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فرآيند ارجاع كار )ريال(
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تجدید مناقصه 
1400/7577/ص 
مورخ 1400/07/10 
شماره مناقصه 
در  سامانه ستاد 

2000001335000043

تهیه مصالح و اجرای 
ساختمان اداری و تکمیل 
آشیانه آتشنشانی واقع در 
محله ایثار یک شهر جدید 

فوالدشهر به استناد مصوبات 
هشتصد و نود و پنجمین 

جلسه هيأت مديره شرکت 
عمران  شهر جدید فوالدشهر

 68.229.076.872
ريال          بر اساس 

فهرست بهای ابنیه و 
تأسیسات مکانیکی 
وتأسیسات برقی 

سال 1400 

 3.411.453.844
ريال

داشتن حداقل پايه 
پنج             در گرایش  
ساختمان و ابنیه 
از سازمان برنامه و 
بودجه ) سازمان 
مدیریت و برنامه 

ریزی سابق( 

پرداخت حداقل شصت درصد 
از مبالغ ناخالص صورت 

وضعیتهای تأیید شده از طریق 
تهاتر با اراضی یا واحدهای 
موجود با کاربری مختلف 
در شهر جديد فوالدشهر به 
قيمت كارشناسی روز و 

پرداخت مابقی به صورت 
نقدی صورت می گیرد.
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مناقصه 
1400/7578/ص 
مورخ 1400/07/10 

شماره مناقصه 
در  سامانه ستاد 

2000001335000044

تهیه مصالح و اجرای عملیات 
اسکلت، سفت کاری و نازک 

کاری مسجد محله گلبهار شهر 
جدید فوالدشهر به استناد 
مصوبات نهصد و نهمین 

جلسه هيأت مديره شرکت 
عمران  شهر جدید فوالدشهر

 59.474.265.959
ريال          بر اساس 
فهرست بهاء ابنیه، 
تأسیسات مکانیکی 

و تأسیسات 
برقی سال 1400 

 2.973.713.298
ريال

داشتن حداقل 
پايه پنج در گرایش  
ساختمان و ابنیه 
از سازمان برنامه و 
بودجه ) سازمان 
مدیریت و برنامه 

ریزی سابق( 

پرداخت به صورت نقدی 
صورت می گیرد.
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مناقصه 
1400/7579/ص 
مورخ 1400/07/10 

شماره مناقصه 
در  سامانه ستاد 

2000001335000045

آماده سازی اولیه، توسعه، 
حفظ              و نگهداری فضای 
سبز و تأسیسات مربوطه در 
برزن چهارم، پنجم و ششم  و 
مرکز برزن دوم و سوم و سایت 
صنعتی و شرکت عمران شهر 
جدید فوالدشهر به استناد 
مصوبات نهصد و نهمین 

جلسه هيأت مديره شرکت 
عمران  شهر جدید فوالدشهر

 61.367.373.915
ريال          بر اساس 

فهرست بهاء راهداری، 
انتقال و توزیع آب 

روستایی، آبیاری تحت 
فشار، آبخیزداری و 
منابع طبیعی، بهره 
برداری و نگهداری 

تأسیسات آب 
شرب سال 1400 

 3.068.368.696
ريال

داشتن حداقل 
پايه پنج             در 

گرایش کشاورزی 
از سازمان برنامه و 
بودجه ) سازمان 
مدیریت و برنامه 

ریزی سابق( 

پرداخت به صورت نقدی 
صورت می گیرد.
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بازار نابسامان خرید و فروش مسکن؛ مشاوران امالک »خانه« را گران کرده اند؟

معمای مقصر بازار مسکن
3

 بوی جوی مولیان آید همی! 
 کاشت 90 هزار گل داوودی در بوستان ها و معابر شهری؛

7

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین )ع(:
یادگاران دفاع مقدس با ثبت 
خاطرات خود، از تحریف آن 

جلوگیری کنند

چراغ سبز رییس رسانه ملی برای بازگشت 
مجری جنجالی؛

عادل با »نود« بر می گردد 
یا بدون »نود«؟!

بخش کشاورزی در اصفهان
 تا ۷۵ درصد منابع آب را 

مصرف می کند

7
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بالتکلیفی خانه به دوشان
 در بازار پرتالطم مسکن 

شهرکرد

7

 اصفهان، میزبان 
مهرواره بین المللی نقاشی 

اربعین می شود

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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حق و عدالت را 
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یکشنبه 11 مهـــر 1400 / 26 صفـــر 1443 / 03 اکتبر 2021 / شماره 3361

بی محلی کره شمالی به درخواست آمریکا
تحرکات موشکی کره شــمالی به تازگی افزایش یافته است. کره شــمالی روز جمعه اعالم کرد در 
تاریخ 30سپتامبر موشک ضدهوایی »اخیرا توسعه یافته ای«را با موفقیت آزمایش کرده است. این 
جدیدترین آزمایش پیونگ یانگ در سلسله پرتاب های اخیرش است.آنتونی بلینکن ، وزیر خارجه 
آمریکا پنجشنبه هشــدار داد آزمایش های موشکی کره شــمالی موجب بی ثباتی و کاهش امنیت 
می شود. او گفت: ما نگران نقض مکرر قطعنامه های شــورای امنیت هستیم که به نظر من منجر به 
بی ثباتی و امنیت بیشتر می شود.کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی چهارشنبه در دومین روز جلسه 
مجمع عالی خلق کشورش همچنین گفت که سیاست خصمانه آمریکا در قبال پیونگ یانگ از زمان 
روی کار آمدن جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا اصال تغییری نکرده است و پیشنهاد آن برای مذاکرات 
بدون پیش شرط »چیزی جز حقه کوچک برای پنهان کردن اقدامات خصمانه اش نیست.«با این حال 
ایاالت متحده فورا این ادعاهای رهبر کره شمالی را رد کرده و از پیونگ یانگ خواست به مذاکره بازگردد. 

یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت: ایاالت متحده هیچ قصد خصمانه ای علیه کره شمالی ندارد. 
 

رییس الحشد الشعبی:

 اهل تسنن و عشایر از سازش مبرا هستند
فالح الفیاض، رییس سازمان الحشد الشعبی عراق روز جمعه طی نطقی انتخاباتی درباره انتخابات 
و نشست سازش اخیر در اربیل سخن گفت.رییس سازمان الحشد الشعبی، برنامه انتخاباتی ائتالف 
متبوع خود را از نو ساختن ساختار ملی عراق به دنبال فتنه های طائفه ای دانست و تاکید کرد که اهل 

تسنن و عشایر عراق از سازش با رژیم صهیونیستی مبرا هستند.

 درخواست »الکاظمی« از مردم عراق
 در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی

نخست وزیر عراق ضمن دعوت مجدد به حضور مردمی گسترده در انتخابات پارلمانی ۱0 اکتبر از مردم 
کشورش خواســت به فرد»اصلح« رای دهند.به گزارش آناتولی، وی این درخواست را در توئیتی به 
مناسبت دومین سالگرد »اعتراضات اکتبر« که از اوایل اکتبر سال ۲0۱۹ آغاز شد، مطرح کرد.الکاظمی 
گفت: »دومین سالگرد اعتراضات تشرین)اکتبر( که خواسته معترضانش انجام اصالحات و مبارزه 
با فساد بود، در حال سپری شدن است و امروز شمارش معکوس برای شرکت در انتخابات زودهنگام 
که از ارکان اصلی این اعتراضات بود آغاز شده است. «وی، خواستار ترسیم آینده ای بهتر برای وطنش 
شد و تاکید کرد: اکنون در مقابل ما گزینه هایی برای انتخاب مناسب ترین و شفاف ترین افراد برای 
نمایندگی مردم قرار داریم. روز جمعه، صدها تظاهرکننده عراقی دومین سالگرد اعتراضات گسترده 
مردمی را که در بین فعاالن به»قیام اکتبر« معروف است، در بغداد، پایتخت این کشور گرامی داشتند.

جوالن جنگنده های چینی بر فراز آسمان  تایوان؛

 خشم تایوان: چین درگیر تجاوز نظامی شده است
دولت تایوان، چین را شدیدا به باد انتقاد گرفت چرا که نیروی هوایی پکن به مناسبت تاسیس جمهوری 
خلق چین، بزرگ ترین نفوذ تا به امروز در منطقه دفاع هوایی این جزیره خودگردان را رقم زد.به گزارش 
خبرگزاری رویترز، تایوان مورد ادعای چین، یک سال یا بیشتر است که از ماموریت های پیاپی نیروی 
هوایی چین در نزدیکی این جزیره که غالبا در بخش جنوب شرقی منطقه دفاع هوایی آن که در نزدیکی 
جزایر پراتاس تحت کنترل تایوان انجام می شــوند، اعتراض می کند.وزارت دفــاع تایوان اعالم کرد، 
روز جمعه جنگنده های تایوانی 3۸ هواپیمای جنگنده چینی را طــی دو مرحله از منطقه دور کردند. 
براساس این بیانیه، جنگنده های تایوانی برای هشدار و دور کردن هواپیماهای چینی وارد عمل شدند 

و سامانه های موشکی برای نظارت بر آنها به حالت آماده باش درآمدند.

گزارش المیادین از نقش اسراییل در تنش اخیر تهران - باکو؛

نقشه های تل آویو برای تهران

طبق اطالعات موجود، تل آویو در حال تالش برای ایجاد ایســتگاه های 
جاسوسی اسراییل در گرجستان اســت که هدف از آن، کنترل تحرکات 
نظامی ایران و شنود تماس های ایران است، همان ماموریتی که پایگاه 
کوراجیک آمریکا در جنوب شــرق ترکیه دارد و وظیفه اصلی آن، اطالع 
رسانی به تل آویو در مورد شلیک موشک های ایرانی به سمت اسراییل 

است، تا پیش از برخورد آن با هدف، گنبد آهنین اسراییل فعال شود.
المیادین در مطلبی به قلم حســنی محلی نوشــت: روابط بین ایران و 
آذربایجان گهگاه تنشی را به خود می بیند که دلیل آن، اتهامات رد و بدل 
شده بین مسئوالن دو کشور و در رأس آن ها الهام علی اف و ادعاهای او 
در جریان انجام رزمایش های نظامی ایران در نزدیکی مرز های مشترک 
بود؛ ادعاهایی که ســعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران آن 
را تکذیب کرده اســت.به گزارش »انتخــاب«، در ادامه این مطلب آمده 
است: این تنش در جریان جنگ آذربایجان و ارمنستان در سال گذشته 
نمود یافت، زمانی که براساس اطالعات، اسراییل حمایت گسترده ای از 
ارتش اذربایجان کرد و در کنار حمایت ترکیه، ارتش آذربایجان توانست 

به پیروزی برسد.
این پیروزی که تل آویو با فروش پهپاد هایی به باکو در آن سهیم بود، دلیل 
کافی برای هماهنگی بین آذربایجان و اسراییل شد، همانطور که براساس 
گزارش های روزنامه ها، اسراییل پایگاه های و ایستگاه های راداری خود 
را در نزدیکی مرز های ایران برای کنترل تحــرکات نظامی ایرانی و رصد 

موشک های آن در صورت شلیک به ســمت اسراییل است، در حالی که 
شرکت های اسراییلی به دنبال طرح های کشاورزی و صنعتی شبیه به 
نظام شهرک های یهودی، در جنوب آذربایجان و در فاصله ۵0 کیلومتری 

از مرز های ایران هستند.
این مسئله تهران را رنجاند، چرا که حضور اســراییل در اشکال مختلف 
نظامی و اطالعاتی در نزدیکی مرز های خود را خطری برای امنیت ملی اش 
می داند.در حالی که مسئوالن آذربایجانی مورد حمایت ترکیه، به کارشکنی 
در عبور و مرور قطار ها و کامیون های ایرانی حامل کاال های آذربایجانی و 
روسی که به سمت ایران می روند، تا به ارمنستان برسند، ادامه می دهد، 
الهام علی اف از این مسئله ناراحت نیســت و به روابط مستحکم خود 
با تل آویو افتخار می کند. عده ای از تاجــران یهودی تاثیرگذار در باکو، که 
اصلیت های آذربایجانی، اسراییلی و روسی دارند، نقش مهمی در بهبود 
روابط بین آذربایجان و اســراییل در تمام زمینه های نظامی و اطالعاتی 
داشته اند. این افراد بین تل آویو و آنکارا هم میانجی گری می کنند، درست 
مانند رییس جمهور اوکراین و رابطه مستحکم او با اسراییل و البی های 
یهودی در آمریکا. همانطور که علی اف در یکی از سخنرانی های خود به 
عمق رابطه با اسراییل اعتراف و تصریح کرد: ۸0 درصد از روابط بین این دو 

دولت زیرزمینی و پنهانی است.
تل آویو به این نقــش و حضور فعال سیاســی، نظامــی، اقتصادی و 
رسانه های خود در آذربایجان کفایت نمی کند و در تالش است نفوذ خود را 

به منطقه قفقاز برساند، که منطقه ای نزدیک به ایران است.
طبق اطالعات موجود، تل آویو در حال تالش برای ایجاد ایســتگاه های 
جاسوسی اسراییل در گرجستان است، که هدف از آن، کنترل تحرکات 
نظامی ایران و شنود تماس های ایران است، همان ماموریتی که پایگاه 
کوراجیک آمریکا در جنوب شــرق ترکیه دارد و وظیفه اصلی آن، اطالع 
رسانی به تل آویو در مورد شلیک موشک های ایرانی به سمت اسراییل 

است، تا پیش از برخورد آن با هدف، گنبد آهنین اسراییل فعال شود.
اطالعات همچنین حاکی از آن است که تالش های اسراییل و ترکیه در 
راستای صلح بین آذربایجان و ارمنســتان، از این جهت است که بتوانند 
تشــکل تازه ای را در منطقه قفقاز ایجاد کنند تا ایران و چه بسا روسیه را 
هدف بگیرند.به نظر می رسد ایجاد پایگاه های نظامی ترکیه در آذربایجان 
و تالش های آنکارا برای بهبود روابط با گرجستان، مخالفت با ادامه الحاق 
جزیره کریمه به روسیه، برای مسکو ناخوشایند است، به ویژه آنکه ترکیه 
به بهبود روابط نظامی با اوکراین، بلغارستان و رومانی ادامه می دهد. در 
این شرایط، مسکو به دقت تحرکات تل آویو و آنکارا را تحت نظر دارد، چرا 

که جمهوری های آسیای میانه، حیاط خلوت روسیه هستند.
باید منتظر تحوالت مرحله بعدی و احتماالت سیاست آینده ترکیه پس از 
نشست اخیر در سوچی باشیم، که همگی این موارد رابطه مستقیم یا غیر 
مستقیمی با محاسبات اسراییل در منطقه دارد و هدف اصلی آن، بدون 

شک ایران است.

Musavat. ایرنا نوشت: پربیننده ترین پایگاه خبری
com باکــو بــه اقدامــات تحریــک آمیز»جورج 
دیک«سفیر رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان 
واکنش نشــان داد.برخی رســانه های باکو گزارش 
دادند، ســفیر رژیم اســراییل در جریان سفر اخیر به 
منطقه یهودی نشــین »قیرمیزی قصبــه« واقع در 
شهرســتان»قوبا « در ۱۶۸ کیلومتری شــمال شرق 
باکو و دیدار با ســاکنان این منطقه اظهار داشت، در 
سال ۲0۱۹ میالدی  تفاهم نامه بین موسسه  امداد و 
توسعه اسراییل و موسسه توسعه بین المللی آمریکا  
)USAID( امضا شــد. بر اســاس این تفاهم نامه، 
درباره  همکاری فیمابین در سطح بین المللی است.

وی با اشاره به این که  اسراییل و آمریکا  همچنین در 
منطقه »قیرمیزی قصبه« شهرستان قوبا، منطقه ای 
که بزرگ ترین جامعه یهودی در جهان اسالم ساکن 
اســت، همکاری خواهند کرد و ســاختمانی در  این 
منطقه در همکاری با  USAID مرمت می شــود و به  

مرکز فرهنگ و میراث یهودیان تبدیل خواهد شــد، 
افزود: هر کسی که از این مرکز دیدن کند می تواند با 
زندگی واقعی یهودیان آشنا شود. این امر برای نشان 
دادن تحمل پذیری  بین یهودیان و مسلمانان در این 
کشور مهم است.پایگاه خبری  Musavat.com    در 
واکنش به این اظهارات نوشت : ســفیر اسراییل در 
آذربایجان فراتر از اختیارات خود عمل کرده اســت و 
نیز عالوه بر ایــن وی  به گونه ای رفتــار کرده که برای 
آذربایجان بسیار مضر است. این منبع خبری با اشاره 
به این که  اقدام سفیر ظاهرا   یک عمل معمولی است، 
هیچ اشکالی ندارد اما اینطور هم نیست، افزود : سفیر 
جورج دیک به خوبی می داند که در شرایط فعلی چنین 
رفتار و اظهار نظر  فقط احساسات را درکشور همسایه 
)ایران( تشدید می کند، تنش ها را افزایش می دهد 
و در نتیجه به روابط حساس ایران و آذربایجان آسیب 
می رساند. این گزارش افزود : به عبارت دیگر  سفیر 
اسراییل با آگاهی از تنش در روابط ایران و آذربایجان 

و حساسیت همسایه ما نسبت به موضوعاتی که خط 
قرمز اعالم شده ،   ممکن است عمدی  بیانیه ای داده 
باشد که اوضاع را بیشتر آشفته کند که این یک رفتار 
فراتر از اختیارات وی بوده و به آذربایجان آسیب می 
رساند. در ادامه این گزارش امده است : سفیر اسراییل 
بهتر اســت در قالب اختیارات خود اقــدام کند  نباید 
برنامه ای در مورد چگونگی ملتهب کردن بیشتر دولت 
و جامعه ایران و نیز  قشر متدین آذربایجان در پیش 
گرفته  باشد. سفیر اسراییل نمی تواند برنامه ای برای 
همکاری با هیچ کشور ثالثی در آذربایجان، به ویژه با 
آمریکا ، تهیه کند و نمی تواند آن را به صورت نسنجیده 
اعالم کند! اینجا آذربایجان است و دولت آذربایجان 

تصمیم می گیرد با چه کسی همکاری کند.

