
اصفهانبهاستقبالسیوچهارمینجشنوارهفیلمکودکونوجوانمیرود؛

آغاز مهر در سرزمین خیال
7

عوارض گمنامی!
 همزمان با بازگشایی مدارس بررسی شد: مسابقه کیفیت بین لوازم التحریر ایرانی با خارجی؛ 
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سخنگوی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
خبرداد:

جریمه ۲۴۴ هزار مشترک 
پرمصرف برق در اصفهان
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به همت نیروی زمینی 
سپاه، بیمارستان سیار 150 

تختخوابی راه اندازی می شود
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پروژه نمایشگاه، 1۲00 
میلیارد تومان ارزش 
افزوده داشته است
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8 صفحه
قیمت: ۲000 تومان

آگهی مزایده

حسین دهقان- شهردار میمه

نوبت اول

م الف:١١٩٨٠٧٨

شهرداری میمه، به استناد مجوز شــماره ١١-١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠/٠٢/05 شورای اسالمی شــهر، درنظر دارداز طریق مزایده عمومی 

 نســبت به فروش دســتگاه خودرو ایســوز  FVR/34  4*2   18 تن كمپــرس صفر كیلومتر شــهرداری میمه اقــدام نماید. 

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج اگهی در روزنامه حداكثر تا تاریخ ١٤٠٠/٠٧/14 به شهرداری میمه واقع در میمه بلوار انقالب 

اســالمی مراجعه و نســبت به دریافت فرم مربوط به شــركت در مزایده اقدام و یا جهت كسب اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 

٤٥٤٢٢٤٣٤-٠٣١ این شهرداری تماس حاصل و یا به سایتwww.meymeh.ir  مراجعه نمایند.

ضمنا شهرداری در رد یا قبول یك یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ به عهده برنده مزایده می باشد.

 علی لندی
 نوجوان فداکار  ایذه ای

آسمانی شد

5

خالقی فر:

 ذوب آهن 
 برای من 

بهترین گزینه 
بود



شنبه 03 مهـــر  1400 / 18 صفر 1443 / 25 سپتامبر 2021 / شماره 3355

 توضیح کاخ سفید درباره ماجرای عذرخواهی »بایدن«
 از »مکرون«

ایسنا نوشت: سخنگوی کاخ ســفید در خصوص ســوالی درباره عذرخواهی جو بایدن از همتای 
فرانســوی اش در ســایه بحران زیردریایی ها و توافــق نامه آکوس اظهارنظر کرد.جن ســاکی، 
سخنگوی کاخ سفید در پاســخ به ســوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه آیا جو بایدن، رییس 
جمهوری آمریــکا در تماس تلفنی خود با امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانســه از دوســت 
فرانســوی عذرخواهی کرده یا نه گفت، بایدن در این تماس تلفنی اذعان کرد، رایزنی ها پیرامون 
توافق نامه آکوس می توانســت مفصل تر و گسترده تر باشد.جن ســاکی افزود: تماس تلفنی بر 
روندی رو به جلو و بازگشــت امور به حالت عادی و تالش مهمی که باید با فرانســوی ها در آینده 
صورت دهیم، متمرکز بود.استرالیا وارد شراکت با انگلیس و آمریکا در زمینه دفاع و امنیت موسوم 
به توافق نامه آکوس شد که در پی آن قرارداد خرید زیردریایی های فرانسوی از شرکت ناوال گروپ 
فرانسه را لغو کرد.این توافق نامه جدید به ارزش ۵۶ میلیارد یورو تحت عنوان قرارداد قرن است 

که به دنبال تولید ۱۲ زیردریایی هجومی از نوع باراکوداست.
ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانســه تصمیم استرالیا درباره فســخ قرارداد را »خنجر از پشت و 

نابودی اعتماد بین هم پیمانان« خواند.

وال استریت ژورنال:

 »مرکل« نپذیرفت اولین کسی باشد که بایدن پس از به 
قدرت رسیدن به او زنگ می زند

روزنامه وال اســتریت ژورنال نوشــت: آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در ژانویه ۲۰۲۱ نپذیرفت که 
اولین کسی باشد که جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا بعد از تصدی این پست با او تماس بگیرد.

به نوشته این روزنامه، بعد از ورود بایدن به کاخ سفید در ژانویه گذشته بایدن تصمیم گرفت اولین 
تماس تلفنی او با رهبران خارجی با آنگال مرکل باشــد زیرا این تماس به بازگشت ثبات به روابط 
ترانس آتالنتیک پس از بی ثباتی در دوره دونالد ترامپ اشاره داشت. این روزنامه افزود، اما مرکل 

پیشنهاد تماس را بعد از ظهر جمعه رد کرد زیرا باید منزل خود در خارج از برلین را ترک می کرد.
به نوشته این روزنامه، مرکل اشاره ها از سوی طرف آمریکایی را رد کرد و آنها را غیرمناسب خواند. 
او از معاونانش خواســت زمانی دیگر برای تماس تعیین کنند. در نتیجه تماس تلفنی ۲۵ ژانویه 
زمانی که مرکل به دفتر کارش بازگشت، انجام گرفت.به این ترتیب جاستین ترودو، نخست وزیر 

کانادا اولین کسی بود که بایدن با او تماس برقرار کرد و این تماس در ۲۳ ژانویه بود.

شکایت رهبر اپوزیسیون از نخست وزیر پاکستان 
دادگاه شهر الهور پاکستان در ارتباط با رســیدگی به پرونده اعاده حیثیت توسط رهبر اپوزیسیون 
علیه نخست وزیر این کشور، »عمران خان« به عنوان رییس دولت و »شهباز شریف« رهبر جناح 
مخالف را احضار کرده است.رسانه های پاکســتانی روز پنجشنبه اعالم کردند که رهبر اپوزیسیون 
پاکستان چندی پیش با موضوع اعاده حیثیت علیه نخست وزیر این کشور شکایت کرده و گفته 
که وی متهم به پیشــنهاد رشــوه ۱۰ میلیارد روپیه به عمران خان در قبال عقب نشینی از پیگیری 
قضایی پرونده رسوایی پرونده پاناما شده اســت، پرونده ای سرانجام به رد صالحیت و برکناری 
نواز شریف، نخست وزیر وقت و برادر شهباز شریف منجر شد.شهباز شریف طی شکایت به دادگاه 
پاکستان، ضمن رد اتهام نخست وزیر، اعاده حیثیت کرده و گفت که عمران خان موجب تخریب 

وجه و اعتبار وی شده است.
قاضی دادگاه کیفری در شــهر الهور پس از رسیدگی اولیه به درخواســت طرفین، دستور حضور 
نخست وزیر و رهبر اپوزیسیون پاکستان در جلسه آینده روز ۱۴ مهرماه )ششم اکتبر( را صادر کرد.

فصل تغییرات مجمع تشخیص مصلحت در راه است؟

از اقتدار تا فترت 

منشأ تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام  نیلوفر موالیی
نامه ای بود که در روز۱۷ بهمن ســال ۱۳۶۶، 
سران سه قوه و نخست وزیر و نیز مرحوم حاج سیداحمد آقا نماینده حضرت 
امام در جلسه هماهنگی سران سه قوه به حضرت امام خمینی)ره( نوشتند 
و امام نیز برای حل اختالفات میان مجلس و شورای نگبهان،فرمان تشکیل 
این نهاد را صــادر کرد که اعضــای آن را آیت ا... خامنه ای، اکبر هاشــمی 
رفسنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدرضا توسلی، محمد موسوی 
خوئینی ها، میرحسین موسوی، سید احمد خمینی و اعضای شورای نگهبان 
تشکیل می دادند.اما نهادی که قرار بود از ایجاد بن بست در تصمیم گیری 
کالن کشور جلوگیری کند و بشود نهاد مصلحت سنج نظام؛ این روزها بیشتر 
از آنکه مشغول ایجاد نقاط اشتراک باشد، درگیر افتراقات و یا تاخیر در تصمیم 
گیری شده است. مجمع تشــخیص مصلحت نظام طی بیش از سه دهه 
فعالیت فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است، فراز و فرودهایی که در 

شکل، ماهیت و عملکرد آن بی تاثیر نبوده است. 

4 مدیریت متفاوت در مجمع تشخیص
مجمع تشخیص مصلحت از زمان شروع شکل گیری اش تا کنون، ۴ رییس 
به غیر از )یک دوره رییس موقت( را به خود دیده است. از آیت ا... خامنه ای 
تا آیت ا... آملی الریجانی و اگر عملکرد مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
را تابعی از مشــی، دیدگاه و نوع سیاست ورزی ریاســت آن بدانیم؛ شاید 
یکی از مهم ترین تغییرات مجمع  را بتوان مدیریت متفاوت آن دانســت. 
روزگاری مجمع تشخیص مصلحت نظام با توسل به شیوه مدیریت مرحوم 
آیت ا... هاشمی رفســنجانی برای خود اعتبار می خرید و به باور بسیاری 
از صاحب نظران،مجمع در دوران مرحوم هاشــمی بیشــترین کارکرد را در 
مصلحت سنجی کشور داشت، به طوری که در طول نزدیک به ۳۰ سال جلوس 
آن مرحوم بر کرسی ریاست، دوره به دوره موضوعات بیشتری برای پیگیری 
به مجمع سپرده شد. اما پس از درگذشت آیت ا... هاشمی، ریاست مجمع 
به دست آیت ا...هاشمی شــاهرودی افتاد، او که به خاطر بیماری در دوره 
۱۴ ماهه ریاست از دور در جریان مســائل قرار می گرفت، شاید بتوان گفت 
غیبت های ناشــی از بیماری و البته روحیه مسامحه و مصالحه گر آیت ا... 
شاهرودی در دوران حضور در جلسات مجمع باعث شد مدیریت این نهاد 
حاکمیتی از اقتدار الزم فاصله بگیرد و مجمع تشــخیص از همان زمان نیز 
دوران فترت را سپری کرد. پس از درگذشت آیت ا... هاشمی شاهرودی، آیت 
ا... آملی الریجانی رییس این نهاد شد و پس از آنکه سکان اداره قوه قضاییه 
را تحویل سید ابراهیم رییسی داد، به طور کامل توانست روی اداره و مدیریت 
امور مجمع تشخیص مصلحت نظام متمرکز شود. با توجه به سابقه مدیریت 
آیت ا... آملی الریجانی در قوه قضاییه به نظر می رسید دوباره مجمع بتواند به 
جایگاه اصلی خود که همانا نهاد مصلحت سنج برای کشور است برگردد که تا 

به این لحظه این اتفاق نیفتاده است. 

ورود مجمع تشخیص به حوزه قانون گذاری؟
ســال 9۷ که  موضوع لوایح چهارگانه دولت  به میان آمد و اختالف نظری 

بین مجلس و شورای نگهبان شکل گرفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به یکی از داغ ترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شــد؛ تا جایی که بعضی 
از نمایندگان صحبت از بدعت در قانون گذاری به میــان آوردند و این نهاد را 
شــورای نگهبان دوم خوانند. علی الریجانی یکی از مهم ترین چهره هایی 
اســت که درباره ورود این نهاد به حوزه قانون گذاری در یک نشست خبری 
گفت:» در ایران یک مجلس وجود دارد، بنابراین مجمع تشــخیص نمی 
تواند قانون گذاری کند.«همچنین مخالفت با برجام، انتقاد به سیاست های 
اقتصادی دولت روحانی، زیر سوال بردن اقدامات دستگاه های اجرایی در 
مواجهه با حوادث، تنش با مجلس از دیگر مصادیقی از حرکت های تک روانه 
اعضای مجمع بود که با چراغ سبز و بعضا با هدایت برخی چهره های سیاسی 

مجمع انجام می شد.

بالتکلیفی برای رد یا تصویب »اف ای تی اف«
 نزدیک به سه ســال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی 
)FATF( در مجلس شورای اسالمی می گذرد. اگر چه این لوایح با رای مثبت 
نمایندگان به شورای نگهبان رفت، اما بررسی آن به سبب مکاتبه ای که هیئت 
عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با شورا داشت متوقف شد و مجددا به مجلس عودت داده شدند، اما با 
اصرار بهارستان نشینان و مخالفت شورای نگهبان، این بار به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در مورد آن تصمیم گیری کند. اختالف نظر بر 

سر الیحه پالرمو و الیحه »سی اف تی« اما نقطه اوج اختالف نظرها در مجمع 
بود تا جایی که به دلیل همین اختالفات لوایح پالرمو  و CFT )کنوانسیون 
بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(  از دســتور کار این نهاد خارج 
شد. اسفند ماه سال 98 و در بحبوحه شیوع کرونا در ایران، گروه ویژه اقدام 
مالی FATF نام ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و دشواری های اقتصاد 
ایران در دوران کرونا و تحریم چند برابر شــد.اما با وجود آنکه لعیا جنیدی، 
معاون حقوقی دولت روحانی در آذرمــاه 99 از موافقت رهبر معظم انقالب 
با درخواســت دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح »FATF« در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام خبر داده بود، تکلیف این لوایح همچنان نامعلوم 
است و  حال باید منتظر ماند و دید با روی کار آمدن دولت جدید و تازه نفس 
ابراهیم رییسی، این لوایح یه تصویب می رسد یا خیر؟اگر چه تصور می شد 
که با روی کار آمدن ابراهیم رییسی و پایان دولت دوازدهم،حسن روحانی به 
عضو مجمع دربیاید و چه بسا سیاسیون پیش بینی کرده بودند، که به جای 
آملی الریجانی بر صندلی ریاست آن تکیه بزند، اما تاکنون حکمی برای او 
صادر نشده است و همچنین آملی الریجانی نیز از جایگاه خود استعفا نداده 
و با انتصاب دبیر نشان داده که می خواهد در این جایگاه منشأ اثر باشد. این 
امید در افکار عمومی به وجود آمده، این نهاد مشورتی که محل تجمع افراد 
باسابقه و با تجربه است بتواند با بازگشــت به جایگاه اصلی خود و تحرک 
بخشی در بخش های مختلف به یک نهاد موثر و پویا تبدیل شده و در تصمیم 

سازی مهم نظام نقشی بی بدیل از خود به جای بگذارد.   

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در رایزنی اخیر با 
وزرای خارجه روسیه، چین، انگلیس و فرانسه اعالم 
کرد که واشنگتن به دنبال رفع همه نگرانی ها درباره 
ایران است.»ند پرایس« سخنگوی خارجه آمریکا 
با صدور یک بیانیه درباره نشست وزیر خارجه دولت 
جو بایدن با دیگر همتایان خود از کشــورهای دائم 
عضو شورای امنیت سازمان ملل در حاشیه نشست 
مجمع عمومی توضیحاتی ارائه داد.طبق این بیانیه، 
»آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریــکا در رایزنی با 
وزرای خارجه روســیه، چین، انگلیس و فرانســه 
درباره مســائل مرتبط با ایران و افغانســتان رایزنی 
کرد.در این بیانیه آمده اســت: »وزیــر امور خارجه 
آنتونی جی بلینکن بــا وزرای خارجه جمهوری خلق 
چین، جمهوری فرانسه، فدراسیون روسیه و بریتانیا 

به عنوان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل 
متحد رایزنی کرد. وزیر امور خارجه بلینکن بر اهمیت 
اقدامات ســازنده پنج کشــور )عضو دائم شــورای 
امنیت( برای حفظ صلح و امنیت بین المللی تاکید 
کرد«.ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از 
تبادل نظر وزیر خارجه دولت جــو بایدن با همتایان 
روس، چینی، انگلیسی و فرانسوی خود درباره ایران 
و مسائل مرتبط با افغانستان خبر داد.به روایت این 
بیانیه، وزیر خارجه آمریکا در مورد افغانستان خواستار 
هماهنگی پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان 
ملل برای کاهش بحران انسانی در حال ایجاد در این 
کشور و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان 
شد و به انتظارات درباره لزوم ایجاد یک دولت فراگیر 
اشاره کرد.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد 

که بلینکن اعضای دائم شــورای امنیت را تشــویق 
کرد تا در مورد افغانســتان متحد بماننــد، طالبان را 
در قبال تعهدات خود مسئول دانســته و با یکدیگر 
همکاری کنند تا دسترسی کمک ها، احترام به اصول 
بشردوستانه و در دسترس بودن بودجه برای تامین 
نیازهای بشردوســتانه را تضمین کنند.در پایان این 
بیانیه آمده اســت: »وزیر امور خارجه در مورد ایران،  
بر قصد ایاالت متحده بــرای دنبال کردن راهی برای 
دیپلماسی معنادار جهت دستیابی به بازگشت متقابل 
به پای بندی به برجام و رفع طیف کامل نگرانی های 

ما در قبال ایران تاکید کرد.«

وزیر خارجه آمریکا: 

به دنبال رفع همه نگرانی ها درباره ایران هستیم

رایزنی وزیران امور خارجه ایران و انگلیس
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و »الیزابت تراس« وزیر خارجه جدید انگلیس در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به بحث 
و گفت وگو در خصوص موضوعات دوجانبه، برجام و وضعیت افغانستان به بحث و گفت وگو پرداختند.وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در این نشست با بیان 
اینکه بازسازی روابط دوجانبه نیازمند اقدامات جدی است، بر لزوم عملیاتی شدن بازپرداخت بدهی چهار دهه ای انگلیس به ایران تاکید کرد.حسین امیرعبداللهیان با 
بیان اینکه ایران در برجام حرف ها و وعده های زیادی شنیده، اما عملی ندیده است، گفت: متاسفانه انگلیس هم جزئی از این بی عملی بوده و این رویکرد باید تغییر کند.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: دولت آمریکا با ســکوت و همراهی اروپا، همچنان به اعمال تحریم های غیرقانونی خود ادامه می دهد و همزمان ادعای بازگشت به 
برجام را دارد. این تناقض آشکاری است که به دقت توسط مردم ایران مشاهده می شود. برای دولت فعلی ایران معیار و سنجه، اقدام و عمل قابل اندازه گیری از سوی 
طرف های مقابل در برجام است و حرف مالک نخواهد بود.امیرعبداللهیان تاکید کرد که ضرورت دارد انگلیس توجه کند که عمل به تعهدات تنها راه بازسازی روابط است 

و تهران به هر گام مثبت و سازنده جواب متناسب می دهد.در این نشست همچنین در خصوص موضوعات کنسولی از جمله موضوع زندانیان دوتابعیتی بحث شد.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه بر ضرورت توجه به وضعیت انسانی در یمن و بحرین تاکید کرد.امیرعبداللهیان در خصوص افغانستان نیز تصریح کرد که تشکیل یک 

دولت فراگیر که بازتاب دهنده ترکیب قومی و جمعیتی این کشور باشد، تنها راه حل جامع برای ثبات و صلح پایدار در افغانستان است.

