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ماعی
جت

ی، ا
صاد

 اقت
امه

روزن

w w w . p r e s s s i m a y e s h a h r . i r

۳

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: با توجه به وجود ۷۰۰ گونه، رقم و ژئوتیپ گیاهی 
در باغ گل های اصفهان، خزان گونه های گیاهی آن مناظر زیبا و ویژه ای را پدید آورده است.  فروغ مرتضایی نژاد 
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان گفت: با توجه به وجود ۵۰ گونه، رقم و ژئوتیپ 
گل های داودی مخصوص فصل پاییز، امسال مطابق ســال های گذشته کاشت گل های پاییزه را در باغ گل ها 
انجام می دهیم. وی با بیان اینکه گل های تابستانه همچنان در باغچه های باغ گل ها موجود است، افزود: تنوع 
بسیار باالیی از گل های شمعدانی، گیاهان پیازی، تاج خروس و سایر گل ها را در این باغ می توان مشاهده کرد. 
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد: هر ساله مناظر زیبای پاییز که حاصل خزان 
گونه های مختلف است بر زیبایی های مجموعه آموزشی و تفریحی باغ گل ها افزوده است. وی تصریح کرد: با توجه 
به وجود ۷۰۰ گونه، رقم و ژئوتیپ گیاهی در باغ گل ها، خزان گونه های گیاهی آن مناظر زیبا و ویژه ای را پدید آورده 
است. مرتضایی نژاد با اشاره به مجموعه گردشگری گیاهان گرمسیری در باغ گل ها، گفت: تعداد گیاهان استفاده 

شده در این مجموعه ۳۰۰ گونه گیاهی از جمله انواع میوه های گرمسیری شامل:...

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان: 

پاییز باغ گل های اصفهان دیدنی است

نرخ مشارکت اقتصادی 
در اصفهان باالتر از 

میانگین کشوری است

نیمرو با کره  پرچمدار 
افزایش قیمت 

بین تمام غذاها! 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

ساخت ۱۰ شهرک و ناحیه 
صنعتی در دست اجرا

جابه جایی مسافر امسال 
در بخش ریلی اصفهان

 ۲ برابر شد 

رونق تولید در صنعت فوالد:

رکورد تولید روزانه
 ۵ هزار و ۱۴۰ تن کالف گرم

 در فوالد سبا
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قهرمان مسابقات استقامت لیگ برتر دوچرخه سواری:

مدال آور شدن دوچرخه سواری 
در گرو تامین تجهیزات این رشته است

۶

۳

شهردار اصفهان: 

جشنواره کودک 
باید از رخداد هفتگی 

به جریانی مستقل تبدیل شود

سال پنجم - شماره  12۴۶ - یکشنبه  18 مهر 1۴۰۰ - ۳ ربیع االول 1۴۴۳
1۰  اکتبر   2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

اصغر رحیمی - شهردار دستگرد

ــماره ۵/۶۵/ش/1۴۰۰  ــامی به ش ــرم اس ــورای محت ــه ش ــه مصوب ــه ب ــتگرد باتوج ــهرداری دس ــیله ش بدینوس
مــورخ 1۴۰۰/۰۳/18 درنظــردارد نســبت بــه واگــذاری )اجاره دادن( اســتخر قایقهای شــارژی – رســتوران 
و غرفه هــای مجتمــع فرهنگــی ورزشــی بــاغ نــو اقــدام نمایــد. لــذا شــرکت کننــدگان در مزایــده می تواننــد 
جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه واحــد مالــی شــهرداری تــا آخــر وقــت اداری مــورخ 1۴۰۰/۰7/28 مراجعــه و 

تــا تاریــخ 1۴۰۰/۰7/29 نســبت بــه تحویــل اســناد مزایــده بــه واحــد حراســت اقــدام نماینــد.

12۰219۴ / م الف

نوبت دوم
آگهی مزایده مرحله چهارم

اصلی ترین منبع تامین آب شرب در استان اصفهان تصفیه خانه 
آب باباشیخعلی و بعد از آن چاه های متفرقه و چاه های فلمن 
است و اگرچه حجم برداشت آب از چاه های متفرقه به نصف 
رسیده و میزان آبدهی چاه های فلمن صفر شده است، اما هنوز 
میزان کسری آب آشامیدنی در استان حدود ۳ تا ۴ هزار لیتر در 

ثانیه است.