واکنش تند یک رسانه آذری به اقدامات تحریک آمیز سفیر اسراییل در جمهوری آذربایجان:

ایران را تحریک نکنید

یک چهره سیاسی اصولگرا عنوان کرد: احزاب باید آموزش دیده باشند و دولت و نهادهای دیگر حتما می توانند ایفای نقش و کمک کنند تا در جمهوری اسالمی چند حزب 
خوب داشته باشیم. »منصور حقیقت پور« در رابطه با الزام در تغییر رویه سیاسی احزاب برای انتخابات گفت: چالش اساسی و اصلی ما در کشورمان بی آبرویی احزاب 
است که اگر این چالش را نداشتیم، می توانستیم بهتر از اینها در فضای مردم ساالری دینی، ایفای نقش کنیم. امروز احزاب در افکار و اندیشه ملت ایران آبروی درست و 
حسابی ندارند؛ احزاب به علت عملکرد بد در گذشته که صرفا به صورت تظاهری به اقدامات دموکراتیک توجه داشتند، سابقه ای از سوءظن مردم را نسبت به خود به وجود 
آورده اند و این مهم باعث شده جمهوری اسالمی ایران نتواند احزاب قدرتمندی را، ساماندهی کند. وی  تاکید کرد: حزب جمهوری اسالمی که قوی ترین افراد انقالب در 
آن عضو بودند، نتوانست دوام بیاورد. باید چاره ای بیندیشیم و از لحاط آموزشی و رفتاری، احزاب را طاهر و پاک کنیم و ذهن های مردم را نسبت به احزاب روشن تر کنیم 
حال با آموزش هایی در دبیرستان ها، دانشگاه ها و کارکردهای علمی. ما نیازمند نوعی رفتار فرهنگی- سیاسی هستیم تا حزب را در کشور جا بیندازیم. احزاب باید دارای 
شناسنامه و مانیفست باشند؛ احزاب باید دارای مرامنامه و اساسنامه باشند. حقیقت پور تاکید کرد: احزاب باید آموزش دیده باشند و دولت و نهادهای دیگر حتما می توانند 

ایفای نقش و کمک کنند تا در جمهوری اسالمی چند حزب خوب داشته باشیم.

یک چهره اصولگرا از دولت و نهادها درخواست کمک کرد
 هشدار عضو کمیسیون

 امنیت ملی به »الهام علی اف«

خبر روز

فقط »ظریف« مصاحبه کرد
کیهان به نقل از محمدصادق کوشــکی نوشت:شــبکه »پرس تی وی« تنها صــدای موثر ایران در 
فضای بین المللی است. به نظر من دیگر گزینه های بین المللی ما، هنوز نتوانسته اند آن جایگاهی 
که باید و شــاید را در عرصه جهانی و در 
بعد بین المللی کســب کنند.از این رو به 
نظر می رســد که »پرس تی وی« یکی 
از ظرفیت های مهم ایران در برهه زمانی 
کنونی است که بایســتی قویا جنبه های 
مختلف آن را در راستای منافع کشورمان 
بســیج کرد و از آنها بهره برد. با این همه 
متاسفانه من بر این باورم که از پرس تی 
وی پشتیبانی کافی صورت نگرفته است. 
به طور خاص مثال من فکر می کنم تاکنون 
کارگزاران دستگاه سیاست خارجی ما استفاده چندانی از قدرت پرس تی وی و بهره گیری از آن در 
جهت تامین منافع کشورمان نکرده اند.در این زمینه به طور خاص ندیده ام که دست اندرکاران مذاکرات 
هسته ای کشورمان، به جز یک بار مصاحبه دکتر ظریف با این رسانه، مصاحبه اختصاصی تفصیلی با 
شبکه پرس تی وی داشته باشند و از قابلیت های آن و مخاطبانش، حال هر تعدادی که در اقصی نقاط 

جهان باشند، استفاده کرده باشند و به نوعی از برندینگ پرس تی وی بهره ببرند.

حقی که »کیهان« به ایران داد
کیهان نوشت:مگر نه این است که دولت آذربایجان می گوید پهپادها و نیروهای اسراییلی در جنگ 
اخیر جمهوری آذربایجان با جمهوری ارمنستان حضور داشته اند؟ مگر نه این است که اسراییلی ها با 
صراحت از جمهوری آذربایجان به »لبنان اسراییل« یاد کرده اند؟ بسیار خوب! پس از آنجا که صحبت 
از شکل گیری یک تهدید امنیتی قطعی علیه جمهوری اسالمی است، ایران حق دارد بدون هماهنگی 

با جایی و یا با فردی، کانون توطئه علیه خود را از کار انداخته و با آن مقابله کند.

روزنامه جمهوری اسالمی:

الف دوستی روسیه با ایران ثابت نشد؟!
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: برگزاری رزمایش ارتش جمهوری اسالمی ایران در شمال غرب 
کشور که اخیرا شروع شــده، هرچند با تاخیر انجام می شود ولی اقدامی ضروری و کامال بجاست. 
این رزمایش، با هدف نشان دادن قدرت رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به کشورهای 
ترکیه، پاکســتان و جمهوری آذربایجان اســت که در حــال انجام تحرکاتی با هــدف ایجاد جابه 
جایی های مرزی در شمال غرب کشورمان در مرزهای مشترک با قره باغ و ارمنستان هستند. این 
تحرکات، از جنگ اخیر قره باغ شروع شد و اکنون کشورهای یادشده و روسیه درحال سوء استفاده 
از نتایج آن هستند. آنها می خواهند جمهوری اسالمی ایران را از امتیاز برخورداری از راه ارتباطی میان 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان و ترکیه محروم کنند و با جابه جایی های مورد نظر خود، بدون آنکه 
نیازی به خاک ایران داشته باشند، ارتباط میان مسکو و آنکارا را از داخل سرزمین های مورد منازعه 
برقرار ن کنند.از میان این چند کشور، روسیه چون پدرخوانده جمهوری آذربایجان محسوب می شود، 
طبیعی است که خود را صاحب حق بداند هرچند در واقع حقی ندارد و فقط خوی سلطه طلبی تزاری 
است که در وجود آقای پوتین و سایر مسئولین این کشور حلول کرده و آنها را وادار به چنین اقدامات 
خالفی می کند. برای اثبات نادرســت بودن الف دوستی روســیه با جمهوری اسالمی ایران دالیل 
زیادی از گذشته های دور و نزدیک وجود دارد ولی همین مورد به روشنی می تواند این واقعیت تلخ 

را به اثبات برساند.

کافه سیاست

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
تمامیت ارضی کشــورمان خط قرمز ماست 
و نیروهای نظامی و امنیتی خصوصا ســپاه 
و ارتش مســئولیت مســتقیم برای حفظ 
تمامیت ارضی کشور و کیان شهروندان دارند.

فــدا حســین مالکی  دربــاره اظهــارات 
مداخله جویانــه رییس جمهــور آذربایجان 
دربــاره مانور نظامی کشــور و این کــه ایران 
هیچ گاه آغازکننده هیــچ درگیری در منطقه 
نبوده و تنها بــه حفظ تمامیــت ارضی خود 
اهتمام ورزیده است، گفت: از آقای علی اف 
انتظار نداریم از اســراییلی ها پشت مرزهای 
کشــورمان پذیرایی کنند و مانوری که ارتش 
و ســپاه انجام دادند دقیقا معنی دار اســت 
اما برای تمامیت ارضی آذربایجان خطرزا و 
تهدیدآمیز نیست.این عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که 
انتظار ما از کشور دوست مان آذربایجان این 
است که بداند همیشه ایران حامی این کشور 
بوده اســت،  تاکید کرد: کشور ما همسایگی 
خودش را به خوبــی در قبــال آذربایجان و 
کشورهای همسایه انجام داده است، علی اف 
باید در جریــان توطئه های 30 ســاله اخیر 
اســراییل باشــد؛ این که این رژیم به دنبال 
این بوده اســت و قصد دارد بین کشورهای 
اســالمی اختالف ایجــاد کنــد.وی تاکید 
کرد: اگر اتفاقی بیفتد و یــک گلوله از ناحیه 
اسراییل به طرف مرزهای ایران شلیک شود، 
علی اف شک نکند اولین قربانی است؛ چراکه 
تمامیت ارضی کشورمان خط قرمز ماست و 
نیروهای نظامی و امنیتی خصوصا ســپاه و 
ارتش مسئولیت مستقیم برای حفظ تمامیت 
ارضی کشور و کیان شهروندان را دارند.نماینده 
سیستان و بلوچســتان خاطرنشان کرد: ما 
برای تمامیت ارضی کشــورهای همســایه 
هم احترام قائل هســتیم، این که از حضور 
پاکستان در افغانســتان نگرانیم برای این 
اســت که صالح نمی دانیم به تمامیت ارضی 
این کشــور لطمه وارد شود و همین مسئله را 

هم برای آذربایجان انتظار داریم.

 تل آویو در حال تالش برای ایجاد ایستگاه های 
جاسوسی اسراییل در گرجستان است، که هدف از 
آن، کنترل تحرکات نظامی ایران و شنود تماس های 
ایران است، همان ماموریتی که پایگاه کوراجیک 

آمریکا در جنوب شرق ترکیه دارد

بین الملل
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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

نگران گرانی مرغ تا پایان سال نیستیم
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه نهاده ها تامین شود 
نباید نگران گرانی مرغ تا پایان سال باشیم، گفت: با توجه به میزان کشتار مرغ در اصفهان، هفته گذشته 
کشتارگاه ها اعالم کردند که مرغ از مغازه ها در حال بازگشت است و به دنبال منجمد کردن مرغ های مازاد 
بودند که این مجوز نیز در استان صادر شد. حسین ایراندوست درباره وضعیت بازار مرغ با توجه به افزایش 
قیمت جوجه یک روزه، اظهار کرد: میانگین کشتار مرغ استان طی چند روز گذشته بیش از ۶۵۰ تن بوده 
که رقم قابل قبولی بوده است. وی افزود: با توجه به این میزان کشتار، هفته گذشته کشتارگاه ها اعالم 
کردند که مرغ از مغازه ها در حال بازگشت است و به دنبال منجمد کردن مرغ های مازاد بودند که این مجوز 
نیز در استان صادر شد. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه 
میزان مرغ منجد در سامانه جامع انبارها، تجارت و رهتاب ثبت می شــود که در مواقع نیاز با هماهنگی 
جهاد کشاورزی و سازمان صمت این مرغ به بازار برمی گردد، گفت: چهارمحال و بختیاری نیز  از اصفهان 
درخواست مرغ داشت و قرار شد بعد از مکاتبه مرغ مازاد اصفهان به این استان ارسال شود با این وجود 
در حال حاضر وضعیت بازار مرغ در اصفهان آرام است. وی، درباره افزایش قیمت جوجه یک روزه، گفت: 
طی  دو هفته گذشته قیمت جوجه یک روزه اندکی کاهش یافته است. ایراندوست با اشاره به دو تصمیم 
کشوری برای کاهش قیمت جوجه یک روزه، گفت: قرار شــد فاصله جوجه ریزی ها از ۷۰ روز به ۹۰ روز 
افزایش یابد، همچنین سقف جوجه ریزی ها  روی ۸۰ درصد ظرفیت مرغداری ها بسته شد و از سوی دیگر 
تخم مرغ های نطفه دار وارد کشور شد که این سه اقدام موجب شد کاهش قیمت جوجه یک روزه شده 
است. وی گفت: اگرچه قیمت مصوب جوجه یک روزه ۴۲۰۰ تومان بود؛ اما نرخ آن به ۱۱ هزار تومان رسید 
که با این سه اقدام قیمت آن به ۸ هزار تومان کاهش یافته است. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان درباره پیش بینی بازار مرغ با توجه به کاهش قدرت خرید گوشت قرمز 
و ماهی از سوی مردم، اظهار کرد: اگر وضعیت تامین نهاده ها همچنان ادامه پیدا کند، با اقدامات انجام 
شده نباید تا پایان سال نگرانی بابت بازار مرغ داشته باشیم به شرطی که نهاده ها با قیمت ۴۲۰۰ تومان 

در اختیار مرغدار قرار گیرد.

مرغ کیلویی چند؟
قیمت هر کیلو مرغ گرم کامل نسبت به هفته های گذشته تغییری نداشته است و همچنان در بازه ۳۳تا 
۳۵ هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه می شــود.  بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های 
سطح شهر تهران، قیمت هر کیلو مرغ گرم آماده طبخ ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان است که البته در برخی مناطق 
قیمت آن به ۳۷ هزارتومان هم می رسد. پیش تر یعنی در مردادماه و ابتدای شهریور ماه سال جاری قیمت 
مرغ برای مصرف کنندگان به ۴۰ هزار تومان و در برخی مناطق به ۴۵ هزار تومان هم رسید؛ اما قیمت این 
کاالی پروتئینی پرمصرف از اواخر شهریور سیر نزولی به خود گرفت و ۵۰۰۰تا ۱۰ هزار تومان کاهش یافت.

خودرویی که در حراجی ایران خودرو، فروش نرفت
از ۳۱ شهریور ماه امسال فروش زیر قیمت بازار سه مدل خودرو وانت در ایران خودرو آغاز شده که هنوز 
برای یک مدل آن ظرفیت ثبت نام وجود دارد.  نیسان تک سوز آپشنال، نیسان دوگانه سوز آپشنال و پادرا 
پالس سه مدل خودرویی بودند که در ۳۱ شهریور ماه پیش فروش آنها در ایران خودرو بدون قرعه کشی 
آغاز شد. نکته جالب این است که در هر سه مدل قیمت نهایی ارزان تر از بازار بوده اما برای سومین مدل 
هنوز ظرفیت وجود دارد. زمان تحویل آنها نیز بهمن ماه امسال بوده است.  در طرح ثبت نام نیسان، مبلغ 
علی الحساب پیش پرداخت برای خودروی نیسان تک سوز آپشنال، ۱۰۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بوده 
و این خودرو در بازار ۲۷۷ میلیون تومان داد و ستد می شود و قیمت کارخانه ای آن در شهریور امسال ۲۰۷ 
میلیون تومان بوده است. نیسان دوگانه سوز آپشنال یکی دیگر از خودروهایی است که در طرح ثبت نام 

نیسان عرضه شده بود. مبلغ علی الحساب پیش پرداخت برای این خودرو، ۱۱۵ میلیون تومان است.

افزایش سرســام آور و غیر متعارف قیمت  فائزه عباسپور
مسکن به دغدغه ای برای تمام مستاجران و 
کسانی که قصد خرید مسکن را دارند، تبدیل شده است. شرایط اقتصادی 
حاکم بر بازار مسکن به نوعی سبب افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت 
خرید مردم شده است. گرانی ماه های اخیر بازار مسکن، البته رکود را هم به 
دنبال داشته است، چون قیمت های درخواستی مالکان با برآورد و سرمایه 
خریداران، کمتر مطابقت دارد و کار در بیشتر مواقع به معامله نمی رسد. در این 
بین، برخی، انگشــت اتهام را در این قیمت گذاری ها به ســمت مشاوران 
کارگزاران امالک نشانه می روند؛ افرادی که به دلیل داشتن تجربه و اطالعات 
مفید باید بهترین راهنما برای انتخاب و خرید مســکن باشند و با تعیین 
قیمت مناسب و کارشناســی، دو طرف را به دادوستدی مطلوب و مقبول 
هدایت کنند. برخی کارشناسان معتقدند مشاوران امالک در کنار عواملی 
همچون نبود توازن در عرضه و تقاضا، کاهش قدرت خرید مردم، نوســان 
بازار های رقیب مانند ارز و طال و بورس، سود سپرده ها و تسهیالت بانکی در 

افزایش قیمت مسکن موثر بوده اند.

مشاوران امالک: ساخت و ساز کم بوده؛ ما مقصر نیستیم
یکی از متصدیان مشاوره امالک در اصفهان با رد نظر برخی افراد درباره نقش 
امالکی ها در افزایش قیمت ها  گفت: برخی فکر می کنند مشاوران امالک 
باعث افزایش قیمت مسکن می شوند در صورتی که این تصور کامال اشتباه 
است و قیمت امالک ناشی از سیاست گذاری دولت ها، تورم، وضع اقتصادی 
و تاثیر روانی برخی آمار ها بر بازار مسکن کشور است. یکی دیگر از فعاالن 

این حوزه با تاکید بر کارشناسی بودن قیمت های اعالمی از جانب مشاوران 
امالک گفت: ما مولد مالیاتی و مولد اقتصادی هستیم و به کنترل قیمت ها 
در بازار مســکن کمک می کنیم، وقتی دفاتر امالک بسته باشند هرکس، 
هر قیمتی دلش می خواهد برای خانه خودش تعیین و در سایت ها درج 
می کند. وی اضافه کرد: اگر یک واحد صنفی، خانه متری ۳۰ میلیون تومان 
را ۳۵ میلیون تومان قیمت گذاری کند، قطعا مشتری نخواهد داشت و اگر 
بتواند طرفین معامله را راضی کند، زودتر به حق خود می رسد. مشاور دیگری 
هم به موضوع کاهش ساخت و ساز ها پرداخت و گفت: اکثر مشاوران امالک 
در خصوص قیمت های کارشناسی و واقعی به فروشندگان، مشاوره می دهند 
و به ارزانی کمک می کنند. اگر بخش دولتی به مهم ترین وظیفه خود در تولید 
و عرضه مســکن بپردازد، گرانی تا این حد در بازار مسکن ایجاد نمی شد و 
باید گفت دولت فقط به ۱۰ درصد وعده خود عمل کرد. وی اظهار کرد: نه بازار 
مصالح، نه قیمت گذاری و نه سیاست گذاری، هیچ کدام دراختیار اتحادیه 
مشاوران امالک نیست. واقعیت این است که تعداد مسکن، کمتر از تقاضا 
و علت اصلی آن به کاهش ساخت وســاز ناشــی از سیاست های اشتباه 
مسئوالن، در سال های اخیر است؛ هربار هم که مسکن گران می شد پیکان 

انتقادات را به سمت ما گرفتند.

