپور با اشــاره به اینکه در زمان حاضر واکســن های ســینوفارم، اســترازنکا و کوو ایران برکت 
برای واکسیناســیون فرهنگیــان در اصفهان موجود اســت، اضافــه کرد: به حــدود ۸۰ درصد از 
فرهنگیان دریافت کننده واکسن، سینوفارم تزریق شده است.وی با بیان اینکه ۱۷ مرکز تجمیعی 
واکسیناسیون در آموزش و پرورش اســتان اصفهان برای تزریق واکسن کرونا به فرهنگیان ایجاد 
شده اســت، گفت: به طور متوســط در هر مرکز تجمیعی روزانه بین یک هزار تا یک هزار و ۲۰۰ نفر 
واکســن کرونا دریافت می کنند.معاون تربیت بدنی و سامت اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 
خاطرنشان کرد: سایر فرهنگیانی که در آمار دریافت دوز اول واکسن قرار ندارند افرادی هستند که 
در مراکز بیرون از آموزش و پرورش برای واکسیناسیون اقدام کرده بودند یا به دلیل ابتا به بیماری 
یا مواجهه با بیماران کرونایی موفق به دریافت واکسن در شرایط حاضر نشدند.امیرپور تاکید کرد: تا 
هفته آینده آماده واکسیناسیون سایر فرهنگیان که تاکنون واکسن کرونا را دریافت نکردند، هستیم.

 واکسیناسیون حدود ۸ هزار نفر از رانندگان تاکسی 
شهر اصفهان

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان گفت: از جمعیت بیش 
از ۲۳ هزار نفری رانندگان ناوگان تاکسیرانی این کان شــهر، حدود هشت هزار نفر علیه بیماری 

کرونا واکسینه شدند.
هادی منوچهری با اشــاره به روند واکسیناسیون رانندگان تاکســی اصفهان علیه بیماری کرونا، 
اظهار کرد: رانندگان فعال در ناوگان حمل و نقل عمومی بر اساس اعام وزارت بهداشت در اولویت 
سوم دریافت واکســن کرونا قرار گرفته اند و فرآیند واکسیناســیون آنها از هفته های پیش آغاز 
شد.وی ادامه داد: با توجه به تاخیر در توزیع واکسن، در روند واکسیناسیون با محدودیت مواجه 
شدیم که با تاش وزارت بهداشت و ستاد کرونای اســتان بار دیگر واکسن های اختصاص یافته 
به حوزه ناوگان تاکسیرانی در حال ارسال و تزریق اســت.مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه وظیفه این سازمان انجام فراخوان به منظور انجام 
واکسیناسیون رانندگان است، افزود: واکسیناسیون رانندگان تاکسی از چند روز آینده با گستردگی 
بیشتری همراه خواهد بود بنابراین انتظار می رود رانندگان نســبت به واکسیناسیون خود اقدام 
کنند تا خطری سامت آنها و مســافران شــان را تهدید نکند.وی در رابطه با بازگشایی مدارس و 
لزوم واکسیناســیون رانندگان ســرویس مدارس گفت: در ارتباط با فعالیت سرویس مدارس 
تصمیم گیری قطعی انجام نشده، تنها آنچه عنوان شــده بازگشایی مدارس از آبان ماه به صورت 
مرحله به مرحله و فاز بندی حداقلی به حداکثر است.منوچهری تاکید کرد: این آمادگی در آموزش 
و پرورش و ناوگان تاکسیرانی وجود دارد که در صورت بازگشایی مدارس، سرویس دهی بر اساس 

زمان بندی و از حداقل به حداکثر انجام شود.

چالش تابستانه کتاب فروش ها و آموزش و پرورش؛

چه کسی کتاب فروش باشد؟

کتاب های درســی تا سه ســال پیش در  محمد صابری
فروشــگاه های عرضه کتاب و نوشت افزار 
توزیع می شد و همین امر رونقی تابستانه به کسب و کار این صنف می داد، 
اما وزارت آموزش و پرورش حق توزیع و فروش کتاب را از اتحادیه گرفت تا 
مدارس، عرضه کننده کتاب های درسی هم بشــوند. موضوعی که در این 
سال ها کتاب فروش ها را ناراضی کرده و تابستان هر سال با رسیدن فصل 
ثبت نام دانش آموزان و تهیه کتاب بار دیگر داغ می شــود. البته آموزش و 

پرورش هم برای این تصمیم خود دالیلی دارد.

کتاب فروش ها ناراضی از کتاب فروشی مدارس
یکی از کتاب فروشان اصفهان گفت: چند سال اســت که بسیاری از هم 
صنفی های ما با رکود و تورم حاکم بر بازار دچار مشــکات جدی و حتی 
ورشکست شده اند.وی افزود: خیلی سعی کردیم با این وضع خود را تطبیق 
بدهیم، اما نشــد و امتیاز فروش کتاب های درسی هم که به کار کسادمان 
رونق می داد از ما گرفته شد.یکی دیگر از فروشندگان کتاب و نوشت افزار هم 
گفت: اگر توزیع و فروش کتاب مانند قبل بر عهده کتاب فروش باشد در این 
صورت ما و همکاران مان می توانیم بار دیگر کسب و کارمان را رونق دهیم.وی  
ادامه داد: وظیفه صنف ما فروش کتاب است و اگر شغل ما توسط گروهی 
دیگر اشغال شود، باید به زودی منتظر تعطیلی واحدهای این صنف باشیم.

مسیر معکوس خصوصی سازی در آموزش و پرورش
رییس اتحادیه صنف فروش کتاب و لوازم التحریر اصفهان، گفت: متاسفانه 
حدود سه سال است که در کل کشــور به جای اینکه کتاب های درسی در 
کتاب فروشــی ها به فروش برســد، با تصمیم وزارت آموزش و پرورش، 
مدارس فروشنده این کتاب ها شده اند.اکبر چیت ساز  ادامه داد: مگر وظیفه 
آموزش و پرورش، تربیت فرزندان این سرزمین نیست؟ چرا باید وارد کاری 
شود که وظیفه اش نیست و به صنف بزرگ کتاب و لوازم التحریر هم آسیب 
می زند؟!رییس اتحادیه صنف فروش کتاب و لوازم التحریر اصفهان اظهار 
کرد: با توزیع کتاب از طریق آموزش و پرورش ضرر زیادی به کتاب فروشان 
وارد شده و بسیاری از افراد این صنف ورشکست و بقیه دچار مشکات مالی 
زیادی شده اند.چیت ساز افزود: در اصل ۴۴ قانون اساسی گفته شده که 
شرکت های دولتی را باید به شرکت های خصوصی واگذار کنند؛ اما متاسفانه 
شرکت های خصوصی به آموزش و پرورش تحویل شده است.وی هشدار 
داد: در شرایط فعلی این صنف مانند مریض در حالت کماست و امیدواریم 

دولت جدید تدبیری برای زنده ماندن این صنف بکند.

مدارس، نوشت افزار هم می فروشند
رییس اتحادیه صنف فروش کتاب و لوازم التحریر اصفهان گفت: در حالی 

که به آموزش و پرورش برای توزیع کتاب های درســی معترض هستیم، 
شاهدیم که برخی مدارس به فروش نوشت افزار هم روی آورده اند.چیت 
ســاز ادامه داد: به ما گفته شــده هدف از فروش کتاب در مدارس، حذف 
واسطه ها بوده است؛ این در صورتی است که همه خانواده های ایرانی رایانه 
ندارند در نتیجه واسطه های کافی نت و پست نیز اضافه شدند. اگر در طول 
سال تحصیلی دانش آموزی نیاز به کتاب مجدد پیدا کرد و یا معلمی برای 
تدریس کتاب خواســت باید به کجا مراجعه کند؟ زمانی که توزیع کتاب با 
اتحادیه بود ما برای افرادی که نیاز مجدد به کتاب پیدا می کردند نیز کتاب 
داشــتیم.وی به فروش کتاب در حوزه های دیگر هم اشــاره کرد و افزود: 
عاوه بر اینکه در ادارات مختلف نمایشگاه هایی پرهزینه برگزار و کتاب ها 
به شکل غیرقانونی عرضه می شود؛ افرادی را هم می بینیم که با کوله ای که 
همراه دارند در متروها، گاراژها، پمپ بنزین ها و حتی مطب های پزشکان، 
کتاب هایی را که از لحاظ امنیتی و دینی مشکل دارند به مردم می فروشند.

 آیا توزیع کتاب از طریق آموزش و پرورش باعث حذف واسطه شد؟
کارشناس کتب درسی و نشریات اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: با توجه به در دست نبودن آمار حقیقی، در سال های گذشته، 
کتاب های زیادی بدون در نظرگرفتن نیاز جامعه هدف چاپ می شــد که 
اتاف هزینه و مصرف بی رویه کاغذ را به دنبال داشت.شیروی  ادامه داد: 
موضوع دیگر حضور واســطه ها بود؛ اکنون دانش آموزان از طریق سامانه، 
مسیر هدایت تحصیلی، برای دریافت کتب درسی ثبت نام می کنند و شمار 
آنان برای دریافت کتاب کاما مشخص و کتاب ها به صورت مستقیم به آن ها 
تحویل داده می شود.کارشناس کتب درسی و نشریات اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان ادامه داد: توزیع کتاب از طریق آموزش و پرورش از 
ایجاد بازار سیاه کتاب هم جلوگیری می کند و دانش آموزان با مشکل کمبود 
کتاب مواجه نمی شوند.شیروی در این زمینه توضیح داد: در سامانه، ثبت 
نام کتاب برای هر فرد با ثبت کد ملی انجام می شود و عاوه بر دانش آموزان، 
معلمان و افراد بزرگسال نیز که به کتاب نیاز دارند می توانند با ثبت نام در بازه 

زمانی تعیین شده، کتاب های مورد نظر خود را تحویل بگیرند.
وی گفت: تابستان امسال به اتحادیه کتاب و لوازم التحریر مهلتی داده شد 
تا با سود مشخص توزیع کتاب را انجام دهند. اما اتحادیه با درصد مشخص 
شده از سوی وزاتخانه موافقت نکردند و بنابراین توزیع کتب درسی مطابق 
دو سه سال گذشته از طریق آموزش و پرورش انجام می شود.توزیع کتاب 
چه از طریق آموزش و پرورش یــا اتحادیه کتاب و لوازم التحریر با تصمیم 
وزارتخانه است. این راه کار اصولی توزیع کتاب نتیجه مطلوب داشته و امسال 

کتاب های مقاطع بیشتری از طریق سامانه ثبت نام و توزیع شد.