خبر روز

وز عکس ر

دیدار وزیران 
خارجه ایران و 

ترکیه در نیویورک
وزیران خارجه ایــران و ترکیه 
در نیویــورک دیــدار و درباره 
موضوعــات دوجانبه و منطقه 
به ویژه تحوالت افغانســتان و 
ســوریه گفت وگو و تبادل نظر 

کردند.

رهبر معظم انقالب: 

خون مطهر شهدا، حقانیت جمهوری اسالمی را بر جبین تاریخ 
ثبت کرد

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به  مناسبت  روز تجلیل  از شهیدان  و ایثارگران  دفاع  مقدس  بیان کردند: 
خون مطهر شهدا حقانیت جمهوری اسالمی را بر جبین تاریخ ثبت کرد.پیام رهبر معظم انقالب اسالمی 
به  مناسبت  روز تجلیل  از شهیدان  و ایثارگران  دفاع  مقدس که بعد از ظهر پنجشنبه توسط حجت االسالم و 
المسلمین شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، درگلزار شهدای بهشت زهرای تهران 
قرائت شد، به این شرح است:هفته دفاع مقدس، مزین به نام و یاد شهیدان عالی مقام است. فداکاری 
مخلصانه  آنان و دیگر ایثارگران، پیروزی را به ملت ایــران هدیه کرد و خون مطهر آنان حقانیت جمهوری 
اسالمی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. این درس بزرگ آن اسوه های ایثار است؛ هرجا تالش مخلصانه باشد 
پیروزی و سربلندی نیز هست و ملت ایران این یادگار ارجمند را هرگز از خاطر نخواهد برد ان شاءا.... سالم 

خدا بر شهیدان و بر شهیددادگان و بر همه  ایثارگران و بر پیشوای آنان امام روح ا... .

اطالعیه اداره کل زندان های تهران درباره فوت شاهین ناصری
در پی فوت یکی از محکومان در ندامتگاه تهران بزرگ، روابط عمومی اداره کل زندان های اســتان تهران، 
اطالعیه ای صادر کرد.به گزارش سازمان زندان ها، در توضیحات روابط عمومی اداره کل زندان های استان 
تهران آمده است: محکوم علیه، شاهین ناصری که به دلیل ارتکاب جرائمی از قبیل کالهبرداری، سرقت، 
جعل و استفاده از سند مجعول در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بوده است، به بهداری زندان 
مراجعه کرده و اقدامات درمانی توســط پزشــک متخصص طب اورژانس انجام می گیرد.بنا بر گزارش 
بهداری ندامتگاه، با توجه به شرایط اورژانسی بیمار، فورا در محل بهداری ندامتگاه، عملیات احیای ماساژ 
قلبی، تنفس مصنوعی و تزریق اپی نرفین و فیکس IV Line به مدت ۴۵ دقیقه انجام می گیرد که به رغم 
تالش های فراوان کادر درمان، زندانی مورد اشاره فوت می کند.در این اطالعیه تاکید شده است، علت تامه 

فوت شاهین ناصری در پزشکی قانونی در دست بررسی است و متعاقبا اعالم خواهد شد.

دعوت رییسی از »اردوغان« برای سفر به تهران
وزیر امورخارجه کشورمان شامگاه چهارشنبه به وقت محلی با »مولود چاوش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه 
در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد دیدار و در خصوص موضوعات دوجانبه  و منطقه ای به ویژه تحوالت 
افغانستان و سوریه گفتگو و تبادل نظر کردند.در این نشست وزیران امور خارجه دو کشور در حوزه دوجانبه 
طرفین توافق کردند کمیته راهبردی دو کشــور قبل از اجالس سران با سفر وزیر خارجه ترکیه برگزار شده 
و دستور کار نشست کمیته عالی تنظیم شــود. همچنین دو طرف توافق کردند نشست سه جانبه ایران، 
آذربایجان و ترکیه در تهران برگزار شود. در این دیدار وزیر خارجه کشورمان دعوت ابراهیم رییسی رییس 

جمهوری را از رییس جمهور ترکیه نیز ابالغ کرد.

شهروز سخنوری معروف به »الکس« به اعدام محکوم شد؟
شهروز ســخنوری، ملقب به الکس بر اساس رای صادره از یکی از شــعب دادگاه انقالب به اعدام محکوم 
شد.مشرق نوشت: رای بدوی در خصوص اعضای پرونده موسوم به »الکس« که با اقدامات صورت گرفته 
دست به قاچاق بین المللی انسان می زدند، صادر شد. بر اساس رای دادگاه، متهم ردیف اول و دوم پرونده به 
اعدام محکوم شدند. همچنین بر اساس رای دادگاه، ۵ نفر دیگر از اعضای این پرونده به تحمل ۱۵ سال حبس 
محکوم هستند.گفتنی است؛ رای دادگاه بدوی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.شهروز 
سخنوری، ملقب به الکس سرکرده یک شــبکه بین المللی تبهکاری است که به مدت ٣ سال و با توجه به 
ارتباطات گسترده خود در کشورهای مختلف، با سازمان دهی باندهای فحشا و منکرات اقدام به قاچاق انسان 

به خارج از کشور کرده و عملیات های گسترده ای را در ارتباط با این عمل مجرمانه غیر انسانی انجام می داد.

کافه سیاست

روزنامه صهیونیستی: 

اسراییل باید از ایران به 
آمریکا پناه ببرد

یــک روزنامه صهیونیســتی در گزارشــی با 
اشــاره به این که رژیم صهیونیستی تاکنون 
در بازدارندگی از پیشــرفت هسته ای ایران و 
کاهش تنش های دوجانبه با ایران شکست 
خورده است، مطرح کرد که این رژیم حاال باید 
برای دریافت حمایــت نظامی و دیپلماتیک 
بیشتر در مواجهه با این مشکل راهبردی اش 
روابط با آمریکا را عمق بیشــتری ببخشــد 
تا بتوانــد از پشــتیبانی دیپلماتیک و نظامی 
برخوردار شود.روزنامه صهیونیستی هاآرتص 
در گزارشی با تکرار ادعای رژیم صهیونیستی 
مبنی بــر  وجود اهــداف نظامــی در برنامه 
هســته ای ایران و این ادعا که ایران اکنون از 
نظر در اختیار داشتن دانش هسته ای و مواد 
شــکافت پذیر کافی برای تولید یک ســالح 
اتمی در »آســتانه تبدیل شــدن به کشوری 
هسته ای« قرار دارد، نوشــت: طبق مقاله ای 
از ایهود باراک، وزیر امور خارجه و وزیر جنگ 
پیشین رژیم صهیونیســتی که هفته  گذشته 
در روزنامه یدیعوت آحارانوت منتشــر شده 
بود، این موضوع یک واقعیت راهبردی است 
که اســراییل امروز باید با آن دســت و پنجه 
نرم کند.گــزارش ایــن روزنامــه در ادامه با 
بیان این که اکنون اطمینــان خاطر دادن به 
مردم اسراییل در این زمینه، مقابله با ایران و 
جلب حمایت آمریکا در دستان نفتالی بنت 
نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی است، 
نوشت: »دنیل پراجکت« گروهی متشکل از 
کارشناسان هســته ای و راهبردی از اسراییل 
و آمریکا  در ســال ۲۰۰۳ به »آریل شارون« 
نخست وزیر وقت اسراییل یک توصیه  درباره 
راهکاری ارائه کردند که در صورت دست یابی 
کشور یا تشــکیالت متخاصم اســراییل به 
توان هســته ای، باید آن را به کار بست. طبق 
این راهکار، اعالم »موثــق و قاطعانه« توان 
هسته ای اسراییل برای موجودیت آن ضرورت 
داشت. از همین رو، اسراییل باید »سیاست 
ابهام را از طریق آشکار کردن توانمندی هایش 

تا اندازه محدودی کاهش دهد«. 

بین الملل
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 صادرات 100 هزار تن محصوالت گلخانه ای اصفهان به 
خارج کشور

مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: ســاالنه حدود ۱۰۰ هزار تن از 
محصوالت گلخانه ای استان به روسیه و کشــورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود.احمدرضا 

رییس زاده، میزان تولیــد گلخانه های 
اســتان را بیش از ۳۴۰ هزار تن در سال 
اعالم کرد و گفت: در نیمه نخست امسال 
۵۵ هکتــار بــه مســاحت گلخانه های 
اصفهان اضافه شــد و مجموع آن به ۲ 
هــزار و ۳۳۰ هکتار رســید.وی، مقدار 
ســرمایه گذاری برای ۵۵ هکتار گلخانه 
جدید را ۳۳۰ میلیارد تومان اعالم کرد و 
افزود: این گلخانه ها در شهرستان های 
دهاقان، تیران و کرون، شهرضا، خمینی 

شهر، فالورجان و اصفهان ساخته شده اســت.رییس زاده با بیان اینکه خیار، گوجه فرنگی، فلفل، 
بادمجان، سبزی و برخی گل های تزیینی، بیشترین آمار محصوالت کشت گلخانه ای در استان است، 
ادامه داد: آلوئه ورا، شماری از درختان گرمسیری مانند موز، انبه و آناناس و برخی گیاهان دارویی نیز 
در ماه های اخیر به محصوالت قبلی اضافه شد.وی با تاکید بر اینکه استان اصفهان از پیشتازان این 
صنعت در کشور به شمار می رود، خاطرنشان کرد: ۳۱۶ درخواست احداث گلخانه جدید با مساحت 
تقریبی ۱۹۵ هکتار در استان داریم که جمع سرمایه گذاری آن یک هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان برآورد 
می شود.رییس زاده تصریح کرد: چنانچه تســهیالت مورد نیاز آن ها به عنوان مهم ترین چالش به 
موقع تخصیص پیدا کند، شاهد ســاخت آن ها در نیمه دوم ســال خواهیم بود.مدیر امور باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه شهرستان های تیران و کرون و دهاقان قطب 
اصلی کشت گلخانه ای استان محسوب می شود، گفت: محدودیت منابع آبی به ویژه در شهرستان 

دهاقان، چالش اصلی این واحد های کشاورزی و توسعه آنان است.

۶5درصد واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی اصفهان 
وارد عرصه تولید شدند

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی اســتان اصفهان گفت: از مجموع ۹ هزار واحد تولیدی و 
صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان، پنج هزار و ۸۰۰ واحد معادل ۶۵ درصد فعال 
و بقیه هنوز وارد عرصه تولید و فعالیت نشــده اند.محمد جواد بگی اظهار داشت: حدود ۶۵ درصد 
قراردادهای منعقد شده در شهرک ها و نواحی صنعتی استان با اشتغال زایی برای بیش از ۱۴۸ هزار 
نفر، به بهره برداری رسیده است که این افراد به  صورت دائم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان 
اصفهان به کار مشغول هستند.وی ادامه داد: ظرفیت اسمی این مجموعه ایجاد اشتغال برای ۲۳۰ 
هزار نفر است و براساس ارقام موجود جوازهای تاسیس در شــهرک های صنعتی استان نزدیک 
به ۹۷۵ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری خواهد شد.به گفته وی، میزان سرمایه افرادی که تاکنون 
برای اجرای طرح های تولیدی با شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان قرارداد منعقد کرده و 
زمین دریافت کرده اند، ۹۹۵ هزار میلیارد ریال است.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان افزود: اصفهان با ۱۷ هزار هکتار از نظر تعداد و اراضی شهرک های صنعتی مقام نخست را 
در کشور دارد که این شهرک ها زمینه را برای جذب ســرمایه گذاری در استان به صورت ویژه فراهم 
کرده اند.وی بیان کرد: این استان رتبه اول کشور را در جذب سرمایه گذار در شهرک های صنعتی طی 
۲ سال گذشته کسب کرده و همچنین این شرکت برای نخستین بار رتبه نخست تحصیل منابع را در 

شهرک های صنعتی کشور به دست آورده است.

همزمان با بازگشایی مدارس بررسی شد: مسابقه کیفیت بین لوازم التحریر ایرانی با خارجی؛

عوارض گمنامی!

حمایــت از تولیدات داخلی کشــور در زمینه  علی اکبر زیدی
نوشــت افزار تنها با بازاریابــی و معرفی این 
محصوالت به خریداران و مردم میسر است در غیر این صورت این صنعت 

رفته رفته به فراموشی سپرده می شود.
در این روز ها همزمان با بازگشــایی مدارس شاهد هستیم  مردم در تب و 
تاب خرید وسایل مورد نیاز خود هستند، بازار لوازم التحریر ایرانی با وجود 

تالش هایی که در این زمینه صورت گرفته ، در وضعیت خوبی قرار ندارد.
رییس اتحادیه نوشــت افزار اظهار کرد: بسیاری از نوشــت افزار کشور را 

می توانیم تولید کنیم، اما وقتی می بینیم که مردم استقبال خوبی از آن
 نمی کنند، قاعدتا ظرفیت تولید کارخانه ها پایین می آید و کم کم این صنعت 

نوپا که باید حمایت شود، به تعطیلی کشیده خواهد شد.
موسی فرزانیان،  ادامه داد: بســیاری از برند های تولید داخل در صنعت 
نوشت افزار را کسی نمی شناســد و همه گمان می برند که این اجناس به 
واسطه کیفیت بســیار خوبی که دارند، محصول خارج است و تولید کننده 

ایرانی نمی تواند آن را تولید کند.
لزوم آگاهی مردم از مبدأ تولید نوشت افزار 

طی بازدید های میدانی از مغازه های لوازم التحریر، یکی از فروشــندگان 
گفت: خیلی از مردمی که به مغازه های ما مراجعه می کنند غالبا برای شان 
موضوع داخلی بودن یا خارجی بودن اهمیتی ندارد و بیشتر به ظاهر وسیله 
و قیمت آن توجه می کنند و برای آن ها مبدأ تولید آن اهمیتی ندارد. البته در 

این میان کسانی هم هستند که از ما سوال می کنند که این محصول خودکار 
یا مداد رنگی ساخت کجاست و در مقایسه با همتای خارجی خودش که 

اغلب چینی است، چه مزیت ها و معایبی دارد.
وی ادامه داد:به طور کلی و از نظر من خیلی از لوازم التحریری که در داخل 
کشور تولید می شود، شــاید از نظر قیمت، هم پای قیمت جنس خارجی 
باشند، اما به جرأت می توان گفت که طی این چند سال بسیار روی کیفیت 
خود کار کرده اند و شــاید در حال حاضر کیفیت بعضی از محصوالت ما از 

خیلی از لوازم التحریر خارجی بهتر باشد.
یکی از خریداران لوازم التحریر نیز عنوان کرد: من معموال ســعی می کنم 
که در زمان خرید نوشت افزار مورد نیازم چند اولویت را قرار دهم:یکی این 
که این نوشــت افزار از کیفیت خوبی برخوردار باشد، دیگر موضوع قیمت 
آن است و مبدأ تولید این جنس هم که ساخت کدام کشور است ،آخرین 

اولویتم قرار دارد.
وی ادامه داد: در زمان خرید برخی از محصوالت وقتی آگاهی پیدا می کنیم 
که این محصول ساخت ایران است و چنین کیفیتی دارد متعجب می شویم 

که چرا شرکت سازنده آن چنین محصولی را به ما معرفی نکرده است.
باید گفت تا زمانی که شرکت ها وکارحانه های لوازم التحریر داخلی دست 
به ســرمایه گذاری برای بازاریابی و معرفی تولیدات شان به مردم نکنند، 
این صنعت روز های خوشی را سپری نخواهد کرد، حتی اگر با کیفیت ترین 

محصوالت جهان را تولید کند.