مشاوران امالک، یکی از 100 متهم افزایش قیمت مسکن
رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان  در خصوص نقش مشــاوران 
امالک در قیمت گذاری های رهن و اجاره و خرید و فروش گفت: متاسفانه 
موضوعی که به تازگی دیده می شود و بعضی از مسئوالن کالن هم راجع به 

مشاوران امالک بحث می کنند، نوعی فرار به جلو است، یعنی مسئوالن کالن 
یا بعضی از تحلیلگران به جای اینکه مســائل اصلی را بازگو کنند، مسائل 
فرعی ها را بیان می کنند. رسول جهانگیری  افزود: یکی از ۱۰۰ عامل تعیین 
کننده در قیمت امالک شاید مشاوران باشند که گاهی به صورت موردی روی 
بعضی از امالک تغییرات ایجاد کنند، اما کلیت تغییرات ملک و نوسان نرخ 
رهن و اجاره و خرید و فروش به وضع اقتصادی کشــور باز می گردد، نباید 
فراموش کنیم سال های گذشته در رکود بودیم، اما حتی ذره ای روی ملک 
تاثیری نداشت. رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان اظهار کرد: جالب 
است که حتی طی یکی دو دهه گذشته کاهش قیمت بعضی از واحد های 
آپارتمانی را هم شاهد بودیم، اما قیمت سرسام آور و نجومی اکنون، دو دلیل 

اصلی دارد که اولین دلیل، کاهش ارزش پول ملی است.
وی افزود: نبود تعادل بین ساخت و عرضه مسکن هم مسئله مهمی است؛ 
همه مسئوالن می گویند سالیانه یک میلیون مسکن مورد نیاز است، باید 
آمار یک دهه گذشته را بررسی کنیم و ببینیم که آیا حتی به اندازه ۳۰ تا ۴۰ 
درصد این نیاز ساخت و ساز داشــته ایم؟ که اصال اینگونه نیست، بنابراین 
شکاف بین عرضه و تقاضا زیاد شده است. رییس اتحادیه مشاوران امالک 
اصفهان اضافه کرد: اگر مشاور ملکی به فروشنده ای گفته که منزل شما ۱۰۰ 
میلیون ارزش دارد، اما شما ۲۰۰ میلیون تومان بفروش، باعث گرانی شده 
است؟ خیر،  شما اگر مسکن زیاد تولید کنید، آیا فروشنده می تواند ملکش 
را  گران تر به فروش برساند؟ وی تصریح کرد: از نگاه من، هرکسی بخواهد 
مشاوران امالک را در زمینه قیمت گذاری روی رهن و اجاره و خرید و فروش، 
به عنوان عامل اصلی معرفی کند، قصد پاک کردن صورت مسئله را دارد و 

می خواهد نظر دیگران را به انحراف بکشاند.

مشاورانی که حتی جواز کسب ندارند
نماینده مــردم نطنز، بــادرود و قمصر و عضو کمیســیون عمران مجلس 
شورای اسالمی گفت: مشاوران امالک بدون نظارت رها شده اند و متاسفانه 
هیچ مسئولیت قانونی برای فعالیت آن ها تعریف نشده است.رحمت ا... 
فیروزی پوربادی،  بیان کرد: معتقدم بنگاه های معامالتی باید مانند دفاتر 
ثبت اسناد، پلیس +۱۰ و ســایر مجموعه های خدمات رسان دارای قانون، 
ضابطه و مسئولیت باشــند تا از سوءاســتفاده احتمالی جلوگیری شود. 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم بازنگری 
در فعالیت مشــاوران امالک گفت: افزایش سرسام آور قیمت مسکن در 
سال های اخیر نگرانی هایی را درخصوص نقش مشاوران امالک در افزایش 
قیمت ها به دلیل وابستگی تعرفه آن ها به نرخ امالک به وجود آورده است، 
زیرا مشاهده شــده برخی از این دفاتر با داللی، سفته بازی و قیمت سازی 
زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم می کنند. وی تصریح کرد: مجلس با 
ارائه طرح »واقعی کردن تعرفه مشاوران امالک« قصد دارد، چالش های بازار 
مسکن را مدیریت کند. طبق نظر طراحان این طرح قرار است برای هر معامله 
شــهرداری قیمت منطقه ای تعیین کند و بر اســاس آن قیمت، مشاوران 
امالک، حق کمیسیون دریافت کنند نه اینکه نرخ منطقه را سر خود باال ببرند 

تا کمیسیون بیشتری نصیب شان شود.

مدیــر حفاظت و بهــره داری شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان با اشــاره به اینکه همزمان با کنترل برداشت 
منابع آب بایــد جلوی توســعه بی رویه کشــت نیز 
گرفته شود، گفت: اگرتوسعه کشــت در منطقه غرب 
اصفهان کنترل نشــود به سرنوشــت شرق این خطه 
دچارمی شود. عباس کاظمی با اشــاره به اینکه حوزه 
آبریز کشور به دریای خزر ،خلیج فارس، دریای عمان، 
فالت مرکزی، ارومیه، مرزی شرق و قره قوم تقسیم 
شده است، اظهار داشت: استان اصفهان در مرکز کشور 

و عمده ترین بخش فالت مرکزی ایــن حوزه آبریز را 
شامل می شــود. وی با اشــاره به اینکه اصفهان پنج 
ایستگاه منتخب حوضه زاینده رود شامل مقصود بیک، 
قلعه شاهرخ، چلگرد کم بارش و چلگرد پر آب و برف 
دارد، افزود: معروف ترین ایستگاه حوضه زاینده رود 
چلگرد است که در ســال آبی گذشته  ۸۲۴ میلی متر 
بارش دریافت کرد که نسبت به سال  گذشته ۳۰ درصد 
کاهش بارش برف و باران داشته است. مدیر حفاظت 
و بهره داری شرکت آب منطقه ای اصفهان تصریح کرد: 
به دلیل وضعیت خشکسالی در شرق اصفهان توسعه 
کشاورزی به سمت غرب استان آمده و بهترین کار این 
است که جلوی توسعه کشت گرفته شــود زیرا اگر به 
موقع جلوی آن گرفته نشود؛ غرب اصفهان هم همانند 

شــرق دچار می شــود. وی گفت: هم زمان با کنترل 
برداشت ها باید جلوی توسعه دشت و کشاورزی گرفته 
شود زیرا درآینده این اتفاق خشکسالی در باالدست 
اصفهان را نیز درگیــر می کند. کاظمی همچنین گفت: 
اصفهان هشــت ســد زاینده رود،حنا،گلپایگان،قره 
آقاچ،خمیران،باغکل خوانســار،کمانه و آغچه دارد که 
تمامی سدها به جز سد قره آقاچ خالی و سد زاینده رود 
نیز در حال حاضر ۱۸ درصد ذخیره آب دارد. وی با اشاره 
به اینکه امســال نرخ کاهش آب ذخیره سد افزایش 
و به رتبه ۵۰ رســیده اســت، ادامه داد: میزان حجم 
تجمیعی ورودی و خروجی به ســد، منتهی به تاریخ 
گزارش در دوره دراز مدت با بیشینه حدود ۲ هزار و ۵۲۳ 

و کمینه ۵۶۸ در رتبه ۴۸ رسیده است. 

مدیر حفاظت و بهره داری شرکت آب منطقه ای:

کشت بی رویه، غرب اصفهان را به سرنوشت شرق دچار می کند

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

حمایت از صنعت لوازم 
خانگی، مطلق نیست

خبر روز

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان خبرداد:

برداشت 800 تن کلزا در سال گذشته
 مدیر امور زراعت جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: پیش بینی می کنیم بیشترین کشت 
 کلزا در شهرســتان های گلپایگان، شاهین شــهر، شــهرضا، برخوار و میمه باشــد، سال گذشته 
 حدود ٨٠٠ تــن کلزا در اســتان تولید شــد که حــدود ٢٠٠ تن مربوط بــه شهرســتان گلپایگان

 بود.
پیمان فیروزنیا، پیرامون میزان کشت کلزا در کشور، اظهار کرد: مهم ترین عاملی که موجب ترغیب 
کشاورز به کشت محصوالت کشاورزی می شود جنبه اقتصادی محصول کشاورزی است؛ قیمت 
خرید تضمینی کلزا نسبت به سال گذشته که ١١ هزار تومان بود افزایش پیدا کرد و برای برداشت 

سال آینده به ١۵ هزار تومان رسید.
مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه این افزایش قیمت موجب می شود 
کشاورزان استقبال بیشتری از کشــت کلزا انجام دهند و به کشت این گیاه روغنی روی بیاورند، 
گفت: محدودیت هایــی نیز در این زمینه وجــود دارد که مهم ترین محدودیت برای کشــاورزان 

خشکسالی و نبود آب در زمان کشت محصوالت شان است.
وی اذعان کرد: کشت کلزا باید زمانی انجام شود که قبل از فرا رسیدن سرما، گیاه به یک رشد قابل 
قبولی برسد متاسفانه امسال به لحاظ خشکسالی موجود در سطح استان کمی محدودیت برای 
کشت وجود دارد. مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه قیمت تعیین شده 
قیمت مناسبی است ولی خشکسالی، توســعه کشت را با مشکل مواجه کرده است، خاطر نشان 
کرد: امیدواریم با بهبود وضعیت خشکسالی، کشت های وسیع تری از کلزا را در سطح استان در 

سال های آینده داشته باشیم.
مدیر امور زراعت جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان تصریح کرد: مهم ترین شهرســتان هایی که 
کشــت کلزا انجام می دهند گلپایگان و شاهین شــهر هستند ولی برنامه کشــت کلزا برای اکثر 

شهرستان های معتدل و سرد سیر استان فراهم است و انجام می شود.
فیروز نیــا ادامه داد: پیش بینی می کنیم بیشــترین کشــت کلزا در شهرســتان های گلپایگان، 
شاهین شهر، شهرضا، برخوار و میمه باشد، سال گذشته حدود ٨٠٠ تن کلزا در استان تولید شد که 

حدود ٢٠٠ تن مربوط به شهرستان گلپایگان بود.

 صادرات خرمای زاهدی از نخلستان های فراشبند 
به تهران و اصفهان

برداشت خرمای زاهدی از ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار نخلستان های شهرستان فراشبند آغاز شد. رییس 
سازمان جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند گفت: میانگین تولید ساالنه خرما در فراشبند هشت 
تن در هکتار اســت که پیش بینی می شــود تا پایان مهر ماه بیش از ۲۸ هزار تن محصول در این 

شهرستان برداشت شود.
 فرامرز نوعی بیان کرد: در نخلستان های فراشبند ۳۱ رقم خرمای مرغوب شناسایی شده که عمده 

آن ها دو رقم زاهدی )قصب( و کبکاب است.
نوعی تصریح کرد: شاهانی، لشت، بریمی، خاصویی، خوش خوراک و شهابی از دیگر انواع خرمای 
نخلستان های فراشبند است که عالوه بر تامین نیاز شهرســتان ها، به دیگر نقاط استان فارس از 

جمله تهران، اصفهان و کشور های حوزه خلیج فارس صادر می شود. 
رییس سازمان جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند ادامه داد: در حال حاضر شهرستان فراشبند 

دارای ۱۴ واحد بسته بندی قصب و خرما ست که به  صورت سنتی بسته بندی می شود.
 الزم به ذکر اســت که برداشت خرما  از نیمه دوم شــهریور در نخلســتان های فراشبند آغاز شده
  که تا اواخر آبان مــاه ادامه دارد.  شهرســتان فراشــبند در ۱۸۰ کیلومتری جنوب غرب شــیراز

 واقع شده است.

کافه اقتصاد

اخبار

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: بخش کشاورزی در استان در سال های اخیر بین ۷۰ تا ۷۵ درصد منابع آب های سطحی و زیر 
زمینی را مصرف کرده است. اصغر محسن زاده کرمانی اظهار کرد: آمار مصرف آب در بخش کشاورزی به وسیله آب منطقه ای و با کسر میزان مصرف در بخش صنعت و 
شرب محاسبه می شود. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: با فرونشست زمین در سال های اخیر و کاهش ۳۵درصدی 
آب های زیر زمینی؛ ۲۸ درصد آب کشت پاییزه و بهاره از منابع سطحی و ۷۲ درصد از منابع زیر زمینی تامین شده است. وی ادامه داد: بر همین اساس یکی از مباحث اصلی 
بخش کشاورزی تعریف الگوی کشت بر مبنای اقلیم، عوامل تولید، ظرفیت منطقه، مزیت اقتصادی و مالحظات زیست محیطی است که بر اساس آن انواع محصوالت 
زراعی کشت می شود. محسن زاده کرمانی با اشاره به اینکه میزان کشت به چرایی و چگونگی الگوی کشت برمی گردد، گفت: یک افق پنج ساله برای الگوی کشت در استان 
اصفهان تعریف شده که بر اساس آن میزان آب زیر زمینی و سطحی قابل برنامه ریزی به وسیله وزارت نیرو مشخص و ابالغ شده است. وی با اشاره به میزان آب اختصاصی 
بخش کشاورزی توسط وزارت نیرو گفت: ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون متر مکعب آب برای وضعیت عادی، ۲میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب برای زمان کم آبی سطحی و یک 
میلیارد و ۴۴۴ میلیون متر مکعب برای وضعیت کم آبی در استان اصفهان در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به اینکه اطلس محصوالت قابل کشت استان اصفهان نیز 

تهیه شده، افزود: ۱۲۸ محصول پرمصرف استان با میزان آب مصرفی مشخص و متناسب با اراضی کشت شناسایی شده است.

بخش کشاورزی در اصفهان تا ۷۵ درصد منابع آب را مصرف می کند

تولید سنتی شیره انگور
شیره انگور که معجون طبیعی تقویت معده به 
حساب می آید، بوی آشنای پاییزی کوچه پس 
کوچه های بهارستان است. بهارستان سرزمینی 
نیمه کوهســتانی و رویشــگاه انواع گیاهان و 
درختان انگور است. باغات انگور به صورت دیم، 
مولفه اصلی تامین مخارج زندگی مردم منطقه 
محســوب می شــود. کارگاه های سنتی شیره 
پزی در حال مهیا کــردن مقوی ترین فرآورده 
اولیه انگور هستند. شــور خاص پخت شیره از 
تاکستان های منطقه، با قدمت چند صد ساله از 

دیدنی ترین بهانه های این رویداد است.

وز عکس ر

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: 
حمایت از صنعت لوازم خانگی حمایت مطلق 
نیســت بلکه مشــروط به حضور در بازار های 
خارجی و مشــارکت با تولیدکنندگان خارجی 
جهت به دست آوردن بازار های منطقه ای است. 
محمدرضا پورابراهیمی درباره توانایی تامین 
لوازم خانگی بازار کشور توسط تولیدکنندگان 
داخلی ابراز کــرد: با توجه بــه تصمیم هایی 
که در حــوزه حمایت از تولید طی ســال های 
اخیر انجام شده اســت به ویژه مصوبه ای که 
در ســال ۹۷ درباره عدم واردات حدود ۱۴۳۰ 
قلم کاالی وارداتی که امکان ساخت در داخل 
کشور داشت؛ ما این ظرفیت را در حوزه لوازم 
خانگی در کشــور شــاهد بودیم که هم بتواند 
ظرفیت تولید را افزایش دهد و هم عمق ساخت 
داخل را به شکلی ارتقا ببخشد. وی ادامه داد: 
بر اساس گزارش ها، حدود ۲۵ درصد توانستند 
ظرفیت ساخت را در داخل کشور افزایش دهند. 
پورابراهیمی گفت: ما در بعضی از اقالم نیازمند 
این هســتیم که تصمیم گیری بهتری داشته 
باشــیم، در بعضی از اقالم صد درصد ظرفیت 
تولید پاسخگوی نیاز کشــور است و ظرفیت 
صادراتــی هم ایجــاد شــده  و االن میانگین 
صادرات ما ساالنه حدود ۳۰۰ میلیون دالر است 
که به راحتی می تواند تا یک میلیارد دالر افزایش 
پیدا کند و این ظرفیت وجود دارد. وی با بیان 
این که در تولید لوازم خانگی؛ عمق ســاخت 
متفاوت است خاطرنشــان کرد: در بعضی از 
اقالم لوازم خانگی، عمق ساخت تا صد درصد، 
در بعضــی از اقالم تا ۸۰ درصــد و در بعضی از 
اقالم هم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است. رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
درباره حق انتخاب برای کیفیت، تنوع و قیمت 
لوازم خانگی در بازار هم گفت: در بعضی از اقالم 
این چنین است، ولی در بعضی اقالم نیازمند 
این هستیم که کیفیت؛ ارتقای بیشتری داشته 
باشــد و در رقابت با همکاری های مشــترک 
سرمایه گذاری بتوانیم این ظرفیت را افزایش 

دهیم.

عکس: میزان

بازار نابسامان خرید و فروش مسکن؛ مشاوران امالک »خانه« را گران کرده اند؟

معمای مقصر بازار مسکن
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بالتکلیفی خانه به دوشان در بازار پرتالطم مسکن
چندین سال است که بازار مســکن در چهارمحال و بختیاری وضعیت 
مطلوبی ندارد، به طوری که قیمت مسکن در این استان با کالن شهرها 
برابری می کند و این امر قــدرت خرید متقاضیان فاقد مســکن را با 
مشکل مواجه کرده است.در یک ســال اخیر  افزایش قیمت  مسکن 
به خصوص در شهرکرد سرســام آور شده و افراد بسیاری سردرگم این 
بازار هستند و داشتن سقفی برای شــان به آرزوی محال تبدیل شده 
است. اما با روی کارآمدن دولت جدید، خبرهای خوبی در حوزه مسکن 
به گوش می رسد، به طوری که طبق شــنیده ها قرار است دولت، زمین 
ارزان قیمت با تســهیالت کم بهره در اختیار متقاضیان بدون مســکن 
قرار دهد که اگر این برنامه ها عملیاتی شود بازار مسکن به ندرت سر و 

سامان خواهد گرفت.
حال باید دید دولت جدید چه تدبیری برای آشــفته بازار مســکن در 
شهرها و روستاهای کشور دارد تا شاید آرزوی دست نیافتنی خرید خانه 
برای اقشار کم درآمد به واقعیت نزدیک شود و خانواده ها بتوانند سقفی 

باالی سر خود داشته باشند.