خبرخوان جامعه

مفاد آراء
6/109 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
 زيــر بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 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 5655 مورخ 1400/05/03 هيــات اول آقای اميد يزدانی 
دوست به شناســنامه شــماره 853 کدملي 1286006007 صادره اصفهان فرزند 
عليرضا در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 144/13 متر مربع قسمتی از 
پالک شــماره 904 فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکيت شهربانو جوانی جونی طبق اظهار نامه امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/16

م الف: 1178225  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/111 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
 زيــر بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 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 5793 مورخ 1400/05/05 هيات دوم آقای محمد حسن 
شاه سنايی گنيرانی به شناسنامه شماره 629 کدملي 1283409348 صادره اصفهان 
فرزند رمضان در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 160/17 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 346 فرعی از 21 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 50 دفتر 976 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

م الف: 1185783  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/110 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
 زيــر بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 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 6289 - 1400/05/23 هيات اول آقای حميد يادگاری به 
شناسنامه شــماره 1405 کدملي 1283014025 صادره فرزند اصغر در ششدانگ 
يکباب انبار به مساحت 1579/80 متر مربع پالک شماره 162 فرعی از 5 اصلي واقع 
در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان 103992 مورخ 99/5/27 و 

97597 مورخ 97/12/20 و 104517 مورخ 99/7/3 دفترخانه 112 اصفهان
رديف 2- راي شــماره 4792 - 1400/04/15 هيات ســوم آقای علی نصری به 
شناسنامه شماره 64 کدملي 1289856044 صادره اصفهان فرزند محمد علی نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ فروشگاه )گل و گياه( به مساحت 446/60 متر مربع 
پالک شماره 90 فرعی از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ثبت در صفحه 306 دفتر 557 
رديف 3- راي شــماره 4793 - 1400/04/15 هيات ســوم خانــم زينت نصری 
نصرآبادی به شناسنامه شــماره 60 کدملي 1290053057 صادره اصفهان فرزند 
محمد علی  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ فروشگاه )گل و گياه( به مساحت 
446/60 متر مربع پالک شماره 90 فرعی از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در صفحه 415 و 312 دفتر 422 و 557
رديف 4- راي شــماره 4794 - 1400/04/15 هيات ســوم آقــای رحيم نصری 
نصرآبادی به شناسنامه شــماره 2 کدملي 1289902690 صادره اصفهان فرزند 
محمد علی  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ فروشگاه )گل و گياه( به مساحت 
446/60 متر مربع پالک شماره 90 فرعی از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در صفحه 309 دفتر 557 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/16

م الف: 1178213  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/112 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5597 - 1400/05/02 هيات چهارم آقای سيد رضا احدی 
فر به شناسنامه شماره 56541 کدملي 1281662437 صادره اصفهان فرزند سيد 
احمد در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 124/93 متر مربع قسمتی از پالک 
2569 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکيت رضا سهرابی رنانی از سند شماره 38291 مورخ 1337/9/20 دفترخانه 

شماره 77 اصفهان و صفحه 10 دفتر 329 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

م الف: 1185963  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/113 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 

اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
 زيــر بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 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 5662 - 1400/05/03 هيات چهارم آقای جواد شــعبانی 
آفارانی به شناسنامه شــماره 1712 کدملي 1290528421 صادره اصفهان فرزند 
حسين در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 133/28 متر مربع از پالک 244 
فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت متقاضی مورد ثبت صفحه 113 دفتر 1111 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

م الف: 1185768  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/114 آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از هيات قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجــرای مــاده يــک قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــر حســب مــاده 3 قانــون مذکــور 
آرا ذيــل کــه از طــرف ايــن هيــات مبنــی بــر تاييــد انتقــال عــادی 
 و يا ســهم مفروزی متقاضی صادر گرديده در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی 
می شود تا شخص يا اشخاصی که به  آرا مذکور اعتراض دارند از تاريخ اولين انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم نموده و در مهلت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقديم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارايه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمايند و اقدامات ثبت موکول به ارايه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد  و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود. 
1- راي شماره 139960302027016900 مورخ 1399/10/07 اصغر بورونی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 1 صادره از لنجان بشماره ملی 1170511740 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 228 متر مربع خريداری طی سند رسمی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

م الف: 1185696  مهدی صادقی وصفی رييس منطقه ثبت اســناد و امالک 
شرق اصفهان  

مفاد آراء
6/115 آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از هيات قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجــرای مــاده يــک قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــر حســب مــاده 3 قانــون مذکــور 
آرا ذيــل کــه از طــرف ايــن هيــات مبنــی بــر تاييــد انتقــال عــادی 
 و يا ســهم مفروزی متقاضی صادر گرديده در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی 
می شــود تا شــخص يــا اشــخاصی کــه بــه  آرا مذکــور اعتــراض دارند 
از تاريخ اولين انتشــار ظــرف مدت دو ماه اعتــراض خود را به اين اداره تســليم 
نموده و در مهلــت يک ماه از تاريخ تســليم اعتــراض فرصت دارند نســبت به 
تقديم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و ارايه گواهــی مبنی بر طــرح دعوی 
اقدام نمايند و اقدامــات ثبت موکول به ارايــه حکم قطعــی دادگاه خواهد بود و 
در صــورت انقضا مهلت و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکيت 

 صادر خواهد شــد  و صدور ســند مالکيــت مانــع از مراجعه متضرر بــه دادگاه 
نخواهد بود. 

1- راي شــماره 140060302027004963 مورخ 1400/04/20 رسول بصيری 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 4854 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283541165 
در ششــدانگ يکباب ســاختمان احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمين پالک 
 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 219/33 متر مربع خريداری

 طی سند رسمی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

م الف: 1185831  مهدی صادقی وصفی رييس منطقه ثبت اســناد و امالک 
شرق اصفهان  

مفاد آراء
6/116 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شماره 140060302026007326 مورخ 1400/06/09 هيات دو آقای سعيد 
وطن خواه ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره 77 کدملی 1141062127 صادره 
خمينی شهر فرزند نوراله بصورت ششدانگ يکباب کارگاه به مساحت 178 متر مربع 
از پالک شماره 1277 فرعی از 412 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد 

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

 صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/16

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31 
م الف: 1185861 موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
6/117 شــماره نامه : 140085602024006541-1400/06/09 نظر به اينکه 
به موجب رای شماره 140060302024000409 مورخ 1400/2/9 هيات قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 204/26 متر مربع تحت شماره فرعی 677 اصلی 4786 
و مجزی شده اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت آقای محمد 
صادق رضايی فرزند محمد علی مســتقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد 
حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای 
مالک تحديد حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/7/10 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين 
اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين 
و مجاورين مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاريخ تنظيم صــورت مجلس تحديد 
حدود و فقــط تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق مــاده 86  آئين نامه 
قانون ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواســت 
خود را به مرجع ذيصالح قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به 
 اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير اين صــورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی 
می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به 
اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت 
مقررات ادامه ميدهد. م الف: 1184258 شــبان رئيس منطقه ثبت اســناد و 

امالک جنوب اصفهان



دو ورزشکار و یک مربی از استان اصفهان به تیم ملی وزنه برداری مردان ایران فراخوانده شدند.اولین مرحله از اردوهای آماده سازی تیم ملی وزنه برداری مردان 
ایران به منظور حضور در مسابقات جهانی و بین المللی سال 2021، از  امروز در کمپ تمرین آزادی برگزار می شود.این مرحله از اردو با حضور 18 وزنه بردار برگزار 
خواهد شد و با پیگیری تمرینات در بابلسر ادامه خواهد یافت تا نفرات برتر پس از ارزیابی و رکوردگیری، برای اعزام به مسابقات جهانی ازبکستان در تاریخ 16 
آذرماه شناسایی شوند.در این لیست از استان اصفهان نام سهراب مرادی و رسول معتمدی به عنوان ورزشکار و حمید محمدی )رییس هیئت وزنه برداری استان 
اصفهان( به عنوان مربی به چشم می خورد.میرمصطفی جوادی، حسین سلطانی، مرتضی بیگلری، علی میری، صالح چراغی، کیانوش رستمی، محمد زارعی، 
سهراب مرادی )شهرستان لنجان(، رضا دهدار، سیدایوب موسوی، رسول معتمدی )شهرستان لنجان(، علی هاشمی، کیا قدمی، علی داودی، علیرضا سلیمانی، 
امیرحقوقی، امیر عزیزی و آیت شریفی، هجده وزنه بردار دعوت شده به اولین اردوی تیم ملی بزرگساالن هستند.هدایت تیم ملی وزنه برداری ایران را محمد 

حسین برخواه برعهده دارد. حمید محمدی از اصفهان کمک مربی و محمدرضا کاظمی نژاد مدیرفنی این تیم هستند.

سه اصفهانی در اردوی تیم ملی وزنه برداری ایران

سه  شنبه 16 شهریور 1400 / 29 محــــرم 1443 / 07 سپتامبر 2021 / شماره 3340

گزینه جانشینی »امباپه« در پاریسن ژرمن
 تیم فوتبال پاریســن ژرمن، گزینه های جانشینی ستاره فرانســوی خود را زیر نظر دارد.پاریسن 
ژرمن با وجود عالقه شــدید رئال مادرید، کیلیان امباپه را در تیمش حفظ کرد، اما تابستان آینده 
با با پایان قرارداد مهاجم فرانسوی روبه رو خواهد شد. ستاره فرانسوی، در ژوئن 2022 به عنوان 
بازیکن آزاد می تواند با باشــگاه دیگری قرارداد امضا کند.با این تفاسیر خروج امباپه از پاریسن 
ژرمن قطعی است. پاریسی ها تا کنون با مسی، راموس، جانلوئیجی دوناروما، جورجینیو واینالدوم 
و اشرف حکیمی قرارداد امضا کرده اند. با وجوذ جذب ســتاره های فراوان هنوز تمایل دارند جاه 
طلبی خود را ادامه ندهند. بنابراین آنها برای جایگزینی ســتاره فرانسوی خود از حاال گزینه های 
مختلفی را زیرنظر دارند. البته این به آن معنا نیســت که مذاکرات بــا امباپه را فراموش کنند.در 
همین راستا فابریتزیو رومانو، خبرنگار مشــهور ایتالیایی اعالم کرد پاریسن ژرمن فقط هالند را 
به عنوان جانشینی امباپه می خواهد؛ در صورتی که امباپه تمدید نکند، پاریس با تمام توان برای 

جذب هالند اقدام خواهد کرد.