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان گفت: با انجام پروژه نمایشــگاه بین المللی 
اصفهان ارزش افزوده ای بیش از هــزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان ایجاد شده است.علی یارمحمدیان در نشستی 
که در جمع اعضای شورای اســالمی شهر اصفهان در 
محل نمایشگاه بین المللی برگزار شد، گفت: نمایشگاه 
در دنیا به عنوان پیش زمینه ای برای توسعه اقتصادی 
کشــور ها مطرح اســت و اگر کشــوری به افزایش 
صادرات دسترســی پیدا کرده و بســیاری از مسائل 
تولید و اشتغال آن حل شده، این امر از طریق حضور 
در نمایشگاه ها بوده اســت.وی افزود: انجمن جهانی 

نمایشــگاه ها مطرح می کند، آنچه میان شــهر هایی 
که شهرنشــینی، آلودگی، ترافیک و محیط زیســت 
متشابه دارند تمایز ایجاد می کند، برگزاری رویداد های 
تجــاری و فرهنگی اســت؛ برگزاری نمایشــگاه ها و 
رویداد های اقتصــادی موجب افزایش ســرمایه در 
آن شــهر به صورت کارا می شــود.مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: قبل از دایر شدن نمایشگاه بین المللی اصفهان و 
زمانی که نمایشگاه پل شهرستان دایر بود، اصفهان در 
زمینه نمایشگاهی نسبت به بسیاری از کالن شهر ها از 
لحاظ متراژ نمایشگاهی و از لحاظ کیفیت و استاندارد 
نمایشــگاه، پایین تر بود و ما با استان هایی مثل چهار 
محال و بختیــاری و کهگیلویه و بویراحمد مقایســه 
می شــدیم.یارمحمدیان تاکید کــرد: در پروژه جدید 
نمایشــگاهی ۴۷ هکتــار زمین برای نمایشــگاه در 

نظر گرفته شــده و ۱۵۰ هکتار از زمین های اطراف نیز 
کاربری نمایشــگاهی دارد که در فاز اول در ۲۰ هکتار 
سالن امیرکبیر، فضای ســبز، ساختمان الکتریکال، 
ساختمان مکانیکال و فضای باز احداث شد.وی اضافه 
کرد: از سال ۹۶ که پروژه تحویل ما داده شد، ۲۲۰ قرارداد 
منعقد کردیم؛ همچنین ۲۲۰ پیمانکار همزمان در این 
نمایشگاه در حال فعالیت بودند و طی دورانی که کشور 
در تحریم های شدید اقتصادی قرار داشت، رکود تورمی 
در کشور حاکم و کرونا نیز گسترش پیدا کرده بود و در 
سخت ترین شرایط این پروژه ساخته شد.مدیرعامل 
شرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان 
تصریح کرد: بسیاری از عملیات اجرایی این پروژه به 
وسیله مدیریت پیمان انجام شد که این خود کاهش 
هزینه ها را به دنبال داشــت؛ در مجموع با این روش 

بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان کاهش هزینه داشتیم.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان:

پروژه نمایشگاه، 1200 میلیارد تومان ارزش افزوده داشته است

خبر روز

معاون جهاد کشاورزی آران و بیدگل:

گرما ۷20 میلیارد تومان به پسته کاران آران و بیدگل خسارت زد
معاون فنی و اجرایی جهاد کشاورزی آران و بیدگل گفت: گرمای شدید در فصل بهار و تابستان نزدیک 
به ۷۲۰ میلیارد تومان خسارت به پسته کاران شهرستان آران و بیدگل وارد کرد.هادی یغماییان اظهار 
کرد: امسال بر اثر افزایش بی سابقه دمای هوا در زمان تلقیح گل پسته و شدت گرما در فصل های بهار 
و تابستان، شاهد کاهش حدود ۶۰ درصدی تولید پسته در آران و بیدگل هستیم که سبب خسارت 
زیاد به پسته کاران شهرستان شده است.وی با بیان اینکه آران و بیدگل امسال در تولید رقم پسته 
احمدآقایی نزدیک به ۶۰ درصد و پسته اکبری حدود ۵۵ درصد کاهش تولید داشته است، ادامه داد: 
البته امسال عمده باغ های پسته شهرستان در سال ناباروری هم به سر می برند که موجب کاهش 

بیشتر تولید پسته در شهرستان حتی تا ۷۵ درصد شده است.
وی با یادآوری اینکه برداشت پسته در آران و بیدگل از ۲۵ شــهریور آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه 
دارد، اضافه کرد: چهار هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی شهرســتان زیر کشت پسته است که از این مقدار، 
نزدیک به سه هزار هکتار بارور است.معاون جهاد کشاورزی آران و بیدگل اظهار کرد: متوسط تولید 
پسته خشک در آران و بیدگل از هر هکتار زیر کشــت، حدود ۲ تن است که امسال به ۵۰۰ کیلوگرم 
کاهش یافته است.وی با بیان اینکه آران و بیدگل رتبه نخست تولید پسته در استان اصفهان را دارد، 
افزود: گروهی شامل کارشناسان ستادی جهاد کشاورزی استان اصفهان، اداره تحقیقات باغبانی، 
بانک کشاورزی و کارشناسان صندوق بیمه کشــاورزی از باغ های پسته آران و بیدگل بازدید کردند 
که پس از تکمیل گزارش ها، موضوع جبران خسارت های باغ های دارای بیمه کشاورزی در دستور 

کار قرار خواهد گرفت.
یغماییان با اشاره به ضرورت توســعه واحد های فرآوری محصوالت کشــاورزی و پسته در آران و 
بیدگل ادامه داد: ارزآوری، اشتغال زایی و مصرف بهینه آب از مواردی است که کشاورزان رغبت زیادی 
برای ساخت باغ پسته دارند.وی با اشاره به اینکه پسته آران و بیدگل بیشتر ارقام بومی کله قوچی، 
احمدآقایی و اکبری شامل می شود، گفت: این شهرستان دارای هشت پایانه فرآوری پسته است 
که در منطقه های مختلف فعالیت دارند و ســاالنه افزون بر ۹۰ درصد محصوالت را فرآوری و آماده 

عرضه به بازار می کنند.

معاون فرماندار  گلپایگان اعالم کرد:

تخصیص 1۷ میلیارد ریال برای مشاغل خانگی در گلپایگان
معاون فرماندار گلپایگان گفت: به طرح هایی که قرار است آغاز به کار کنند ۲۰۰ میلیون تومان و به آن 
دسته از طرح هایی که مشغول به فعالیت هستند در راستای حمایت ۱۰۰ میلیون تومان، تسهیالت 

۴ درصد تعلق می گیرد.
مجید نوری در جلسه کارگروه اشتغال شهرســتان گلپایگان، اظهار کرد: یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت ۴ درصد جهت مشاغل خانگی برای شهرستان گلپایگان در نظر گرفته شده است 
که تا ۲۲ مهرماه فرصت جــذب آن را داریم.وی ادامه داد: طرح های جهاد کشــاورزی و فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در اولویت قرار دارند. به طرح هایی که قرار اســت آغاز به کار کنند ۲۰۰ میلیون تومان 
و به آن دســته از طرح هایی که مشغول به فعالیت هستند در راســتای حمایت ۱۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت ۴ درصد تعلق می گیرد.معاون فرماندار گلپایگان گفت: اگر نتوانیم این اعتبار را جذب کنیم 
شهرستان های دیگر وارد میدان خواهند شــد بنابراین ادارات مربوطه هر آنچه که در کارگروه های 
فرعی مطرح می شود و در اختیارات حوزه شهرستانی است را با کمترین سخت گیری ها مورد تایید 

قرار دهند.
همچنین مهدی سرلک، بخشدار مرکزی گلپایگان اضافه کرد: طی سال های قبل در جلسات این 
کارگروه شرکت می کردم و اکنون هم که در این جلسه حضور دارم همان موضوعات سال های قبل 
مطرح است، برای یک بار موانع و مشکالت را حل کنیم و تدبیری اندیشیده شود که تسهیالت موجود 

در بخش های مختلف توزیع شود.

با مسئولان

سخنگوی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان خبرداد:شهرستان ها

جریمه 244 هزار مشترک پرمصرف برق در اصفهان
سخنگوی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: افزایش مبالغ قبوض برق ۲۴۴ هزار مشترک پر مصرف به علت اعمال جریمه ۱۶ درصدی براساس دستورالعمل 
وزارت نیرو بوده است.محمد علی اکبری اظهار کرد: الگوی مصرف برای فصول گرم سال ۳۰۰ کیلو وات در ماه و در فصول سرد ۲۰۰ کیلووات است که اگر مشترکان تا این 
میزان مصرف داشته باشند خوش مصرف محسوب می شوند و مشترکان پرمصرف کسانی هستند که بیش از این میزان در هر ماه استفاده کنند.وی با بیان اینکه از ابتدای 
امسال  تاکنون ۲۴۴ هزار مشترک پرمصرف در استان جریمه شده اند، ادامه داد: به منظور حمایت از مشترکان کم مصرف و تنبیه مشترکان پرمصرف بنا به دستورالعمل 
وزارت نیرو ۱۶ درصد به قبض مشترکان پرمصرف اضافه شده است.سخنگوی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان افزود: هرسال هفت درصد قیمت برق افزایش می یابد 

و برای مشترکانی که پرمصرف هستند ۱۶ درصد نیز جریمه در قبوض برق اعمال می شود.

تصویری از 
جدیدترین هیوالی 
»تویوتا« با ظاهری 

خشمگین
سرانجام کمپانی تویوتا به صورت 
رسمی از نسل جدید توندرا ۲۰۲۲ 
پرده برداشت که نسل جدید این 
خودرو با دو پیشرانه V۶ عرضه 
می شود و به روزرســانی های 

جذابی را در کابین دارد.

وز عکس ر

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار:

قوانین زائد در مسیر تولید 
 و اشتغال در اصفهان

 احصا می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان گفت: قوانین و مقــررات زائد در زمینه 
تولید و اشتغال استان اصفهان را باید احصا و در 
صورت نیاز به قانون جدید، اقدام الزم را از طریق 
ارگان های مســئول پیگیری کرد.سید حسن 
قاضی عسگر با اشاره به اینکه کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید در سال ۹۴ در استان تشکیل 
شــد، گفت: این کارگروه در استان بسیار موفق 
بوده و بر اســاس اطالعاتی که اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن و کشاورزی به دست آورده اند و 
نظرسنجی کرده اند حدود ۸۰ درصد مراجعانی 
که به ایــن کارگروه آمده اند مشکل شــان حل 
شده و رضایت داشته اند.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه 
تصمیم های اتخاذ شــده توسط دستگاه های 
اجرایی نباید به تولید و اشــتغال استان ضربه 
بزند، گفت: حدود ۲۰ درصد از کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید راضی نبودنــد، چون در این 
کارگروه قضاوت انجام می شود و ممکن است 
بعضی از افراد ناراضی شــوند، در کل بســیار 
راه گشا بوده است.وی با بیان اینکه خبر خوبی 
که می توانم بدهم این اســت که این کارگروه 
کامال به روز شــده و هفتگی پرونده ها بررسی 
می شود، افزود: کارخانجات بسیاری در استان 
اصفهان به صورت راکد و یا تعطیل بوده اند و این 
کارگروه دوباره آن ها را به چرخه تولید بازگردانده 
است، مانند کارخانجات نساجی، پلی اکریل و 
کاشی اصفهان؛ بیش از ۱۲ هزار پرونده در این 
کارگروه بررسی و حکم داده شده است.قاضی 
عسگر با اشاره به قوانین دست و پاگیر و مقررات 
زائد در ایجاد اشــتغال بیان کرد: حدود ۲ سال 
است که هیئتی در وزارت اقتصاد تشکیل شده و 
فعاالن اقتصادی و دستگاه های اجرایی بعضی 
از قوانینی که احساس می کنند زائد و دست و 
پاگیر است را آنجا می فرستند و لغو می کنند و 
تاکنون بســیاری از این ضوابط لغو شده و کار 
راحت تر شده است؛ در ســایت وزارت اقتصاد 

قوانینی که حذف شده، وجود دارد.

سخنگوی صنعت برق کشور:

تغییر ساعت در کاهش مصرف 
برق تاثیرگذار است

سخنگوی صنعت برق کشور با اشــاره به تاثیر مصرف 
برق با تغییر ســاعات در کشــور، گفت: یکی از دالیل 
اصالح ســاعت در نیمه اول و دوم سال استفاده از نور 
روز خورشــید اســت و قطعا این امر در مصرف انرژی  

تاثیرگذار است.
مصطفی رجبی مشهدی ادامه داد: در واقع هر سال این 
روند ادامه دارد و تاثیر بسیار مطلوبی در کاهش مصرف 
انرژی به خصوص برای خانوار ها خواهد داشت و این 

طرح در بسیاری از کشور ها در حال اجرا است.
ســخنگوی صنعت برق کشــور اضافه کرد: این برنامه 
ریزی کــه همه ســاله در جهت تغییر ســاعات اعمال 
می شود باعث شده عدد قابل توجهی یعنی حدود ۶۰۰ 

مگاوات کاهش مصرف انرژی را داشته باشیم.
رجبی مشــهدی بیان کرد: یکی از دالیل تغییر ساعت 
در نیمه دوم سال استفاده بیشــتر از نور طبیعی روز و 
در نتیجه کاهش مصرف انرژی اســت. این اقدام در 
حال حاضر در بیش از ۷۰ کشور به همین منظور انجام 
می شود. حدود ۱۵۰ سال پیش هم برای صرفه جویی 
در مصرف شمع و یا زغال ســنگ ، تغییر ساعت انجام 
می گرفته است.رجبی مشهدی ادامه داد: بررسی های 
چند سال اخیر نشان می دهد که تغییر ساعت، حدود 
یک تا ۵.۱ درصد در کاهش مصــرف برق تاثیر دارد که 
این میزان معادل مصرف برق اســتان سمنان در این 
دوره از سال است.وی افزود: حتی طی سال های اخیر 
ما درخواست کردیم که به منظور کاهش بیشتر مصرف 
در نیمه اول سال که محدودیت ها در تامین برق و فشار 
بر نیروگاه ها بیشتر است، ساعت کاری ادارات هم تغییر 
کند؛ یعنی ادارات یک ساعت زودتر شروع به کار کنند تا 
با یک ساعت زودتر خاتمه دادن به کار و خاموش شدن 

وسایل سرمایشی، مصرف کاهش بیشتری پیدا کند.
این مقام مســئول تغییر ساعت در تابســتان را تاثیر 
گذار تر از زمســتان دانســت و گفت: حتی این تغییر 
ســاعت در برخی از کشــور ها که عــرض جغرافیایی 
بیشتری دارند تا ۴ بار در سال یعنی هر سه ماه یک بار 
اتفاق می افتد و در هر نوبت بیش از یک ساعت است.
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مفاد آراء
7/17 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 7160-1400/06/14 هیات اول آقــای حمید هارونی به 
شناسنامه شــماره 4407 کدملی 1128874199 صادره اصفهان فرزند سبزعلی در 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 40/68 متر مربع قسمتی از پالک شماره 775 
فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

آغا بیگم یاریان رنانی از مورد ثبت صفحه 586 دفتر 43 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1194998 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/18 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 6668-1400/06/08 هیات چهارم آقای ناصر آقاجانی فشارکی 
به شناسنامه شــماره 2355 کدملی 1286642833 صادره اصفهان فرزند علی در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 836/75 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
9 فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد 

ثبت دفتر امالک الکترونیکی 139920302025017830
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1194812 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/19 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 7208-1400/06/14 هیات اول خانم زهرا مظاهری کوهانی به 
شناسنامه شماره 33 کدملی 1288856679 صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 99/67 متر مربع قسمتی از پالک شماره 34 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مالکیت رحیم مانیان سودانی 

طبق اظهارنامه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1195030 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/20 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 6857-1400/06/11 هیات اول آقای حسینعلی رضائی برزانی 
به شناسنامه شــماره 2982 کدملی 1282987550 صادره اصفهان فرزند علی در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 195/23 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
757 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکیت فاطمه رضائی برزانی از سند شــماره 53997 مورخ 1329/9/28 دفترخانه 

شماره 6 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1194832 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/21 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیــف 1- رای شــماره 5682-1400/05/03 هیات دوم آقای حســین دارابی به 
شناسنامه شــماره 692 کدملی 4171776147 صادره فرزند محمد در نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 133/50 متر مربع از پالک 67 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مالکیت عباس میر 

خلف زاده طبق سند انتقالی 92122 مورخ 1352/09/12 دفترخانه 2 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1195193 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/22 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیــف 1- رای شــماره 6632-1400/06/08 هیات اول آقــای جالل جاللی  به 
شناسنامه شــماره 2280 کدملی 1283282194 صادره اصفهان فرزند سیف ا... در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 228/07 متر مربع قسمتی از پالک شماره 32 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مالکیت بی بی خانم 

رحیمی سبدانی از سند شماره 6240 مورخ 1312/9/20 دفترخانه شماره 3 اصفهان 
ردیف 2- رای شــماره 6636-1400/06/08 هیات اول آقــای علی اصغر حاجی 
عبدالخالقی حسین آبادی به شناسنامه شماره 2952 کدملی 1289162141 صادره 
اصفهان فرزند محمد جواد  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 156/03 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 32 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از  مالکیت بی بی خانم رحیمی سبدانی از سند شماره 6240 مورخ 1312/9/20 