دالیل افزایش قیمت مسکن در شهرکرد 
کارشناس حوزه مسکن در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: حدود ۲۵ 
تا ۵۰ درصد از قیمت مســکن مربوط به زمین است که طی یک سال 

گذشته افزایش قیمت این حوزه را شاهد بودیم.
عنایت ا... کریمی  افزود:  اگر زمین ارزان قیمت با تســهیالت کم بهره 
در اختیار متقاضیان مســکن قرار گیرد تاثیر بســیار زیادی بر قیمت 
مســکن دارد، یعنی می تواند موجب کاهش قیمت این حوزه شــود، 
البته اگر دولت زمین ارزان قیمت در اختیار سازندگان قرار  دهد، قطعا 
شاهد کاهش قیمت چشــمگیر در زمینه مسکن خواهیم بود.کریمی 
گفت: اکنون با صحبت هایی که در حوزه مسکن انجام شده بر این بازار 
به شدت تاثیر گذاشته اســت، به طوری که طی سه هفته اخیر، خرید 
و فروشی انجام نشــده، یعنی خریداران منتظر اتفاقات خوب از این 

بازار هستند.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: طی ســه سال گذشته ملک حدود 
چهار برابر افزایش یافت که سال گذشته این افزایش به باالی ۱۰۰ درصد 

رسید، البته تورم بی تاثیر در افزایش قیمت مسکن نبود.
کریمی ادامــه داد: دیدگاه های متفاوتی در زمینــه افزایش قیمت ها 
وجود دارد که ممکن است افرادی مســکن را برای استفاده خود نیاز 
داشته باشند، اما تعداد زیادی مسکن را برای سرمایه گذاری به منظور 
جلوگیری از بی ارزش شــدن نقدینگی خود می خواهند و مسکن را به 
عنوان کاالی سرمایه ای تلقی می کنند.وی با بیان اینکه افزایش قیمت 
مسکن در چهارمحال و بختیاری با کالن شهرها برابری می کند یا حتی 

رتبه اول کشــوری را از لحاظ قیمت دارد، تصریح کــرد: یکی از دالیل 
افزایش قیمت ها مهاجرپذیر بودن مرکز استان است، به طوری که شهر 
بزرگ با امکانات زیاد در اســتان به جز شهرکرد وجود ندارد، همچنین 
مهاجرت از روستاها به شهر مخصوصا شــهرکرد به دلیل نبود شغل و 
امکانات، مهاجرت از دیگر استان ها باتوجه به آب و هوای متبوع و خرید 
مسکن برای استقرار موقت خود، نبود سرمایه گذاری در زمینه صنعت، 
حمل و نقل و ...  و سرمایه گذاری افراد ثروتمند در حوزه مسکن موجب 
شده قیمت مسکن در استان به خصوص شــهرکرد با افزایش قیمت 

مواجه شود.
وی،آزاد نشدن زمین برای ساخت و سازهای معمولی در چند سال اخیر 
را از دیگر دالیل افزایش قیمت زمین و مســکن برشمرد و گفت: طی 
چند سال گذشته آخرین بخش از زمین های آزادشده مربوط به منطقه 
برم پهنه شهرکرد بود که بعد از آن  اراضی، زمینی برای ساخت و ساز افراد 
معمولی آزاد نشد به همین دلیل این بازار با افزایش قیمت مواجه شد، 
بنابراین در صورتی که مجموعه ای از زمین های حومه شهرکرد آزاد شود 

این امر تاثیر بسیاری در کاهش قیمت دارد.

خریداران مسکن، چشم انتظار کاهش قیمت
رییس اتحادیه مشاوران امالک شهرستان شهرکرد اظهار کرد: کاهش 

۱۵ درصدی قیمت مسکن در روزهای اخیر، ناشی از اعالم برنامه های 
دولت جدید بود.محمد رییسی  بیان کرد: باتوجه به خبرهای خوب در 
حوزه مسکن، در حال حاضر خرید و فروشی انجام نمی شود، به طوری 
که فروشنده ها به دلیل افزایش قیمت فروشــنده اند، اما  خریداری 
وجود ندارد، زیرا خریداران چشم انتظار کاهش قیمت مسکن هستند.

رییســی تاکید کرد: در صورتی دولت برنامه های خود در حوزه مسکن 
را عملیاتی کند، به مرور زمان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش قیمت اتفاق 
می افتد، البته شاید یک سال طول بکشد تا این کاهش قیمت رخ دهد.

خبرهای خوبی از مسکن به گوش می رسد
 معاون بازآفرینی و مســکن اداره کل راه و شهرســازی چهارمحال و 
بختیاری با اشــاره به آغاز به کار دولت جدید و تغییرات ایجاد شده در 
وزارت راه و شهرسازی، گفت: فعال صحبت هایی در حوزه کاهش قیمت 
مسکن صورت گرفته است که این امر نشان از داشتن برنامه های بسیار 
دولت برای گروه های مختلف، در زمینه مسکن بوده که امید است هر 

چه سریع تر برنامه ها ابالغ و عملیاتی شوند.
ابراهیــم علیرضایی تاکید کــرد: در صورتی که دولت زمیــن رایگان با 
تسهیالت کم بهره و پرداخت پلکانی ۲۰ ساله در اختیار مردم قرار دهد، 

می تواند در زمینه کاهش قیمت بسیار موثر باشد.

نفس ذخایر خونی در بام ایران به شماره افتاد
مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هم اکنون ذخایر خونی در استان چهار روز 
است، در صورتی که این ذخایر باید شش روز باشد و در صورت تداوم کاهش مراجعه کنندگان برای 
اهدای خون در هفته های آینده، ذخیره 
خونی اســتان با بحــران مواجه خواهد 
شد.حسین هاشمی افزود: ۳۵۰ بیمار 
تاالسمی در اســتان ماهانه به دریافت 
یک تا دو بار خون نیاز دارند و با توجه به 
کاهش اهدای خون برنامه ریزی دقیق 
برای توزیع خون در تمام بیمارستان ها در 
دستور کار قرار دارد.هاشمی با اشاره به 
کاهش چهار درصدی مراجعه کنندگان 
به پایگاه های اهدای خون، اضافه کرد: 
امسال، ۱۳ هزار و ۱۸۸ نفر به پایگاه های اهدای خون مراجعه کردند و خون گیری از ۱۰ هزار ۸۵۳ نفر 
در استان انجام شد.وی با اشاره به کاهش ۱۴ درصدی اهداکنندگان مستمر و ۳۶.۹ درصدی بانوان، 
اظهار داشت: در استان دو پایگاه خون گیری در شهرکرد و بروجن و دو مرکز ثابت خون گیری در بن 
روز های پنجشنبه و فارسان روز های زوج فعال است و مرکز خون گیری لردگان نیز به زودی فعال 
خواهد شد.هاشمی تصریح کرد: همزمان با اربعین حسینی و فعال بودن سه پایگاه اهدای خون در 
شهرکرد، بروجن و فارسان تنها ۵۰ نفر برای اهدای خون به این پایگاه ها مراجعه کردند و به مناسبت 
شهادت امام رضا )ع( عالوه بر فعال بودن این پایگاه های ثابت یک پایگاه سیار خون گیری نیز در 
شهر چلیچه فعال خواهد شد.وی  گفت: علت کاهش اهدای خون در استان شیوع ویروس کرونا و 
همچنین دریافت واکسن کووید ۱۹ است در صورتی که اهدای خون برای افرادی که واکسن دریافت 
کردند ممنوعیتی ندارد، اما بهتر است اهدای خون دو هفته پس از تزریق واکسن کرونا انجام شود.

هاشمی خاطر نشان کرد : پایگاه انتقال خون فارسان در روز های شنبه و چهارشنبه، بروجن و شهرکرد 
همه روزه و مرکز بن در روز پنجشنبه فعال است.

 کشاورزان برای انجام کشت های آبی 
باید در تاریخ کشت دقت داشته باشند

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بارش های پاییزه 
در سال زراعی جدید در استان دیرتر از سال های زراعی گذشته آغاز می شود، افزود: براساس پیش بینی 
هواشناسی بارندگی در مهر و آبان وجود ندارد و در آذرماه نیز میزان بارش های پیش بینی شده، کمتر از 
حد نرمال است و کشاورزان برای انجام کشت های آبی باید در تاریخ کشت دقت داشته باشند. حسین 
بزرگر  با بیان اینکه کشــت پاییزه غالت در ۸۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به صورت دیم و 
آبی آغاز شده، گفت: براساس برنامه هایی که وجود دارد، امسال در ۵۹ هزار از سطح اراضی کشاورزی 
استان کشت گندم به صورت آبی و دیم و ۲۷ هزار هکتار جو کشت می شود.برزگر  ادامه داد:نزدیک به 
سه هزار تن انواع بذر گواهی شده گندم و جو و ۲ هزار تن بذر مرغوب گندم و جو تهیه شده است.معاون 
بهبود تولیدات گیاهی جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۳۰ درصد بذر مصرفی 
گندم و جو استان با کمک چهار شرکت تولیدکننده بذر تامین شده است، گفت: ۳۰ درصد هسته بذری 
غالت از ارقام اصالح شده تامین شــده که این ارقام توســط ۵۰ کارگزار توزیع نهاده کشاورزی توزیع 
می شود.برزگر اظهار داشت: کود مورد نیاز کشاورزان به میزان الزم و مورد نیاز از انواع کود ازته، فسفاته، 
پتاسه تامین و برای ۶ ماهه دوم سال جاری ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن کودشیمیایی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه توزیع سم و آفت کش در ۱۰۵ کارگزاری استان در حال انجام است، گفت: مشکل 
خاصی در خصوص توزیع سم مورد نیاز اراضی کشاورزی در استان وجود ندارد.

بام ایراناخبار
یکشنبه 11 مهر 1400 / 26  صفر 1443 / 03 اکتبر  2021 / شماره 3361

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
7/124 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه اجرایی قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صــادره هیئت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 
15 روز در روزنامه های تعیین شــده توســط ارشاد آگهی میشــود در صورتی 
 که اشخاص نســبت 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 محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
1- رای شماره 140060302015001161 مورخ 1400/05/31 آقای سید حسن 
سید رضوی ریزی فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 135/19 
 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 
م الف: 1192678 مصطفی شمسی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
7/125 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 140060302031000374-1400/6/16 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نایین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
 آقای ســید جالل الدین میر ســیفی نژاد نائینی فرزند ســید مصطفی بشماره 
شناســنامه 5 صادره از نایین در 20 ســهم مشــاع از 72 ســهم ششدانگ یک 
 باب خانه به مســاحت 200 متر مربع پــالک ثبتی 624 اصلی واقــع در نایین
 بخش 1 ثبت نایین خریداری از مالک رسمی خانم نیره باقری برزآبادی بمیزان 
12 ســهم و محمدرضا و عالیه قاضی نوری نسب بمیزان 8 سهم از مالکیت ورثه 
میرزا حســین و میرزا علی اکبر قاضی نوری محرز گردیده اســت لذا به منظور 
 اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که

  اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر

 خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11

م الف: 1192851 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین
مفاد آراء

7/126 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شــماره 140060302026006662 مورخ 1400/05/20 هیات سه آقای 
هادی گرامی به شناسنامه شماره 2465 کدملی 1288326874 صادره اصفهان 

فرزند عبدالرسول نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 80/35 متر 
مربع پالک شــماره 15178 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و 

امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار 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، دادخواســت 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: 1400/06/27

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 
م الف: 1192887 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

مفاد آراء 
7/127 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره  1677 14006030200700 مورخ  12 / 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 محمــد بختیاری آب نیلی فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 7 
وکدملی 1111695512 صادره از فالورجان درششــدانگ یــک باب خانه به 
مســاحت 65 / 144 مترمربع پالک 24 اصلی واقع در شــهر ابریشم خریداری 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای مرتضی ســعیدی فرزند نادعلی محرزگردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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  27 / 06 /1400

تاریخ انتشار نوبت دوم :  11 /  07/ 1400  
م الف: 1193641 حســین زمانــی علویجه - رئیس ثبت اســناد وامالک 

فالورجان 
مفاد آراء 

7/128 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شــماره   2105 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 متقاضــی آقای علی مــرادی فرزند رجبعلی بشــماره شناســنامه 
وکدملــی 1100234421 صــادره از فالورجان درششــدانگ یــک باب خانه 
 به مســاحت 200 مترمربع پالک 385 اصلــی واقع در قهدریجــان خریداری 
مع الواســطه ازمالک رســمی آقای قربانعلی مرادی محرزگردیده اســت لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 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  27 / 06 /1400

تاریخ انتشار نوبت دوم :  11 /  07/ 1400  
م الف: 1193581 حســین زمانــی علویجه - رئیس ثبت اســناد وامالک 

فالورجان 
مفاد آراء

7/129  آگهی موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره  1716 14006030200700 مورخ  16 / 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 اکرم رهنما فالورجانی فرزند رضاقلی بشــماره شناســنامه 443 
وکدملــی 1110819099 صادره ازفالورجان دردودانگ مشــاع ازششــدانگ 
وبرابررای شماره 140060302007001718 مورخ 16 / 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 اعظم رهنما فالورجانی فرزند رضاقلی بشــماره شناسنامه 1376 
وکدملی 1110851626 صادره ازفالورجان  دردودانگ مشــاع از ششــدانگ 
وبرابر رای شــماره 140060302007001719 مورخ  16 / 05 / 1400 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم لیال رهنما فالورجانی فرزند رضاقلی بشماره شناسنامه 1420 وکد 
ملی 1110897561 صادره از فالورجان دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه نیمه ساز به مساحت 159 / 28 مترمربع پالک 15 اصلی واقع در فالورجان 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای مصطفی قاسمی  محرزگردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در 
صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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  27 / 06 /1400

تاریخ انتشار نوبت دوم :  11 /  07/ 1400  
م الف: 1193004 حســین زمانــی علویجه - رئیس ثبت اســناد وامالک 

فالورجان 
مفاد آراء

7/130 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب 
اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت 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 باشــند 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 6097-1400/05/16 هیات سوم آقای ضربعلی محمودی 
چهار تنگی به شناسنامه شــماره 164 کدملی 1840300401 صادره ایذه فرزند 
عبدالمحمد در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 130/77 متر مربع از 
پالک شماره 816 فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت علی عسگری مورد ثبت صفحه 451 دفتر 493 امالک 

و باقرضباغی مورد ثبت صفحه 227 دفتر 82 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1200892 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/131 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب 
اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت 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 باشــند 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 1221-1400/02/06 هیات سوم آقای سید حسن عزیزی 
به شناســنامه شــماره 835 کدملی 1090632622 صادره نجف آباد فرزند سید 
حسین در ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 160/76 متر مربع پالک 67 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از 
مالک رسمی محمد بیات طبق سند انتقالی 6897 مورخ 1313/11/16 دفترخانه 

6 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1200718 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/132 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب 
اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت 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 باشــند 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 13398-1398/09/24 هیات دوم خانــم مریم پنیری 
به شناســنامه شــماره 68 کدملی 1290680371 صادره اصفهان فرزند محمد 
در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 96/75 متر مربع قســمتی از 
پالک شــماره 67 فرعی از 36 اصلی واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهان از سند شــماره 2198 مورخ 1398/4/12 دفترخانه شماره

 371 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1201244 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 



یکشنبه 11 مهـــر 1400 / 26 صفـــر 1443 / 03 اکتبر 2021 / شماره 3361
 اجرای پویش نقاشی »به رنگ مدرسه« در استان اصفهان 

رییس مجمع خیرین مدرسه ساز اصفهان با اشاره به جلب مشارکت اجتماعی برای جبران کمبود 
فضاهای آموزشی استان اصفهان گفت: در این اســتان دغدغه کمبود فضای آموزشی داریم که در 
بسیاری از مناطق فرسودگی مدارس و یا قدمت باالی آنها آسیب ساز شده است. زهره میردامادیان 
افزود: پویش نقاشی »به رنگ مدرسه« ویژه گروه سنی 6 تا 12 سال در سراسر کشور اجرا می شود 
که این اتفاق فرهنگی و هنری در اصفهان نیز با هدف جلب مشارکت مردمی با استفاده از هنر کودکان 
انجام خواهد شد و شرکت میهن بابت هر نقاشی هزینه یک آجر را پرداخت می کند.وی ادامه داد: 
کار این پویش از نیمه ماه قبل آغاز و تا 13 آبان ماه ادامه دارد و هر هفته با انجام قرعه کشی تعدادی از 
کودکان و نوجوانان شرکت کننده در این طرح جایزه می گیرند.میردامادیان یادآورشد: در قالب این 
طرح احداث یکصد مدرسه در نقاط محروم مورد توجه است تا بتوانیم با همکاری مردم و خیرین و 
به واسطه این پویش این نیاز را در استان اصفهان رفع کنیم.وی اضافه کرد: پیش از این هم پویش 
»آجر به آجر« اجرا شد که مردم در حد توان خود در امر مدرسه سازی مشارکت و همکاری داشتند.

رییس مجمع خیرین مدرسه ساز اصفهان با بیان اینکه 1500 نفر در امر مدرسه سازی در این استان 
با مجمع همکاری دارند، گفت: بدون همکاری و مشــارکت این افراد و گروه های دیگر مردمی که 

مشارکت مقطعی دارند، رفع نیازهای آموزشی امکان پذیر نبود.

 افزایش 36 درصدی ماموریت های هالل احمر 
در محور کاشان

معاون مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان اظهار داشت: طی شش ماه نخست امسال 
نجاتگران داوطلب این جمعیت با انجام 74 ماموریت،به 149 نفر از هموطنان آسیب  دیده را  امداد 
رسانی کردند.ســید منصور میرابوطالبی  با اشاره به مصدوم شــدن 113 نفر در این حوادث افزود: 
امدادگران جمعیت هالل احمر شهرستان کاشان در این مدت 30 مصدوم را برای درمان و بررسی 
بیشتر با آمبوالنس به مراکز درمانی شهرستان انتقال دادند.وی، بیان کرد: نیروهای داوطلب این 
جمعیت در پایگاه های امداد و نجات جاده ای کاشان در 28 فقره تصادف با تجهیزات فنی اقدام  به 
رهاســازی مصدومان از داخل خودرو کردند.میرابوطالبی، با تاکید بر اینکه نجاتگران این سازمان 
از نیروهای جوان و مردمی هستند، افزود: همشــهریان عالقه مند  می توانند پس از سپری کردن 
دوره های عمومی و تخصصی امداد و نجات به عنوان نیروی داوطلب در این ســازمان به کارگیری 
شوند.معاون مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان، با اشــاره به اینکه اصفهان در مواقع 
بحران به عنوان جایگزین تهران تعیین شــده است، اضافه کرد: کاشــان نزدیک ترین شهر استان 
اصفهان  به تهران اســت که با وجود راه آهن، آزادراه و دارا بودن فــرودگاه می تواند در مواقع بحران 

کمک کند.