عدم مدیریت کان آب، اتکا صرف به یک منبع تامین  آب، افزایش 
جمعیت و توسعه شهرنشینی، تداوم خشکسالی و کاهش نزوالت 
جوی، الگوی کشت نادرست در بخش کشاورزی، فرسودگی 
خطوط انتقال و شبکه توزیع آب، برداشت های باالدستی از 
رودخانه زاینده رود، وارد مدار نشدن سامانه دوم آبرسانی به اصفهان 
بزرگ، کاهش شدید ذخایر آب زیرزمینی و کاهش آبدهی چاه ها، 

شیوع بیماری کرونا و افزایش ۱۵درصدی مصرف آب شرب، 
عدم اجرای درست آمایش سرزمینی متناسب با شرایط اقلیمی، 
بیشتر بودن هزینه های تمام شده تولید و تصفیه نسبت به فروش و 
رعایت نکردن الگوی صحیح مصرف آب از سوی برخی مشترکین 
ازجمله چالش های پیش روی تامین آب شرب در کان شهر 

اصفهان است.

اینفوگرافیک:

فراز و فرود آب آشامیدنی اصفهان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

 IR ۳۳۰1۰۰۰۰۴1۰11۰1۴۳۰2۳۰298 نوع تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شــماره  شــبا 
نزد بانک مرکزی با مبلغ فوق الذکر دروجه شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحــوه دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه: کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت و تحویــل اســناد تــا مبادلــه قــرارداد، بــا 
مراجعــه بــه »ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(« بــه آدرس www.setadiran.ir امــکان پذیــر خواهــد بــود. )تمــاس بــا 

کارفرمــا، درصــورت لــزوم در ســاعات اداری روزهــای کاری بــا شــماره ۰۳1-۳۶27۰82۰(
ــورخ  ــنبه م ــاعت 1۶ روز پنجش ــت س ــورخ 1۴۰۰/۰7/18 لغای ــنبه م ــح روز یکش ــاعت 1۰ صب ــناد: از س ــت اس ــت دریاف مهل

1۴۰۰/۰7/29
جلســه توجیهــی حضــور نماینــدگان مجــاز شــرکت ها )همــراه بــا معرفــی نامــه( در جلســه توجیهــی و بازدیــد کــه در روز ســه شــنبه 
مــورخ 1۴۰۰/۰8/۰۴ رأس ســاعت 1۰ صبــح بــه آدرس: ابتــدای جــاده ســمیرم، یاســوج پســت۶۳/2۰ کیلوولــت ســمیرم )تلفن 
ــه  ــور بمنزل ــدم حض ــوده و ع ــردد، الزامی ب ــزار می گ ــی( برگ ــم بهرام ــی 127، خان ــی: ۰۳1۳۶۶۴۳۴2۴ داخل ــت هماهنگ جه

انصــراف از مناقصــه خواهــد بــود. 
مهلــت و محــل تحویــل اســناد مناقصــه: نســخه الکترونیکــی کلیــه مــدارک و مســتندات؛ بایســتی حداکثــر تــا ســاعت 1۴:۰۰ 
ــامل  ــی )ش ــخه فیزیک ــذاری و نس ــتاد( بارگ ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــورخ 1۴۰۰/۰8/1۰ در س ــنبه م روز دوش
ــرق  ــه شــرکت ب ــاال، دبیرخان ــاغ ب ــان چهارب ــه آدرس: اصفهــان، خیاب ــز در موعــد مذکــور ب ــه CD( آن نی ــه و یــک حلق ضمانتنام

منطقــه ای اصفهــان تحویــل گــردد.
ــیون  ــالن کمیس ــورخ 1۴۰۰/۰8/11 س ــنبه م ــه ش ــح روز س ــاعت 1۰:۰۰ صب ــه: س ــاکات مناقص ــایی پ ــل بازگش ــان و مح زم

ــان ــه ای اصفه ــرق منطق ــرکت ب ــتیبانی ش ــی و پش ــت مال ــاختمان معاون ــات س معام
سایر شرایط مناقصه:

بــه پیشــنهادهایی کــه فاقــد ســپرده یــا امضــا، مشــروط و مخــدوش بــوده و یــا پــس از انقضــا مــدت مقــرر در آگهــی واصــل شــود 
ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

سایر اطاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنا می توانید این آگهی را در سایتهای اینترنتی مشاهده کنید.

http://iets.mporg.ir          www.tavanir.org.ir          www.erec.co.ir          www.setadiran.ir
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نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره  ۴۰۰۰/1۰۰۵ )تجدید دوم 99۰/1۰1۴( 
)شماره 2۰۰۰۰۰1188۰۰۰۰2۳ در سامانه ستاد(

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه
شرایط و  الزامات ورود به مناقصه

۴۰۰۰/1۰۰۵
تهیه و حمل مصالح و انجام عملیات 

ساختمانی مربوط به مقاوم سازی و بهینه 
سازی پست ۶۳/2۰ کیلوولت سمیرم

1.27۴.۰۰۰.۰۰۰ریال
دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری 

حداقل رتبه ۵ رشته ابنیه صادره از 
سازمان برنامه و بودجه کل کشور

مدیرعامل آبفای استان اصفهان اذعان کرد؛

انشعابات غیرمجاز؛  مهمترین 
مانع توزیع عادالنه خدمات آبفا

فالتمرکزیدریکقدمیخالیازسکنهشدن!