»خامس« برسر دو راهی
 تغییر ســرمربی اورتون، خامس را در آســتانه خروج از اورتون قرار داده است.رافائل بنیتز، در ۹ 
تیرماه سال جاری به عنوان سرمربی اورتون انتخاب شد. در این شرایط احتمال تغییر در این تیم 
وجود دارد. به نظر می رسد جانشــین کارلو آنچلوتی در اورتون تمایلی به حفظ خامس رودریگز 

نداشته و نام او را در فهرست فروش قرار داده است.
خامس تا ژوئن ســال 2022 با تافی ها قرارداد دارد. طبق اعالم فوت مرکاتو، تیم فوتبال باشاک 
شــهیر ترکیه خواهان جذب قرضی خامس رودریگز از اورتون اســت. پیش از این رســانه های 

انگلیسی از پیشنهاد باشگاه پورتو به وی خبر داده بودند.
در ســایت ترانســفر مارکت، قیمت وی 28 میلیون یورو درج شده اســت. باید دید این بازیکن 

کلمبیایی کدام تیم را برای ادامه کارش انتخاب خواهد کرد؟

ستاره جدید تیم ملی آلمان را بشناسید
یکشنبه شــب تیم ملی فوتبال آلمان، ارمنســتان را در هم کوبید و نشــان داد با آمدن »هانسی 
فلیک« روحی تازه به این تیم دمیده شــده و می تواند دوباره به قدرت بزرگ جهان بدل شــود. 
مانشافت در اشتوتگارت و در اولین حضور جانشین لو در ورزشگاه خانگی آلمان به برد 6 بر صفر 
دست یافت. در این مسابقه سرژ گنابری درخشان ظاهر شد ولی در دقایق پایانی ستاره 1۹ ساله 
برای آلمان گلزنی کرد تا بسیاری به تمجید از این بازیکن بپردازند. »کریم ادیمی« که در باشگاه 
سالزبورگ اتریش بازی می کند ،در دقیقه 72 وارد میدان شــد و در اولین بازی ملی خود برای 

ژرمن ها در دقیقه 2+۹1 گلزنی کرد.
فلیک در خصوص این بازیکن گفت: در ابتدای این فصل کیفیت باالی خود را به نمایش گذاشت. 
او نشان داد که می تواند مقابل گل چقدر دقیق و بی رحم باشد. از زمانی که وارد بازی شد نمایشی 
عالی از خودش به جا گذاشت.ادیمی که متولد 2002 اســت، در سن 8 سالگی به آکادمی بایرن 
مونیخ پیوست و 2 سالی در آنجا بازی کرد. پس از آن به تیم جوانان »اونترهاخینگ« شهر بایرن 
پیوست و 6 سال در آنجا درخشــید. در سن 16 سالگی ادیمی به ســالزبورگ اتریش پیوست و 
حاال پس از 2 سال نشــان داده که چه مهاجم دقیق و گلزنی است.ادیمی در فصل 2022-2021 
برای سالزبورگ 6 بازی انجام داده و 6 گل نیز به ثبت رسانده است. او می تواند به »هالند« جدید 
دنیای فوتبال بدل شــود و با درخشــش در لیگ قهرمانان اروپا نام خود را بر سر زبان ها بیندازد.

هالند 2 سال گذشــته با درخشــش در لیگ قهرمانان اروپا با پیراهن ســالزبورگ باعث شد در 
 نیم فصل دورتموند او را به خدمت گیرد و این انتظار می رود تا »کریــم ادیمی« نیز بتواند راه او را 

دنبال کند. 

ایران- عراق در مقدماتی جام جهانی قطر؛

شکست ناپذیری »اسکوچیچ« ادامه می یابد؟!

تیم ملی فوتبال ایــران در دومین گام از   سمیه مصور
مرحله نهایی رقابت هــای انتخابی جام 
جهانی 2022 قطر امشب مقابل تیم ملی عراق قرار می گیرد، دیداری 
که از ســاعت 22:30 در ورزشــگاه بین المللی خلیفــه دوحه برگزار 

می شود.
 ملی پوشان ایرانی در شــرایطی مقابل تیم عراق صف آرایی می کنند 
که در اولین دیدار خود در این مسابقات  با تک گل علیرضا جهانبخش 
موفق به پیروزی یک بر صفر مقابل تیم ســوریه شدند . در آن سو تیم 
ملی عراق در نخســتین بازی خود در ســئول موفق شد از کره جنوبی 
در خانه حریف یک امتیاز ارزشــمند بگیرد تا بــا آمادگی باالیی آماده 
دیدار با شاگردان دراگان اسکوچیچ شــود. سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران که دردیدار با تیم ملی سوریه به دلیل ابتال به کرونا روی نیمکت 
تیم ملی حضور نداشت، با منفی شدن تســت کرونا می تواند در کنار 

شاگردانش باشد. 
اسکوچیچ که تاکنون توانسته رکورد منحصربه فردی در مقام سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران از خود به جای بگذارد و به دنبال تداوم این رکورد 

و برتری شاگردانش در دومین دیدار خود در ایستگاه نهایی رقابت های 
انتخابی جام جهانی 2022 قطر است. 

ســایت کنفدراســیون فوتبــال آســیا )AFC( درباره مصــاف ملی 
 فوتبال کشــورمان مقابل عراق نوشــت: »عراق و ایران به دنبال ادامه
 آغاز شکســت ناپذیر خــود در مرحلــه پایانی انتخابی جــام جهانی 
 هســتند.دیک ادووکات در نخســتین دیــدار رســمی خــود در تیم

  ملــی عراق، توانســت کره جنوبــی را با تســاوی بــدون گل متوقف 
 کند و البتــه از واگذاری مالکیت تــوپ به رقیب و تــالش برای ضد
 حمله راضی بود. همســایه آنها یعنــی ایران هم تنهــا پیروزی گروه

 را در روز نخســت رقم زد. تیم ملی با ســه امتیاز وارد این مســابقه 
 می شــود و از چهار تیم دیگر گروه A هم دو امتیاز بیشــتر دارد.تقابل 
 دو تیــم تاریخ بزرگی در پشــت خــود دارد که آخریــن آن، پیروزی

 هر یک از دو تیم در دور قبلی مسابقات است. شیرهای بین النهرین 
با نتیجه 2 بر یک به برتری رســیدند و ایران در بازی برگشــت، با تنها 
گل سردار آزمون پیروز شــد. این بازیکن پس از پشت سر گذاشتن 

محرومیت یک جلسه ای خود به میادین برمی گردد.

ادووکات که تیمش را با نمایشی دفاعی به مصاف کره جنوبی فرستاده 
بود، وعده رویکرد متفاوت عراق مقابل ایران داده اســت. این دومین 
مســابقه ایران و عــراق در دور مقدماتی جام جهانی در شــهر دوحه 
اســت. در بازی قبلی که در چارچوب انتخابی جام جهانی 1۹۹۴ بود، 
 عراق با نتیجه 2 بــر یک و با گل های احمد راضــی و عالء کاظم پیروز

 شده بود.«
تیم ملی فوتبال ایران با توجه به تساوی حریفانش در اولین دیدار از 
مرحله نهایی رقابت های انتخابی جام جهانی 2022 قطر فعال با کسب 

سه امتیاز صدرنشین است. 
 گفتنی است؛ از هر گروه دو تیم مستقیما راهی جام جهانی می شوند 
و تیم برنده رقابت سوم های دو گروه قاره آســیا، راهی بازی پلی آف 

خواهدشد.
 در دیگر دیدارهای این گروه، کره جنوبی از ساعت 1۵:30 به وقت تهران 
در سئول پذیرای لبنانی خواهد بود که در بازی نخست موفق شد یک 
امتیاز از امارات در دبی بگیرد.  سوریه و امارات نیز از ساعت 20:30 به 

رقابت خواهندپرداخت.

خبر روز

تنها راه خروج استقالل از بحران؛ پول قائدی
مســئوالن اســتقالل همچنان منتظر هســتند تا پول انتقال مهدی قائدی به حســاب باشگاه 
بنشیند!استقالل این روزها دوباره با مشکالت مالی پرتعداد دست و پنجه نرم می کند. در فاصله 
چند روز تا دیدار با الهالل عربستان بازیکنان منتظرند تا باشگاه بخشی از قراردادهایشان را واریز 

کند و وعده های مسئوالن در این خصوص هنوز اجرایی نشده است.
در این شــرایط آبی های پایتخت بدون حضور رشــید مظاهری، محمدحسین مرادمند و محمد 
دانشگر که به مسائل مالی اعتراض داشــتند به امارات ســفر کرد تا خود را برای بازی با الهالل 
آماده کند.این در شرایطی اســت که طبق وعده باشگاه باید بخشی از مطالبات به زودی پرداخت 
شود. از طرفی 3 بازیکن مذکور نیز حاضر نیســتند بدون دریافت پول به امارات بروند و به همین 
خاطر مسئوالن باشگاه هرچه ســریع تر باید در تامین منابع مالی تالش کنند.از این رو استقاللی 
ها منتظر دریافت پولی هســتند که بابت انتقال مهدی قائدی به باشگاه شباب االهلی با باشگاه 

اماراتی توافق کرده بودند.
با وجود گذشــت 10 روز از انتقال قائدی اما هنوز پول رضایت نامه او به حســاب باشگاه استقالل 
واریز نشده و با توجه به شرایط موجود به نظر می رســد این پول تنها راه خروج مقطعی استقالل 

از بحران مالی ایجاد شده است.
از سوی دیگر از بین مدیران اســتقالل پرویز مظلومی و کاظم قیم همراه تیم به امارات رفته اند، 
احمد مددی و ناصر فریاد شیران به ویروس کرونا مبتال شــده و بستری  هستند. در این شرایط 
فقط اصغر ملکیان ،رییس هیئت مدیره باشگاه است که امور مالی را پیگیری می کند و باید دید 

او برای پرداخت پول به بازیکنان چه اقدامی انجام می دهد.