دفترخانه شماره 3 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1195169 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/23 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 7603-1400/06/21 هیات ســوم آقای مصطفی رضوانی 
قهریزجانی به شناسنامه شماره 16 کدملی 5499789770 صادره تیران و کرون فرزند 
اکبر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 168/45 متر مربع از پالک شماره 
468 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت رمضان جان نثاری مورد ثبت صفحه 459 دفتر 941 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1195188 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/24 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 16147-1399/07/01 هیات چهــارم آقای رضا آقاجانیان 
صباغ به شناسنامه شماره 1427 کدملی 1817088122 صادره آبادان فرزند مصطفی 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 249/50 متر مربع پالک 66 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مــورد ثبت دفتر الکترونیکی 

139820302025007881 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1195896 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/25 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 5671-1400/05/03 هیات سوم خانم زهرا حنانی به شناسنامه 
شماره 1441 کدملی 1283511551 صادره اصفهان فرزند یدا... در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 220/22 متر مربع از پالک 502 فرعی از 36 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت کریم شیرخانی از سند 

شماره 32372 مورخ 1339/08/21 دفترخانه 15 اصفهان
ردیف 2- رای شــماره 5665-1400/05/03 هیات سوم آقای علی عباسی ولدانی 
به شناسنامه شماره 12929 کدملی 1283240971 صادره اصفهان فرزند محمد در 
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 276/88 متر مربع از پالک 599 فرعی از 36 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اکبر ابراهیمی 

ولدانی از مورد ثبت صفحه 449 دفتر 195 امالک
ردیف 3- رای شــماره 5943-1400/05/10 هیات ســوم آقای مصطفی عباسی 
ولدانی به شناســنامه شــماره 1487 کدملی 1283512009 صادره اصفهان فرزند 
محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 207/36 متر مربع از پالک شماره 
327 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکیت رضا نصری نصرآبادی و فاطمه گودرزی طبق سند انتقالی شماره های 7675 
مورخ 1333/10/18 دفترخانه 17 اصفهان و 56154 مورخ 1336/09/05 دفترخانه 

7 اصفهان
ردیف 4- رای شــماره 5944-1400/05/10 هیات سوم آقای حسنقلی صالحی به 
شناسنامه شماره 47 کدملی 5759859188 صادره فریدن فرزند درویش در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 184/01 متر مربع از پالک 103 فرعی از 36 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالکیت اسماعیلی جعفری ولدانی 

و خدیجه عباسی از سند انتقالی 70738 مورخ 1351/05/28 دفترخانه 7 اصفهان
ردیف 5- رای شماره 5677-1400/05/03 هیات ســوم آقای قدیر علی الیاران به 
شناسنامه شماره 3 کدملی 1290311692 صادره اصفهان فرزند قاسم در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 109/31 متر مربع از پالک 1698 فرعی از 36 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از شیخ جمال الدین نجفی و خانم 
محترم آقا رشتی طبق سند انتقالی 1501 مورخ 1322/12/25 دفترخانه 62 اصفهان 

و سند 60737 مورخ 1333/7/29 دفترخانه 6 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1195914 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/26 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 2836-1400/03/10 هیات اول آقای رمضان تقی یار رنانی به 
شناسنامه شماره 14 کدملی 1289870985 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ 
یک باب ساختمان مغازه به مساحت 81/23 متر مربع قسمتی از پالک شماره 3226 
فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد 

ثبت دفتر امالک 139520302025000910
ردیف 2- رای شماره 5941-1400/05/10 هیات سوم آقای احسان بابا صفری رنانی 

به شناسنامه شماره 4221 کدملی 1293168602 صادره خمینی شهر فرزند کریم در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 196/26 متر مربع از پالک 509 فرعی از 19 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی 

مورد ثبت صفحه 113 دفتر 1015 امالک
ردیــف 3- رای شــماره 5798-1400/05/05 هیــات دوم خانم زهــرا تقی یار 
رنانی به شناســنامه شــماره 644 کدملی 1290905592 صــادره اصفهان فرزند 
فرج اله در ششــدانگ یک باب کارگاه و انبــاری به مســاحت 202/94 متر مربع 
قسمتی از پالک شــماره 2065 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عــزت یاری رنانی از مــورد ثبت صفحه 365 

دفتر 269 امالک
ردیــف 4- رای شــماره 3682-1400/03/25 هیات اول آقای یدالــه رحیم زاده 
رنانی به شناســنامه شــماره 260 کدملی 1290030847 صــادره اصفهان فرزند 
قدیر در ششدانگ یک باب ساختمان مســکونی و تجاری به مساحت 178/74 متر 
مربع قســمتی از پالک شــماره 745 فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت جعفر صباغ از مــورد ثبت صفحه 525 

دفتر 515 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1196035 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/27 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 140060302027004728 مورخ 1400/4/13 صفرعلی افضلی 
خوراسگانی فرزند عباس بشماره شناســنامه 7945 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283781247 در سه دانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
6513 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 45/23 متر مربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی صفرعلی افضلی خوراسگانی فرزند عباس
2- رای شــماره 140060302027004727 مــورخ 1400/4/13 امیــد افضلی 
خوراسگانی فرزند صفرعلی بشماره شناســنامه 1270681788 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1270681788 در ســه دانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 6513 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 45/23 متر مربع. 
خریداری مع الواســطه بصورت عادی از مالک رسمی صفرعلی افضلی خوراسگانی 

فرزند عباس
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1194992 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 

شرق اصفهان
مفاد آراء

7/28 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302027005976 مورخ 1400/05/18 زهرا ربی خوراسگانی 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 608 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291475214 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5059 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 138/54 متر مربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی عباس برزگر خوراسگانی فرزند محمدرضا
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1195324 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 

شرق اصفهان
مفاد آراء

7/29 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 140060302027005539 مــورخ 1400/05/09 پروین قربانی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 295 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287943675 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 80/81 متر مربع. خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1195236 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 

شرق اصفهان
مفاد آراء

7/30 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

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

1- رای شماره 140060302027006909 مورخ 1400/6/16 شهناز جمال وند فرزند 
قلی بشماره شناسنامه 651 صادره از چادگان بشماره ملی 5759448277 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13 فرعی از اصلی 43 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160 متر مربع. خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1194946 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 

شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/47 نظر به اینکه مهدی رجبی صلواتی فرزند حســن با تســلیم دوبرگ شهادت 
شهود مدعی مفقود شدن ســند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالک 664 
فرعــی از 102 اصلی بخــش 16 ثبت اصفهان کــه در دفتر امــالک الکترونیکی 
139920302018000721 به شماره چاپی 024810 بنامش ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و اظهار داشته که در اثر جا ب جایی مفقود شده است چون در خواست صدور 
المثنی سند مالکیت نموده طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
چنانچه شخص یا اشخاصی از حقیقی یا حقوقی مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آکهی ذکر شده ( نسبت به آن ، یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
 ارائه کننده مسترد گردد. تاریخ انتشار آگهی :1400/07/02 م الف:1197674 

ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
تحدید حدود اختصاصی

7/48 شماره نامه: 140085602033002409-1400/06/29 نظر به اینکه تمامی 
ششــدانگ قطعه باغ معروف پنج رجلی در کوی چلندق پالک ثبتی 4092  فرعی از 
193- اصلی واقع در طرق جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده 
ثبتی به نام خانم اقبال مفیدی فرزند غالمحسین و غیره در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
1400/08/17  ساعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
 تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:1197386 

علی جوانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
مفاد آراء

7/16 آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
1- راي شــماره 1755- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد ثمري 
فرزند میرزا بشماره شناســنامه 4867 صادره از گلپایگان درششدانگ ساختمان به 
مساحت 144.35 مترمربع مجزی شده از پالک228  فرعي از 1 اصلي واقع در بخش 

2 محرز گردیده است.
2-رای شماره 1742- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم ربابه وکیلي فرزند 
باقر بشماره شناســنامه 325 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت 
858.129 مترمربع مجزی شده از پالک 111 فرعي از3 اصلي واقع در بخش2 محرز 

گردیده است.
3-رای شماره 1744-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي بهروز پوالدوند 
فرزند یداله بشماره شناسنامه 17892 صادره از گلپایگان درششدانگ ساختمان به 
مساحت 145.96 مترمربع مجزی شــده از پالک17 فرعي از3023 اصلي واقع در 

بخش1 محرز گردیده است.
4-راي شــماره 1939- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي آقای ســیدرحیم 
محمودزاده فرزند سیدعلي بشماره شناســنامه 2571 صادره از خمین در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 176.63 مترمربع مجزی شــده از پالک 232 فرعي از1870  

اصلي  واقع در بخش1 محرز گردیده است.
5-راي شماره 1937- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي میالد نوري فرزند 
فضل اله بشماره شناسنامه 0013005324 صادره از تهران در ششدانگ چهار دیواری 
مشتمل بر اعیان به مساحت 213.84 مترمربع مجزی شده از پالک 1153 فرعي از 6 

اصلي  واقع دربخش 4 محرز گردیده است.
6-رای شماره1824- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حجت اله شیردلي 
فرزند حیدر بشــماره شناســنامه 1210049295 صادره از گلپایگان درششدانگ 
ساختمان به مساحت 387.20 مترمربع مجزی شده از پالک 568 فرعي از 3 اصلي  

واقع دربخش2  محرز گردیده است.
7-راي شماره1823- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهداد جدیدي فرزند 
مهدیقلي بشماره شناسنامه 1150132175 صادره از داران درششدانگ ساختمان به 
مساحت 147.73 مترمربع مجزی شده از پالک 526 فرعي از 1 اصلي  واقع دربخش 

2 خریداري مع الواسطه از مالک رسمي  خانم اکرم مجیدی محرز گردیده است.
8-رای شماره 1820- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  سعید داودوندي 
فرزند درویش بشماره شناسنامه 23 صادره از خوانســار در ششدانگ ساختمان  به 
مســاحت 158.59 مترمربع مجزی شــده از پالک 3 فرعي از 4429 اصلي واقع در 

بخش3 محرز گردیده است.
9-راي شماره 1940- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي روح اله هاشمي 
فرزند برات بشماره شناسنامه 78 صادره از گلپایگان در ششدانگ مغازه به مساحت 
53.55 مترمربع مجزی شده از پالک203 فرعي از4372 اصلي واقع در بخش1 محرز 

گردیده است.
10-راي شماره 2005و1743- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي 
محمدشریفي فرزند علي کرم بشماره شناسنامه 1210008564 صادره ازگلپایگان در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 144.56 مترمربع مجزی شده از پالک4027 اصلي   

واقع دربخش1 محرز گردیده است.
11-راي شماره 1952- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ناصر ابراهیمي 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 40 صادره ازگلپایگان در ششدانگ مغازه به مساحت 
43.03 مترمربع مجزی شده از پالک 413 فرعي از 9 اصلي واقع در بخش2  محرز 

گردیده است.
12-راي شماره 1860- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا سلکي فرزند 
مهدیقلي بشماره شناسنامه 312 صادره از خوانسار در ششدانگ قسمتی از ساختمان به 
مساحت 8.77 مترمربع مجزی شده از پالک15 فرعي از 4372 اصلي واقع در بخش1  

محرز گردیده است.
13-رای شماره 1953- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سیف اله تشیعي 
فرزند قدرت اله بشماره شناســنامه 30 صادره از خوانســار در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 178.14 مترمربع مجزی شــده از پالک 11 فرعي از 253  اصلي واقع 

دربخش1   محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/03
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1400/07/18

م الف: 1197550 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالک گلپایگان
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علی لندی، نوجوان فداکار ایذه ای آسمانی شد
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: علی لندی، نوجوان ۱۵ ساله ای که در 
پی وقوع آتش سوزی در یکی از محالت شــهر ایذه پیش از رسیدن نیروهای امداد با فداکاری ۲ 
نفر را نجات داد، ساعت ۱۲ پنجشنبه شب پس از چند روز بستری در بیمارستان دارفانی را وداع 
گفت و آسمانی شــد.آرش نجیمی افزود: این نوجوان فداکار و قهرمان ملی با سوختگی حدود 
۹۰ درصد و پس از اقدامات اولیه در بیمارســتان طالقانی اهواز برای ســیر مراحل درمان خود به 
بیمارستان امام موسی کاظم)ع(  اصفهان اعزام شــده بود ولی  به دلیل سوختگی زیاد جان به 

جان آفرین تسلیم کرد.

کالهبرداری از شهروندان با شگرد فروش ویژه پاوربانک
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان از دســتگیری فردی که با درج آگهی فروش ویژه پاوربانک 
در شبکه اجتماعی اینســتاگرام به بهانه سفارش غیرحضوری شــهروندان را فریب داده و از آنان 

کالهبرداری می کرد، خبر داد.
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه با هدف 
سفارش پاوربانک در یک صفحه اینســتاگرامی اقدام به پرداخت پنج میلیون ریال کرده اما هیچ 
کاالیی برای او ارسال نشده است، بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.وی افزود: 
در بررسی های صورت گرفته مشخص شد شــاکی تبلیغی را در یک صفحه اینستاگرامی در زمینه 
خرید اینترنتی پاوربانک با ارسال رایگان مشاهده کرده و پس از سفارش کاال و واریز وجه به حساب 
فروشنده تاکنون هیچ کاالیی برای وی ارسال نشده و فروشــنده نیز دیگر پاسخگوی تماس های 

او نبوده است.
رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان تصریح کرد: پــس از تکمیل تحقیقات 
کارشناســان اقدامات علمی و تخصصی خود در فضای مجازی را آغاز کرده و سرانجام با کارهای 

پلیسی هوشمندانه فرد کالهبردار شناسایی و دستگیر شد.
ســرهنگ مرتضوی با بیان اینکه شــبکه های اجتماعی مکان امنی برای داد و ستد و خریدهای 
اینترنتی نیستند، افزود: به شهروندان توصیه می کنیم پس از رویت کاال یا خدمات و احراز هویت 
هر یک از طرفین معامله هرگونه تبادل وجهی را به صورت رو در رو انجــام داده و پس از اتمام کار 
یا خدمات انجام دهند تا گرفتار کالهبرداران نشــوند. همچنین به منظور پیشــگیری از وقوع این 
گونه جرائم از هویت فروشنده مطلع شــده و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به عنوان بیعانه 

خودداری کنند.

داروها با واکسن کرونا تداخل دارند؟
سخنگوی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: عده ای از مردم با ناآگاهی و 
ترس از تداخل دارو های مصرفی با واکسن کرونا پس از تزریق به صورت خودسرانه مصرف دارو های 
خود را قطع کرده و به علت عوارض ناشی از قطع دارو ها از اورژانس ۱۱۵ امداد خواهی می  کنند. عباس 
عابدی  افزود: تزریق واکسن کرونا با دارو های قبلی بیمار تداخل ندارد و بیماران طبق تجویز پزشک 
می توانند مصرف دارو های قبلی را به همان شــکل ادامه داده و در صورتی که مبتال به بیماری های 

خاص هستند با پزشک مشورت کنند.
به گفته وی، افراد به هیچ عنوان به صورت خودســرانه مصرف دارو های خود را قطع نکنند، زیرا با 
قطع خودسرانه دارو های مهم از جمله دارو های قلبی و فشار خون به سالمت خود لطمه زده یا جان 
خود را به خطر می اندازند.سخنگوی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: 
شهروندان برای مشاوره کرونا و سوال در مورد واکسن با شماره تلفن های ۴۰۳۰ و ۳۱۱۳ و ۱۹۰ تماس 

گرفته و خطوط اورژانس ۱۱۵ را اشغال نکنند.