سال پنجم - شماره  12۴۶ 
 یکشنبه  18 مهر 1۴۰۰ - ۳ ربیع االول 1۴۴۳

1۰  اکتبر   2۰21 اقتصاد2
خبر

معاون وزیر صمت در کاشان گفت: تاکنون ۵۸۵ 
واحد تولیدی راکد در کشور فعال شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل 
ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های 
صنعتی ایران درحاشیه آغاز اجرای چند طرح 
ومحوطه سازی شهرک صنعتی ۲۰۰ هکتاری 
کاشان سه گفت: امســال احیای هزار و ۶۰۰ 
واحد راکد در شهرک های صنعتی و واحد های 
در تملک بانک ها، هدف گذاری و از این تعداد تا 

کنون ۵۸۵ واحد احیاء شده است. 
علی رسولیان افزود: از هفته گذشته پایش ۲۰ 
هزار واحد تولیدی را شــروع کردیم و ۶۷ مورد را 
بررسی کردیم و با توجه به پایش، در تاش هستیم 
راهکار هایــی برای احیــای واحد هــای دارای 

مشکل طراحی کنیم.
وی گفت: امسال ۱۰ هزار هکتار زمین جدید، 
به شــهرک ها و نواحی صنعتی کشــور اضافه 
می شود که سهم اســتان اصفهان از این میزان 

۱۲۵۰ هکتار است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت افزود: بر 
اســاس آمار ۵۵۸ واحد صنعتی در شهرک ها و 
نواحی صنعتی کشور، از آغاز امسال تاکنون، به 
بهره برداری رسیده و با راه اندازی این واحد ها، 
۱۸ هزار شغل ایجاد و موجب رشد ۸۰ درصدی 

اشتغال نسبت به سال گذشته شده است. 
رسولیان با بیان اینکه با وجود همه محدودیت ها 
و تحریم ها با تاش و کوشش فعاالن اقتصادی، 
بخش صنعت در سال گذشته حدود هفت درصد 
رشد داشته، گفت: احیای واحد های غیرفعال 
در سال جاری نیز ادامه دارد و هزار و ۶۰۰ واحد 
تولیدی و صنعتــی غیرفعال در شــهرک های 

صنعتی کشور احیا می شود. 
با حضور معــاون وزیر صمت و رئیس ســازمان 
صنایع کوچــک و شــهرک های صنعتی ایران 
اجرای طرح محوطه ســازی شهرک صنعتی 
سه کاشان، اجرای شــبکه آب ناحیه صنعتی 
ماهیان زینتی راوند، ساخت اورژانس با اعتبار 
۲۰۰ میلیارد ریال آغاز شــد و ساختمان اداری 
شــهرک صنعتی امیر کبیر در مرحله توسعه به 

بهره برداری رسید.

ساخت ۱۰ شهرک و ناحیه صنعتی در استان 
اصفهان با وسعت هزار هکتار در دست اجراست.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه این استان با بیش از ۹ 
هزار واحد صنعتی و ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی 
فعال، یکی از صنعتی ترین استان های کشور 
اســت گفت: شــهرک های صنعتی استان با 
امکانات مناسب آب، برق، گاز و خطوط تلفن 
و اینترنت آماده استقبال از سرمایه گذاران است.

محمدجواد بگی افزود: اصفهان بــا ۱۷ هزار 
هکتار از نظر تعداد و اراضی شهرک های صنعتی 
مقام نخست را در کشور دارد که این شهرک ها 
زمینه را برای جذب سرمایه گذاری در استان به 

صورت ویژه فراهم کرده اند.
وی گفت: میزان سرمایه افرادی که تاکنون برای 
اجرای طرح های تولیدی با شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان قرارداد منعقد و زمین 
دریافت کرده اند، ۹۹۵ هزار میلیارد ریال است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان افزود: این استان رتبه اول کشور را در 
جذب ســرمایه گذار در شــهرک های صنعتی 
در ۲ سال گذشته کسب کرده و همچنین این 
شرکت برای نخستین بار رتبه نخست تحصیل 
منابع را در شهرک های صنعتی کشور به دست 