بدنساز هوادار، راهی نساجی مازندران شد
تیم هوادار فصل گذشــته به عنوان یکی از تیم های صعود کننده به لیگ برتر با رضا عنایتی موفق 
به انجام این ماموریت شد. شــرایط عجیب این تیم بعد از صعود که به دلیل مشکالت مالی بود، 

باعث شد چند ستاره این تیم جدا و راهی دیگر تیم ها شوند. 
با این حال اکنون رضا عنایتی موفق شده با دستیابی به اسپانسر، تیمش را مهیای حضور در فصل 
جدید رقابت های لیگ برتر کند. نساجی مازندران و ساکت الهامی اما موفق شدند بدنساز باشگاه 
هوادار را به کادرفنی این تیم اضافه کنند. حمید حسن زاده، بدنساز هوادار تهران یکی از جدیدترین 
نفراتی اســت که به کادرفنی نساجی مازندران اضافه شده و کار آماده ســازی این تیم را زیر نظر 

ساکت الهامی دنبال می کند.

توضیح »ویسی« در مورد کادر فنی فوالد
عبدا... ویسی روز یکشنبه کادر فنی خود را در فوالد خوزستان در شرایطی معرفی کرده که نسبت به 
فصل گذشته تنها ناجی بداوی همچنان در جمع قرمزپوشان حضور دارد. البته انتخاب افراد جدید، 
انتقاداتی هم به همراه داشته که ویسی به این انتقادات واکنش نشان داده است که در ادامه این 

مطلب حرف های سرمربی جدید قرمزپوشان اهوازی را می خوانید:  
 ویســی درباره انتخــاب کادرفنی تیم فــوالد  گفــت: اختیار تام هــر کادرفنی با ســرمربی تیم

  اســت و ســرمربی با هر مربــی ای کــه دارای رزومــه کاری الزم بوده و بــا آن هــا از نظر فنی 
 و اخالقی احســاس نزدیکی دارد، کار می کند. هر کادرفنی در هر باشــگاه دنیا با سلیقه سرمربی

  بســته می شــود و این که گفته شــود چرا فالن نفر در کادرفنی اســت، تنها شــیطنت اســت 
 و همه فوتبالی ها متوجه این مهم هســتند. فالن مربی به ایران می آید پســر خــود را به عنوان

 دســتیار خود انتخاب می کند چون با او قبال کار کرده و راحت است. ســرمربی باید با نفراتی که 
 انتخاب می کند راحت باشــد و بتوانند با گفتمان و رد و بدل شــدن ایده هــا، بهترین تصمیمات

 را برای تیم بگیرند.

مستطیل سبز

مهدی تارتار:

همه تمرکزم روی موفقیت 
تیم ذوب آهن است

سرمربی تیم ذوب آهن در خصوص شرایط 
و وضعیت تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در 
برنامه »ضربه آزاد« گفت: تیــم ما تلفیقی 
از بازیکنان جوان و با انگیــزه و بازیکنان با 
تجربه و بادانش است. برای موفقیت ذوب 
آهن شبانه روز تالش می کنیم امیدواریم که 
ذوب آهن به روزهای خوب خود بازگردد زیرا 
یک تیم ریشــه دار و پر افتخار است  تیمی 
که شخصیت دارد . مهدی تارتار  ادامه داد: 
شــاید از نظر بودجه دچار کمبود باشیم؛ اما 
ذوب آهن دارای زیرســاخت ها و نرم افزار 
و نیروی انســانی خوب وکامل اســت. من 
از جذب بازیکنــان راضی هســتم، هرچند 
در برخی پســت ها به دلیــل کمبود بودجه 
نتوانســتیم بازیکنان مد نظر را جذب کنیم 
و آنها به باشگاه های صنعتی با بودجه های 
باال رفتند؛ امادر کل از جذب بازیکنان راضی 
هســتم و از کمیته نقل و انتقاالت باشــگاه 
تشکر می کنم.وی افزود: من و تیم همراهم 
هرجا رفتیم ثبات داشــته اســت، ما تیمی 
هستیم که تغییرات گسترده ای داشته ایم 
اما نیاز بود یک خانه تکانی اساســی انجام 
بشود. 13  بازیکن جدید جذب کرده ایم که 
نیاز به هماهنگی دارند. ان شــاءا... همراه 
با یک قرعه خوب امیدواریــم نتایج خوبی 
بگیریم .تارتار بیان کــرد: نقل و انتقاالت ما 
۹8 درصد تمام شده است. سهمیه خودمان 
را در لیــگ برتر و لیگ زیر 23 ســال جذب 
کرده و خروجی بازیکنان دیگر بســتگی به 
خود بازیکنــان دارد .در خصوص تیم های 
پایه و بازیکنان پایه هم در روز اول حضورم در 
اصفهان در تمرینات تیم امید حضور یافتم و 
سپس دو روز  تیم های جوانان و امید  را در 
تمرینات تیم و یک مسابقه دوستانه  مورد 
بررسی قرار دادم . بازیکنی اگر توان حضور 
در لیــگ برتر را داشــته باشــد حتما از وی 
استفاده خواهیم کرد .من هیچ شغلی غیر 
از فوتبال ندارم و همــه تمرکزمان هم روی 

فوتبال و موفقیت تیم ذوب آهن است .

تیم ملی فوتبال ایران با توجه به تساوی حریفانش در 
اولین دیدار از مرحله نهایی رقابت های انتخابی جام 
جهانی 2022 قطر فعال با کسب سه امتیاز صدرنشین 

است

فوتبال جهان

وز عکس ر

مهدوی کیا و عزیزی 
خادم، تماشاگر 
تمرین تیم ملی

تمرین تیم ملی یکشــنبه شــب در 
ورزشــگاه الدفنه دوحه برگزار شــد 
که عزیزی خادم رییس فدراسیون 
فوتبال به همــراه مهدی مهدوی کیا 
و دکتر امین نوروزی، تماشــاگر آن 
بودند. همه بازیکنان تیم ملی در این 

جلسه تمرینی حضور داشتند.

بازی هــای پارالمپیــک توکیــو 2020 در حالــی 
روزیکشــنبه به پایان رســید که کاروان کشورمان 
صاحب 12 طال، 11 نقره و یک برنز شد و تاریخی ترین 

نتیجه در پارالمپیک به ثبت رسید.
با وجود اینکه اکثر رشــته ها نتایج خوبی را کســب 
کردند و درخشان بودند، اما در این بین برخی مانند 
بسکتبال با ویلچر نتوانستند نمایش خوبی داشته 

باشند و پایین تر از سطح انتظار ظاهر شدند.
شــاگردان عباس آقاکوچکی با آمریکا، استرالیا، 
انگلیس، آلمان و الجزایر هم گروه بودند که تنها در 
یک بازی مقابل الجزایر پیروز شــدند و ۴ مسابقه 
دیگر را بــا اختالف زیادی به حریفــان خود واگذار 
کردند و کیفیتی که باید می داشــتند را نداشــتند.

هادی رضایی، دبیر اجرایی کمیته پارالمپیک در دی 
ماه ۹8 گفته بود: »سیاســت این کمیته برای اعزام 

ورزشــکاران به بازی های پارالمپیــک 2020 توکیو 
بر مبنای مدال آوری اســت. تیم ها یا کسانی که بر 
اساس این سیاست، احتمال کسب مدال نداشته 

باشند، به توکیو اعزام نمی شوند.«
بر همین اســاس، برنامه کمیته ملــی پارالمپیک 
اعزام کاروانی کیفی بود و با توجه به اینکه بسکتبال 
با ویلچر نمی تواند عنوانی را کسب کند، این تیم را از 
کاروان کنار گذاشــتند، اما با فشارهایی که از سوی 
برخی ورزشکاران و وزارت ورزش و جوانان وارد شد، 
ســرانجام با حضور آنها موافقت شــد که اشتباهی 
آشکار و تعجب برانگیز بود.پس از موافقت با اعزام 
این تیم، عباس آقاکوچکی در قامت ســرمربی در 
مصاحبه هایی عنوان کرده بــود: »با آمادگی خوبی 
که بازیکنان دارند، حضور شایســته تری نسبت به 
ریو خواهیم داشــت و ضمن ارتقــای جایگاه خود 

از رتبه دهمی، نیم نگاهی هم به کســب ســکو در 
توکیو داریم. در حقیقت زنگ تفریح ســایر تیم ها 
نخواهیم بود.«اما این اظهارات تنها در حد حرف بود 
و بسکتبالیست ها با ۴ شکست و دو برد در جایگاه 
نهمی قرار گرفتند. مسئوالن کمیته پارالمپیک حتما 
این روزها را می دیدند که بسکتبال با ویلچر نمی تواند 
در توکیو مقامی را کسب کند و برخالف تصمیمی که 
گرفته شده بود، به ناچار و با فشارهایی که وارد شد، 
عمل کردند و نتیجه آن هم باخــت با اختالف های 

زیاد بود.