 سرپرست اداره نوسازی مدارس استان:

سرانه آموزشی شهر اصفهان ۲.۶۷ درصد پایین تر از سرانه کشور است

سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان 
با بیان اینکه سرانه آموزشی در شــهر اصفهان به ازای هر دانش آموز 
پنج متر مربع است در حالی که استاندارد سرانه در سطح کشور ۷.۶۷ 
است، گفت: سرانه آموزشی شهر اصفهان ۲.۶۷ درصد از سرانه کشور 

پایین تر است.
سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان  در 
نشست مشترک با مدیرکل آموزش و پرورش استان و مدیران نواحی 
شش گانه به مناسبت بازگشــایی مدارس، با گرامیداشت آغاز هفته 
دفاع مقدس، اظهار کرد: در حال حاضر ۸۷۰ فضای آموزشی دولتی در 

اصفهان وجود دارد که دارای حدود ۹ هزار و ۶۴۷ کالس است. 
ســیدمحمد میرپور با بیان اینکه در راســتای اجــرای طرح مصوب 
مجلس شورای اســالمی با عنوان »تخریب و بازسازی« تاکنون یک 
هزار و شش کالس اجرا و ۹۶ کالس مقاوم سازی شده است، تصریح 
کرد: در حال حاضر ۲۶ درصد کالس های شهر اصفهان تخریبی و ۳۳ 
درصد کالس های این شهر مستحکم اســت و ۴۱ درصد کالس های 

شــهر اصفهان هم نیاز بــه مقاوم ســازی دارد.سرپرســت اداره کل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان با اشاره به سیستم 
استانداردسازی گرمایشی مدارس شــهر اصفهان، افزود: با توجه به 
طرح استانداردسازی مصوب مجلس تاکنون چهار هزار و ۸۰۰ کالس 
درس استانداردسازی شده است.وی تاکید کرد: ۲۷ درصد کالس های 
درس در شهر اصفهان نیاز به استانداردسازی سیستم گرمایشی دارد و 

باید فضای ایمن را برای مدارس فراهم کنیم.
میرپور با بیان اینکه ســرانه آموزشــی در شــهر اصفهان بــه ازای هر 
دانش آموز پنج متر مربع است در حالی که استاندارد سرانه در سطح 
کشور ۷.۶۷ است، گفت: سرانه آموزشی شهر اصفهان ۲.۶۷ درصد از 

سرانه کشور پایین تر است.
وی با اشاره به جایگاه اداره کل نوسازی مدارس استان، تصریح کرد: 
هر ســال پروژه های زیادی در دســتور کار داریم که تحویل آموزش و 
پرورش می شــود و از مجموع ۱۰۰ پروژه ای که در آغاز سال تحصیلی 
جدید تحویل آموزش و پرورش می شود، تعداد ۲۵ فضا مربوط به شهر 

اصفهان است.سرپرست اداره کل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد پروژه های این اداره 
کل با کمک خیران اجرا می شود که نقطه عطف نوسازی مدارس است، 
البته خیران به تعهدات خود عمل می کنند، اما ســهم دولت آنگونه که 

باید پرداخت نمی شود.
وی ادامه داد: در حــال حاضر تامین اعتبار بــرای طرح های عمرانی 
نوســازی مدارس با محدودیت هایی همراه شــده به طوری که اوراق 

خزانه ۱۴۰۳ داده شده تا به پیمانکار بدهیم.
میرپور افزود: حدود ۶۵ پروژه در سطح استان با پیشرفت باالی ۸۵ 
درصد وجود دارد که به دالیلی همچون محوطه ســازی، دیوارکشی یا 
سرویس بهداشــتی با محدودیت اعتبار روبه رو است.وی با تاکید بر 
اینکه جایگاه شهرداری و شورای شهر در آموزش و پرورش قوی است، 
گفت: به اســتناد ماده ۱۳ قانون شوراهای اســالمی سهم آموزش و 
پرورش از محل عوارض شهرداری ها از پنج درصد به سه درصد کاهش 

یافته که جای تامل دارد. 

حدود ۶۵ پروژه در سطح استان با پیشرفت باالی ۸۵ 
درصد وجود دارد که به دالیلی همچون محوطه سازی، 
دیوارکشی یا سرویس بهداشتی با محدودیت اعتبار 

روبه رو است
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مفاد آراء
7/31 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 140060302027006899 مورخ 1400/06/16 حســن صانعی 
ینگ آبادی فرزند محمد بشــماره شناســنامه 3578 صادره از جرقویه بشماره ملی 
5649352909 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 200 متر مربع. خریداری طی 

سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1195262 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 

شرق اصفهان
مفاد آراء

7/32 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302027005434 مورخ 1400/05/04 اعظم علی اکبری 
خوراسگانی فرزند قربانعلی بشماره شناســنامه 455 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291509224 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین 
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 76 متر مربع. خریداری 

طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1195017 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 

شرق اصفهان
مفاد آراء

7/33 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی 
بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302027005541 مورخ 1400/05/10 احمد بابادی فرزند 
غالم شاه بشماره شناسنامه 162 صادره از آبادان بشــماره ملی 1818397838 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پالک 6018 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 136/70 متر مربع. خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1194947 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 

شرق اصفهان
مفاد آراء

7/34 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 140060302027006912 مــورخ 1400/06/16 احمد قربانیان 
کردآبادی فرزند اصغر بشماره شناســنامه 1856 صادره از اصفهان- کردآباد بشماره 
ملی 1283993139 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 4 فرعی از اصلی 10285 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/65 متر 

مربع. خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1194978 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 

شرق اصفهان
مفاد آراء

7/35 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302027006898 مورخ 1400/06/16 محمود محمدی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 19 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291283676 در 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشجر  احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
9335-9334 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1472/68 متر مربع. خریداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 

م الف: 1195142 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 
شرق اصفهان

مفاد آراء
7/36 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شماره 140060302026005727 مورخ 1400/04/21 هیات یک خانم الهه حق 
شناس آدرمنابادی به شناسنامه شماره 530 کدملی 1287288091 صادره اصفهان 
فرزند مرتضی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/06 متر مربع از پالک 
شماره 2008 فرعی از 15178 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک 

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1194969 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

مفاد آراء
7/37 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- رای شماره 140060302026006622 مورخ 1400/05/19 هیات سه خانم مهین 
عقیلی به شناسنامه شماره 538 کدملی 1283556561 صادره اصفهان فرزند عباس 
نسبت به 6/375 حبه مشاع از 72  حبه ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 280/53 
متر مربع پالک شماره 66 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد 
و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مالک 

رسمی یداله سوداوی و مصطفی شیخ االسالم 
2- رای شماره 140060302026006623 مورخ 1400/05/19 هیات سه آقای حمید 
رضا عقیلی به شناسنامه شماره 1000 کدملی 1284850791 صادره اصفهان فرزند 
عباس نسبت به 12/75 حبه مشاع از 72  حبه ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
280/53 متر مربع پالک شماره 66 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 

مالکیت مالک رسمی یداله سوداوی و مصطفی شیخ االسالم 
3- رای شــماره 140060302026006625 مورخ 1400/05/19 هیات سه خانم 
فرزانه عقیلی به شناسنامه شماره 47964 کدملی 1280367377 صادره اصفهان فرزند 
عباس نسبت به 6/375 حبه مشاع از 72  حبه ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
280/53 متر مربع پالک شماره 66 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 

مالکیت مالک رسمی یداله سوداوی و مصطفی شیخ االسالم 
4- رای شــماره 140060302026006626 مورخ 1400/05/19 هیات سه خانم 
فاطمه عقیلی به شناسنامه شماره 4375 کدملی 1285029161 صادره اصفهان فرزند 
عباس نسبت به 6/375 حبه مشاع از 72  حبه ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
280/53 متر مربع پالک شماره 66 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 

مالکیت مالک رسمی یداله سوداوی و مصطفی شیخ االسالم 
5- رای شــماره 140060302026006628 مورخ 1400/05/19 هیات سه خانم 

فخری عقیلی به شناسنامه شماره 1995 کدملی 1285763815 صادره اصفهان فرزند 
عباس نسبت به 6/375 حبه مشاع از 72  حبه ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
280/53 متر مربع پالک شماره 66 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 

مالکیت مالک رسمی یداله سوداوی و مصطفی شیخ االسالم 
6- رای شــماره 140060302026006630 مــورخ 1400/05/19 هیــات ســه 
آقای رسول عقیلی به شناســنامه شــماره 52923 کدملی 1280953942 صادره 
اصفهان فرزند عباس نســبت به 24/75 حبه مشــاع از 72  حبه ششدانگ یکباب 
ســاختمان به مســاحت 280/53 متر مربع پالک شــماره 66 فرعی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالک شــمال اصفهان از خریداری 
 طبق مبایعه نامه عادی مع الواســطه از مالکیت مالک رســمی یداله ســوداوی و 

مصطفی شیخ االسالم 
7- رای شماره 140060302026006631 مورخ 1400/05/19 هیات سه آقای فرزاد 
عقیلی به شناسنامه شماره 1272049396 کدملی 1272049396 صادره اصفهان 
فرزند علیرضا نسبت به 9 حبه مشاع از 72  حبه ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
280/53 متر مربع پالک شماره 66 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1195303 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
7/49 شــماره نامــه : 140085602024007419-1400/06/28 نظر به اینکه به 
موجب اظهارنامه شماره 2/2855 مورخ 42/5/12 ثبتی ششدانگ قطعه ملک پالک 
4348/969 واقع در دستجرد خیار بخش 5 ثبت اصفهان با حق الشرب تابعه از مادی 
دستجرد و چشمه آقا احمد که سابقا پنج فقیز مفروز از شش دانگ پالک 4348/472 
بوده و مساحت پنج فقیز تقریبی اســت به نام محمود متقی دستجردی فرزند کریم 
پذیرش ثبت شده و آگهی نوبتی آن نشر و تاکنون تحدید حدود نگردیده است و سپس 
مع الواسطه طی سند انتقال 32408 مورخ 99/8/3 دفتر خانه 286 اصفهان از طرف 
آقای عبدالحمید آقا بابایی بنی شــش دانگ به آقای حسن اسماعیل احمدی فرزند 
اسماعیل انتقال گردیده است پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد 
تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 1400/07/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض 
طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک 
ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره 
ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
 ادامه میدهد. م الف: 1195308 مهدی شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک

 جنوب اصفهان



به میزبانی آبفای استان برگزار شد؛

نشست هم اندیشی پیشکسوتان فوتبال استان اصفهان
در نشست هم اندیشی پیشکسوتان فوتبال استان اصفهان، اعضای هیئت مدیره کمیته پیشکسوتان انتخاب شدند.در این جلسه که بیش از 80 نفر از پیشکسوتان فوتبال استان 
اصفهان حضور داشتند، پس از رای گیری 12 نفر به عنوان اعضای اصلی این کمیته انتخاب شدند.علی محمد سرخوش، مصطفی میر قادری، رسول کربکندی، مسعود تابش، 
احمد رضا مهنام، احمد ملکیان، مهدی حسام، حسن آقاجان، نوحی، حسین چرخابی، محمد برزمهری و علی شجاعی 12 نفری هستند که به عنوان اعضای هیئت مدیره کمیته 
پیشکسوتان فوتبال استان اصفهان انتخاب شدند. در این نشست که مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان نیز حضور داشت، مدیر اداره تربیت بدنی آبفای استان اصفهان گفت: از 
سال 1390 تاکنون مدرسه فوتبال آبفای استان اصفهان شروع به فعالیت کرده است و همه ساله بیش از 250  نفر از عالقه مندان به فوتبال در مدرسه فوتبال آبفا تحت آموزش مربیان 
مجرب قرار می گیرند.محسن پوریامهر افزود: تعدادی از تربیت شدگان مدرسه فوتبال آبفای اصفهان، هم اکنون در تیم های مطرح و لیگ های مختلف کشور مشغول بازی هستند.

شنبه 03 مهـــر  1400 / 18 صفر 1443 / 25 سپتامبر 2021 / شماره 3355

رکورد تاریخی گران ترین گلر جهان در چلسی
گلر اسپانیایی چلسی با درخشش مقابل اســتون ویال از رکورد پیتر چک عبور کرد.کپا آریزاباالگا، 
دروازه بان 2۶ ساله اسپانیایی تیم چلسی، در دیدار پنجشنبه شب آبی های لندن مقابل استون ویال 
در جام اتحادیه که پس از نتیجه مساوی 1-1 به پنالتی رسید، با مهار ضربه پنالتی ناکامبا تعداد 
مهارهای خود در ضربــات پنالتی با پیراهن چلســی را به عدد ۷ رســاند.پیش از این پتر چک، 
دروازه بان سابق چلسی با مهار ۶ ضربه در ضربات پنالتی )پایان بازی( رکورددار بود ؛اما حاال کپا 

به تنهایی برترین دروازه بان تاریخ باشگاه چلسی از حیث مهار پنالتی در ضربات پنالتی است.

آغاز تالش های یونایتد برای جذب مهاجم بارسلونا
بازگشت کریستیانو رونالدو به جمع شــیاطین سرخ و جذب رافائل واران و جیدون سانچو باعث 
شد که این تیم پنجره نقل و انتقاالتی شلوغی را پشت سر گذاشته باشد؛ اما به نظر می رسد که آنها 

از همین حاال در پی خریدهای جدید برای فصل آینده هستند.
یونایتد حدود 12۶ میلیون پوند برای خرید این ســه نفر هزینه کرد ولــی در صورت عدم تمدید 
قرارداد عثمان دمبله با باشگاه بارسلونا، آنها می توانند این بازیکن را به عنوان بازیکن آزاد و بدون 

پرداخت هزینه به خدمت بگیرند.
روزنامه ال ناسیونال در اسپانیا مدعی شــده که یونایتد سال گذشته نیز برای جذب دمبله تالش 
کرده و آماده است تا بار دیگر تماس هایی را با این بازیکن داشته باشد که پس از پیوستن به بارسا 
از بروسیا دورتموند در سال 201۷، حاال در ســال پایانی قراردادش با این باشگاه قرار دارد. در این 
خبر آمده که مدیران یونایتد پیش از این تماس هایی را با نماینــدگان دمبله برقرار کرده و درباره 

تصمیم او برای آینده جویا شده اند.
دمبله درخششی گذرا در نوکمپ داشت؛ اما نتوانســت انتظارات را برآورده کند چرا که طول مدت 
حضورش در این تیم با مصدومیت های شدید و متوالی همراه شــد. این بازیکن با قراردادی به 
ارزش 9۶ میلیون پوند به بارسا رفته بود و همین موضوع فشارها را بیش از پیش بر او افزایش داد. 
آخرین مصدومیت دمبله در دیدار برابر مجارســتان با تیم ملی فرانسه در یورو 2020 بود که باعث 

شد پنج ماه دیگر از میادین دور باشد.
این مصدومیت به تالش های بارسا برای فروش او در این تابستان خاتمه داد و باعث شد که آنها 
در شرایط خود برای ارائه پیشنهاد تمدید قرارداد به این بازیکن نیز تجدیدنظر کنند. گفته می شود 
منچسترسیتی نیز شرایط این بازیکن را به خوبی دنبال می کند و امکان ندارد که پیشنهادی برای 

معاوضه او و رحیم استرلینگ به مدیران بارسا ارائه کند.

واکنش ستاره مد نظر رئال، بایرن و PSG به شایعات
آنتونیو رودیگر، آخرین فصل حضور خود در چلسی را پشت ســر می گذارد و با وجود اینکه گفته 
می شود توماس توخل خواهان حفظ او در اســتمفوردبریج شده؛ اما به نظر می رسد که مذاکرات 
بین مدافع آلمانی و آبی های لندن برای تمدید قرارداد موفقیت آمیز پیش نرفته و همین موضوع 

شایعات زیادی را در رابطه با رودیگر به وجود آورده است.
از مدت ها قبل گزارش ها حاکی از آن بود که دو باشگاه رئال مادرید و پاری سن ژرمن اصلی ترین 
مشتریان مدافع آلمانی محسوب می شوند؛ با این حال طی روزهای اخیر از بایرن مونیخ به عنوان 

جدیدترین تیم خواهان جذب آنتونیو رودیگر نام برده شده است.
حتی روز پنجشنبه سرمربی بایرن یعنی یولیان ناگلزمان در مصاحبه ای پیرامون شایعاتی درباره 
انتقال رودیگر به این تیم وجود دارد، گفت: »من صحبتی با صالح حمیدزیچ نداشــتم و اگر هم 
حرفی با او زده بودم به شما نمی گفتم. من هم این صحبت ها را در رسانه ها خوانده ام. باید ببینم 
که قرارداد او چه زمانی به پایان خواهد رسید و ســپس بررسی کنم که آیا هنوز پول کافی در کیف 

پولم هست یا خیر.«

برای چهارمین بار متوالی اتفاق افتاد؛

قهرمانی مقتدرانه سپاهان در لیگ برتر ووشوی بانوان

پرونــده رقابت های لیگ برتر ووشــوی   سمیه مصور
بانوان باشگاه های کشور در فصل جاری با 
قهرمانی تیــم فوالد مبارکه ســپاهان و نایب قهرمانی دانشــگاه آزاد 
اسالمی بسته شــد. رقابت های لیگ برتر ووشوی بانوان باشگاه های 
کشور، جام مدافعان سالمت و یادواره 8 سال دفاع مقدس که از 28 
شهریورماه به صورت دوره ای و با حضور تیم های دانشگاه آزاد اسالمی، 
هیئت ووشوی البرز، تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان، هیئت ووشوی 
کرمانشاه و هیئت ووشوی شبســتر در آکادمی ملی ووشو آغاز شده 
بود، عصر چهارشنبه به پایان رسید.در این مسابقات تیم فوالد مبارکه 
سپاهان برای کســب عنوان قهرمانی رقابت شــانه به شانه ای با تیم 
دانشگاه آزاد اسالمی داشــت؛ اما در نهایت این طالیی پوشان نصف 
جهان بودند که برای چهارمین دوره متوالی بــه مقام قهرمانی در این 

رقابت ها دست یافتند.
در سومین روز این رقابت ها و در روز پایانی، تیم سپاهان با نتیجه 12 بر 
صفر هیئت ووشوی کرمانشاه را شکست داد، هیئت ووشوی شبستر با 
نتیجه دو بر 10 مغلوب سپاهان شد، دانشگاه آزاد اسالمی با نتیجه 3 بر 
9 از سپاهان شکست خورد و سپاهان با نتیجه 10 بر دو هیئت ووشوی 

البرز غلبه کرد. با نتایج به دســت آمده در این روز، سپاهان بر سکوی 
نخست قرار گرفت، دانشگاه آزاد دوم شد و هیئت ووشوی شبستر نیز 

رتبه سوم را به دست آورد.
تیم ووشوی بانوان سپاهان که در این دوره از رقابت ها از حضور شهربانو 
و الهه منصوریان به عنوان مربی و بازیکن بهره می برد،۶ سالی است 
که در این رشته تیم داری می کند و امسال برای چهارمین بار متوالی 
توانست به مقام قهرمانی دست یابد. شــهربانو منصوریان که یکی از 
بانوان طالیی ووشوی اصفهان در رقابت های جهانی است و افتخارات 
متعددی در این رشته برای ورزش نصف جهان به ارمغان آورده است، 
برای چندین سال متوالی به عنوان سرمربی و بازیکن در تیم ووشوی 
بانوان سپاهان حضور داشت و باز هم توانست با این تیم کوالک کرده 

و به همراه شاگردانش جام قهرمانی را باال ببرند.
 در این رقابت ها، فاطمه شکوفان بانوی ووشوکار اردبیلی از تیم فوالد 
مبارکه سپاهان، مقام قهرمانی و مدال طالی این رقابت ها را کسب کرد.