آورده است.
بگی گفت: ۱۰ شهرک تخصصی در استان در 
حال اجراست که از جمله می توان به نخستین 
شیمی پارک تخصصی کشور در حوزه تبدیات 
گازی به عنوان شــهرک تخصصی این حوزه، 
شــهرک طــا و جواهــر، شــهرک تخصصی 
خودروســازی و نواحی صنعتی جندق و پادنا 

اشاره کرد.
وی همچنین با اشــاره بــه برنامه ریــزی برای 
توســعه شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان 
افزود: طرح های توسعه ۳۰ هکتاری هرند، ۸۴ 
هکتاری اردستان، ۷۰ هکتاری دهاقان و ۴۰ 
هکتاری زواره اردســتان و شهرک صنعتی سه 
کاشان با مساحت ۲۰۰ هکتاردر حال اجراست.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان گفت: اصفهان با برخورداری از هشت 
شهرک خصوصی دارای بیشترین تعداد شهرک 

خصوصی در کشور است.

نیمرو با کره 
پرچمدار افزایش قیمت بین تمام غذاها! 

با توجــه به اینکــه مرغداری ها 
مشــکل تامین نهاده داشتند، 
همیــن موضوع را علــت اصلی 
نوســان نرخ تخم مــرغ می دانند و چــون نهاده 
آن ها تامین نشــد، ســراغ بازار آزاد و نرخ باالتر از 

مصوب رفتند. 
ممکن اســت خنده دار به نظر برســد اما در حال 
حاضــر نیمرو با کــره پرچمــدار افزایــش قیمت 
بین تمام غذاها محســوب می شود. بررسی های 
میدانی و رصد بازار ما نشــان می دهــد هم کره به 
بقیه محصوالت لبنــی پیوســته و افزایش قیمت 
چشمگیری داشته اســت و هم تخم مرغ جهش 
قیمتی داشته و  رکورد قیمتی جدیدی ثبت کرده 
اســت که باعث ایجاد تعجــب و ناراحتــی عموم 

جامعه شده است.
با یک حســاب و کتاب و ســاده  متوجــه خواهید 
شــد، تخم مرغ با رســیدن به قیمت هر شانه ۵۷ 
هزار تومن حدود ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته 

است.
تولیدکننده های هر محصول یک بهانه مشــترک 
برای افزایش قیمت داشتند، افزایش قیمت تمام 
شده محصوالت تولیدی و مواد اولیه آن ها است. 
مرغداری ها دغدغه و مشکل تامین نهاده داشتند 
و همیــن موضوع را علت اصلی نوســان نرخ تخم 
مرغ می دانستند، و چون نهاده آن ها تامین نشد، 
ســراغ بازار آزادی و نرخ باالتر از مصــوب رفتند، 
حاال با افزایــش قیمت این محصول، گروکشــی 
می کنند و می گویند نرخ مصــوب را اصاح کنید 

تا بازار آرام شود.
     تخم مرغ و مرغ را مقایسه نکنید، 

قیمت ها به صرفه است!
حسین ایراندوست معاون جهاد کشاورزی استان 
اصفهــان گفــت: از نظــر وضعیت تخم مــرغ در 
اصفهان مشکل خاصی نداریم و روزانه بالغ بر ۳۵۰ 
تن تولید تخم مرغ داریم کــه حداقل ۴۰ درصد، 

مازاد بر نیاز است، و از استان باید خارج شود.
وی افزود: برای تخــم مرغ قیمت مصوب شــده 
جدیــدی نداریم آن چیــزی که وجــود دارد برای 
سال گذشته است و منتظریم ســتاد تنظیم بازار 
محصــوالت کشــاورزی قیمــت جدیــد را اعام 

کند چراکــه نمی توانیم با قیمت ســال گذشــته 
محصوالت مرغ داری ها مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی همچنین در رابطه با قیمت تخم مرغ بیان کرد 
: در چند روز اخیر قیمت تخم مرغ افزایش یافته 
البته قیمت جدید هنوز به طور رسمی قیمت های 
جدیدی از طرف وزارتخانه اعام نشــده اســت، 
اما با قیمت های جدید تولیدکنندگان دیگر ضرر 

نخواهند دید و زیان آنها جبران خواهد شد.
 ایراندوســت در رابطه با رقابت قیمت مرغ و تخم 
مرغ، ابراز کرد: نمی شــود قیمت تخم مرغ و مرغ 
را باهم مقایسه کرد در هرجایی قیمت های این دو 
متفاوت هستند، و این دو مقایسه مقایسه درستی 
نیســتند، تخم مرغ هــای بومی مشــمول قیمت 