واکاوی حضور بسکتبال با ویلچر در توکیو
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 برگزاری دومین رویداد رقابتی طراحی گلخانه های ایرانی 
در اصفهان

معاون شهرسازی و معاری شهرداری اصفهان از برگزاری دومین رویداد رقابتی طراحی گلخانه های 
ایرانی در این کالن شهر خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این رویداد آن است که با استفاده از شناخت 
عناصر فضایی باغ های ایرانی و نقش آفرینی آنها از گذشته تا کنون، ایده ای نو در ادبیات شهرسازی و 
معماری خلق شود.سید احمد حسینی نیا ، اظهار کرد: امروزه با رشد فزاینده جمعیت در دنیا و لزوم 
تامین مواد غذایی برای آنها استفاده بهینه از منابع طبیعی بیش از گذشته مورد استفاده همگان قرار 
گرفته است.وی با بیان اینکه در سال های اخیر کشت های گلخانه ای در کشور ما گسترش زیادی یافته 
به طوری که با احداث شهرک های گلخانه ای در استان های مختلف کشور سطح زیر پوشش گلخانه ها 
به سرعت در حال افزایش است، تصریح کرد: هدف از تولید و کشت محصوالت در گلخانه ها، افزایش 
تعداد دفعات کشت و حفاظت از محصوالت در برابر شرایط نامساعد طبیعت است.معاون شهرسازی 
و معماری شــهرداری اصفهان ادامه داد: کشــت های گلخانه ای موجب کاهش هزینه های تولید، 
نیروی انسانی و افزایش راندمان در تولید محصوالت است و هم اکنون نیز گلخانه های بی شماری با 
شکل های متفاوت در سطح جهان برای تولید انواع محصوالت کشاورزی ساخته و به خدمت گرفته 
شده اند.حسینی نیا گفت: توسعه کشت های گلخانه ای نه تنها به افزایش تولید در واحد سطح کمک 
می کند بلکه منجر به بهره وری بیشتر و اســتفاده بهینه از آب و به ویژه بهره گیری از قطعات کوچک و 
اراضی کشاورزی واقع در محدوده شهرها می شود همچنین این امکان را فراهم می کند تا ضمن ایجاد 
اشتغال و به وجود آوردن انگیزه اقتصادی برای مالکان اراضی محصوالت خارج از فصل ها و متنوع 
در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.وی تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از گلخانه های فعلی به صورت 
کامال سنتی ساخته شده اند، یکی از مشکالت عمده در احداث گلخانه ها آن است که اغلب کسانی که 
مبادرت به احداث گلخانه می کنند، تجربه علمی و عملی با گلخانه را ندارند.معاون شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه یکی از مهم ترین دالیل موفق نبودن این افراد آشنایی کم آنها با اصول 
اولیه مدیریت گلخانه و نحوه کنترل عوامل محیطی است، اظهار کرد: معماری شهرها همواره در جهت 
استفاده از فضاهای شهری و تامین کننده ارتباط انسان و طبیعت حرکت کرده است.وی تاکید کرد: 
ایجاد باغ های شهری به عنوان یکی از عوامل اصلی تامین کننده ارتباط انسان و طبیعت همواره مورد 
توجه بوده است؛ باغ ســازی از دیرباز در میان ایرانیان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده به گونه ای که 

ایرانیان را باید پایه گذار  سبکی خاص از باغ آرایی و طراحی باغ در جهان دانست.

 توزیع پالستیک های قرمز رنگ در اصفهان 
ویژه جمع آوری پسماندهای کرونایی

رییس اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان گفت: شــهرداری مکانیزم جدایی برای  جمع آوری 
پسماندهای کرونایی ندارد، اما پالستیک های قرمز رنگی را ویژه بیماران کرونایی که در منزل درمان 
می شــوند تهیه کرده تا پس از بیرون قرار داده شــدن از منزل توسط شــهروندان، آن ها را جداگانه 
جمع آوری و دفن می کند.غالمرضا ساکتی  اظهار کرد: پالستیک قرمز رنگ تنها در شهرداری اصفهان 
برای دفع پســماند بیماران کرونایی که در منزل خود را درمان می کنند، تهیه شــده است.وی با بیان 
اینکه سازمان پســماند زباله های عفونی را از زباله های شــهری تفکیک و دفن می کند، ادامه داد: 
پسماندهای عفونی و پزشکی توسط پیمانکاران دانشگاه علوم پزشــکی حمل شده و در سایتی که 
شهرداری پیش بینی کرده به صورت بهداشتی دفن می شود.رییس اداره خدمات شهری شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: با توجه به وجود دانش کم علمی نسبت به ویروس کرونا و احتمال سرایت این 
بیماری از طریق زباله ها، شهرداری اصفهان با پیش بینی پالستیک های قرمز رنگ، برای جلوگیری از 
شیوع بیشتر این بیماری تمهیدات الزم را اندیشیده است.وی گفت: رعایت نکات مربوط به جداسازی 
وسایل و لوازم مصرفی درمان و پیشگیری از شــیوع کرونا از سوی شهروندان می تواند چرخه انتقال 

ویروس را کاهش داده و در راستای کاهش شیوع این بیماری موثر باشد.

پیاده راه  سازی، آفت جان درختان اصفهان؛

حمله به هویت شهر!

دهم اردیبهشــت ماه ســال جاری بود که   سمیرا قاسمی
حسین کارگر، شهردار منطقه سه اصفهان، 
در گفت وگویی با خبرگزاری فارس، از اجرای طرح پیاده راه سازی خیابان 
سپه خبر داد و هنوز یک ماه از شروع این عملیات نگذشته بود که یکی از 
درختان نارون ۴۰ ساله این خیابان، در اوج سبزی و سالمت سقوط کرد 
و بر زمین افتاد.فروغ مرتضایی نژاد، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان در توضیح چرایی سقوط  این درخت به ایمنا گفت: 
درخت نارون خیابان ســپه، اولین درخت ضلع جنوبی این خیابان بود. 
ظاهر این درخت حدود ۴۰ ساله، سالم و کمتر دچار آفت شده بود؛ اما با 
توجه به آبیاری های سطحی، ریشه های آن بیشتر در سطح زمین گسترده 
شده بود.وی خاطر نشان کرد که کنترل وزن درخت، از تعادل بین حجم 
ریشه ها و سرشاخه ها تشکیل شده اما ریشه های نارون خیابان سپه در 
سطح قرار داشــته و ریشــه هایی که وظیفه نگهداری اندام های هوایی 

درخت را بر عهده داشته به صورت عمقی نبوده است.
مرتضایی نژاد همچنین یادآور شــد که تحقیقات اســاتید دانشــگاه و 
کارشناسان این سازمان نشــان می دهد حجم سرشاخه های نارون ۴۰ 
ساله خیابان سپه بیشتر از ریشه های مکانیکی نگه دارنده درخت بوده 
و به همین دلیل با وزش باد شــدید، درخت از سطح زمین خارج شده و 

سقوط کرده است.
با علم به وجود معضل ریشه های ســطحی درختان در این خیابان اما 
عملیات پیاده راه ســازی، همچنان ادامه پیدا کرد تا جایی که  امروز، دو 
سوی خیابان سپه، کانال هایی برای عبور لوله های سیاه کنده شده و این 
کانال ها فاصله بسیار کمی تا تنه درختان دارد.از حائل یک متر و شصت 
سانتی متری ای که پیش تر به عنوان فاصله اســتاندارد جدول ها تا تنه 
درختان اعالم شــده بود، خبری نیســت و محور میانی این خیابان، پر 
شده از ریشه های خشکی که دیگر، به تنه  درختان سبز و درهم تنیده آن 

متصل نیستند.
این وضعیت، همان صحنه های تلخی را در ذهن تداعی می کند که مهرماه 
۱۳۹۸ چهارباغ عباسی و عابرانش آن را به چشم دیدند و ایسنا، به کرات 
در گزارش های دنباله دار خود از آن نوشــت؛ گزارش هایی که مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان، در واکنش به انتشار 
آن اطمینان می داد »مشــکلی درختان این محدوده را تهدید نمی کند و 
محیط، مرتب توسط ناظر و بازرس پایش می شود« اما ۲۶ اردیبهشت ماه 
۱۴۰۰ که در پی ادامه عملیات صفوی سازی محور میانی چهارباغ عباسی 
یکی از درختان چهارباغ سقوط کرد، همین مقام مسئول به ایسنا گفت: 
»باالخره از دو یا ســه هزار درختی که در چهارباغ وجود دارد اگر یک دهم 

درصد را هم حســاب کنیم، با انجام عملیات عمرانی  به این سنگینی که 
طی یک سال همه  مسیر چهارباغ را پیاده راه کرد، دو، سه درخت آسیب 

دید که جمع آوری شد.«
مرتضایی نژاد البته ۳۰ اردیبهشت ماه ســال جاری و پس از گذشت دو 
سال از هشدارهای متخصصان در رسانه ها، از تدابیر ویژه برای حفظ ریشه 
درختان چهارباغ نیز خبر داد و در گفت وگو بــا ایمنا اظهار کرد: »درختان 
رفیوژهای میانی چهارباغ در فاصله باالتر از کف پیش بینی شده چهارباغ 
قرار داشــت، ازاین رو با تدابیر در نظر گرفته شــده در قسمت رفیوژهای 
شرقی چهارباغ، باکس هایی محافظتی با توجه به موقعیت درختان در 

نظر گرفته شده تا خطری درختان را تهدید نکند.«
اکنون، همین خطر، درختان خیابان سپه را تهدید می کند و محمد فیض، 
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان درباره چرایی 
حفر کانال در نزدیکی تنه درختان این خیابان می گوید: این کانال ها را اداره 
برق حفر کرده تا تاسیسات الزم را پیش از سنگ فرش شدن از زیر خیابان 
عبور دهد و سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان در ایجاد آن 

دخالتی نداشته است.
وی، در خصوص چرایی جدول کشــی و ســیمان ریزی در نزدیکی این 
درختان توضیح می دهد: ما خودمان برای درختان ارزش قائل هستیم و 
حتما این مسائل را کنترل می کنیم. کارگران سازمان نیز در این باره توجیه 
هستند.محمد کوشافر، فعال محیط زیست که به تازگی بازدیدی از خیابان 
سپه داشته اما درباره وضعیت درختان این خیابان می گوید: با وجود اینکه 
ظاهرا فضای کافی برای رعایت حریم درختان خیابان سپه وجود داشته، 
کانال هایی حفر شده که در برخی قسمت ها به درختان بسیار نزدیک است 

و ریشه چندین درخت هم دچار آسیب شده است.
وی ادامه می دهد: گویا توان ساختاری ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان تنها در کاشــت گل و درخت و مراقبت های معمول از 
فضای سبز است و نمی تواند در چنین عملیات های عمرانی  آنطور که الزم 

است نظارت و پیشگیری داشته باشد.
این مدرس دانشگاه تاکید می کند که آسیب زدن به ریشه درخت و بیرون 
ماندن آن از خاک موجب می شود که به دالیل مختلفی درخت تضعیف 

شود و بعد، دیگر عوامل تنش راحت تر عمل کنند.
به گفته کوشــافر، هویت خیابان هایی مثل چهارباغ و ســپه، با درختان 
کهنسال آن گره خورده و به این اســتدالل که »هر درختی از بین رفت، به 
جای آن درختی تازه خواهیم کاشت« نمی توان دل خوش کرد چرا که با 
وضعیت فعلی محیط زیســت اصفهان، معلوم نیست دیگر یک درخت 

بتواند به وضعیت درختانی که در این خیابان ها هستند برسد یا خیر.