دانشگاه اصفهان، قهرمان مسابقات ملی هوش مصنوعی
تیم دانشگاه اصفهان قهرمان مسابقات ملی برنامه نویسی هوش مصنوعی شد. سرپرست فرهنگی 
دانشجویی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه در این رقابت ها 
دانشگاه شــریف تهران و دانشــگاه صنعتی اصفهان رتبه های دوم و سوم را کســب کردند، گفت: 
بیش از 50 نفر از دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان تالش کردند تا در 
قالب یک بازی مهیج، این مســابقه هوش مصنوعی را شکل دهند.الهام محمود زاده با بیان اینکه 
مهم ترین عامل کسب پیروزی در این مسابقه، ذهن خالق همراه با روحیه کار تیمی است، افزود: 
هدف رویداد AiCup، ایجاد بستری مناسب جهت رقابت بین دانشجویان و دانش آموزان سراسر 
کشور و یادگیری مفاهیم هوش مصنوعی است.وی افزود: مسابقه به گونه ای طراحی شده بود که 
شرکت کنندگان بدون دانش تخصصی در زمینه هوش مصنوعی و با شرکت در کارگاه های رویداد 

می توانستند با به کارگیری خالقیت برای برنده شدن در مسابقه تالش کنند.

در آستانه هفته نیروی انتظامی انجام شد؛

تجلیل اهالی رسانه از فرماندهی انتظامی استان اصفهان

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان در  حدیث زاهدی
نشست اصحاب رســانه با فرماندهی 
نیروی انتظامی استان اصفهان، اظهار داشت: ارتباط دو سویه مردم 
و جامعه امروز متفاوت از گذشته و سایر کشورها در حال گسترش 
است و پلیس برای رسیدن به جایگاه واقعی خود روندی صعودی 
داشــته اســت. ســردار محمدرضا میرحیدری ادامه داد: اجرای 
طرح هایی جهت ارتقای معنویت، پلیس باید  تا بدنه خود را پاک تر 

از گذشته در جهت تحقق حقوق مردم و نظام پرورش دهد.
وی با اشاره به گزارش کمیســیون صیانت گفت: از سال 92 تا کنون 
شاهد کاهش 93 درصدی جرائم کارکنان ناجا هستیم و طی شش 

ماهه اخیر نیز شاهد کاهش بسیار باالیی بوده ایم.
میرحیدری با اشــاره به تاکیدات رهبر معظــم انقالب در خصوص 
تقویت پلیس، تصریح کرد: دولت ها اگر در تجهیز پلیس، امکانات 
و معیشت اهتمام بیشتری داشته باشند، پلیس بهتر  می تواند در 
تامین امنیت و احقاق حقوق مردم ســعی و تالش داشته باشد و 
البته فرماندهی انتظامی نیز در این خصوص جلســات متعددی با 

نمایندگان مجلس و دولتمردان  داشته است.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان تصریح کرد: به رغم مشکالت و 

توطئه های دشــمنان، کارکنان نیروی انتظامی اهتمام ویژه ای در 
دفاع از حقوق مردم داشــته تا جایی که دشــمن نیــز اعتراف می 
کند  که ایران اســالمی یکی از کشــورهای امت منطقه است .وی 
خاطرنشان کرد: امروز به برکت خون شهدا و مشارکت آحاد مردم، 

ایران اسالمی و استان اصفهان جایگاه ویژه ای دارد.
میرحیدری گفت: گاهی برخی دســتگاه ها حقوق مردم را معامله 
می کنند به این صورت که مجوزهایی صادر می شود که برای مردم 
محل و منطقه گره و مشکل ایجاد می کند.فرمانده انتظامی استان 
اصفهان با اشاره به برنامه های هفته نیروی انتظامی، گفت: امسال 
این هفته از 17 مهر با شــعار »پلیس هوشمند، امنیت پایدار« آغاز 
می شــود و در طول هفته نیروی انتظامی 135 برنامه منسجم در 

مرکز استان و یک هزار 920 برنامه در سطح استان اجرا می شود.
وی ادامه داد: صبحگاه عمومی در ســتاد انتظامی استان با حضور 
نماینده ولی فقیه و استاندار و اعضای شــورای تامین در روز اول، 
دیدار با نماینده ولی فقیه در روز دوم، ارتباط مســتقیم با مردم در 
روز سوم، اجرای رزمایش مشترک با هماهنگی یگان های حفاظت 
ادارات در روز چهارم، غبارروبی گلزارهای شهدا در سطح استان در 
روز پنجم و حضور در سخنرانی پیش از خطبه ها در آخرین روز هفته 

نیروی انتظامی از جمله برنامه های هفته نیروی انتظامی اســت. 
میرحیدری اضافه کرد: همچنین تشکیل شورای اداری با محوریت 
پلیس، جلسه شورای تامین، نشست با روابط عمومی کل ادارات، 
تجلیل از 300 ســرباز نمونه، نشســتی با ایتام نیــروی انتظامی، 
نشســتی با خانواده شــهدا و ایثارگران انتظامی استان و جلسات 
تجلیل از کارکنان ناجا توســط دســتگاه ها از دیگر برنامه های این 

هفته است.
در ادامه این جلســه معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان گفت: تنویر افکار عمومی و ارتقای احساس امنیت رسالت 
نیروی انتظامی اســت و این مســتلزم ارتباط و پاسخگویی شبانه 

روزی با اصحاب رسانه است.
جهانگیــر کریمی  افــزود: همکاری مشــترک در صورتی شــکل 
می گیرد که سطح تعامالت مطلوب باشد و دستور کار و برنامه کاری 

مشترکی وجود داشته باشد. 
گفتنی اســت؛ در این نشســت خبری اهالی رســانه های استان 
اصفهان به مناســبت هفته نیروی انتظامی از مجموعه فرماندهی 
انتظامی استان قدردانی و تشــکر کردند.در تقویم کشور 13 مهر به 

عنوان روز نیروی انتظامی نام گذاری شده است.

دولت ها اگر در تجهیز پلیس، امکانات و معیشت اهتمام 
بیشتری داشته باشند، پلیس بهتر  می تواند در تامین امنیت 
و احقاق حقوق مردم سعی و تالش داشته باشد و البته 
فرماندهی انتظامی نیز در این خصوص جلسات متعددی با 

نمایندگان مجلس و دولتمردان  داشته است

خبر خوان جامعه
یکشنبه 11 مهر 1400 / 26  صفر 1443 / 03 اکتبر  2021 / شماره 3361

رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
7/133 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.
ردیــف 1- رای شــماره 7286-1400/06/04 هیات اول آقای خیــرا... کامکار به 
شناســنامه شــماره 6 کدملی 6329863083 صادره مال خلیفه  فرزند سیف ا...  در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 67 متر مربع قسمتی از پالک شماره 674 
فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد 

ثبت صفحه 229 دفتر 459 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1200953 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/134 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 شــماره 5595-1400/05/02 هیات ســوم آقــای علیرضا خاور به 
شناسنامه شــماره 54552 کدملی 1280435569 صادره اصفهان فرزند مهدی در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 153/60 متر مربع از پالک 28 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت آقای رمضان باباجانی 

طبق سند انتقالی 36462 مورخ 1327/08/20 دفتر 86 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1196303 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/135 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 شــماره 7526-1400/06/20 هیات سوم آقای محمدرضا شیروانی 
جوزدانی به شناسنامه شــماره 2138 کدملی 1282954393 صادره اصفهان فرزند 
محمود در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 188/70 متر مربع از پالک 32 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اسماعیل مزروعی 

پور طبق سند انتقالی 50135 مورخ 1350/07/26 دفترخانه 29 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1201829 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/136 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود 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 تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نماید.
ردیــف 1- رای شــماره 7552-1400/06/20 هیات دوم آقای یاســر آصفی به 
شناسنامه شــماره 543 کدملی 1209680653 صادره ســمیرم فرزند اسداله در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 141 متر مربع قسمتی از پالک  شماره 
1 فرعی از 23  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکیت تقی پیر نجم الدین کلیچه از ســند شماره 68206 مورخ 1338/11/16 
دفترخانه شماره 6 اصفهان و سند 27627 مورخ 1369/11/6 دفترخانه 91 اصفهان

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 

م الف: 1201821 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

7/137 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 اســت لذا مشــخصات 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 ســند 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
 ردیف 1- رای شــماره 7117-1400/06/14 هیات ســوم آقــای حمید نصری 
نصر آبادی به شناسنامه شــماره 39 کدملی 1290328544 صادره اصفهان فرزند 
رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ باستثنای بهای ربیعه اعیانی که متعلق به 
خانم ربابه مستاجران گورتانی می باشد یکباب ساختمان به مساحت 113 متر مربع 
پالک 52 فرعی از 8 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

بنام متقاضی و فرشته نصری نصر آبادی مورد ثبت صفحه 247 دفتر 574 امالک
ردیف 2- رای شــماره 7120-1400/06/14 هیات ســوم خانم فرشــته نصری 
نصرآبادی به شناسنامه شــماره 30 کدملی 1290350191 صادره فرزند مهدی 
در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ باســتثنای بهای ربیعه اعیانی که متعلق 
به خانم ربابه مستاجران گورتانی می باشــد یکباب ساختمان به مساحت 113 متر 
مربع پــالک 52 فرعی از 8 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان بنــام متقاضی و حمید نصــر نصر آبادی مورد ثبــت صفحه 247 

دفتر 574 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1201890 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
7/138 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود 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 تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 5336-1400/04/26 هیات ســوم آقای مهران جوانی به 
شناسنامه شماره 1271022796 کدملی 1271022796 صادره فرزند اکبر در نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 159/67 متر مربع از 
پالک  شماره 586 فرعی از 25  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از متقاضی و محبوبه جوانی جونی طبق سند انتقالی 24522 مورخ 

1397/12/14 دفترخانه 160 اصفهان
ردیف 2- رای شماره 5335-1400/04/26 هیات سوم خانم محبوبه جوانی جونی 
به شناسنامه شماره 2808 کدملی 1141163861 صادره خمینی شهر فرزند اکبر 
در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 159/67 متر 
مربع از پالک  شماره 586 فرعی از 25  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از متقاضی و مهران جوانی طبق ســند انتقالی 24522 مورخ 

1397/12/14 دفترخانه 160 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1201993 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
7/139 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود 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 تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 7544-1400/06/20 هیات دوم آقــای کورش درباغی 
لنبانی به شناســنامه شــماره 687 کدملی 1284828001 صادره اصفهان فرزند 
عباس در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 193/50 متر مربع قسمتی 
از پالک  شــماره 3221 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحات 59 و 50 و 184 و 380 دفاتر 650  و 827

 و 852 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1202001 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
7/140 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود 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 تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 7292-1400/06/14 هیات اول خانم شهین کاظمی رنانی 
به شناسنامه شــماره 182 کدملی 1290239223 صادره اصفهان فرزند اصغر در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 93/06 متر مربع قسمتی از پالک  شماره 
862 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت عباس عرب از مورد ثبت صفحه 427 دفتر 503 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1202013 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
7/141 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعییــن 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 ســاختمانهای 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 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 اقــدام 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 شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302027007127 مورخ 1400/06/21 مجید ثمره تاج پور 
فرزند مهدی بشماره شناسنامه 1755 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287870597 
در سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پالک 285 
فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 27 متر مربع. 

خریداری طی سند رسمی
2- رای شــماره 140060302027007126 مورخ 1400/06/21 محمد حسین 
اسمعیلیان افیونی فرزند حسن بشماره شناسنامه 1398 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1287886787 در سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 285 فرعی از اصلی 15201 واقع در ثبت اصفهان به مساحت 27 متر 

مربع. خریداری طی سند رسمی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1201836 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 

شرق اصفهان
مفاد آراء

7/142 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 140060302026007440 مورخ 1400/06/10 هیات یک آقای 
حسن یزدانی چمزینی به شناسنامه شــماره 3288 کدملی 1285163702  صادره 
اصفهان  فرزند علی یار  بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 130/38 متر 
مربع از پالک شماره 11 فرعی از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت 
اســناد و امالک شــمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 

مالکیت غالمرضا باقر دهنوی
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت شــمال 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 وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1201903 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 



تیم نجف آباد اصفهان، قهرمان چهارمین مرحله مسابقات اسپید اساللوم مردان کشور شد. در پایان این رقابت ها در رده سنی زیر ١٩ سال، »امیرحسین ایمانیان« 
و»امیرحسین اصالنی« هر  دو  از باشگاه هیوا تجارت نجف آباد به ترتیب مقام های اول و دوم را کسب کردند و مقام سوم این رده سنی به »سبحان خسروانی« 
از باشگاه CTP نجف آباد تعلق گرفت.در رده سنی باالی ١٩ سال نیز »امیرمحمد ســواری« از باشگاه هیوا تجارت نجف آباد مقام اول، »رضا لسانی« و »سجاد 
خسروانی« هر دو از باشگاه CTP نجف آباد به ترتیب مقام های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.در این مسابقات ۷۰ ورزشکار از هفت استان تهران، اصفهان، 

مرکزی، قزوین، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و البرز در سالن ۲۲ بهمن اراک با هم رقابت کردند.

نجف آباد؛ قهرمان مسابقات اسپید اساللوم مردان کشور

یکشنبه 11 مهـــر 1400 / 26 صفـــر 1443 / 03 اکتبر 2021 / شماره 3361

ستاره منچستر در  راه رئال مادرید
پل پوگبا که وارد سال پایانی قراردادش با منچستریونایتد شده، در صورتی که نخواهد قراردادش را با 
این باشگاه انگلیسی تمدید کند، می تواند در ماه ژانویه با مشتریانش وارد مذاکره شود و در تابستان 
آینده هم به عنوان بازیکن آزاد از جمع شــیاطین ســرخ جدا شــود.پایگاه خبری »ال ناسیونال« 
کاتالونیا؛ با انتشار گزارشی مدعی شد که باشــگاه رئال مادرید محتمل ترین مقصد بعدی پوگبای 
۲۸ ساله اســت. طبق این گزارش؛ مینو رایوال مدیر برنامه های هافبک فرانسوی منچستریونایتد، 
در تالش برای متقاعد کردن این بازیکن برای پیوستن به رئال مادرید است، این در حالی است که 
بارسلونا قدرت خرید او را به دلیل مشکالت مالی ندارد، اما پاری سن ژرمن همچنان چشم به جذب 
هافبک پیشین یوونتوس دارد.باشگاه منچستریونایتد اما سخت به دنبال تمدید قرارداد پوگباست، 
بازیکنی که این فصل را درخشان آغاز کرده و در هشت بازی که برای شیاطین سرخ به میدان رفته، 
هفت پاس گل برای هم تیمی هایش ساخته است. نشریه انگلیسی »اکسپرس« پیش از این خبر 
داده بود، باشگاه منچستریونایتد خود را آماده ارائه پیشــنهادی با دستمزد ۴۰۰ هزار پوند در هفته 
به این هافبک فرانســوی می کند که در صورتی که مورد موافقت پوگبا قرار بگیرد، او به صدر لیست 

بازیکنانی خواهد رفت که بیشترین دستمزد دریافتی را در لیگ برتر دارند.

تصمیم جنجالی »کی روش« در مصر
کارلوس کی روش که چند روز پیش به عنوان ســرمربی تیم ملی فوتبال مصر انتخاب شد نخستین 
فهرست خود را اعالم کرد.در فهرست کی روش نامی از مجدی افشــه، بازی ساز خالق االهلی مصر 
به چشم نمی آید که این باعث تعجب و جنجال در رسانه ها شد.مجدی افشه، آماده ترین و بهترین 
گزینه برای پست هافبک بازی ساز در فوتبال مصر است اما کی روش تصمیم گرفت که این بازیکن 
را دعوت نکند و به جای او  عبدا... ســعید را در فهرست خود قرار داده اســت که ۳۷ سال سن دارد.

نکته عجیب اینکه در فهرســت کی روش تنها یک هافبک بازی ســاز عبدا... سعید با ۳۷ سال سن 
است و سوالی که منتقدان از کی روش دارند این است که اگر این بازیکن مصدوم شود و یا با کارت 
قرمز مواجه شود، ســرمربی پرتغالی چه گزینه ای برای جایگزینی او دارد.جامعه فوتبال در مصر بی 
صبرانه منتظر نخستین بازی تیم ملی فوتبال این کشور زیر نظر کی روش هستند و برای بسیار این 
عالمت سوال وجود دارد که کی روش با این فهرســتی که دعوت کرده می خواهد با چه تاکتیکی تیم 

را به میدان بفرستد.

سرمربی تیم ملی ایتالیا: 

دلم برای فوتبال باشگاهی تنگ شده است
روبرتو مانچینی، ســرمربی تیم ملی ایتالیا، می گوید که دلش برای حضور روی نیمکت یک تیم 
باشگاهی تنگ شده است.سرمربی ســابق اینتر در تابستان ســال جاری موفق شد با تیم ملی 
ایتالیا در فینال جام ملت های اروپا و با غلبه بر انگلیس در ضربات پنالتی به قهرمانی برسد. این 
تیم عملکرد درخشانی را تحت هدایت او به نمایش گذاشته و تحسین بسیاری را برانگیخت.وی 
درباره دوران حضورش در فوتبال باشگاهی گفت:» دلم برای تمرینات و زندگی هر روزه در باشگاه 
تنگ شده است. وقتی مثل ماه های اخیر دیدارهای زیادی با تیم ملی برگزار می کنید، این حس 
دلتنگی کمتر می شــود. اما وقتی پنج ماه وقفه بین بازگشت دوباره به زمین رخ می دهد، شرایط 
سخت تر می شــود. مانند اتفاقی که از ماه نوامبر تا مارس یا مارس تا ژوئن رخ می دهد و زمانی 

طوالنی است.«
لوییس انریکه تصمیم گرفت فابین رویز و براهیم دیاز را به اردوی تیم ملی دعوت نکند و این در 
حالی اســت که جرارد مورنو و آلوارو موراتا نیز در ترکیب تیم ملی اسپانیا حضور ندارند. مانچینی 
درباره رویارویی با حریف سرســخت خود گفت:» آنها مصدومانی دارند اما قوی هستند، خوب 

بازی می کنند، مربی خوبی دارند و بازیکنان جوان زیادی در ترکیب این تیم دیده می شود«. 