سما سلیمانی، دیگر بانوی ووشــوکار اردبیلی نیز از تیم شبستر موفق 
به کسب مقام سومی و مدال برنز رقابت های لیگ برتر ووشوی بانوان 
کشور شــد.همچنین یلدا حاجی قهرمانی، نایب رییس بانوان هیئت 

ووشوی اســتان اردبیل نیز به عنوان هیئت ژوری و رییس داوران این 
دوره از لیگ برتر ووشوی بانوان حضور داشت.

هفته گذشته نیز لیگ برتر ووشــوی مردان کشور به پایان رسید و تیم 
دانشگاه آزاد اسالمی،برای سومین سال پیاپی قهرمان شد.

رقابت های لیگ برتر ووشــوی مردان و بانوان کشــور با وجود شرایط 
کرونایی با رعایــت تمام پروتکل های بهداشــتی به بهترین شــکل 

برگزار شد.
ووشو به معنای هنر جنگیدن یا هنر رزم و مهارت است. قدمت ووشو 
در کشــور چین به حدود یک هزار و 500 الی دو هزار ســال پیش باز 
می گردد و به عنوان کهن ترین رشــته رزمی جهان و در عین حال یکی 
کامل ترین هنرهای رزمی شــناخته می شــود. مســابقات ووشو در 
دو بخش ســاندا )بخش مبارزه( و تالو )بخش اجــرای فرم( برگزار 

می شود.
ووشــو ورزش اصلی کشــور چین اســت؛ این کشــور از یک میلیارد 
جمعیت، 20 میلیون ووشوکار حرفه ای دارد. در بخش تالو، ورزشکاران 
چینی در کنار ســطح فنی باالیی که دارند از حمایــت عجیب داوران 

برخوردار هستند.

خبر روز

خالقی فر:

 ذوب آهن برای من بهترین گزینه بود
رضا خالقی فر در مورد انتخاب ذوب آهن برای فصل جدید لیگ برتر اظهار داشــت: بعد از اینکه 
قراردادم با صنعت نفت آبادان تمام شد، پیشنهاداتی داشتم اما با بررسی شرایط بهترین گزینه 
برایم ذوب آهن بود و به این تیم پیوستم.وی در مورد حضور مهدی تارتار روی نیمکت ذوب آهن 
گفت: حضور او قطعــا روی انتخاب من تاثیر گذار بود. خیلی باعث خوشــحالی من اســت که 
می توانم امسال در خدمت ذوب آهن و تارتار باشم. در این سال ها واقعا دوست داشتم شاگرد او 
باشم که خوشبختانه محقق شد. در این چند هفته نکات زیادی را از تارتار یاد گرفتم. او به خوبی 
شــرح وظایف می دهد و خیال بازیکن را راحت می کند. به این ترتیــب بازیکن در زمین گیج و 
گنگ نیست و به بازی اشراف دارد.خالقی فر در مورد شرایط اردویی و تمرینی ذوب آهن عنوان 
کرد: شــرایط اردو خیلی خوب اســت. یکی دو هفته در اصفهان تمرین کردیم. حدود یک هفته 
در کردان اردوی خیلی خوبی داشتیم. بازی های خوبی هم انجام دادیم. در بازی های دوستانه 
هماهنگی و شــناخت بازیکنان و مربیان از یکدیگر مهم است. با توجه به اینکه بیش از 80درصد 
تیم تغییرات داشته، این بازی ها باعث می شوند تیم زودتر به هماهنگی الزم و اهداف کادرفنی 

و باشگاه دست پیدا کند.

اولین موضع گیری »فرهاد مجیدی« به حواشی و شایعات
سرمربی استقالل در پست خوشامدگویی به »پین« اولین موضع خود در خصوص اتفاقات اخیر 
باشگاه را به صورت کد وار بیان کرد.شاید برای یک ایتالیایی که روی نیمکت تیم ملی هم نشسته، 
ایستادن پشت در زمین تمرین برای دریافت مجوز ورود یک اتفاق تازه باشد؛ یک تجربه جدید که 
به نظر می رسد فقط می توان آن را در ایران کسب کرد. این فرهاد مجیدی است که از گابریله پین، 
دستیار ایتالیایی خودش تشــکر می کند. با انتشار یک پست و اعطای لقب مرد بزرگ برای این 

چهره باتجربه که امسال بخشی از نیمکت آبی ها در یک سال پر از چالش و سختی خواهد بود.
فرهاد مجیدی پنجشنبه شب این پســت را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. پستی 

که تنها واکنش او به مسائل یک هفته اخیر است. 
اتفاقاتی که از انتهای هفته گذشته آغاز شده و ادامه پیدا کرده و البته هنوز باعث نشده که او شروع 
به صحبت و گفت و گو درباره تیم مدیریتی استقالل و فعالیت های جدی که برای برکناری اش 
شده، بکند.مجیدی در این پست اینستاگرامی کدهایی از مواضع خود در رابطه با اتفاقات اخیر 

را منتشر کرده است. 
او نوشته است: »یادمان نرود که در وسط طوفان اخبار قالبی و نقشه های غیراخالقی، حضور این 
مرد بزرگ، »تنها خبر واقعی« و خوشایند استقالل در این روزهاست. خوش آمدی به تهران؛ آقای 
پین.« مجیدی با متن باال و عکســی دو نفره از خود و پین در حالتی خندان به دستیار ایتالیایی 
اش ورود به تهران را خوشامد گفته است؛ کسی که قرار است مهم ترین سرمایه فنی او در رقابت 
با تیم های پرستاره و مدعی لیگ باشد. حال باید دید که این لبخند دو نفره تا کی دوام می آورد و 

تا کجا هواداران استقالل را در پی این دو خواهد کشاند.

»شیمبا« و »موسی« رسما با فوالد قرارداد بستند 
لوسیانو پریرا و موســی کولیبالی قرارداد خود با فوالد را امضا کردند.این دو بازیکن خارجی تیم 
فوالد که در لیگ بیستم عملکرد خوبی داشتند، در هفته های گذشته مذاکرات خود با این باشگاه 
را انجام داده و به توافق رسیده بودند؛ اما رسما در کنار حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل باشگاه با 
پیراهن این تیم عکس یادگاری گرفتند تا حضورشان در فصل جدید قطعی شود.قرارداد این دو 
بازیکن یک ساله خواهد بود. نکته مهم اینکه فوالد در یک جنگ بزرگ با استقالل توانست شیمبا 

را حفظ کند و یک نبرد نقل و انتقاالتی ویژه را به سود خود خاتمه داد.

مستطیل سبز

دبیر هیئت ورزش سه گانه استان:

ارتقای ورزش سه گانه در 
اصفهان مستلزم حمایت 

باشگاه هاست
دبیر هیئت ورزش ســه گانه استان اصفهان 
اظهارداشت: ارتقا و توسعه رشته ورزشی سه 
گانه و زیرمجموعه هایش مســتلزم حمایت 
باشگاه ها به ویژه باشگاه های بزرگ استان 
است. »ترای اتلون« )ورزش سه گانه( یکی 
از رشته های المپیکی پر طرفدار در جهان به 
شمار می رود؛ این رشته شامل یکهزار و 500 
متر شــنا، ۴0 کیلومتر دوچرخه سواری و 10 
کیلومتر دو صحرانوردی اســت که به صورت 
متوالی و پی در پی انجام می شــود. محمد 
باقری افزود: تیمداری باشــگاه های استان 
ســبب دلگرمی و حمایت از ورزشکاران و در 
نتیجه حضور بیشــتر چهره ها و عالقه مندان 
می شــود و این برای بهبود وضعیت ورزش 
اســتان و پــس از آن ســطوح کشــوری و 
برخورداری از یک تیم ملی قوی و مقتدر مفید 
خواهد بود.وی اضافه کرد: نبود محل تمرین و 
جایگاه اختصاصی دوچرخه سواری، چالش 
اصلی این رشته اســت که البته قول احداث 
مســیر اختصاصی دوچرخه ســواران حرفه 
ای در منطقه سپاهان شهر را به ما داده اند و 
پس از آن گرانــی تجهیزات به ویژه دوچرخه 
مشــکل عمده این رشته محسوب می شود. 
وی با بیان اینکه دوچرخه مطلوب و حرفه ای 
سه گانه دست کم یکصد میلیون و دوچرخه 
برای ورزشــکار مبتدی حداقــل 30 میلیون 
تومان قیمــت دارد،اظهارداشــت: پرداخت 
مبلغ مذکور برای ورزشــکاران دشوار است و 
به همین دلیل از نیاز به پشتوانه مالی سخن 
می گوییم. باقری خاطرنشــان کرد: استان 
ما جزو بهترین هیئت ها در کشــور به شمار 
می رود و ورزشکاران این خطه در مسابقات 
ملی همواره سکوهای برتر را کسب می کنند. 
وی با اشــاره به اهمیت توســعه ورزش در 
شهرســتان ها و روســتاها گفت: امید است 
طی ۶ ماه دوم سال در صورت بهبود وضعیت 
کرونایی، مسابقات داخلی در شهرستان ها و 

روستاها  برگزار شود.

تیم ووشوی بانوان سپاهان که در این دوره از رقابت ها 
از حضور شهربانو و الهه منصوریان به عنوان مربی و 
بازیکن بهره می برد،6 سالی است که در این رشته 
تیم داری می کند و امسال برای چهارمین بار متوالی 

توانست به مقام قهرمانی دست یابد

فوتبال جهان

وز عکس ر

تساوی سپاهان- گل 
گهر در بازی دوستانه

تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در 
دومین دیــدار تدارکاتی پیش فصل 
خود در زمین چمــن الیاف تهران به 
مصاف گل گهر سیرجان رفت که این 
دیدار با نتیجه تســاوی بدون گل به 

پایان رسید.

 مجمع عمومی سالیانه هیئت بدنسازی و پرورش 
اندام استان اصفهان با حضور عبدالمهدی نصیرزاده، 
رییس فدراسیون بدنســازی و پرورش اندام، سید 
محمد طباطبایی مدیر کل ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان و حسین یار محمدیان رییس هیئت استان 
اصفهان و ســایر اعضای مجمع بــه میزبانی هتل 
پیروزی برگزار شــد.طی این مجمع مقرر شــد در 
نشســتی که در محل فدراســیون با حضور رییس 
فدراسیون، مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
و رییس هیئت بدنســازی و پرورش اندام اســتان 
استان صورت می گیرد، برگزاری رقابت قهرمانی مچ 
اندازی آســیا به میزبانی اصفهان نهایی شود. سید 
محمد طباطبایی، مدیر کل ورزش و جوانان استان 
اصفهــان در این مجمع پس از ارائه گزارش توســط 
حسین یارمحمدیان، ضمن گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس گفت: متاسفانه یکی از مباحثی که تحت تاثیر 

ویروس کرونا قرار گرفت و لطمات جبران ناپذیری 
به ورزش به ویژه به باشگاه های بدنسازی وارد کرد، 
امیدواریم هرچه زودتر شرایط به حالت عادی برگردد 
تا شمع ورزش بدنســازی فروزان بماند.وی ادامه 
داد: امروزه هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان 
اصفهان می تواند با درایت و برنامه ریزی در راستای 
اهداف فدراســیون و اداره کل ورزش و جوانان گام 
بر دارد، امیدواریم شــاهد بروز و ظهور استعدادهای 
بیشتری باشیم و هیئت اســتان اصفهان به عنوان 
بازوی قدرتمندی در کنار فدراسیون مربوطه، برنامه ها 
و اهداف خود را اجرایی کند. سید محمد طباطبایی 
در پایان ضمن تشکر از مسئولین هیئت بدنسازی و 
پرورش اندام گفت: از زمانی که حسین یارمحمدیان 
در رأس هیئت قرار گرفت، شــاهد تحول خاصی از 
جمله ایجاد چارت، اتوماســیون اداری و ... بودیم. 
رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام نیز اظهار 

داشت: استان اصفهان همواره در رشته های ورزشی 
قدرتی پیشگام بوده و اخیرا هم توانست در مسابقات 
قهرمانی کشــور جایگاه خوبی را کسب کند، ما براین 
اساس هستیم از ظرفیت و پتانسیل استان اصفهان 
از نظر نیروی انسانی، زیرساخت ها و ... بهره ببریم. 
عبدالمهدی نصیرزاده ادامه داد: مسابقات مچ اندازی 
آســیا در همه رده های ســنی در دو بخش آقایان و 
بانوان را به استان اصفهان در فروردین 1۴01 خواهیم 
داد که خوشــبختانه با اســتقبال مدیرکل ورزش و 
جوانان و اعضای مجمع هیئت بدنسازی و پرورش 

اندام روبه رو شدیم.

مسابقات قهرمانی مچ اندازی آسیا در اصفهان برگزار می شود

عکس: فارس
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فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان:

به همت نیروی زمینی سپاه، بیمارستان سیار 150 
تختخوابی راه اندازی می شود

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( در آیین گشایش نمایشــگاه دستاوردهای سپاه و بسیج در 
شهر بهارستان با اشاره به فرارســیدن ایام اربعین حسینی و تقارن این مناسبت با چهل و یکمین 
سالگرد دفاع مقدس عنوان کرد: باید بررسی کرد و دید چه اتفاقی در جریان انقالب اسالمی افتاده 

که دشمن برای ساقط کردن آن، این همه برنامه ریخته  است.
سرتیپ دوم پاسدار مجتبی فدا ادامه داد: اگر به چهل و یک  سال پیش برگردیم و تاریخ را بررسی 
کنیم دقیقا هشت روز پس از پیروزی انقالب اسالمی دشــمن به پادگان مهاباد حمله می کند و 
تجزیه طلبی، جدایی طلبــی را رقم زده  و زمزمه جدایی طلبی در مناطق مختلف کشــور به گوش 

می رسد.
وی به ترور ۱۷هزار نفر توسط ضد انقالب اشاره کرد و افزود: وقتی که نتوانستند در مقابل حرکت 
توفنده و سریع انقالب اســالمی مقاومت کنند بهتر دیدند دیوانه ای مثل صدام را تحریک کنند تا 

به ایران حمله کند.
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( با اشاره به نبرد نابرابر ۳۰ کشور با ایران ادامه داد: ۱۹هزار اسیر 
از دشمن در عملیات بیت المقدس و ۱۵هزار نفر در عملیات فتح المبین و به همین نسبت تلفات 
سنگین دشمن طی هشت ســال ثمره مدیریت، ایمان و توکل حضرت امام )ره( به قدرت الهی 
و ایمان مردم بود و نظام نوپای جمهوری اسالمی با همین شــعار مقابل دنیا ایستاد و باعث شد 
تجهیزات و قدرت پیدا کند و به دنیا نشــان دهیم ایســتادگی، هیمنه ابرقدرت ها را در هم خواهد 

شکست.
سردار فدا با بیان این مطلب که توجه به ظرفیت های درونی، ما را در خودکفایی پیروز خواهد کرد، 
افزود : اگر با دشمن پنجه در پنجه شویم قطعا توانمندتر خواهیم شد و این ایستادگی امکانی را 
برای ما فراهم کرد که مقابل ابرقدرت های جهان بایستیم و با اقتدار از حیثیت مملکت مان دفاع 
کنیم.وی ادامه داد: روزی مقدرات این کشــور در اختیار غرب بود و آنها بودند که به شــاه دستور 

می دادند. 
به برکت انقالب اسالمی، ایستادگی و ایثار و شهادت به چنان مقامی رسیدیم که پهپاد آمریکایی 
را هدف قرار می دهیم و زمانی که دریانوردان انگلیســی به خاک ما تجاوز می کنند آنها را دستگیر 
می کنیم.فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( گفت: ما در جنگ، عزت و سربلندی نیروهای مسلح 
را نشان دادیم . قدرت ساخت سیم خاردار را نداشتیم؛ اما به برکت همین دفاع مقدس و روحیه 
بسیجی، ماهواره در مدار زمین قرار می دهیم و در نانو و شبیه سازی و سلول های بنیادی و صنعت 
هسته ای در سایر علوم حرف اول منطقه را می زنیم و در کنار توان بازدارندگی  موجبات آرامش و 

آسایش و امنیت را فراهم کنیم.
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( در بخشــی دیگر از صحبت های خود به تشکیل قرارگاه های 
شهید سلیمانی در ایام کرونایی اشاره کرد و افزود: بسیجیان در مراحل مختلف در کنار مردم بوده 
اند و با کمک مردم و خیرین تاکنون یک میلیون بســته معیشتی در استان اصفهان توزیع شده و 
ان شاءا... هفته جاری به همت نیروی زمینی سپاه هم بیمارستان سیار ۱۵۰ تختخوابی در استان 

تاسیس خواهد شد.
سردار فدا ضمن بیان بخشی از رشادت های مردم اصفهان در طول دوران انقالب اسالمی از زحمات 
همه اقشار و جوانان که باعث شدند در طول ۴۳ سال گذشــته اصفهان با وجود نارسایی ها زبانزد  
شود تشکر کرد .وی افزود: همه مردم نسبت به تشویق کســانی که واکسن نزده اند اقدام کنند تا 

جمعیت هدف واکسینه شده و محدودیت ها برطرف شود.
در ابتدای این مراسم ســرهنگ حاجی عرب، فرمانده ناحیه مقاومت بســیج امام حسین علیه 
السالم  گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه داده و ســردار فدا از یگان موتوری طالب و همچنین 

غرفه های دستاوردهای پایگاه های اسوه ناحیه بازدید کرد.