با مسئولان

سنا
 ای

س:
عک

فقدان سند مالکیت
6/135 شــماره نامــه: 140085602024006104- 1400/06/08  نظر به 
اینکه سند مالکیت دو حبه و نیم مشاع از پنجاه و دو حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
ششــدانگ پالک ثبتی 4838/33 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان ذیل ثبت 
218476 در صفحه 187 دفتر امالک جلــد 1142 به نام مژگان تمیزی تحت 
شماره چاپی 103387 ثبت و سند دفترچه ای صادر و تسلیم گردیده است و به 
موجب اسناد رهنی شماره 132407 مورخ 1383/08/19 دفترخانه 15 اصفهان 
و 142489 مورخ 1385/09/02 دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانک ملی ایران 
می باشد و به موجب دستور شماره 77/92 مورخ 1392/02/28 اجرای احکام 
شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان و 6381759 مورخ 1399/12/06 شعبه ششم 
اجرای احکام مدنی ویژه نیابت اصفهان و 2313018 مورخ 1398/10/22 شعبه 
ششم اجرای احکام مدنی ویژه نیابت اصفهان بازداشت می باشد سپس آقای 
مجید قائلی طبق وکالتنامه شــماره 153654 مورخ 1393/05/23 دفترخانه 
12 اصفهان به عنوان وکیل مژگان تمیزی  با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 14888 مورخ 1400/05/12به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که 
امضاء شهود آن ذیل رمز تصدیق 261360 که به گواهی دفترخانه 15 اصفهان 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا 
مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه 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 کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت 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: 1186601 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
6/136 شــماره نامه: 140085602024006448- 1400/06/13  نظر به 
اینکه ســند مالکیت دو و نیم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک 
ثبتی 93 فرعی باقیمانده از  4839 اصلی که در راســتای استانداردسازی به 
پالک 1507 فرعی از 4839 اصلی تبدیل شــده است در دفتر 1142 صفحه 
247 ذیل ثبــت 218516  به نام مژگان تمیزی ســند دفترچــه ای  تحت 
شــماره چاپی 103354 ثبت و صادر گردیده و طی ســند رهنی 132407 
مورخ 1383/08/19 دفترخانه اسناد رسمی 15 اصفهان در رهن می باشد و 
طی دستور شماره 13988009002313018 مورخ 1398/10/22 شعبه 6 
اجرای احکام مدنی )ویژه نیابت( اصفهان  مجتمع قضائی شماره یک و دستور 
شــماره 1399009006381759 مورخ 1392/12/03 شعبه ششم اجرای 
احکام مدنی )ویژه نیابت( مجتمع قضائی شهید حاج قاسم سلیمانی و دستور 
17792 مورخ 1392/02/26 شعبه ششــم دادگاه حقوقی اصفهان بازداشت 
می باشد سپس آقای مجید قائلی با ارائه وکالتنامه به شماره 153654 مورخ 
1393/05/23 دفترخانه اسناد رسمی 12 اصفهان از طرف مژگان تمیزی و  با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 1400014897 مورخ 1400/05/12به 
انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شناسه یکتا 
به شــماره 140002155810000136 مــورخ 1400/03/20رمز تصدیق 
893004  به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 15 اصفهان رسیده است مدعی 
است که ســند مالکیتش به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یــک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانون ثبــت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 

اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله 
 ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1186612 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/137 شــماره نامــه: 140085602024006184- 1400/06/02  نظر 
به اینکه ســند مالکیت دو حبه و نیم از پنجاه و دو حبه مشــاع از هفتاد و دو 
حبه ششــدانگ پالک ثبتی 4838/32 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان ذیل 
ثبت 218490 در صفحه 208 دفتر امالک جلد 1142 به نام مژگان تمیزی 
تحت شماره چاپی مسلســل 103404 ثبت و سند دفترچه ای صادر و تسلیم 
گردیده است و به موجب اسناد رهنی شماره 132407 مورخ 1383/08/19 
دفترخانه 15 اصفهان و 142489 مورخ 1385/09/02 دفترخانه 15 اصفهان 
در رهن بانک ملی ایران می باشد و به موجب دســتور شماره 77/92 مورخ 
1392/02/28 اجرای احکام شــعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان و 6381759 
مورخ 1399/12/06 شعبه ششــم اجرای احکام مدنی ویژه نیابت اصفهان 
و 2313018 مورخ 1398/10/22 شــعبه ششــم اجرای احکام مدنی ویژه 
نیابت اصفهان بازداشت می باشد ســپس آقای مجید قائلی طبق وکالتنامه 
شــماره 153654 مــورخ 1393/05/23 دفترخانه 12 اصفهــان به عنوان 
وکیل مژگان تمیزی  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 14891 مورخ 
1400/05/12به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل 
رمز تصدیق 342091 که به گواهی دفترخانه 15 اصفهان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 

تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به 
 صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1186623 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
بهاء ثمنیه اعیانی

 6/118 شــماره نامــه: 140085602031001238-1400/06/08 وراث 
مرحومــه معصومــه شــاطری نایینــی فرزنــد حســین، چــون آقــای 
حســین شــاطری نائینــی فرزنــد محمــد جــواد مالک شــش دانگ 
یکدرب دکان باســتثناء بهــاء ثمنیه اعیانــی پالک 278 اصلــی واقع در 
 بخــش یــک حــوزه ثبــت ناییــن ثبــت بموجــب تقاضانامــه وارده 
مورخه 1400/5/9 درخواســت حذف بهاء ثمنیه اعیانی شش دانگ پالک 
مذکور را از ســند مالکیت خود نموده و کارشــناس رســمی دادگســتری 
اســتان اصفهان به موجب گــزارش شــماره 28-187 مورخه 1400/6/1 
بهاء ثمنیــه اعیانی شــش دانگ پــالک 278 اصلــی را بــه مبلغ هفت 
میلیون و دویســت و پنجاه هزار ریال اعــالم نموده و بهــاء ثمنیه اعیانی 
 سه دانگ مشــاع از شــش دانگ پالک فوق الذکر توســط متقاضی آقای 
حســین شــاطری نائینــی بــه مبلــغ ســه میلیــون و شــش صــد 
ر ریــال در حســاب ســپرده اشــخاص  و بیســت و پنــج هــزا
 ایــن اداره تودیــع گردیــده اســت لــذا در اجــرای تبصــره یــک 
ماده 105 آئیــن نامه اصالحی قانــون ثبت و به موجب این آگهی به شــما 
)وراث مرحومه( اعــالم می گردد که از تاریخ انتشــار ایــن آگهی چنانچه 
مدعی تضییع حق خود می باشــید ظرف مدت یک ماه بــه دادگاه صالحه 
مراجعــه و گواهی طرح دعوی به ایــن اداره ارائه نمائیــد در غیر اینصورت 
 بهاء ثمنیــه اعیانی از ســند مالکیــت صادره پــالک فــوق الذکر حذف 
 می گردد. م الف: 1185405 اباذر مهیمن مدیــر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک نایین

تحدید حدود عمومی

6/108 آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از بخش های پنج وشش 
حوزه ثبت اسناد وامالک شهرستان خوروبیابانک

به موجب ماده 14 قانون ثبت اســناد وامــالک تحدید حدود عمومی  
رقبات زیر واقع در بخش های 5و6حوزه ثبتی خوروبیابانک از ساعت 8 

صبح روزهای تعیین شده شروع وبعمل خواهد آمد.
بخش 5 حوزه ثبتی :

635 اصلی– خانــم ماه بیکه فردجهان آباد  فرزند کاظم شــش دانگ 
یکباب خانه واقع در خور

2647 اصلی – آقای مهدی دائی فرزند مصطفی قلی شش دانگ یکباب 
باغ  واقع در خور 

72 فرعی از 3248  اصلی– آقای علی دهقان فرزند حســینقلی  شش 
دانگ یکباب خانه واقع در مزرعه نهرود

73 فرعی از 3248  اصلی– آقای علی دهقان فرزند حســینقلی  شش 
دانگ یک قطعه زمین محصور واقع در مزرعه نهرود

7 فرعی از 3369  اصلی – آقای حسن رفیع فرزند علیرضا  شش دانگ  
یک قطعه زمین محصور  واقع در روستای حسین آباد هفتومان

1400/07/06
 476 فرعــی از 3524  اصلــی – خانم معصومه کدخدا فرزند حســن  

شش دانگ  یکباب باغ در کشتخوان مهرجان
1178 فرعی از 469 فرعی از 3524  اصلی – آقای ذکریا محمود شاهی 
فرزند حسن   شــش دانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشجر  واقع در 

کشتخوان مهرجان
484 فرعی از 3562 اصلی – خانم فاطمه صغری ملک فرزند حسینقلی 
شــش دانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشــجر واقع در کشــتخوان 

عروسان گلستان 
627 فرعی از 3952  اصلی – آقای رضا وهاب فرزند محمد  شش دانگ  

یکباب باغ واقع در کشتخوان  دهزیر خور
629 فرعی از 3952  اصلی – آقای مجتبی عظیمی فرزند احمد و غیره 

شش دانگ  یکباب خانه واقع در خور 
 631 فرعی از 3952  اصلی – آقای ســتوده هنــری  فرزند علی اکبر 

 شش دانگ قسمتی از یکباب خانه  واقع در خور 
1400/07/07

بخش 6حوزه ثبتی :
567 اصلی – خانم صغری جاللی فرزند عباسعلی   شش دانگ  یکباب 

خانه واقع در شهرفرخی
299  فرعی از 3385 اصلی – آقای محمدعلی حشــمت  فرزند حسن 

شش دانگ  یک باب باغ واقع در جندق
 3444 فرعی از 3385  اصلی – آقای محمدحسن کاظمیان  فرزند حسن   

شش دانگ  یکباب خانه درشهر جندق
3655  فرعی از 611 فرعی  از 3385 اصلی – آقای سیدعلی طباطبایی   

فرزند سیدحسن شش دانگ  یک باب باغ واقع در جندق
1400/07/08

3672 فرعی از198 فرعی از 3385  اصلی – خانم صدیقه ثابتی  فرزند 
حسین   شش دانگ  یکباب خانه واقع درجندق