چراغ سبز رییس رسانه ملی برای بازگشت مجری جنجالی؛

عادل با »نود« بر می گردد یا بدون »نود«؟!

»عادل فردوسی پور در یک قدمی بازگشت   سمیه مصور
به صدا و ســیما«، »کادوی ویژه تولد از 
طرف رییس صدا و ســیما«» دستور بازگشــت عادل فردوسی پور به 
تلویزیون صادرشد« و » فردوســی پور می تواند به تلویزیون بازگردد« 
تیتر مطالبی است که صبح دیروز  به دنبال چراغ سبز رییس جدید صدا 
و سیما به بازگشت مجری برنامه نود روی خروجی رسانه های ورزشی 

قرار گرفت.
ماجرا به سفر پیمان جبلی به خوزســتان و گفت وگوی کوتاه او با یک 
هوادار آبادانی باز می گــردد، رییس جدید صداو ســیما که هنوز یک 
هفته از نگارش و ابالغ حکم وی نمی گذرد ،در پاســخ درخواست  این 
هوادار مبنی بر احیای برنامه نود با اجرای عادل فردوســی پور گفت: 
»منعی برای فعالیت فردوســی پور در قاب تلویزیون نیســت.« این 
اظهار نظر در کنار دیگر اظهارات رییس جدید صدا و ســیما  که »رسانه 
ملی امانت مردم و متعلق به آن ها و منادی و مجری بازگشت به مردم 
اســت. صداوســیما باید مصداق واقعی رســانه مردمی باشد؛ رسانه 
صدای کسانی باشد که صدای شان به جایی نمی رسد. صداوسیما باید 
منعکس کننده مطالبات، خواسته ها و دغدغه های توده مردم باشد و 
نباید منعکس کننده نظرات و منویات یــک طبقه خاص آن هم طبقه 

خاصی که جدای از مردم است، باشــد«  گمانه زنی ها درباره بازگشت 
عادل فردوســی پور به برنامه های فوتبالی صدا و ســیما در کسوت 

مجری و گزارشگر را به شدت تقویت کرده است.
فردوسی پور پس از اســفند 9۷ و اختالفاتی که با مدیران وقت صدا و 
سیما داشت، دیگر هیچ گاه برنامه ای را در تلویزیون اجرا نکرد و صرفا به 

تهیه کنندگی برنامه فوتبال 1۲۰ در شبکه ورزش پرداخت.
ماجرای عادل با ورود علی فروغی به  عنوان مدیر شبکه سه سیما شروع 
شد و نکته  ســنجی  ها درباره عادل و برنامه نود افزایش یافت و هر بار 
به هر دلیل و بهانه ای به این برنامه تذکر داده شد تا جایی که در پاییز 
همان سال، برای اولین بار در طول دو دهه، برنامه 9۰ به مدت سه هفته 

اجازه پخش پیدا نکرد.
از گوشه و کنار خبر می رسید که چون عادل فردوسی  پور به حرف  های 
فروغی گوش نکرده، او اجــازه پخش برنامه را نداده اســت از طرفی 
برخی این آزارها را به زیربار نرفتن عادل فردوسی پور برای تبلیغ های 
ستاره مربعی مرتبط می دانســتند.این ماجرا هر روز بیشتر و بیشتر 
گروه عادل فردوسی پور و برنامه 9۰ را تحت فشار قرار می داد تا جایی 
که حتی اجازه اجرای برنامه با کارلوس پویول هم به عادل فردوســی 
پور داده نشد و عنوان شــد که دلیلی ندارد برای گفت وگو با این ستاره 

اسپانیایی هزینه هنگفتی صرف شــود. البته در همان روزها صحبت 
هایی در ارتباط با اینکه پویول را به دلیل مدل موهایش به صدا و سیما 
راه نداده اند در فضای مجازی نقل محافل شده بود و دست مایه طنز 
مجازی نویسان. تا جایی که بازیکن سابق تیم ملی اسپانیا بعد از لغو 
برنامه تلویزیونی اش در ایران گفت: »به من گفتند به خاطر مشکالت 

ظاهری )موهای بلند( امکان حضور در برنامه را ندارم.«
یک بار هم که به صورت کامال ناشــیانه ای، پخش یکــی از دیدارهای 
فوتبال اروپایی را بهانه کردند و اجازه ندادند 9۰ روی آنتن برود. دست 
آخر نیز به بهانه اینکه عادل فردوسی  پور چارچوب  ها را رعایت نکرده و 
هر بار به مســائل غیرفوتبالی می  پردازد، تصمیم به قطع این برنامه و 
ممنوع  التصویری عادل فردوسی  پور گرفته شد، حذفی که واکنش های 
زیادی هم در پی داشت اما حاال به نظر می رسد که با تغییر رییس جدید 
صدا و ســیما پایان یافته و  در روزهای پیــش رو و به خصوص با آغاز 
فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال می توان دوباره شاهد حضور 
فردوسی پور در تلویزیون با همان برنامه پر مخاطب نود بود، انتظاری 
که البته گفته می شود در صورت ایجاد تغییر و تحوالت در مدیران شبکه 
های رســانه ملی و تغییر علی فروغی از مدیریت شــبکه سه احتمال 

وقوع خواهد داشت.

خبر روز

نامه مهم »عزیزی خادم« به »اینفانتینو«
ایران تمایل دارد میزبان جام جهانی فوتسال شود.شــهاب الدین عزیزی خادم، رییس فدراسیون 
فوتبال بعد از حضور در جام جهانی فوتسال، تصمیم گرفت تا به فیفا پیشنهاد دهد جام جهانی ۲۰۲۴ در 
کشورمان برگزار شود. حسین شمس، سرمربی سابق تیم ملی که مسئول پیگیری میزبانی است، در 
این باره می گوید: »آقای عزیزی خادم تمایل دارند میزبان باشیم. به همین خاطر نامه اش را به آقای 
اینفانتینو ارسال کردیم. باید تعهد دهیم و 5 وزیر هم پای کار بیایند.  خیلی سخت است ولی ان شاءا... 

بتوانیم میزبانی را بگیریم. در حال حاضر مراکش و آمریکا هم کاندیدا شده اند.«

حمله شدید »شمس« به سرمربی تیم ملی فوتسال؛ 
جرم و جنایب کردی!

سرمربی سابق ایران از رفتارهای ناظم الشریعه گالیه دارد.تیم ملی فوتسال ایران با شکست در جام 
جهانی، نتوانست در جمع ۴ تیم نهایی قرار بگیرد. حسین شمس، سرمربی سابق تیم ملی که همواره 
چهره ای منتقد داشته، به حرف های ناظم الشریعه واکنش نشان داد. سرمربی تیم ملی گفته بود: 
»قتل و جرم و جنایت کردیم که این انتقادات را می کنند؟« شمس در واکنش به این اظهارات می گوید: 
»وقتی می گویند مردم ناراحت هستند، می گویند مگر ما جرم و جنایت کردیم؟ کار شما از جرم و جنایت 
هم بدتر است. دو نسل بعدی را سوزاندید. 6 ســال است تیم ملی دست نخورده. جلوی چشم مردم 
باخت مفتضحانه داشتید. جای عذرخواهی این حرف ها را می زنید؟ شاخ و شانه هم می کشند. شما 

عذرخواهی کنید، مردم می پذیرند.«

خط و نشان »اسدی« برای الهالل 
رضا اسدی که در این فصل با حرف و حدیث فراوان در نهایت قراردادش را با پرسپولیس به امضا رسانده، 
بعد از نمایش قابل قبول برابر استقالل تاجیکستان که حتی شانس گلزنی بزرگی برابر این حریف داشت، 
اکنون در آستانه بازی حســاس برابر الهالل آمادگی خود را به رخ می کشد.هافبک تازه وارد پرسپولیس 
در جدال تدارکاتی تیمش مقابل شهرداری آستارا با دو گل، قدرت تهاجمی اش را هم به نمایش گذاشت 
تا جای خالی احمد نوراللهی رفته رفته کمتر در این تیم احساس شود. نوراللهی طی فصول اخیر با قدرت 
تهاجمی باالیش و گل های حساسی که برای سرخ پوشان به ثمر رسانده بود، مهره ای قابل اعتنا در جمع 
شاگردان یحیی گل محمدی محسوب می شد و اکنون اسدی با دبل در بازی تدارکاتی هر چند مقابل حریف 
دسته اولی، نشان داده که می توان به قدرت تمام کنندگی اش حساب کرد. هافبک تازه وارد پرسپولیس در 

دوران حضور در تیم های تراکتور، سپاهان،نفت تهران و سایپا هم عملکرد موفقی در گلزنی داشته  است.

نامه هشدار آمیز  به سرخابی ها و سپاهان
در شرایطی که فرصت چندانی برای گرفتن مجوز حرفه ای باشگاه ها باقی نمانده، حاال رییس سازمان لیگ 
با ارسال نامه ای به سه باشگاه سپاهان، استقالل و پرسپولیس به آنها هشدار داده که پرونده  شان نواقص 
جدی دارد.در این نامه آمده است:»پیگیری های متعدد و ارائه توضـیحات و تذکرات الزم به مسـئولین 
مجوزحرفه ای آن باشـگاه و همچنین توضـــیحات و تذکرات الزم درجلسه1۴۰۰/۷/۳با حضور اعضای 
استیناف و بدوی به مسـئولین مجوزحرفه ای آن باشگاه درخصوص بارگذاری و ارائه مستندات مربوطه 
درسیستم CLAS ،متاسفانه تالش های مسـئولین مجوزحرفه ای آن باشـگاه در این رابطه با توجه به 
اعالم نواقص و یادآوری های الزم کافی نبوده و همچنان مـدارک مربوطه در سیستم CLAS ناقص هستند. 
الزم به یادآوری است عدم تسریع آن باشگاه در ارائه مدارک می تواند منجر به مواردی شود که پیامدهای 
خوشایندی درصدور مجوز آن باشگاه نداشته باشد. از آنجایی که رونـد ارائه مسـتندات مطابق باجدول زمان 
بندی اعالم شده در روزهای پایانی خود  است، بر همین اساس به قید فوریت و متمرکزشدن نیروهای 

کافی درحداقل زمان باقی مانده ترتیبی اتخاذ شود تا از مشکالت آنی ممانعت به عمل آید«.

اخبار کو�تاه

پایان مسابقات بولینگ و 
پاکت بیلیارد استان اصفهان

اولین دوره مسابقات بزرگ بولینگ و بیلیارد 
استان اصفهان به مناسبت گرامیداشت هفته 
دفاع مقــدس روزهای پنجشــنبه و جمعه، 
هشــتم و نهم مهرماه 1۴۰۰ با حضور حسین 
زیبایی، معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش 
و جوانان، امیرحسین صمدانی رییس هیئت 
بولینگ، بیلیارد و بولس استان اصفهان و دیگر 
مسئولین به میزبانی آکادمی بیلیارد و باشگاه 
بولینگ صفه برگزار شد که در مسابقات بیلیارد 
آرمــان دیناروند از اصفهان مقــام قهرمانی را 
از آن خود کرد.در پایــان رقابت های بولینگ 
فرهاد  دفاعی از تهران به مقام قهرمانی رسید، 
سیروس عباسی از شیراز دوم شد و مصطفی 
قاسمی فرد از  اصفهان در جایگاه سوم ایستاد 
و جواد یار محمودی از شیراز به عنوان بازیکن 

اخالق معرفی شد.
مراسم اختتامیه مســابقات بزرگ بولینگ و 
بیلیارد استان اصفهان به مناسبت گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس به همت هیئت بولینگ و 
بیلیارد و بولس اســتان اصفهان و همکاری 
جمعی از باشــگاه های زیر مجموعه به مدت 
دو روز در شــهر گنبدهای فیــروزه ای برگزار  
شد.امیرحســین صمدانــی، رییس هیئت 
بولینگ و بیلیارد و بولس اســتان اصفهان در  
مراسم اختتامیه این دو جشــنواره فرهنگی 
ورزشی گفت: دفاع مقدس، کلید واژه مقاومت 
مردم ایران اسالمی است. وی در ادامه ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شــهدای ورزشکار 
از جمله سرداران شــهید زرین و الوی بر الگو 
پذیری جوانان ورزشکار از این شهدای گرانقدر 
تاکیــد کرد.امیرحســین صمدانی همچنین 
ضمن اشاره به تحول در عملکرد هیئت تحت 
مدیریت خود بر اجرای برنامه های فرهنگی 
ورزشی تا پایان سال جاری تاکید کرد و گفت: 
عزم جهادی و نیروی جوانــی بنیان تحول و 
پیشرفت در هیئت بولینگ و بیلیارد و بولس 
استان اصفهان است و با بهره گیری از تجارب 
پیشکســوتان این راه را طــی خواهیم کرد تا 
خدمت بی منت به مردم، جوانان و ورزشکاران 

داشته باشیم.

ماجرای عادل با ورود علی فروغی به  عنوان مدیر شبکه 
سه سیما شروع شد و نکته  سنجی  ها درباره عادل و 
برنامه نود افزایش یافت و هر بار به هر دلیل و بهانه ای به 
این برنامه تذکر داده شد تا جایی که در پاییز همان سال، 
برای اولین بار در طول دو دهه، برنامه 90 به مدت سه هفته 

اجازه پخش پیدا نکرد

فو�بال جهان

مراســم معارفه کادرفنی و بازیکنان تیم فوتبال ســپاهان 
اصفهان و همچنین آغاز رسمی تمرینات طالیی پوشان، عصر 
جمعه در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد . نکته قابل توجه این مراسم که با 
حضور برخی از مسئوالن استانی برگزار شد، حضور هواداران اصفهانی بود که 
پس از نزدیک به دو سال شانس دیدار دوباره با سکوهای نقش جهان را پیدا 

کردند و از نزدیک ستاره های محبوب تیم شان را دیدند.
 این حضور همچنین فرصتی برای تقدیــر از تالش های مدیران، کادر فنی و 
همینطور بازیکنان تیم بود که در لیگ بیستم فصل فوق العاده ای را پشت سر 
گذاشتند و توانستند با کســب 65 امتیاز به بهترین نایب قهرمان ادوار لیگ 
برتر تبدیل شوند. تقدیم شاخه های گل به تمثال شهید علی لندی، تقدیر از 
علیرضا مختاری دارنده مدال نقره پرتاب وزنه پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو که خود 
از هواداران سپاهان است، قرائت میثاق نامه و امضای بازیکنان سپاهان پای 
این قرائت نامه از دیگر بخش های این مراســم بود که شور و شعف خاص 

هواداران سپاهان را به دنبال داشت.

فضا سازی ورزشگاه نقش جهان در دست اقدام است
 مدیر عامل باشگاه سپاهان در این مراسم با تسلیت اربعین حسینی اظهار 
داشت: ورزشگاه نقش  جهان بزرگ ترین پروژه ورزشی پس از انقالب ورزش 
ایران اســت که از رویدادهای بین المللی میزبانی خواهــد کرد. محمدرضا 
ساکت  افزود: اهداف باشگاه فوالد مبارکه سپاهان پاسخگویی به مطالبات 
مردمی اســت که در ایران و خارج از ایران زندگی می کنند. همچنین ترویج 

ورزش و شناســایی اســتعدادها و کمک به تیم های ملی است.مدیرعامل 
باشگاه ســپاهان ادامه داد: در سال گذشته این باشــگاه ۴۸ ملی پوش در 
بخش آقایان به تیم های ملی تقدیم کرد و در تیم بزرگســاالن فوتبال نیز ۴ 

بازیکن به تیم ملی راه یافتند.
ســاکت گفت: ورزشــگاه نقش  جهان اثری از تالش مجموعه فوالد مبارکه 
است که نه تنها در این بخش بلکه در تمام مسائل اجتماعی نیز همچون تهیه 

دستگاه های اکسیژن برای بیمارستان ها موفق بوده است.
وی بیان کرد: در ســال جاری 9۳ تیم ورزشــی در ۲۳ رشته با حضور ۲۴۰۴ 
ورزشکار و کادر فنی داریم و رسالت بزرگ خود را به عنوان یک باشگاه فراگیر 
انجام داده و بیشترین رشته ورزشــی را در بخش آقایان و بانوان به دوش 

خود داریم که بر اساس حمایت های مجتمع فوالد مبارکه است.
مدیرعامل باشگاه ســپاهان تصریح کرد: سال گذشــته با حضور موفق در 
بخش های مختلف و هم افزایی با رسانه ها و با کادر فنی موفق، به خوبی به 
پایان رسید و سال جاری نیز با همان رویه و توجه به بخش های پایه پیش 
می رویم و همه تالش می کنند تا پیروزی های پاک و امتیازات پاک را تقدیم 

هواداران سپاهان کنند.
ساکت خاطرنشان کرد: فضاسازی ورزشگاه نقش  جهان نیز در فصل جاری 
در دست اقدام اســت که در این راستا آســفالت پارکینگ ها، فضاسازی و 
نورپردازی بلوار ورزشــگاه نقش  جهان انجام شــده و امیدواریم ۷5 هزار 
طالیی دل در این ورزشــگاه با قلبی آکنده از عشق ســپاهان در کنار یکدیگر 

جمع شویم.