گذاری ها نیستند.
     در بازار تخم مرغ توازن وجود ندارد، عدم 

تعادل بین عرضه و تقاضا
خسرو منصوری مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار 
اصفهان گفــت: اتحادیــه مرکــزی میهن تاش 
می کند با استفاده از ظرفیت خود، هر چه سریع تر 

۱۰ هزار تن تخم مرغ وارداتی به بازار عرضه کند تا 
نسبت عرضه و تقاضا متعادل شود. اکنون تعادل 
در بازار وجود نداشــته و توازن بین عرضه و تقاضا 
به هم خــورده که دلیــل اصلی آن بحران ناشــی 
از تحریم ها می باشــد بنابراین ســو مدیریت طی 
یکســال گذشــته و عدم پیش بینی بازار به دلیل 
عدم وجود آمارهــای قابل اتکا و مســتند نیز بی 

تأثیر نبوده است.
وی افــزود: جوجه ریــزی و تأمین نهــاده در چند 
ماه اخیر با موانعی مواجه بــوده که عما فعالیت 
در این حوزه را سخت کرده است. تولید کنندگان 
با کمبود جوجه یک روزه و متعاقبا افزایش بی رویه 
قیمت جوجه و پولت مواجه هستند، به رغم آنکه 
دان مورد نیاز در ســامانه بازارگاه تخصیص داده 
می شــود، اما به دلیل عدم تخصیص و تحویل به 
موقــع، تولیدکنندگان مجبورند نهــاده مورد نیاز 
خود را از بــازار آزاد و بــا قیمت بســیار باالتر تهیه 

کنند.
وی بیان کــرد: هزینه هــای حمل و نقــل، دارو و 

واکسن نیز بیش از چهار برابر افزایش یافته است، 
به طوری که مجمــوع هزینه های تولید به صورت 
آشــکار و پنهان افزایشــی از ۱۲ درصد تا بیش از 
چهار برابر را متحمل شــده است، بنابراین قیمت 
تخم مرغ از مصوبه سال گذشته که به ازای هر کیلو 
۱۴ هزار تومان تعیین شده بود تا کنون هیچ گونه 
تغییری نداشــته و این در حالی است که افزایش 
هزینه هــای تولید و قیمت تمام شــده تخم مرغ، 
همواره توسط متولیان و مسئوالن مورد تأیید قرار 
گرفته و نزدیک به یکســال است که وعده تصدیق 
و تصویب افزایــش قیمت و ابــاغ قیمت مصوب 
جدید را داشته اند. ولی متأسفانه تا کنون به دالیل 
مختلف این تغییــر قیمت بــه تعویق افتــاده و از 

تصویب و اباغ آن خودداری شده است.
هر چند که تنها ۲ ماه از شروع به کار دولت جدید 
گذشته و در بسیاری از مشکات نیاز به زمان وجود 
دارد تا به شــرایط مطلوب برســیم اما از مسئوالن 
دولت انتظار داریم هم بــه تولید کنندگان و هم به 

تولیدکنندگان توجه کافی را داشته باشد.

مرتضــی یزدخواســتی عضو 
هیــات مدیــره ذوب آهــن بــا 
حضــور در غرفه ایــن شــرکت 
در متالکس ۲۰۲۱ به خبرنگار مــا گفت : ذوب 
آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد 
در ایران پتانســیل ها نهفته بســیاری دارد و لذا 
برای فعال شدن این توانایی ها برنامه ریزی خوبی 
در هلدینگ صدرتامیــن و هیات مدیره کارخانه 

انجام شده است. 
وی افــزود : تولید ریــل به عنوان یک دســتاورد 
ملــی صرفــا یکــی از توانایی هــای ذوب آهــن 
اصفهان بود که به عنوان یک بــرگ زرین و نماد 
خودکفایی ایران اسامی با تاش و کوشش شبانه 

روزی کارکنان این شرکت ثبت گردید.
عضو هیات مدیــره ذوب آهن اصفهــان تامین 
پایدار مواد اولیــه را بزرگترین دغدغه امروز ذوب 
آهن عنوان کــرد و اظهار داشــت : این مجتمع 
عظیم صنعتی با وجود کمبــود مواد اولیه،کلیه 
خطوط ریلی کشــور را تحت پوشــش کامل قرار 
داد و تولید این محصول استراتژیک در ذوب آهن 
به جایگاهی رســیده  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 اعام 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 بیشــتری بــه زنجیره تولید 

فوالد کشور داشته باشد
این مقام مســئول ادامه داد : از ایمیدور،وزارت 
صمت و معاونت معدنی این وزارتخانه تقاضا داریم 
صنایع فوالدی را به یک چشم نگاه کنند. اگر قرار 
است همه بخش ها مجاز به داشتن زنجیره باشند 
پس نباید تفاوتی در این بین قائل شــوند. ذوب 
آهن از یک سو از نداشتن یارانه انرژی رنج می برد 
و از سوی دیگر از نداشتن سهمیه مواد اولیه، اما 
واحدهای فوالدی و معدنی را در ســطح کشــور 
می بینیم که در تخصص کاری یکدیگر ورود کردند 
و تولید دارنــد. بنابراین می طلبد وزارت صمت و 
دستگاههای ذیربط نظارت بیشتری بر زنجیره 

تولید فوالد کشور داشته باشند.