3673 فرعی از 577 فرعی از 3385  اصلی – آقای مرتضی آزادی  فرزند 
مهدی  شش  دانگ  یک قطعه زمین مزروعی واقع درجندق

193 فرعی از  3453  اصلی – خانم حســنیه آخوند  فرزند محمدعلی  
شش دانگ  یک قطعه زمین محصور واقع درفرخی

1400/07/10
در روزهای فوق الذکر به ترتیب از ســاعت 8 صبح تعیین حدود شروع 
 و بعمل خواهــد آمد لذا از صاحبــان امالک و مجاوریــن آنها دعوت 
می شود که در ســاعت وتاریخ مقرر در محل حضور یابند وچنانچه هر 
یک از صاحبان یا نماینــده قانونی آنها در موقــع تحدید حدود حاضر 
نباشند   مطابق ماده 15قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید واگر صاحبان امالک مجاور در موقع مقرر حاضر نباشند 
ونسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ، حقی برای خود قائل باشند طبق ماده 
20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود بمدت 30روز 
دادخواست خود را تسلیم دادگاه و رسید آن را جهت ضبط در پرونده به 

این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 1400/06/16

م الــف: 1184708 محمــد علی بیطــرف رئیــس اداره ثبت 
خوروبیابانک
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 »اراد بودلیش« عکاس آماتور و استاد دانشگاه ایالتی آریزونا 
بعد از جنگ جهانی دوم برای گسترش صلح با سازمان جهانی 
»یونسکو« همکاری می کرد. او در سال های 1۹67 و 1۹68 به 
همراه فرزند و همسر خود به کابل، پایتخت افغانستان رفته 
و  در دانشکده آموزگاران عالی این شــهر تدریس کرد. »اراد 
بودلیش« از افغانستان عکس های بســیاری انداخته بود 
که بعد از مرگش در سال 2013 به دست دامادش »کالیتون 
استرسون« در اینترنت پخش شــد و بازخورد های مثبتی را 
برای آن زمان های افغانســتان به ارمغان آورد.استرسون در 
سال 2013 طی مصاحبه ای با دنور پست گفت: حتی بسیاری 
از افغان ها از من برای منتشر کردن تصاویری که 33 سال قبل 
را نشان می داد، تشکر کردند. اما آثار باستانی افغانستان هم 

در نوع خود منحصر به فرد و  تاریخی است، مانند:
ارگ اسکندر: قدمت ارگ اسکندر به 330 سال قبل از میالد 
مسیح می رسد و موقعیت جغرافیایی آن در قلب هرات است. 
درباره این قلعه گفته شده زمانی که »اسکندر مقدونی« بعد از 
جنگ »گوگامال« وارد افغانستان شد، ارگ یا قلعه هرات را بنا 
نهاد.امپراتوری ها و حکومت های مختلف در طول هزاران سال 
از آن به عنوان مقر اصلی خود استفاده کردند که شاهد ویرانی 
و مرمت های بسیاری بوده است.در سال 1۹76 یونسکو اقدام 

به حفاری و مرمت ارگ کرده و در سال های گذشته سازمان 
ملل نیز تصمیم گرفت آن را به طور کامل بازسازی کند و موزه 

ملی هرات را هم به آن اضافه کرد.
مجسمه های باقی مانده از بوداییان در »بامیان«: اقلیتی از 
بوداییان در قرن ششم در شهر »بامیان« و منطقه »هزارگات« 
واقع در مرکــز افغانســتان زندگی می کردند که در مســیر 
جاده ابریشــم قرار داشــت.از آن دوران مجسمه ها و سنگ 
نوشته هایی در دره بامیان در ارتفاع 2500 متری با صخره های 
ماســه ای با در لوح هایی گلی ســاخته و حک شده اند. این 
اثر تاریخی نیز مانند دیگر آثار باستانی دستخوش آسیب و 
مرمت شده، اما ارزش تاریخی و گردشگری خود را از دست 
نداده اســت.این مناره در والیت غور افغانستان واقع شده و 
از سوی یونســکو هم به عنوان میراث جهانی به ثبت رسیده 
است.همیشــه موذنی از آن باال می رفت و دعــا می خواند. 
این مناره مدور بر پایه هشــت ضلعی با دو بالکن چوبی قرار 
دارد و دیواره های آن با نوشته هایی از خط کوفی، خط نسخ، 
آیات قرآن و نقوش هندسی تزئین شده اند. این مناره یکی 
از مکان های مهم گردشگری در افغانستان به شمار می رود. 
موزه ملی کابل: موزه ملی کابل یکی از مراکز فرهنگی بزرگ 
افغانستان است که در سال 2004 بعد از جنگ و تخریب در 

سال های 1۹۹3 و 1۹۹4 بازگشایی شد.
پارک باغ بابــر: این پارک یک باغ تاریخــی و تفریحی و نیز 
آرامگاه »بابر« پادشاه گورکانی است که در شهر کابل واقع شده 
است. این باغ به دستور بابر یکی از پادشاهان گورکانی در سال 
1528 میالدی بنا شد. باغ بابر در دامنه کوه شیر دروازه کابل 
از معدود بنا های تاریخی این شــهر است  که از گزند حوادث 
محفوظ مانده است.باغ بابر آخرین اســتراحت گاه »ظهیر 
الدین محمد بابر« پادشاه مغول بود. به نظر می رسد که این 
باغ حدود 1528 میالدی، ۹35 هجری شمسی ساخته شده 
باشــد. به طوری که بابر در کتاب خاطرات خود به نام »بابر 
نامه« ذکر می کند که او شخصا دستور آغاز ساخت باغی را در 

کابل صادر کرده است.
تعدد قومیت در افغانستان: کابل از زمان های گذشته محل 
تلفیق اقوام  مختلف در افغانســتان بوده است. عالوه بر قوم 
»پشــتون« و »تاجیک« کــه اکثریت افغان ها را تشــکیل 
می دهند جمعیتی از »هزاره«، »ازبک« و »ترکمن« هم در 
افغانســتان وجود دارد.اکثریت افغان ها مسلمان هستند، 
اما اقلیت »ســیک« و »هندو« هم در این کشور وجود دارد 
که به دالیل جنگ و درگیری به مرز ها و حومه افغانســتان 

کوچ کرده اند.

آشپزی

سوپ پوره سیب زمینی 
مواد الزم:  کره آب شده یا روغن زیتون  یک چهارم قاشق غذا خوری،  پیاز 

خرد شده  یک عدد متوسط،  سیب زمینی   3 تا 4 عدد متوسط،  سیر خرد شده   5 
حبه،  پودر آویشن یک چهارم  قاشق چای خوری،  فلفل قرمز خرد شده   یک چهارم قاشق 

چای خوری،  آرد سفید یک چهارم قاشق غذاخوری،  آب مرغ   4 لیوان،  نمک و فلفل سیاه  به 
مقدار الزم،  خامه  یک چهارم  لیوان،  جعفری و پیازچه خرد شده   به مقدار الزم،  شیر   یک  لیوان 
طرز تهیه:   دو عدد سیب زمینی را بپزید. . پوست سیب زمینی ها را جدا و پوره کنید. یک بوته سیر 

کوچک را به کمی نمک و فلفل آغشته کنید. سپس آن را داخل یک ورق فویل بگذارید و محکم ببندید. 
اکنون سیر را چند دقیقه با دمای 180 درجه داخل فر قرار دهید تا شکل کاراملی به خود بگیرد.  بعد از 

آماده کردن پوره سیب زمینی و سیر کاراملی باید یک عدد پیاز را پوست بگیرید و به صورت نگینی خرد 
کنید. یک ماهیتابه را به همراه کمی روغن روی حرارت گاز قرار دهید.  پیاز را کمی با روغن تفت دهید 

تا کاراملی شود.  آرد را به پیاز اضافه کنید. آرد و پیاز را مدام هم بزنید تا بوی خامی آرد گرفته شود 
.  آب مرغ را همراه با مقداری نمک، فلفل سیاه، آویشن، فلفل قرمز، سیر کاراملی له شده و 

پوره سیب زمینی در یک قابلمه مناسب بریزید. مواد را خوب هم بزنید و روی حرارت 
مالیم گاز قرار دهید.  در این مرحله باید مقداری از سوپ را بردارید و در کاسه 

ای بریزید. اجازه دهید تا سوپ خنک شود. حاال شیر را به آن اضافه 
کنید. مواد را به خوبی هم بزنید. سپس خامه را کم کم 

به سوپ داخل کاسه اضافه کنید.

چهره ای که تاکنون از افغانستان نديده ايد

 پای کنسولگری انگليس
 به سريال  »جشن سربرون« باز شد

فيلمی با بازی مرحوم »سيروس 
گرجستانی« به سينماها می آيد

تهیه کننده سریال »جشن سربرون« اعالم کرد: »گروه هم  
کنون مشغول فیلمبرداری بخش های کمپ انگلیسی ها و  ا
حفاری چاه نفت است و با استقرار در شهرک غزالی بخش های 
کنسولگری انگلیس، خانه قوام، بیمارستان مرسلین و...فیلمبرداری 
می شود.«حسن نجاریان،  افزود: مریم موسویان، بازیگر جوانی است 
که با سريال »جشن سربرون« به سينما و تلويزيون معرفی می شود. 

سخنگوی شورای صنفی نمایش از نمایش یک فیلم سینمایی 
جدید با عنوان »کله پوک« از روز چهارشنبه این هفته خبر داد.فیلم 
سینمایی کله پوک به کارگردانی جواد مزدآبادی و تهیه کنندگی 
سیدمحمد قاضی ساخته شده است.در این فیلم هنرمندانی چون 
یوسف تیموری، جواد هاشمی، مرحوم سیروس گرجستانی، عزت ا... 
رمضانی فر ایفای نقش کرده اند.

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

 مدیر بازرگانی كاالی شركت پاالیش نفت اصفهان  اعالم كرد:  اعتماد به علم 
جوانان سبب شده پاالیشگاه اصفهان 80درصد قطعات خود را از شرکت ها و 
صنایع داخلی تامین کند.مجید شهسواری با اشاره به اینکه در دوران تحریم 
تامین برخــی قطعات، ممکن بود خــط تولید را دچار مشــکل کند،  افزود: 
حمایت از تولیدات داخل سبب شد تحریم ها به یک فرصت مناسب تبدیل 
و این قطعات به دست صنعتگران جوان کشور تولید شود.وی با بیان اینکه 
بسیاری ازقطعات از کشور های اروپایی تامین می شد، اظهار داشت: قطعات 
داخلی نســبت به نمونه خارجی از عملکرد بهتر و قابلیــت زیادی برخوردار 
هستند.شهسواری گفت: تنها در سال گذشته 500میلیارد تومان صرف خرید 
قطعات از شرکت های داخلی شد که در صورت خرید از شرکت های خارجی 

باید 3 تا 4 برابر هزینه می شد.