برگزاری مراسم معارفه کادرفنی و بازیکنان تیم فوتبال سپاهان اصفهان؛

بازگشت هواداران به نقش جهان



یکشنبه 11 مهـــر 1400 / 26 صفـــر 1443 / 03 اکتبر 2021 / شماره 3361
شهردار اصفهان در دیدار با پدر سه شهید: 

حق و عدالت را احیا می کنم
علی قاسم زاده شهردار اصفهان، جمعی از مدیران شهری و مسئوالن بسیج استان اصفهان همزمان با هفته 
دفاع مقدس با خانواده شــهیدان مهدی، مجید و مرتضی یار محمدیان دیدار و گفت و گو کردند. شهردار 
اصفهان با اشاره به اینکه برخی از عناصر فرهنگ، شاکله ای است که با هیچ موضوعی قابل قیاس نیست، 
اظهار کرد: جامعه، خرده فرهنگ  های مهمی دارد که باید به آن توجه شود، بر همین اساس جهاد و شهادت 
یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار در جامعه است. وی ادامه داد: جهاد به معنی مبارزه با فساد است. فساد 
ستیزی به عنوان یک روحیه جهادی باید در همه وجود داشته باشد تا بتوانیم با فساد مبارزه و در مقابل آن 
ایستادگی کنیم.  قاســم زاده تصریح کرد: امیدوارم همه افراد در هر پست و مقامی بتوانند فساد ستیزی 
را سرلوحه کارشان قرار دهند و با سربلندی از این مسیر خارج شوند. انتظار می رود، فرهنگ احیای حق و 
عدالت در جامعه نهادینه شود و همه ما روحیه جهادی پیدا کنیم و برای احیای حق با تمام توان تالش کنیم 
و از منافع خود در این راه بگذریم.  وی افزود: شــهادت به این معناست که ما حاضریم در راه احیای حق و 
عدالت از جان خود بگذریم. من نیز به عنوان شهردار اصفهان تالش می کنم در ماموریتی که بر عهده گرفته ام 

حق و عدالت را احیا  کنم حتی اگر در این راه آسیب ببینم.  

یادگاران دفاع مقدس با ثبت خاطرات خود، از تحریف آن 
جلوگیری کنند

فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین )ع( در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد دولت آباد برگزار شد، گفت: انقالب اسالمی ما امتداد حرکت انبیا و دفاع مقدس ما امتداد حرکت 
امام حسین )ع( است.سردار هاشم پور با بیان اینکه محور شرارت های دوران امام حسین )ع(، یزید بود، 
عنوان کرد: همچنین محور شرارت های دوران دفاع مقدس، صدام بود که البته صدام در ویترین اصلی 
بود و درپشت سر آن آمریکا، انگلیس، اسراییل و ایادی استکبار  قرار داشتند.وی اظهار کرد: در ۸ سال 
جنگ تحمیلی رزمندگان با اعتقاد، ایمان و اراده خود برای دفاع از کشور به جبهه های حق علیه باطل رفتند 
و به درجه رفیع شهادت رسیدند.در دفاع مقدس همسران، مادران و خواهران شهدا مانند اهل بیت امام 
حسین )ع( صبوری و ایستادگی کردند تا پیام ۸ سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ایرانیان انتقال پیدا 
کند.سردار هاشم پور با اشاره به افتخارات ملت و کشور گفت: اگر اکنون ما عزتی داریم، اگر افتخاری داریم 
و اگر روی پای خود ایستاده ایم، به واسطه رهبری های حضرت امام )ره( و شهداست.دشمن برای نابود 
کردن انقالب اسالمی تمامی امکانات خود را به کار گرفت تا این نهضت را ریشه کن کند؛ مانند دوران امام 
حسین )ع( که یزیدیان همه امکانات خود را برای نابودی نهضت امام حسین )ع( به کاربردند و در آخر 
هم همچنان نهضت امام حسین )ع( جاری است.فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین )ع( در پایان افزود: 
دشمن به شدت در حال تحریف انقالب و دفاع مقدس ماست و رزمندگان و یادگاران دفاع مقدس با ثبت 

خاطرات خود، از این تحریف جلوگیری کنند.

اصفهان، میزبان مهرواره بین المللی نقاشی اربعین می شود
اصفهان ۱۲ مهر ماه میزبان آیین پایانی مهرواره بین المللی نقاشی اربعین است.بنابر اعالم دبیرخانه، 
مهرواره بین المللی نقاشی اربعین با هدف آشــنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ ایثار وشهادت، 
ترویج روحیــه هم دلی، وحدت، یکپارچگــی، مقاومت، پایداری و تبیین حرکــت عظیم میلیونی 
راهپیمایی اربعین و اهداف آن در جامعه برگزار و فراخوانی یک ساله در بعد بین المللی و ملی برگزار 
می شود.از مجموع هزار و ۵۵۰ اثر رســیده به دبیر خانه ۴۵۰ اثر نقاشی بین المللی و بقیه آثار ملی 
بوده اند که پس از فرآیند داوری۳۰ اثر در بخش بین الملل،۳۰ اثر در بخش کودک و ۳۰ اثر در بخش 

نوجوان برگزیده نهایی شدند.

 کاشت 90 هزار گل داوودی در بوستان ها و معابر شهری؛

بوی جوی مولیان آید همی!

همزمان با فرا رســیدن فصــل پاییز و در        نرگس طلوعی
راستای زیباســازی چهره شهر، افزایش 
طراوت و ارتقای نشاط شهروندان ،کاشت انواع گل های فصل پاییزی 
در اصفهان صورت گرفت، اقدامی که همه ساله در این زمان در بوستان 
ها و معابر شهری به همت ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
انجام می گیرد تا هر جا قدم می گذاری اثری از فصل خزان به چشم 

بیاید.
هرچند نبود آب در زنده رود از طراوت و شــادابی دیــار نصف جهان 
کاسته؛ اما هنوز هم می توان به تماشای این شهر نشست، شهری که 
حاال پاییز با رنگ و لعاب خاص خود آثار باستانی و طبیعت بکر آن را 

زیبا کرده است.
اصفهان، سومین شهر پهناور و  پر جمعیت ایران پس از تهران و مشهد 
گر چه از لحاظ برگ های خزان به زیبایی شهر های شمالی نمی رسد 
ولی در این استان کویر مرنجاب، خوانسار با کوچه باغ های بی نظیر، 
خور و بیابانک و کویر جندق با چشم اندازی به وسعت آسمان، فریدون 
شهر با چشمه هایی چشم نواز، چادگان با فضایی متفاوت و سد زاینده 
رود، سمیرم  با طبیعت بکر، بوستان های ساحلی اصفهان، کوه صفه، 
پارک هشت بهشت ، مادی نیاصرم و فرشــادی، پل مارنان، چهارباغ 

عباســی، کاخ چهلســتون، آتشــگاه اصفهان، کاخ عالی قاپو، مدرسه 
چهارباغ و در نهایت مناطق بوم گردی همه و همه نشان از زیبایی های 

شهر گنبد های فیروزه ای دارد.
کالن شهر اصفهان  در کنار این آثار باستانی و  آثار بکر طبیعی با سه هزار 
و هفتصد هکتار )۳7 میلیون متر مربع( فضای سبز شهری، باالترین 
رتبه فضای سبز را در سطح کالن شــهرهای ایران دارد تا فرصت های 
بی نظیری را در اختیار عاشــقان گردشــگری قرار دهد. اگرچه تداوم 
خشکسالی ها، آثار فصل خزان را در دیار نصف جهان کاهش داده اما 
همچنان  فصل پاییز در اصفهــان از زیبایی های خاص خود برخوردار 
اســت  و مدیریت شــهری در ســالیان اخیر تالش کرده تا با کاشت 

گل های پاییزی بر این زیبایی ها بیفزاید.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان با اشاره 
به انجام اقدامــات متعدد بــرای گل کاری پاییزه در شــهر اصفهان، 
اظهار کرد: به منظور نظم دهی پرچین ها و گل کاری باغچه های شــهر 
اصفهان، دســتورالعمل مربوطه به مناطق ۱۵ گانه ابالغ شــده است.

فروغ مرتضایی نژاد بــا بیان اینکــه در این ایام واکاری ها، کاشــت 
درختان و درختچه ها در مکان هایی که درختان دچار آســیب دیدگی 
شده نیز در دســتور کار ســازمان پارک ها قرار گرفته است، افزود: با 

فرارســیدن فصل پاییز ۹۰ هزار گل داوودی و ۱۵۰ هزار کلم زینتی در 
 رفیوژها، لچکی ها و باغچه های ســطح مناطق ۱۵ گانه شــهر کاشته

 شده است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه ساماندهی پارک های محلی و فضای سبز موجود در سطح شهر 
در مناطق صورت گرفته است، ادامه داد: با توجه به در پیش بودن فصل 
خنک و تغییر پیمانکاران عرصه های فضای سبز از آبان ماه، اقدامات 
زیربنایی در خصوص شبکه آبیاری فضای ســبز نیز انجام شده که با 
جابه جایی پیمانکاران شبکه آبیاری قطره ای باید به روز شده و سالم 

تحویل پیمانکار جدید شود. 
آن طور که مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری 
اصفهان خبر داده است، نخستین پاکت پارک شهر اصفهان در حاشیه 
خیابان خلجا )محدوده منطقه یک شــهرداری( با هدف تقویت بعد 
فرهنگی، اجتماعی و تاریخی اجرا شــده اســت. به گفته مرتضوی ، 
توسعه پاکت پارک ها به عنوان نقاط سبز درون شهری با هدف افزایش 
تعامالت اجتماعی در فضاهای سبز شهری با استفاده از زمین هایی در 
حد ۱۰۰ متر مربع و ابعادی که قابل تجاری و استفاده اقتصادی نیست، 

در دستور کار سازمان پارک ها قرار دارد. 

با توجه به در پیش بودن فصل خنک و تغییر پیمانکاران 
عرصه های فضای سبز از آبان ماه، اقدامات زیربنایی در 
خصوص شبکه آبیاری فضای سبز نیز انجام شده که با 
جابه جایی پیمانکاران شبکه آبیاری قطره ای باید به روز 

شده و سالم تحویل پیمانکار جدید شود

با مسئولان
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مفاد آراء
7/143 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- رای شــماره 140060302026005661 مــورخ 1400/04/20 هیات یک 
خانم جمیله رحیمی عســکرانی به شناسنامه شــماره 1 کدملی 5499710082  
صادره تیران  فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مســاحت 195/38 متر مربع از پالک شــماره 7 فرعی از 15177 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک شــمال اصفهان که خود متقاضی 

مالک رسمی می باشد. 
2- رای شــماره 140060302026005659 مــورخ 1400/04/20 هیات یک 
آقای محمد رضا شریف مرادی به شناسنامه شماره 5248 کدملی 1288400438  
صادره اصفهان  فرزند منوچهر نسبت به یک دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 195/38 متر مربع از پالک شــماره 7 فرعی از 15177 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود 

متقاضی مالک رسمی می باشد. 
3- رای شماره 140060302026005657 مورخ 1400/04/20 هیات یک خانم 
سیده لیال نوری به شناســنامه وکدملی 1271330679  صادره اصفهان  فرزند 
حسن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 195/38 
متر مربع از پالک شماره 7 فرعی از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره 

ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. 
لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهــی به مدت دو 
ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت شــمال اصفهــان واقع در اصفهــان میدان 
الله ابتــدای خیابان پرویــن جنب بازار گیاهــان دارویی تســلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مــدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت 
خــود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای 
 مدت مذکــور و عدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1201848 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

مفاد آراء 
7/144 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره     2448 14006030200700 مورخ  31 / 06 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد حقانی فرزند حســن بشماره شناســنامه 10501 وکدملی 
0080948006 صادره از تهران درششــدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی به 
مساحت 72 / 3300 مترمربع پالک 416 اصلی واقع د دشتلو خریدای مع الواسطه 
از مالک رســمی آقای قنبر علی بختیار   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  11 / 07 /1400 
تاریخ انتشار نوبت دوم :  26 /  07/ 1400  

م الف: 1200702 محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد و امالک 
فالورجان

مفاد آراء 
7/145 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره   2097 14006030200700 مورخ  09 / 06 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد قاســم کوراوند دراره  فرزند زال آقا بشماره شناسنامه 266 
 وکدملی 1840626631 صادره از ایذه درششــدانگ یک باب خانه به مساحت
 23 / 146مترمربع پالک 413اصلی واقع در فالورجان خریداری مغ الواسطه از 
مالک رسمی آقای شــیخ فضل اله نیکان 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  11 / 07 /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  26 /  07/ 1400  
م الف: 1200768 محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد و امالک 

فالورجان
مفاد آراء  

7/146 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره    2362 14006030200700 مورخ  27 / 06 / 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 میالد رئیســی کیا فرزند محمد علی بشــماره شناسنامه وکدملی  
1100082621 صادره از فالورجان درششــدانگ یک قطعــه زمین مزروعی 
به مســاحت 05 / 2862 مترمربع پالک 1 فرعی از417 اصلــی واقع در خیرآباد 
خریداری رسمی ازمالک رسمی محرزگردیده اســت 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 داشــته 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  11 / 07 /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  26 /  07/ 1400  
م الف: 1200885 محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد و امالک 

فالورجان
تحدید حدود اختصاصی

7/147 آگهی تحدید حدود اختصاصی مربوط به قسمتی از بخش 9 ثبت اصفهان 
جزء حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان لنجان

بموجب قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت اســناد و امــالک و در اجرای تبصره 

ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی، تحدید حدود ابنیه و امالک مشروحه ذیل که قبال به علل مختلف به عمل 
نیامده از ساعت 8/30 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب این 
آگهی به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون ثبت، ملک آنها با 
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا ســی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی، 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی، گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 

اداره تسلیم نماید. 
اول: بخش 9 ثبت اصفهان

1- ابنیه و امالک واقع در زرین شهر به شماره 107- اصلی و فرعی ذیل:
4808 فرعی- ایمان ملک زاده فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 248/62 متر مربع
برای روز دوشنبه مورخ 1400/07/26 

تاریخ انتشار: روز یکشنبه مورخ 1400/07/11 
م الف: 1201350 مصطفی شمســی- رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 

شهرستان لنجان 
فقدان سند مالکیت

7/148 نظر بــه اینکه نصرت خانم عزیزی فرزند حســینقلی به اســتناد 2 برگ 
استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رســما گواهی شده، مدعی است که 
ســند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه پالک 113 فرعی از 296- اصلی واقع 
در چم یوســفعلی بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحــه 568 دفتر 24- امالک 
باغبهادران ذیل شــماره 4035 به نام نصرت خانم عزیزی فرزند حسینقلی  ثبت 
و سند مالکیت به شماره چاپی 841641  ســری 83 / الف صادر و تسلیم گردیده 
و مورد معامله ای واقع نشده به علت جابجایی مفقود شده است لذا چون نامبرده 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت، مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تایخ انتشار این آگهی تا 10 روز 
پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت اعتراض، اصل سند 
یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. م الف: 1200529 کریمی سرپرست اداره 

ثبت اسناد و امالک باغبهادران 
مفاد آراء

7/149 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب 
اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت 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 باشــند 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 6858-1400/06/11 هیات اول آقای مسعود خداپرست 

به شناسنامه شماره 157 کدملی 6329952205 صادره مال خلیفه فرزند ذلفعلی 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 98/44 متر مربع قسمتی از پالک  
شــماره 67  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکیت محمد شاه عالئی از سند شــماره 22545 مورخ 1330/1/28 دفترخانه 

شماره 15 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1202091 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
7/150 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب 
اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت 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 باشــند 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 6834-1400/06/11 هیات دوم خانم عصمت سلطانی 
افارانی به شناسنامه شــماره 53 کدملی 1290110395 صادره اصفهان فرزند 
محمد در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 141/45 متر مربع قســمتی از 
پالک  شــماره 915 فرعی از 16  اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت صغری رضائی برزانی از سند شماره 37010 مورخ 

1345/12/16 دفترخانه شماره 29 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1202075 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
7/151 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 1852 مورخ 1400/06/25 هیات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، 
مالکیت آقای مهرداد شهریاری به شناسنامه شماره 109 کدملی 1288963254 
صادره اصفهان فرزند خدامراد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167/94 متر 
مربع مفروزی از پالک شــماره 61 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 
ثبتی گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 

م الف: 1202084 مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان 



یکشنبه 11 مهـــر 1400 / 26 صفـــر 1443 / 03 اکتبر 2021 / شماره 3361

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

   

نانسی ویک: نانسی ویک در نیوزلند در سال 1۹12 متولد 
و در اســترالیا بزرگ شــد. او در دهه 1۹30 در فرانســه در 
»هرست کورپوریشن« به عنوان روزنامه نگار مشغول به کار 
شد و ســپس با مرد ثروتمندی ازدواج کرد. نانسی از پول 
شوهرش برای اجرای تعدادی عملیات مخفیانه استفاده کرد 
و در جنگ جهانی دوم به یکی از چهره های اصلی مقاومت 
فرانســه تبدیل شــد. نیروی پلیس مخفی آلمان به دلیل 
مهارت باالی نانسی به او لقب »موش ســفید« را داد و 5 
میلیون فرانک برای کشــتن او جایزه گذاشت.نانســی به 
قدری بی رحم بود که حتی یک سرباز آلمانی رابا دست های 
خالی کشت تا مانع از به صدا درآوردن زنگ خطر شود.این 
جاسوس در انتها به ناچار مجبور شد به انگلیس فرار کند؛ اما 

نازی ها همسرش را گرفتند و شکنجه و اعدام کردند.
ملیتا نوروود: در سال 1۹۹۹، یک زن 87 ساله انگلیسی 
کنفرانسی مطبوعاتی در مقابل خانه خود برگزار  و اعالم کرد 
که نزدیک به چهار دهه  به عنوان جاســوس اتحاد جماهیر 
شــوروی خدمت کرده اســت.ملیتا از جنگ جهانی دوم تا 
جنگ سرد، اسرار هســته ای را از دفتری که در آن به عنوان 
منشی کار می کرد به ســرقت برد و آن ها را به مسکو منتقل 
کرد.او  فعالیت جاسوسی خود را در دهه 1۹30  در حالی که 