یزدخواستی خاطر نشان کرد : تولید محصوالت 
صنعتی در کمیته طرح های ارزش افزا و معاونت 
برنامه ریزی و توســعه و هیات مدیــره ذوب آهن 
با قوت در حال پیگیری اســت تا بتوانیم ســبد 
محصوالت ذوب آهن را با افزودن این محصوالت 

گسترده تر و ارزشمند تر نماییم. 
شرکت مهندسی و پویش ساخت،توانمندی خود 

را در زمینه ساخت پاتیل اثبات کرد 
عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان گفت : برای 
شرکت های تابعه نیز برنامه ریزی خوبی صورت 
گرفته و بحمدا... در ریل پیشرفت قرار گرفتند به 

عنوان مثال شرکت مهندسی و پویش با ساخت 
پاتیل بــرای مجتمع فــوالد مبارکــه،ذوب آهن 
اصفهان،فوالد آلیــاژی و... توانمندی خود را در 
ریخته گری پاتیل های فوالدی اثبات کرده است. 
وی افزود : بر اســاس برنامــه ریزی های صورت 
گرفتــه در نظــر داریم،ســاختار جدیــدی را با 
همکاری مدیریت امور مجامع و سهام ذوب آهن 
برای شــرکت های تابعه تعریف نماییم تا هر یک 
در ایــن مجموعه در تخصص خودشــان بتوانند 
بیش از گذشــته در اقصی نقاط کشور برند ذوب 

آهن اصفهان را معرفی نمایند.

عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان در متالکس 2۰21:

ذوب آهن بزرگ همچنان 
از سهمیه مواد اولیه برخوردار نیست

مدیــر کارآفرینــی و اشــتغال اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت: بر 
اســاس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت 
اقتصادی این استان، باالتر از میانگین کشوری 

اســت.   حســین باقری افزود: نرخ مشــارکت 
اقتصادی در تابستان ســال جاری، در استان 
اصفهان ۴۲.۱ درصد و در کشور ۴۱.۴ درصد 
بود. وی با بیان اینکه نرخ بیکاری، اشــتغال و 

مشارکت اقتصادی، سه علمل اصلی در مباحث 
اقتصادی است، ادامه داد: مهمترین شاخص 
در زمینه اشــتغال و نیروی کار، نرخ مشــارکت 

اقتصادی است.
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان اصفهان، نرخ مشارکت 
اقتصادی مردان در استان را ۶۸.۷ درصد و در 

کشور ۶۹.۱ درصد اعام کرد.
وی اضافه کرد: نرخ مشــارکت اقتصادی زنان 
اســتان اصفهان ۱۵ درصد و ایــن میانگین در 

کشور ۱۳.۷ درصد است.
باقــری بــا بیان اینکه حضــور زنــان در حوزه 
اقتصادی از آمــار مطلوبی برخوردار نیســت، 
خاطرنشــان کرد: نــرخ مشــارکت اقتصادی 
زنان)نسبت جمعیت جویای کار اعم از شاغل 
و بیکار به جمعیت در ســن کار( ۱۵ درصد و در 

مردان ۶۸.۷ درصد است.
وی بیان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی زنان در 
همه جای دنیا از مردان کمتر و حدود ۴۰ تا ۵۰ 

درصد اســت در حالی که این رقم در کشــور ما 
حدود ۱۴.۵ تا ۱۷.۵ درصد است.

نرخ مشارکت اقتصادی از تقسیم جمعیت فعال 
بر جمعیت در سن کار بدست می آید و در معنای 
عام به معنی تعداد افرادی است که در سن کار 
بدنبال شغل مناسب می گردند و ممکن است 
برخی از آنها وارد بازار کار شــوند و عده ای هم 

بیکار بمانند.
بر اســاس نتایج سرشــماری عمومی نفوس و 
مســکن ۹۵، جمعیت اســتان اصفهــان پنج 
میلیــون و ۱۲۰ هــزار و ۸۵۰ نفر شــامل یک 
میلیون و ۷۷۹ هــزار و ۳۶۶ نفر جمعیت فعال 
اســت که از این تعداد یک میلیون و ۵۱۹ هزار 
و ۵۶۹ نفر شــاغل و ۲۵۹ هــزار ۷۹۷ هزار نفر 

بیکار هستند.
بر اساس آخرین آمار، یک میلیون و ۹۰ هزار نفر 
کارگر بیمه شده در استان اصفهان وجود دارد 
که با در نظر گرفتن خانواده های آنها، ۶۴ درصد 

از جمعیت استان را تشکیل می دهند.