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان رتبه شایســته تقدیر ویژه)ممتاز( در 
انجام  فعالیت های فرهنگی دینی و اقامه نماز در میان شــرکت های آب و 

فاضالب کشور  را در سال 13۹۹  به خود اختصاص داد.
مسئول امور فرهنگی - دینی و  سرپرست معاون منابع انسانی و پشتیبانی 
شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور با ارســال لوح تقدیری  از سید اکبر 
هاشمی، مسئول امور فرهنگی و دینی آبفای استان اصفهان به دلیل تالش 
و کوشش  خالصانه در زمینه  انجام  فعالیت های فرهنگی دینی و اقامه نماز 
تجلیل کرد.آبفای اســتان اصفهان پیش از این نیز رتبه شایسته تقدیر ویژه 
سال 13۹۹ را در بین دستگاه های اجرایی اســتان به دلیل تالش در جهت 

توسعه و ترویج فرهنگ نماز به خود اختصاص داده بود.
مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره 
به کسب این موفقیت ها گفت: سال گذشــته فعالیت های گسترده ای در 
زمینه توســعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز، عفاف و حجاب ، امر به معروف 

و نهی از منکر، ســیره ســنت اهل بیت)ع( ، مدیریت مصرف و آموزه های 
دینی، اســتفاده بهینه از فضای مجازی و سواد رســانه ای و اوقات فراغت  
بین کارکنان و خانواده های آبفای اســتان اصفهان در دستور کار قرار گرفت 

و به اجرا در آمد.
سید اکبر هاشمی با بیان این که انجام فعالیت های فرهنگی دینی یکی از 
ضرورت های جامعه امروز اســت، افزود: هنگامی که مولفه های فرهنگی 
دینی در جامعه  به خوبی تبیین شــود،  افراد بیشــتری نیز از گزند آسیب 
اجتماعی در امان خواهند بود.وی تصریح کرد: اگر رویکرد و نگاه یک شخص 
اصالح شود،  قطعا تاثیر مستقیم بر خانواده وسپس  بر جامعه می گذارد و 
موجب کاهش بسیاری از آسیب ها و مشکالت در سطح فردی و اجتماعی 
می شود.مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
افزود: توســعه و ترویج فعالیت های فرهنگی دینی و اقائمه نماز می تواند 

نقش سازنده ای در زندگی بسیاری از افراد  ایفا کند.

ســمینار تخصصی »چالش برق در زنجیره فوالد« با حضور ســعید زرندی 
معاون طرح و برنامه وزارت صمت،بهرام ســبحانی رییــس انجمن تولید 
کنندگان فوالد ایران،منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و تنی 
چند از دیگر مدیران عامل شرکت های فوالدی و صاحب نظران صنعت فوالد 

کشور و عرصه برق یکشنبه 14 شهریور برگزار شد.
منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در  این جلسه  گفت : برای 
DRI به حدود 600 کیلو وات تامین برق نیاز داریم اما برای قراضه این میزان 
150 کیلو کمتر است و اگر بتوانیم این نسبت را کاهش دهیم اندکی تاثیرگذار 
خواهد بود. وی تصریح کرد : با توجه بــه اینکه منبع آب نیز در اختیار وزارت 
نیرو است اما در حوزه کاری ذوب آهن کمترین برنامه ریزی را تاکنون شاهد 
نبودم. همیشه دیوار فوالد سازی ها به عنوان صنایع آب بر کوتاه است و نیاز 
اســت در وزارت نیرو برنامه ریزی راهبردی در این خصوص تدوین شود که 
تحت هیچ شرایطی آب ورودی شرکت هایی که خودشان تامین کننده برق 
شان هستند، تحت الشــعاع قرار نگیرد زیرا طبیعتا این بار را باید خودشان 
تحمل کنند. این مقام مسئول با اشاره به اینکه امسال شرکت زیسکو از زیر 
مجموعه های میدکو هم به عنوان یک تولید کننده کوره بلندی در چرخه تولید 
فوالد کشور قرار گرفته است،تصریح کرد : یکی از ویژگی های کوره بلند این 
است که از گازهای فرآیندی اســتفاده می کند و ویژگی آن این است زمانی 

که نیروگاه را ارزیابی کنند فراخور راندمان نیروگاهی اظهارنظر می کنند که آیا 
چه تعرفه ای به آن تعلق می گیرد. ارزش حرارتی گاز فرآیندی ما پایین است 
و طبیعی است که ورودی باید بیشــتر باشد و آن عدد را به صورت قدرمطلق 
محاسبه می کنند و نتیجه آن این می شود که به ظاهر راندمان پایین دارم در 
صورتی که می توانم گازهای فرایندی را به اتمسفر بدهم زیرا آلودگی زیست 
محیطی هم ندارد و تقاضا کنم که گاز طبیعــی در اختیار من بگذارند. یزدی 
زاده گفت : برای اینکه بتوانم گازهای فرآیندی را به بهترین شــکل استفاده 
کنم هیچ مشــوقی ندارم لذا باید تفاوتی بین فرآیندهــای کوره بلندی ها و 

سایر روش ها باشد.

معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه در پنل تخصصی سرمایه گذاری 
صنایع معدنی و فوالدی در صنعت برق )چشــم انــداز، موانع و راهکارها( 
در ســمینار تخصصی چالش برق در زنجیره فوالد اظهار کرد: شرکت فوالد 
مبارکه برای احداث نیروگاهی با ظرفیت حداقل 1500 مگاوات و همچنین 

تملک نیروگاه هایی که سیکل کامل ندارند، اعالم آمادگی می کند.
عباس اکبری محمدی در این پنل تخصصی اظهار کرد: در مدتی که گذشته 
و با اقداماتی که از ســوی وزارت نیرو انجام شده، صنعت حکمرانی در برق 
نزول پیدا کرده و در گام نخســت باید این اعتماد از دست رفته مجددا به 
صنعت برق بازگردد.وی ادامه داد: چندبرابر شــدن یک شــبه هزینه برق 
صنایع فوالدی یکی از این اقدامات است که توسط وزارت نیرو صورت گرفت، 
در حالی که این وزاتخانه می توانست به شــکل بهتری نسبت به افزایش 
قیمت ها اقدام کند. مثال مشخص شود برای 5 سال آینده چه اتفاقی برای 
تعرفه های انرژی واحدهای فوالدی رخ خواهد داد و برنامه ریزی برای آن 
انجام شود تا با یک دید باز و افق روشن شــرکت های فوالدی به فعالیت 
خود ادامه دهند.اکبری محمدی افزود: شــرایط فعلی یک فرصت برای 
ماست که با تمرکز روی این کار و تولید برق، مشکل را برای بلند مدت حل 
کنیم؛ البته باید مباحث برق و محیط زیست و گاز را به صورت مشخص و در 
کنار هم قرار دهیم و روی آن تمرکز کنیم. در واقع این موضوع را می توان با 
توجه به تغییرات تکنولوژی که در دنیا در حال رخ دادن است و مواردی مانند 
کربن زدایی مطرح و اجرایی کرد. از سوی دیگر شرایط نه چندان خوبی برای 
گاز وجود دارد، پس الزم است مباحث گاز، برق و محیط زیست به صورت 

باالنس در کنار هم قرار گرفته و فکری برای آنها اندیشیده شود.معاون بهره 
برداری شرکت فوالد مبارکه با اشاره به برنامه ریزی و سرمایه گذاری شرکت 
های برای راه اندازی نیروگاه برق گفت: بهتر اســت تفاهم نامه بین وزارت 
نیرو و وزارت صمت با سرعت بیشتری به جلو برود و موارد سرمایه گذاری 
تسهیل شود؛ به این صورت که موارد مبهم برداشته شده و مشوق های الزم 
برای سرمایه گذاری تعیین شــود.اکبری محمدی گفت: برای رسیدن به 
این هدف در گام اول باید دیدگاه وزارت نیرو اصالح شــود. اکنون شرکت 
فوالد مبارکه آمادگی خود را برای احداث نیروگاهی به ظرفیت حداقل 1500 
مگاوات اعالم کرده و برای تملک نیروگاه های که سیکل کامل نداشته و باید 
تکمیل شوند، اعالم می کند اما نکته اینجاست در مذاکراتی که طی این مدت 
انجام دادیم به نظر می رســد رویکردها به گونه ای است که در گذشته هم 
وجود داشته و باعث به وجود آمدن شرایط فعلی و بحران برق شده است. 
برای مثال یکی از نیروگاه هایی که به فوالد مبارکه معرفی شــده قیمت آن 
دوبرابر قیمت نیروگاه جدید است.معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه 
افزود: با این طرز فکر و شرایط نمی توان به جلو پیش رفت؛ چراکه شرکت 
فوالدمبارکه سهامداران بسیاری دارد که شامل صندوق های بازنشستگی، 
عموم مردم و قشــر محروم جامعه اســت و باید این ظرفیت و شــرایط 
اقتصادی به گونه ای تنظیم شود که تشویقی برای ســرمایه گذاری در آن 
وجود داشته باشد.به گفته اکبری محمدی، در این میان مهم ترین موضوع 
که باید اصالح شود، مشارکت با ذی نفعان است، زیرا در غیر این صورت و 

فعالیت به صورت یکطرفه نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

 خودكفايی 80  قطعه مورد نياز شركت پااليش نفت اصفهان 
با تكيه بر متخصصان جوان ايرانی 

افتخاری دیگر در بین شرکت های آب و فاضالب کشور؛

 کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه آبفای اصفهان 
برای فعالیت های فرهنگی دینی و اقامه نماز

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان:

دیوار فوالد سازی ها به عنوان صنایع آب بر کوتاه است

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

 آمادگی فوالد مبارکه برای احداث نیروگاهی
 با ظرفیت حداقل  ۱۵00 مگاوات
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