به عنوان دبیر انجمن تحقیقات فلزات غیر آهنی در لندن کار 
می کرد، آغاز کرد. ملیتا تا زمان بازنشستگی خود، یعنی سال 
1۹70 ارسال این اطالعات جاسوسی به مسکو را ادامه داد. 
کارشناسان هنوز در مورد میزان کمک او به برنامه هسته ای 

اتحاد جماهیر شوروی اطالع دقیقی ندارند.
نور عنایت خان: نــور عنایت خــان که از یــک خانواده 
سلطنتی در هند بود، در اوایل قرن بیستم در اتحاد جماهیر 
شوروی متولد شد. نور عنایت خان در سال 1۹43، تحت نام 
رمزی »مادلین« به فرانسه اعزام شد. او نخستین جاسوس 
هندی - انگلیسی و همچنین اولین اپراتور زن رادیویی در 
انگلیس بود و در طول جنگ جهانی دوم برای انگلیســی ها 
جاسوسی می کرد.او بیش از یک سال در زندان بود تا اینکه 
به اردوگاه کار اجباری داکائو فرستاده و بعدا در سال 1۹44 

اعدام شد.
کریستین گرانویل: یک ملکه زیبایی لهستانی بود که به 
جاسوس انگلیسی ها تبدیل شد. گرانویل قبل ازجنگ جهانی 
دوم یک مدل لباس به شمار می رفت.  او جاسوس لهستانی 
مورد عالقه وینستون چرچیل، نخست وزیر وقت انگلیس 
بود.کریســتین با ارســال پیام هایی از طریق لهســتان به 
نیرو های متفق و استفاده از زیبایی خود برای اغواگری، جان 

خود را به خطر انداخت و توانســت جان سربازان انگلیسی 
زیادی را نجــات دهد. او پس از جنگ نیز مدال شــجاعت 

دریافت کرد.
ماتا هاری: ماتا هاری، یکی از مشهورترین جاسوسان زن 
متولد هلند بود که به عنوان خواننــده و رقصنده، اجرا های 
منحصر به فــردی انجــام مــی داد. اجرا های زیبــای او، 
بازدیدکنندگان زیادی را به شــهر هایی کــه او در آن حضور 
داشت، می کشاند که بســیاری از این تماشاگران افسران 
نظامی و فرانســوی و آلمانــی بودند.ماتا بر اســاس کار و 
همچنین ارتباطش با بسیاری از افراد برجسته، قادر  شد تا 

آزادانه در سراسر اروپا سفر کند. 
در حالی که ماموریت های جاسوســی دقیق او نامشخص 
است، فرانسوی ها او را در ســال 1۹17 تحت محاکمه قرار 
دادند و او را متهم کردند که با استفاده از شواهد و اطالعات 
محرمانه انگلیس برای آلمــان کار می کند.ماتا اعتراف کرد 
که توسط فرانسوی ها برای جاسوسی در بلژیک استخدام 
شده است. عوامل فرانسوی سپس اعالم کردند که او یک 
جاسوس دوجانبه اســت و اطالعات پنهانی را به آلمانی ها 
ارسال می کند. او ســرانجام درسن 41 سالگی دستگیر و با 

تیرباران کشته شد.

آشپزی
کباب مرسین 

مواد الزم: گوشت چرخ کرده یک کیلوگرم، فلفل دلمه ای رنگی2 
عدد، دنبه چرخ کرده100 گرم، پیاز  یک عدد بزرگ، پاپریکا3 قاشق 

چای خوری، جعفری یک دسته کوچک، نمک و فلفل سیاه به مقدار کافی
طرز تهیه: برای تهیه کباب مرسین به روش اصیل ترکیه ای ابتدا پیاز را به همراه فلفل دلمه ای 

داخل میکسر می ریزیم و میکس می کنیم، سپس با دست به خوبی فشار می دهیم تا آب اضافی 
آن به طور کامل گرفته و کامال خشک شود. در صورتی که میکسر یا مخلوط کن در دسترس نداشتیم، 
می توانیم پیاز و فلفل دلمه را با رنده ریز رنده کنیم. در ادامه گوشت و دنبه چرخ کرده را به همراه پیاز و 

فلفل دلمه ای آب گرفته داخل یک کاسه جادار می ریزیم.در این مرحله جعفری را به صورت ساطوری 
خرد می کنیم، سپس به همراه مقداری نمک، فلفل سیاه و پاپریکا به مواد درون کاسه اضافه می کنیم. 

حاال باید مواد را به خوبی مخلوط کنیم تا کامال یکدست و منسجم شوند.مایه کباب را باید حداقل 
15 دقیقه با دست ورز دهیم تا حالتی چسبناک و کشدار پیدا کند. این کار باعث می شود که مایه 
کباب از سیخ نریزد. در ادامه روی کاسه را با سلفون می پوشانیم و به مدت یک تا چند ساعت در 

یخچال قرار می دهیم.پس از گذشت این زمان مایه کباب را از یخچال خارج می کنیم و با 
کمی آب دستان مان را خیس می کنیم. در ادامه به اندازه یک نارنگی از مایه کباب بر 

می داریم و آن را روی سیخ قرار می دهیم و به آرامی روی سیخ پهن می کنیم.
پس از اینکه تمام مایه کباب را به سیخ کشیدیم، منقل ذغال را با حرارت 

باال و به صورت یکدست روشن می کنیم، سپس سیخ ها را به 
ترتیب روی منقل می چینیم و اجازه می دهیم 

کباب ها بپزند.

سرنوشت جاسوسان زن مشهور جهان در طول تاریخ )2(

 بازی »مهتاب کرامتی«
 در فیلمی بدون دیالوگ

 »داستان یک شهر« پس از 20 سال
 دوباره مقابل دوربین می رود

مهتاب کرامتی در فیلم کوتاه » ورای سکوت« که یک فیلم بدون 
دیالوگ است، نقش آفرینی کرد. این فیلم که به کارگردانی آذر تجلی 
ساخته شده این روزها همراه با بسته فیلم کوتاه » شکست زمان« 
روی پرده سینماهای هنر وتجربه در حال اکران است. موضوع این 
فیلم درباره جهان درون انسان است که رنج و شوق آن بر جهان بیرون 
انعکاس پیدا می کند و پیام اصلی این فیلم این است که آرامش واقعی 
را باید از دورن جست وجو کرد نه از بیرون.

فرشید محمودی تهیه کننده سریال »داستان یک شهر« درباره این سریال 
گفت: »داستان یک شهر« حس نوستالژی دارد زیرا این مجموعه 20 
سال پیش توسط اصغر فرهادی ساخته شده است .این سریال به دلیل 
اینکه قصه های »در شهر«، »در استان« و »تهران 20« را روایت می کند، 
لوکیشن های متعدد و زیادی در تهران دارد. همچنین »داستان یک شهر« 
یکی از پربازیگرترین سریال های سیما محسوب می شود زیرا قرار است 
بیش از 400 بازیگر در این پروژه حضور داشته باشند .

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

عباس مقتدایــی، نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی 
و رییــس مجمــع نماینــدگان شهرســتان اصفهــان در آییــن افتتاحیه 
نمایشــگاه متالکس گفت : در مجلس شورای اســالمی در ذیل کمیسیون 
سیاســت خارجی مجلس،کمیته ای طــی چند ماه گذشــته تحت عنوان 
دیپلماســی اقتصادی تاســیس کردیم که بنده به عنوان رییس این کمیته 
با وزاری صمت،اقتصاد،امور خارجه و ... مذاکراتــی را انجام دادم تا وزرای 
دولت،بخش دیپلماســی اقتصــادی را به عنــوان یک محــور کلیدی در 
برنامه های خودشــان قرار دهند.وی افزود : در مجلس شــورای اسالمی 
برای اینکه تولید بتواند در ریل پیشرفت هر چه بیشتر قرار بگیرد و همچنین 
صادرات را به دلیل ارزآوری باال تقویت کنیم،برنامه های بســیاری تعریف 
کردیم تا بتوانیم پشتیبان شایسته تولید باشیم بنابراین از هیچ تالشی فرو 
گذار نمی کنیم.نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی تصریح 
کرد : مجلس یازدهم رونق تولید را به عنوان یک راهکار برای گشــایش در 
چالش های مختلف کشور مدنظر قرار داده  و تالش داریم تا باالترین سطح 

حمایت از تولید کنندگان را داشته باشیم.
رییس مجمع نمایندگان شهرســتان اصفهان همچنین بــا حضور در غرفه 
ذوب آهن اصفهان گفت :  ذوب آهن اصفهان بــه عنوان تولید کننده مقاطع 
ساختمانی در ســطح جهان شناخته شده است و در کشــورمان نیز به این 
واســطه این صنعت بزرگ در بخش اعظمی از بناهای کشور  نمادی از این 
کارخانه و تالش شــبانه روزی کارکنان آن وجود دارد بنابرایــن  این تولید 

سراسر افتخار،ماندگار است.
وی با اشــاره بــه اینکه در طرح ســاخت یــک میلیون مســکن در دولت 
یازدهم،حســاب ویژه ای برای ذوب آهن اصفهان باز کردیــم، افزود : این 
مجتمع عظیم صنعتی اعالم کرده اســت در ساخت مسکن پشتیبان دولت 
یازدهم است،ما نیز این همراهی را به فال نیک می گیریم و حمایت مان را 
از این صنعت مادر اعالم می کنیم تا بتوانیم از مسیر این تعامل و با تولیدات 

اســتاندارد این مجتمــع عظیم صنعتی مســیر خانه دار شــدن هموطنان 
عزیزمان را هموارتر کنیم.

این مقام مســئول اظهار داشــت : تولید ریل به همت تالشگران ذوب آهن 
اصفهان به نقطه اتکا رســید و از همین جا شایسته می دانم به تک تک این 

عزیزان خسته نباشید عرض کنم.
وی در پاسخ این سوال که کمیته دیپلماسی اقتصادی چه حمایتی می تواند 
از بخش صادرات ذوب آهن اصفهان داشته باشد، گفت : ذوب آهن اصفهان 
صنعتی اســت که بیش از نیمی از محصوالت خودش را صادر می کند و این 
آمار حاکی از کیفیت باالی محصوالت این شــرکت است و همین موضوع 
سبب شده مدال افتخار صادرات کشور را کسب کند. با توجه به اهمیت حفظ 
بازارهــای صادراتی،این کمیتــه برنامه ریزی ویژه ای بــرای صنایع بزرگی 
همچون ذوب آهــن دارد زیرا این مجموعه هــای ارزش آفرین در ارزآوری 
برای کشور نقش کلیدی دارند و هر یک ســفیری برای ایران اسالمی نقاط 

مختلف جهان به شمار می روند.   

محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه با حضور در غرفه ذوب آهن 
اصفهان در متالکس 2021 گفت: مبحث کمبود مواد اولیه در صنعت فوالد،به 
ویژه سنگ آهن در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ایران 
کشوری است که در زمینه فوالد با توجه به سرمایه گذاری های انجام گرفته 
پیشرفت های خوبی را در بخش های مختلف رقم زده است.طیب نیا افزود: 
معادن فعلی کشور تا حدود 15 سال آینده پاسخگوی نیازهای تولید کنندگان 
فوالد خواهند بود بنابراین این موضوع نشــان می دهد در حوزه اکتشــاف، 
اقدامات اثربخشی انجام نگرفته و در کل دو بخش صنعت و معدن به صورت 

متوازن حرکت نکردند.

حاکمیت، بستر اکتشاف را در اختیار صنایع فوالدی قرار دهد
مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد: صنایع فوالدی به دلیل اینکه برای تامین 
مواد اولیه،روی معادن حساب باز کرده بودند که اقدام بجایی هم بود،وارد 
عرصه معدن نشدند اما مدتی است به اجبار برای تامین مواد اولیه در بخش 
معدن سرمایه گذاری کردند که عملکرد خوبی داشتند ولی صنایع به حمایت 
دولت در بخش اکتشــاف نیازمند هســتند و باید حاکمیت بستر الزم را در 

اختیار آنها قرار بدهد.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: وزیر صمــت در برنامه هایی که اعالم 
کردند، توجه خوبی به بخش معدن داشتند و امیدواریم در این دولت بتوانیم 
کارهای بزرگی انجام دهیم.محمدیاسر طیب نیا  گفت: ذوب آهن اصفهان 
و فوالد مبارکه دو صنعت بزرگ و پیشــتاز در ســطح منطقه هستند، بنده از 
پتانسیل های ذوب آهن اصفهان به خوبی آگاهم، توانایی های فوالد مبارکه 
هم مشخص اســت بنابراین همکاری های این دو قطب صنعتی با تدوین 
یک برنامه جامع می تواند سود آوری بیشتر را برای دو شرکت که متعلق به 
ایران اسالمی هستند، فراهم کند. این مهم با حمایت سهامداران دو شرکت 

و مدیران عالی آنها در آینده نزدیک عملیاتی می شود.

ذوب آهن بزرگ همچنان از سهمیه مواد اولیه برخوردار نیست
مرتضی یزدخواســتی، عضو هیئت مدیره ذوب آهن هــم گفت: ذوب آهن 
اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در ایران پتانسیل ها نهفته بسیاری 
دارد و برای فعال شــدن این توانایی هــا برنامه ریزی خوبــی در هلدینگ 
صدرتامین و هیئت مدیره کارخانه انجام شده است.وی افزود: تولید ریل به 
عنوان یک دستاورد ملی صرفا یکی از توانایی های ذوب آهن اصفهان بود که 
به عنوان یک برگ زرین و نماد خودکفایی ایران اسالمی با تالش و کوشش 

شبانه روزی کارکنان این شرکت ثبت شد.
عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان تامین پایدار مواد اولیه را بزرگ ترین 
دغدغه امروز ذوب آهن عنوان کرد و اظهار داشت: این مجتمع عظیم صنعتی 
با وجود کمبود مواد اولیه، کلیه خطوط ریلی کشــور را تحت پوشــش کامل 
قرار داد و تولید این محصول استراتژیک در ذوب آهن به جایگاهی رسیده 
که برای صادراتش برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته است. یا در زمینه 
تامین مقاطع ساختمانی برای طرح ساخت یک میلیون مسکن، ذوب آهن 
آمادگی خودش را به صورت کامل اعالم کرده،با این همه توانمندی و شیوه 

تولید جهانی، به واقع حیف نیست ذوب آهن بزرگ همچنان از سهمیه مواد 
اولیه برخوردار نباشد ؟

وزارت صمت،توجه بیشتری به زنجیره تولید فوالد کشور داشته باشد
این مقام مسئول ادامه داد: از ایمیدور، وزارت صمت و معاونت معدنی این 
وزارتخانه تقاضا داریم صنایع فوالدی را به یک چشــم نــگاه کنند. اگر قرار 
است همه بخش ها مجاز به داشتن زنجیره باشند پس نباید تفاوتی در این 
بین قائل شوند. ذوب آهن از یک ســو از نداشتن یارانه انرژی رنج می برد و 
از سوی دیگر از نداشتن ســهمیه مواد اولیه اما واحدهای فوالدی و معدنی 
را در سطح کشــور می بینیم که در تخصص کاری یکدیگر ورود کردند و تولید 
دارند. بنابراین می طلبد وزارت صمت و دستگاه های ذی ربط نظارت بیشتری 
بر زنجیره تولید فوالد کشــور داشته باشند.یزدخواســتی خاطرنشان کرد: 
تولید محصوالت صنعتی در کمیته طرح هــای ارزش افزا و معاونت برنامه 
ریزی و توســعه و هیئت مدیره ذوب آهن با قوت در حال پیگیری است تا 
بتوانیم ســبد محصوالت ذوب آهن را با افزودن این محصوالت گسترده تر 

و ارزشمند تر کنیم.

شرکت مهندسی و پویش ســاخت،توانمندی خود را در زمینه ساخت 
پاتیل اثبات کرد

عضو هیئت مدیره ذوب آهــن اصفهان گفت: برای شــرکت های تابعه نیز 
برنامه ریزی خوبی صورت گرفته به عنوان مثال شــرکت مهندسی و پویش 
با ســاخت پاتیل بــرای مجتمع فوالد مبارکــه، ذوب آهــن اصفهان،فوالد 
آلیاژی و ... توانمندی خود را در ریخته گری پاتیل های فوالدی اثبات کرده 
اســت.وی افزود: بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته در نظر داریم، 
ســاختار جدیدی را با همــکاری مدیریت امور مجامع و ســهام ذوب آهن 
برای شــرکت های تابعه تعریف کنیم تا هر یک در این مجموعه در تخصص 
خودشــان بتوانند بیش از گذشــته در اقصی نقاط کشــور برند ذوب آهن 

اصفهان را معرفی کنند.

معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه در حاشــیه برگزاری نمایشــگاه 
متالکس اظهــار کرد: مهم تریــن موضوعی کــه در بازرگانــی، صنعت و 
خدمات متناســب با آن رخ می دهد، »ارتباطات« اســت. وجود چنین 
نمایشــگاه ها و رخدادهای آن، باعث ایجاد ارتباط موثرتر و مناسب تر بین 
اصحاب آن صنعت خواهد شد. خوشحالم که این نمایشگاه با وجود همه 

محدودیت ها به این نحو برگزار شده است.
 ســید مهدی نقوی دربــاره آخریــن وضعیت طــرح تحــول دیجیتال

 شــرکت فــوالد مبارکــه اظهار کــرد: طــرح تحــول دیجیتال از ســال
  گذشــته آغاز شــده و تــا امــروز قراردادهــای مختلفــی در خصوص

  مباحث مرتبط با طــرح تحول دیجیتــال و بر مبتنی بر ره نگاشــت این 
طرح منعقد کردیم. در ماه های آینده و به مناسبت سالروز افتتاح شرکت 
 فــوالد مبارکه، تعــدادی از فعالیت های انجام شــده در راســتای تحقق

 طرح تحول دیجیتــال عملیاتی و نســخه اجرایی آن را در این شــرکت 
رونمایی خواهد شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

در طرح ساخت یک میلیون مسکن، حساب ویژه ای برای ذوب آهن باز کردیم

مدیرعامل فوالد مبارکه در متالکس ۲۰۲۱ خبر داد:

اتحاد دو قطب صنعتی ایران برای سودآوری بیشتر

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه در نمایشگاه متالکس:

 از نسخه اجرایی چند فعالیت در حوزه طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه 

رونمایی خواهد شد
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