نرخ مشارکت اقتصادی در اصفهان باالتر از میانگین کشوری است

احیای ۵۸۵ واحد تولیدی 
راکد در کشور 

مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان:

ساخت 1۰ شهرک و ناحیه 
صنعتی در دست اجرا 

خبر

خبر
شــفافیت اقتصــادی و جلوگیــری از پنهان 
کاری در معامات اقتصــادی از مهم ترین و 
اساسی ترین  راه کارهای موجود جهت رشد و 
اعتای اقتصادی در کشورهای توسعه یافته 
می باشد. بر این اســاس یکی از عمده ترین 
برنامه های اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا 
تاش جهت شفاف سازی اقتصادی و مبارزه 
جدی ایشان با اقتصاد زیرزمینی می باشد. 
چراکه ابهام و عدم شفافیت پاشنه آشیل همه 
نظام های اقتصادی پویا و در حال رشد بوده 
و از همین روی با این پدیده شــوم به شــدت 

مقابله می گردد.
از ســوی دیگر نظام مالیاتی کشور در طول 
یک دهه گذشــته منشا اجرای بســیاری از 
سیاســت های موفــق اقتصــادی در عرصه 
نظام مالیاتــی و متعاقــب آن انضباط مالی 
در کشــور بوده اســت. اجرای موفق قانون 
مالیات بر ارزش افزوده در طول بیش از یک 
دهه گذشته و نیز دستاوردهای سازمان امور 
مالیاتی کشور در زمینه نظام جامع مالیاتی 
سبب گردیده تا در این برهه حساس به یکی 
از مسیرها و معبرهای مطمئن کشور در زمینه 
تامین هزینه های جاری و عمومی کشور بدل 
شود. اما در کنار همه دستاوردهای مادی که 
نظام مالیاتی ایران در عرصــه اقتصاد کان 
کشور داشته اســت، توجه به دستاوردهای 
معنــوی و افزایش رضایــت عمومی جامعه و 
در صدر آن بحث عدالــت مالیاتی می تواند 
یکــی از عمده تریــن دغدغه های ســازمان 

امورمالیاتی کشور باشد.
به طور یقین شفافیت اقتصادی فارغ از اینکه 
مانعی اصلــی در برابــر قاچــاق کاال بوده و 
باعث رونق کســب و کار اقتصادی در سطح 
بازارهــای داخلــی گردیده و همیــن زمینه 
ســاز کاهش نرخ بیکاری می گردد، از سوی 
دیگر یکی از ملزومات جدی در جهت بسط 
عدالــت اجتماعــی و اقتصادی می باشــد. 
چراکه شفافیت اقتصادی موجب می شود تا 
نظام مالیاتی بتواند براساس شواهد و قراین 
واقعی اقدام به اخذ مالیات نموده و با اعمال 
عدالت مالیاتی، زمینه ساز عدالت اقتصادی 

و اجتماعی شود.

بر این اساس نظام مالیاتی کشور در راستای 
اجرای سیاست ها و چشــم اندازهای موفق 
خویش قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان را پس از تصویــب نهایی در مجلس 
شــورای اسامی رســید و اباغ آن بــرای به 
دولت اجرایی نمود تا بــرگ زرین دیگری در 
نظام مالی واقتصادی کشــور رقم بخورد. بر 
مبنای این قانون، بانک مرکزی موظف گردید 
تا با همکاری ســازمان امور مالیاتی کشور، 
ظرف مدت یک سال پس از اباغ قانون فوق، 
نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان 
بانکی و یا درگاه هــای پرداخت الکترونیکی 
اقدام نمــوده و با ایجــاد تناظر بیــن آن ها با 
مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های 
اقتصادی به هــر یک از پایانه هــای فروش، 