اصفهانبهاستقبالسیوچهارمینجشنوارهفیلمکودکونوجوانمیرود؛

آغاز مهر و سرزمین خیال

ماه مهر کـه آغاز می شود، تمام مردم شهر  حدیث زاهدی
انگار حال و هوای دیگری دارند. کوچه ها، 
خیابان ها و درختان از آغاز این فصل در شــور و غوغایی دیگر به ســر 
می برند.روز اول مهر پایت را کـه از خانه بیرون می گذاری عطری تازه 
بـه مشامت می رسد.اما گذشته از تمام احساسات خفته و تازه ای کـه 
با نخســتین روز مهرماه در دلت جوانه می زند،  شروع مهر در اصفهان 
متفاوت تر است، چون پروانه های جشنواره  فیلم های كودك و نوجوان  
بر فراز  گنبدهای فیروزه ای شهر به پرواز در می آیند و زیبایی ماه مهر 
را دو چندان می كنند.حال و هوای شهر پر از كودكی و سادگی و خیال 
كودكانی است كه برای خود آینده های زیبا ترسیم می كنند  و  چه خوب 
كه  دبیر جشنواره علیرضا تابش شعار امسال جشــنواره را  »سینما، 

سرزمین خیال« عنوان كرد زیرا با حس این روزها هماهنگ است.
دبیر جشنواره در نشست ســی و چهارمین جشــنواره فیلم كودك و 
نوجوان می گوید: در شورای برنامه ریزی جشنواره بحث زیادی درباره 
شعاری که می تواند متناسب با شرایط کودکان باشد، داشتیم. از سوی 
دیگر من برای سینما رســالت حفظ امید و نشاط را قائل هستم و در 
شرایط تلخ و شکننده كرونا کودکان هراس زده با دنیای سینما به آرام 

بخشی تخیل و خیال روی می آورند و سینماگران ما که طی سال های 
متمادی فیلم های جذابی برای آنها تولید کردند برای ما قابل احترام 
هســتند و از این جهت این شعار را برای جشــنواره و المپیاد امسال، 

شعاری عملیاتی می دانم.
میزان آثار راه یافته به جشنواره امسال بیش از ۵۵۰ اثر در بخش ملی و 
بین المللی به دبیرخانه جشنواره رسید که در نهایت ۱۰ اثر وب سری، ۱6 
اثر با موضوع کرونا در بخش ویژه کرونا روایت، ۱۵ اثر پویانمایی کوتاه، 
۱۷ اثر فیلم کوتاه و ۱8 اثر فیلم بلند به مرحله نهایی جشنواره راه یافته 

و با یکدیگر رقابت می کنند.
 در این دوره از جشنواره، سه پلتفرم هاشور، فیلیمو و تیوا آثار راه یافته 
به جشــنواره را نمایش خواهند داد و الزم به ذکر است پلتفرم تیوا به 
عنوان تلویزیــون اینترنتی جشــنواره، تمامی برنامه هــا را به صورت 
آنالین پوشش داده و پلتفرم هاشور نیز به پخش کارگاه های آموزشی 

و کتابخانه ویدئویی می پردازد.
با همکاری و مساعدت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و با توجه به 
استقبال خوب مخاطبان و داوران، مجموعه های سیتی سنتر و سینما 
ســاحل اصفهان با ۵۰ درصد ظرفیت تماشــاگران میزبان فیلم های 

جشنواره خواهند بود.
یکی از برنامه های ویژه دبیرخانه، هویت بخشــی به جشنواره است و 
به همین خاطر فاز اول موزه جشــنواره فیلم های کودکان و نوجوانان 
در شهر اصفهان و در روز ملی ســینما افتتاح خواهد شد و امیدواریم 
با همراهی شــهرداری اصفهان، این موزه در یک بنای تاریخی توسعه 
پیدا کند.در افتتاحیه جشــنواره امســال کــه به احتمال فــراوان در 
سالن اجالس ســران اصفهان برگزار خواهد شــد، بزرگداشت زنده 
یاد نورپور)مدیر و موسس ســینما قدس اصفهان( را در دستور اجرا 
قرار داده ایم و در اختتامیه نیز، با گرامی داشــت یاد زنده یاد فرشته 
طائرپور)کارگردان و تهیه کننده فقید سینمای ایران( و زنده یاد محمد 
ابوالحسنی)مدیر و موسس وب ســری دیرین دیرین( به عنوان دو 
تن از بزرگان سینما و رسانه کشور، پرونده جشــنواره سی و چهارم را 

خواهیم بست.
امســال، تنوع آثار تولیدی و تفکیک آثار در شــهرهای مختلف بسیار 
مشهود است و تاکید می کنم نســبت به سال گذشته افزایش بودجه 
صورت نگرفته و بر صرفه جویی در امور جشــنواره فیلم های کودکان و 

نوجوانان اصرار داریم.
 نسل آینده ســینمای ایران از المپیادهای فیلم سازی نوجوانان تاثیر 
خواهد گرفت و بسیاری از این جوانان، آینده سینمای ایران را خواهند 
ساخت. المپیاد فیلم سازی نوجوانان به صورت طبیعی و غیررانتی رخ 

داد و رشد کرد و امیدوارم این المپیاد به زودی رسمی شود.
علیرضا تابش در ادامه اظهــار می کند:بنای وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی به عنوان متولی فرهنگ کشــور بــر تعطیلی هیــچ رویداد 
سینمایی نیست و جشــنواره های فیلم، تصویری از رقابت میان آثار 
مختلف ملی و بین المللی را به نمایــش می گذارند. با وجود پاندمی 
کرونا، میزان آثار تولیدی در بخش های مختلف افزایشی بوده و همین 
نکته ما را به برگزاری ساالنه جشــنواره فیلم های کودکان و نوجوانان 

ترغیب می کند.
بودجه،  افزایشی نسبت به سال های گذشته نداشته و تاکید ویژه ای 
روی صرفه جویی بوده به طوری كه سال گذشته به رغم افزایش تورم 
کاهش هزینه ها را داشتیم، به ویژه در بخش بین الملل که یک بخش 
بودجه بر اســت. بخشــی از کاهش هزینه ها بابت از خودگذشتگی 
همکاران ما در بخش بین الملل بوده است. امیدوارم سال بعد بتوانیم 

مهمانان بین المللی را به اصفهان دعوت کنیم.
ســی و چهارمین جشــنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان از 

تاریخ ۱6 تا 2۱ مهرماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

خبـر
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مفاد آراء
7/38 آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
ذیل محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های تعیین شده توسط 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
صالح قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 
1- رای شماره 140060302015001238 مورخ 1400/06/24 آقای محمد توحیدی 
فرزند عباسعلی نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160 متر 
مربع مفروز از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر عطائی ریزی
2- رای شــماره 140060302015001239 مــورخ 1400/06/24 خانــم فاطمه 
توحیدی فرزند عباســعلی نســبت بــه 2 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه 
بــه مســاحت 160 متر مربــع مفــروز از پــالک 106- اصلــی واقــع در کمال 
 آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی 

حیدر عطائی ریزی
3- رای شــماره 140060302015001240 مــورخ 1400/06/24 آقای محمود 
رضا توحیدی فرزند عباســعلی نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه 
بــه مســاحت 160 متر مربــع مفــروز از پــالک 106- اصلــی واقــع در کمال 
 آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی

 حیدر عطائی ریزی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1194965 مصطفی شمسی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان

مفاد آراء
7/39 آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
ذیل محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های تعیین شده توسط 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
صالح قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 
1- رای شماره 140060302015001247 مورخ 1400/06/25 محمد علی جوالئی 
زاده گان فرزند حسن نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 618/64 متر مربع 
مفروز از پالک 279- اصلی واقع در قریه زرد خشوئیه بخش 9 ثبت اصفهان خریداری 

شده مع الواسطه از مالک رسمی باقر کاظمی زردخشوئی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1195953 فاطمه کریمی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک باغبهادران 

مفاد آراء
7/40 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر آراء صــادره هیئت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
روزنامه های تعیین شده توســط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. 
1- رای شــماره 140060302015001252 مــورخ 1400/06/25 غالمعلی 
رضوانی باغبادرانی فرزند عوضعلی نســبت به 784/59 سهم مشاع از 954/06 
سهم ششدانگ مغازه و زمین محصور متصله به مساحت 940/86 متر مربع مفروز 
از پالک 14 فرعی از 132- اصلی واقع در محله اردال باغبهادران  بخش 9 ثبت 

اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی مشاعی ملک مزبور می باشد.
2- رای شماره 140060302015001253 مورخ 1400/06/25 منصور رضوانی 
باغبادرانی فرزند غالمعلی نســبت به 112/98 ســهم مشــاع از 954/06 سهم 
ششــدانگ مغازه و زمین محصور متصله به مساحت 940/86 متر مربع مفروز از 
پالک 14 فرعی از 132- اصلی واقع در محلــه اردال باغبهادران  بخش 9 ثبت 

اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی مشاعی ملک مزبور می باشد.
3- رای شــماره 140060302015001254 مــورخ 1400/06/25 داریوش 
رضوانی باغبادرانی فرزند غالمعلی نســبت به 56/49 ســهم مشاع از 954/06 
سهم ششــدانگ مغازه و زمین محصور متصله به مســاحت 940/86 متر مربع 
مفروز از پالک 14 فرعــی از 132- اصلی واقــع در محلــه اردال باغبهادران  
 بخــش 9 ثبت اصفهــان که خــود متقاضــی مالک رســمی مشــاعی ملک 

مزبور می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1195888 فاطمه کریمی سرپرســت اداره ثبت اســناد و امالک 

باغبهادران 
مفاد آراء

7/41 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  1805 14006030200700 مورخ  20 / 05 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای قدرت اهلل جمال پور فرزند علی معروف به میرزا بشماره شناسنامه 
294 وکدملی 5559217786 صادره از کوهرنگ درششدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 51 / 171 مترمربع پالک 411 اصلی واقع در شــرودان خریداری مع 
الواسطه ازمالک رسمی آقای مهدی کیانی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 

م الف: 1194661 اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان 
مفاد آراء 

7/42 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره    1661 14006030200700 مورخ  11 / 05 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم معصومه کوراوند دراره فرزند محمد قاســم بشــماره شناســنامه 
955 وکدملی 1110861575 صادره از فالورجان درششــدانگ یک باب خانه 
به مســاحت 80 / 107 مترمربع پالک 411 اصلی واقع در شرودان خریداری مع 
الواسطه از مالک رســمی آقای مهدی گلشن محرزگردیده اســت لذا به منظور 
اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1195201 اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان 

مفاد آراء 
7/43 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره   1925 14006030200700 مورخ  31 / 05 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عباس فتحی  فرزند قاســمعلی بشماره شناســنامه 47 وکد ملی 
1111978565 صادره ازفالورجان درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مســاحت 75 / 165 مترمربع پالک 411 اصلی واقع در شرودان خریداری مع 
الواسطه از مالک رسمی آقای دکتر مهدی کیانی محرزگردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1195189 اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان 

مفاد آراء 
7/44 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره    1710 14006030200700 مورخ  13 / 05 / 1400  هیات 
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضــی آقای محمد رضــا یارمحمدیــان فرزند اصغر بشــماره 
شناســنامه 309 وکدملی 1288579731 صادره ازاصفهان درششــدانگ یک 
باب ســاختمان تجاری اداری به مســاحت 45 / 50 مترمربع پالک 51 فرعی 

از 24 اصلی واقع در شــهر ابریشــم ) باغ ابریشــم ( خریداری مع الواســطه از 
مالک رســمی آقای حبیب الــه میرلوحی محرزگردیده اســت لذا بــه منظور 
اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصلــه 15 روز آگهی میشــود در صورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهــی به مدت دوماه اعتــراض خود رابه این 
اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند . بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1195059  اداره  ثبت اسناد وامالک فالورجان 

مفاد آراء    
7/45 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  1924 14006030200700 مورخ  31 / 05 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حمید فتحی قلعه میری فرزند قاســمعلی بشماره شناسنامه 3000 
وکدملی 1289599955 صادره از اصفهان درســه دانگ مشاع یک باب خانه به 
مســاحت 75 / 165 مترمربع پالک 411 اصلی واقع درشــرودان خریداری مع 
الواسطه ازمالک رسمی آقای دکتر مهدی کیانی محرزگردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1195272 اداره  ثبت اسناد وامالک فالورجان 

مفاد  آراء 
7/46 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  2106 14006030200700 مورخ  09 / 06 / 1400  هیات 
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای اکبرباقری فرزند حسین بشماره شناسنامه 20 وکدملی 
1111622930 صادره از فالورجان درششــدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به 
مساحت 5621 مترمربع پالک 21اصلی واقع در ســودرجان خریداری ازمالک 
اصلی آقای غالمعلی باقری محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/18 
م الف: 1195867 اداره  ثبت اسناد وامالک فالورجان 
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

در کشور ما چند سالی است که با تبلیغات، آموزش و فرهنگ 
سازی عمده، مردم در روز 15 اســفند اقدام به کاشت نهال 
می کنند، همچنین با راه اندازی بازار های فروش گل و گیاه 
استقبال بیشتری برای خرید گیاهان آپارتمانی شده است، 
اما نکته قابل توجه در مورد خرید نهال یا گیاهان آپارتمانی 
شرایط اقلیمی آن هاست، متاســفانه بسیاری از خریداران 
با اطالعات کــم اقدام به خرید گیاهان غیــر بومی می کنند 
که پس از گذشــت چند هفته از بین می روند.بدون شــک 
می توان گفت یکی از زیباترین درختان جهان افرای ســرخ 
است، ترکیب رنگ سرخ با تنه  سبز و شاخه های کوچک در 
هم تنیده مانند یک شعر چنان زیبایی را به افرای سرخ داده 

که این درخت سال هاست نماد آسیای شرقی شده است.
محل رویش درخت افرا: درخت افرا بســیار حســاس 
است، برخی از گونه های آن برای رشد و تکثیر نیاز به شرایط 
دشــواری دارند، مثال گونه چناری یا مجنون افرا عالوه بر 
دریافت نور غیر مستقیم آفتاب، برای قرمز ماندن، نیاز مبرم 
به رطوبت باال و ســرمای هوا دارد، همچنین این گونه نباید 
در معرض باد های تند قرار بگیرد و در صورت فراهم نشدن 
این شرایط بالفاصله خشک می شود، به همین دلیل فقط 

در نقاط خاصی از جهان مورد رشــد و تکثیر قرار می گیرد.
درخت افرا از شرق در کشور هایی مانند کره شمالی، ژاپن، 
چین و ... در خاورمیانه کشور هایی مانند ترکیه، استان های 
شمالی ایران مانند گیالن و مازندران، و در غرب مانند کانادا 

و آمریکای شمالی رشد می کند.
محل رویش درخــت افرا در ایران: در ســال های اخیر 
برخی سود جویان با استفاده از قیمت باالی درخت افرای 
سرخ، اقدام به فروش آن در شهر های خشک مانند تهران 
کرده اند که با استقبال زیاد مردم همراه بوده ؛ اما ۹0 درصد 
این درختان انتقالی از مقصد چابکســر به تهران و ســایر 

شهر ها به علت نبود رطوبت کافی خشک می شوند.
انواع درخــت افرا: درخــت افرا از گونه هــای مختلفی 
تشکیل شده است، مانند: افرا قندی، سفید، قرمز، نقره ای، 
درشــت برگ، کانیون، تاکی، ژاپنی، کرب، شــبه چناری، 
نروژی، آمور، فلوریدا، چالک، سیاه، راه راه، پوست کاغذی، 
کلیزوم و فولمــون که هر یک از زیبایــی خاصی برخوردار 
هستند و در هر نقطه از جهان می توان یک گونه خاص از آن 
را یافت.درختان افرا در فصل های سرد در تنه خود نشاسته 
ذخیره می کنند تا بتوانند انرژی مورد نیاز خود را در خواب 

زمســتانی تامین کنند، در اوایل بهار که درخت آماده بیدار 
شدن و رشد مجدد می شود، نشاسته استفاده نشده درخت 
تبدیل به شکر شده و به همراه شــیره درخت به سمت باال 
می رود.بومیان کانادا و آمریکا در روش های سنتی حفره ای 
در دل تنه درخت افرا ایجاد می کردند و پس از اســتخراج 
شیره از آن شربت درست می کردند که این شربت طعمی 

بسیار لذیذ تر از عسل دارد.
پرچم کانادا: در قرن نوزدهم، برگ افرا به عنوان نمادی 
از هویت کانادایی ظهور کــرد و در همه جای فرهنگ کانادا 
نظیر، آهنگ ها، کتاب ها، ســکه ها، نشــان ها، آگهی ها و 
بســیاری موارد دیگر وجود داشــت. عالوه بر این بومیان 
کانادا، برگ افرا را به عنوان نماد هویتی خود پذیرفته بودند.

در جنگ جهانی اول از برگ درخت افرا به عنوان نشان روی 
کاله سربازان کانادایی استفاده می شد، همچنین برگ افرا 
روی بسیاری از ســنگ قبر های زنان و مردان کانادا که در 
طول 2 جنــگ جهانی جان خــود را از دســت داده بودند 
استفاده می شد، از نظر بســیاری از مردم کانادا، برگ افرا 
نمادی مشترک از غرور، شجاعت و وفاداری در این کشور 

است.

آشپزی
عدسی

مواد الزم: عدس 2 و یک دوم پیمانه، پیاز یک 
عدد متوسط،رب یک قاشق غذاخوری، سیب زمینی یک 

عدد،روغن 2 قاشق غذاخوری،نمک، فلفل و زردچوبه به مقدار الزم
طرز تهیه: ابتدا عدس ها را پاک کنید و با آب خوب بشویید تا هرگونه گرد و خاک و 

آلودگی آن رفع شود. بعد از شستن عدس ها روی آن ها آب بریزید و بگذارید برای چند 
ساعت خیس بخورند. یک قابلمه مناسب برای پخت عدس ها انتخاب کنید زیرا حجم 

عدس ها بعد از پخت دو تا سه برابر می شود. درون قابلمه مقداری روغن بریزید. پیاز را به صورت 
نگینی یا خاللی خرد کرده و با روغن تفت دهید. بعد از اینکه پیازها طالیی شدند، زرد چوبه و فلفل 
و نمک را اضافه کنید و برای 2 الی 3 دقیقه دیگر تفت بدهید و بعد رب گوجه فرنگی را اضافه کنید. 
استفاده از رب گوجه فرنگی در دستور پخت عدسی اختیاری است. در این مرحله عدس هایی که 
خیس شده بودند را به محتویات قابلمه اضافه کنید و روی عدس ها 6 الی 7 پیمانه آب بریزید. 

شعله گاز را زیاد کنید تا آب به جوش بیاید. بعد از اینکه به جوش آمد، شعله گاز را کم کنید و بگذارید 
عدس ها برای نیم ساعت بپزند. در این مرحله سیب زمینی های نگینی خرد شده را نیز به 
عدس اضافه کنید و اجازه دهید برای نیم ساعت دیگر مواد با شعله متوسط بپزند. بعد 

از پخت کامل عدس ها، عدسی را در کاسه ای ریخته با کمی پیازداغ تزئین کنید.
اگر دوست داشته باشید می توانید به عدسی، قارچ نیز اضافه کنید. 

هنگام اضافه کردن سیب زمینی، قارچ ها را هم به صورت 
نگینی یا ورقه ای نازک خرد کرده و به مواد 

اضافه کنید تا بپزند.

از تهران تا توکیو با درختی سلطنتی

تاریخ اکران و عنوان رسمی »جانوران 
شگفت انگیز 3« مشخص شد

اولین تصویر نیما شعبان نژاد بازیگر جدید 
»خانه شیشه ای«

کمپانی وارنر از عنوان رسمی قسمت بعدی »جانوران شگفت 
انگیز« رونمایی کرد. قسمت بعدی این مجموعه سینمایی با نام 
»رازهای دامبلدور« منتشر می شود.کمپانی وارنر همینطور اعالم 
کرد این قسمت از مجموعه »جانوران شگفت انگیز« در تاریخ 15 
آوریل 2022 اکران می شود.سومین قسمت »جانوران شگفت انگیز« 
پیش از این قرار بود در 15 جوالی سال 2021 اکران شود.

نخستین تصویر از حضور نیما شعبان نژاد به عنوان یکی از نقش های 
اصلی فیلم با گریمی متفاوت در »خانه شیشه ای« به کارگردانی 
امیر پورکیان منتشر شد. 
شعار تبلیغاتی نقشی که او در »خانه شیشه ای« ایفا کرده از این قرار 
است: »من یه دلیرم، یه دلیر آبرومند، کارم کمک به خلق آثار هنریه، اما 
کمتر کسی درکم می کنه! قضاوت با شما…«.

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

 مراســم فرهنگی، رزمی گرامیداشت ســالگرد جنگ تحمیلی و هفته دفاع 
مقدس  در ذوب آهن اصفهان 31 شهریورماه همزمان با اولین روز از هفته دفاع 
مقدس و به منظور یادآوری  رشادت ها و حماسه های  شهدا ، رزمندگان و سایر 
ایثارگران و خانواده های شان در سال های دفاع مقدس و  همچنین ارج نهادن 

به فداکاری های شهدای مدافع حرم و امنیت و شهدای سالمت برگزار شد.
 در این مراسم که همچون سال های گذشــته به همت ستاد برگزاری مراسم 
هفته دفاع مقدس ذوب آهن اصفهان و با محوریت حوزه مقاومت بســیج 
شهید تندگویان در محوطه یادمان شهدای گمنام شرکت برگزار شد، جمعی از 
فرماندهان نظامی وانتظامی استان ، روحانیون و مسئوالن نهادهای دولتی 
شهرستان لنجان ، مدیران ، بسیجیان و سایرکارکنان و مجاهدان جبهه صنعت 
و جمعی از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران حضور داشتند، برنامه های 
متنوعی به اجرا درآمد و تعدادی از خانواده های شهدای دفاع مقدس، مدافع 

حرم و جبهه سالمت و درمان منطقه مورد تقدیر قرار گرفتند.

 دفاع مقدس در ایران اسالمی با فرهنگ حسینی پیوند خورده است
معاون عملیات فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این مراسم 
گفت : هفته دفاع مقدس یادآور روزهای جهاد و مقاومت ، ایثار و شــهادت 
است. در ســال جاری نیز این هفته با اربعین حســینی همراه شده و به ما و 
نســل های بعدی پیام می دهد که دفاع مقدس در ایران اسالمی با فرهنگ 

حسینی پیوند خورده است. 
سردار سرتیپ نیلفروشــان افزود : تمام مردم وکارکنان کارخانه هایی مانند 
ذوب آهن اصفهان نیز با ایثارگری و تقدیم شــهدای بزرگوار توطئه دشمن را 
خنثی کردند. پیشرفت های فنی و موشکی کشور در حال حاضر نیز از تجربیات 
دفاع مقدس و فعالیت سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و حسن تهرانی 

مقدم است. 
وی اظهار داشــت : در دوران دفاع مقدس،فرمانده گردان امام حسین )ع( 
لشکر نجف بودم، بسیاری از نیروهای گردان که امروز در جبهه صنعت حضور 
فعال دارند را در این مراسم مالقات کردم. افرادی که زمان جنگ دوشادوش 
هم، خط های دشمن را می شکستند و پیروزی های بزرگی را برای این نظام به 
ارمغان آوردند.همچنین شهدایی که  جزو همرزمان من در میدان های مختلف 

بودند ، فرزندان شان در این شرکت مشغول به فعالیت هستند . 
وی افــزود : امروز به ایــن صنعــت داخلی افتخــار کردم زیــرا نیروهای 
انقالبی،مومن و ایثارگــر و مدیریت مجموعه با عزم جهادی در ســنگر تولید 

حضور فعال دارند. 
فرمانده عملیات سپاه پاسداران تصریح کرد :جنگ سخت امروز به جنگ نرم 
تبدیل شده که محور آن جنگ اقتصادی اســت و اینها رزمندگان و مجاهدان 

جبهه انقالب هستند که در این صنعت نقش آفرینی کرده اند. 
در این مراسم ، منصور یزدی زاده طی ســخنانی به ذکر یاد و خاطره شهدای 
سال های دفاع مقدس ، شهدای مدافع حرم ، شهدای سالمت کشور و  2۹0 

شهید ذوب آهن پرداخت. 
وی یادآور شد:  تمام موفقیت ها و هرآن چه که در کشور داریم مدیون حماسه 
آفرینی های رزمندگان ؛ شهدا و ایثارگران و خانواده های  محترم شان و یادگار 
دفاع مقدس اســت. تمام تالش و افتخار امروز ما نیز توســعه محصوالت 

فوالدی و خودکفایی اقتصادی کشور است . 
وی با اشاره به نقش ذوب آهن در دفاع مقدس و حماسه های رزمندگان آن 
و تداوم این فعالیت ها در زمان حاضر افزود: ما در جهت پیشــرفت در جبهه 
صنعت و تولید تــالش کرده و به عنوان مثال تولید ریل مــورد نیاز 6 محور در 
کشور توسط این شــرکت طراحی و تولید شده اســت. در این زمینه در سال 
13۹۹ به میزان 700 کیلومتر ریل گذاری  در کشــور بــا محصوالت ذوب آهن 

انجام شده است.

خاطره گویی در مورد سردار دل ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
در این مراسم سردار ایرانمنش از همراهان ســردار دل ها سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی ، خاطرات خود در مورد زندگی و رزم این شهید عزیز را بیان کرد 
و گفت : شهید حاج قاسم سلیمانی سیر و سلوک اخالقی و معرفتی را در جنگ 
طی کرده بود و در تمام زمینه ها از رزم تا امور زندگی نمونه بود . او خستگی را 

خسته کرده بود و شهادتش موجب بیداری جوانان شد.

تقدیر از خانواده های شهدا و رزمندگان 
در ادامه این مراسم از  خانواده های شهدا و رزمندگان جبهه های مختلف تقدیر 
و لوح های یادبود و هدایایی به آنها تقدیم شد که اسامی آنها بدین شرح است:

1- خانواده  شهید  حسین پور جعفری از محافظان سردار دل ها سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی 

2-  خانواده شهید مهندس حمزه نعمتی از شهدای شهر چرمهین
3- خانواده شهید  سالمت علی منصوری

4- رزمنده دفاع مقدس و تالشگر جبهه تولید مهندس همایون صمیمی، مدیر 
کوره بلند ذوب اهن اصفهان

همچنین شرکت کنندگان  مراسم هفته دفاع مقدس برسر مزار دو شهید گمنام  
آرمیده در شرکت در محل یادمان شهدا حاضر شــده و ضمن قرائت فاتحه، 
گلباران کردن مزارها و اجرای مارش نظامی به تجدیدپیمان با شهدا پرداختند. 
گفتنی است؛ در این مراسم گروه هنری شهر آشوب شهر بروجرد، سیر زندگی  

یک شهید غواص عملیات کربالی 4 را به نمایش گذاشتند.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، گفت: برای آنکه بتوانیم گاز مورد 
نیاز صنایع و نیروگاه ها را در زمستان امســال تامین کنیم، نیازمند توسعه 
فرهنگ مصرف منطقی در ســطح استان هستیم. ســید مصطفی علوی، 
در خصوص تمهیدات شــرکت گاز برای فصل ســرد با تاکید برشناسایی 
محدودیت های موجــود برای تامین انرژی اظهار کــرد: اولویت ما تامین 
انرژی بخش خانگی است و یقینا با همراهی مردم عزیز استان گاز صنایع 

و نیروگاه ها نیز تامین خواهد شد.
وی، برمدیریــت مصرف انرژی بــرق و گاز تاکید کرد و گفــت: تنها در این 
صورت است که می توانیم طی 6 ماهه دوم سال، انتقال گازبه صورت پایدار 

و مستمر را داشته و زمستانی آرام را تجربه کنیم.
علوی افزود: برای این که بتوانیم گازرســانی مستمری در زمستان داشته 
باشیم، تعمیرات اساسی ایستگاه ها و تاسیسات در حال اجراست وتا آخر 
مهرماه، تعمیرات تمامی شبکه ها و تاسیسات به اتمام می رسد تا دغدغه 

ای در این خصوص در فصل سرد سال وجود نداشته باشد.

وی گفت: هر چقدر مردم عزیز در بخش های صنعتی، نیروگاهی و خانگی، 
گاز را بهینه مصرف کرده و از تجهیزات با راندمان باال اســتفاده کنند، امکان 
تامین گاز برای استان و کشور بیش از پیش فراهم شده ودر فصول سرد، 

محدودیت مصرف برای صنایع و نیروگاه ها اعمال نمی شود.
علوی، بهینه مصرف کردن انــرژی، هم در مورد گاز و هم بــرق را کهارتباط 
مســتقیم با هم دارند، ازجمله الزاماتی دانســت که همیاری و همکاری 
همه مردم را می طلبد و توضیح داد: تنها بــا کمک این همدلی و همیاری، 
می توانیم زمســتانی آرام و بدون دغدغه را پشــت ســر بگذاریم؛ چراکه 
هرچقدر میزان مصرف برق افزایش یابد، به همان نســبت میزان مصرف 

گاز نیز شدت می گیرد. 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، خاطر نشان ســاخت: مدیریت 
مصرف، برنامه ریزی مناســب، بهینــه کردن سیســتم های انرژی و رفع 
مشکالت موتورخانه ها تامین پایدار گاز اســتان را در آستانه ورود به فصل 

سرما امکان پذیر می سازد.

ذوب آهن اصفهان موفق شــد در اولین کنفرانس بین المللی برند ســبز 
که 30 شــهریور در مرکز همایش های بین المللی رایزن تهران برگزار شد، 
با کســب امتیازات الزم تندیس طالیی برند ســبز را به دست بیاورد.این 
کنفرانس با هدف ارتقای توســعه و ترویج دانش مدیریت و توسعه برند 
ســبز، تعامل متخصصین و پژوهشــگران و تبادل تجــارب تکنیک های 
برندسازی سبز ، تبیین چالش ها و راهکارهای برند سبز ، کمک به توسعه 
پایدار صادرات در حوزه تولید محصوالت و خدمات ســبز و تبیین اهمیت 

تشکل های زیست محیطی به امر برند سازی سبز برگزار شد. 
مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت در این خصوص گفت : رویکرد 

سبز و برند سازی از اهمیت ویژه ای در حوزه کســب و کار رقابتی جهانی 
امروز برخوردار است و عمل کردن به رسالت های اجتماعی در حوزه محیط 
زیست یکی از الزامات توسعه پایدار است . مجید مکاری  با اشاره به اینکه 
ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در کشور اهتمام ویژه 
ای به جاری ســازی الزامات در این زمینه داشته است ، گفت : اظهار نامه 
مشارکت در فرآیند برند سبز توســط مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط 
زیست بر اســاس الزامات جایزه مذکور تدوین و به دبیرخانه جایزه بین 
المللی برند سبز ارسال شد و پس از ارزیابی توسط ارزیابان این موسسه 
و انجام دفاعیات الزم، ذوب آهن اصفهان موفق به کسب تندیس طالیی 
و گواهینامه برند سبز شد. رسول قربعلی نجف آبادی شاغل در مدیریت 
تحقیق و توسعه شــرکت که یکی از ســخنرانان این کنفرانس بود، گفت: 
احداث و نگهداری از فضای سبز به عنوان یکی از راهکارهای بهبود شرایط 
زیســت محیطی همواره مدنظر صنایع از جملــه ذوب آهن اصفهان بوده 

است . 
وی افزود: نگهداری از این مجموعه ها مستلزم هزینه و دغدغه های زیادی 
است و ذوب آهن اصفهان با دارا بودن بیش از 16 هزار هکتار فضای سبز و 
جنگل مصنوعی دارای بزرگ ترین جنگل مصنوعی در میان صنایع است که 
می تواند تجارب خود را در این زمینه به اشتراک بگذارد و همچنین الگوی 
مناسبی برای دیگر صنایع باشــد . گفتنی اســت ؛ در کنار این کنفرانس 
نمایشگاه جانبی برگزار شــد و ذوب آهن نیز آخرین دستاوردهای خود را 

در این زمینه در معرض دید عالقه مندان گذاشت . 

معاون عملیات فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

تالشگران ذوب آهن اصفهان با عزم جهادی در سنگر تولید حضور فعال دارند

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:

برای تامین گازمورد نیاز زمستان امسال، در تمام بخش ها باید مصرف منطقی داشته باشیم

در اولین کنفرانس بین المللی برند سبز رخ داد:

ذوب آهن اصفهان برنده تندیس طالیی و گواهینامه »برند سبز« شد
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