شناسه یکتا اختصاص دهد.
در شرایطی که اغلب کشورهای دنیا با بهره 
مندی از فناوری های روز بشری توانسته اند 
بــه دســتاوردهای بزرگــی در عرصه هــای 
مختلف قانون گذاری و اجرای قوانین موفق 
اقتصــادی و اجتماعی دســت یابند، بدون 
شک اعمال و اجرای چنین قوانینی می تواند 
نقش به ســزایی در ایجــاد شــفافیت مالی 
در نظام اقتصادی کشــور داشــته و تبعات 
مثبــت آن در دیگــر بخش های سیاســی و 
اجتماعی کشور قابل رویت خواهد بود. این 
در حالی است که در کنار مقوله ابهام زدایی 
و شــفافیت اقتصادی یکی از وجوه تمایز و 
تفاوت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
و ســامانه مودیان در نظام اقتصادی کشور 
ضمانت هــای اجرایی این قانون اســت که 
سبب گردیده تا روح قانون به شکلی فراگیر 
و موثــر در اجــزای فعالیت هــای اقتصادی 
جریان داشته باشد. بر این اساس و در فصل 
پنجم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان، قانون گذار به بیــان ضمانت های 
اجرایی این قانون پرداخته و در ذیل بندهای 
۲۲ تــا ۲۶ قانــون، تخلفــات احتمالــی و 
جریمه های ناشــی از آن را بــه تفصیل بیان 

داشته است.
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی 
استان اصفهان

پایانه های فروشگاهی و شفافیت اقتصادی

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
احتکار و واسطه ها 

عوامل اصلی افزایش قیمت برنج هستند

خبر

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســامی، گفت: علــت اصلی گرانــی برنج 
واسطه ها هستند که برنج را با یک قیمت پایین 
از کشــاورزان خریداری و سپس این محصول 
را انبار کرده و به شکل قطره چکانی وارد بازار 

می کنند. 
اصغر ســلیمی درباره افزایش قیمت برنج در 
بازار، اظهــار کرد: برخــی از کاالها در زندگی 
روزمره مــردم نقش اساســی دارنــد که یکی 
از ایــن کاالهای اساســی برنج اســت. در کل 
مرغ، برنج، روغن، لبنیات و نان جز کاالهایی 
هســتند که در زندگــی مردم نقش اساســی 
دارند. شــهروندان ایرانی حداقــل یک بار در 
روز از برنــج اســتفاده می کنند که بــاال رفتن 
قیمت این کاال به هر دلیلی روی زندگی مردم 

تاثیر مستقیم می گذارد.
وی افزود: هم اکنون قیمت یک کیســه برنج 
۳۰ کیلویی ایرانــی یک میلیــون و ۵۰۰ هزار 
تومان می شــود که ایــن امر نشــان می دهد 
قیمت هر کلیو برنج ایرانی بــه ۵۰ هزار تومان 
رسیده اســت. این نرخ برای مردمی که درآمد 
زیادی ندارند بسیار سنگین است و برای مثال 
اگر یک خانــواده بخواهد میهمانــی دهد با 
احتساب سایر مخارج هزینه های آن سرسام 

آور می شود.
نماینــده مردم ســمیرم در مجلــس گفت: به 
همین دلیــل دولت باید تمهیــدات خاصی را 
برای تنظیم بازار برنج بیندیشد. البته خواهان 
آن هســتیم تولیدات داخلی در اختیار مردم 
قرار بگیرد، اما اگر شرایط به این شکل کنونی 
باشــد چاره ای جز واردات این محصول برای 

تنظیم قیمت آن وجود ندارد.
ســلیمی تصریح کــرد: معتقدم علــت اصلی 
گرانی برنج واســطه ها هســتند که برنــج را با 
یک قیمــت پاییــن از کشــاورزان خریداری و 
ســپس این محصول را انبار کرده و به شــکل 

قطره چکانی وارد بازار می کننــد تا با گران تر 
شدن آن سود بیشــتری به جیب بزنند. دولت 
باید در این زمینه راهکاری بیندیشــد تا افراد 

سودجو نتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند.
ایــن عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلس 
خاطرنشــان کرد: احتکار برنــج، قیمت این 
محصول را بــاال می برد که دولــت باید جلوی 
دالالن را بگیرد تا مردم از حداقل های زندگی 
محروم نشــوند. مجلــس نیز تذکــرات الزم را 
به وزاری جهاد کشــاورزی، صمــت و اقتصاد 
خواهــد داد و از آن هــا می خواهیم که جواب 
قانع کننده ای بدهند و ســریع تــر وارد عمل 

شوند.    
     قیمت برنج متاثر از افزایش قیمت تمام 

کاالها است
همچنین رحمت الله فیروزی-نماینده مردم 
نطنز، قمصر و بــادرود در مجلس گفت: البته 
قیمت برنج افزایشی شده است، اما به اندازه 
دیگر کاالها این افزایش قیمت محسوس نبوده 
است. به هر حال کاالهایی که مورد نیاز مردم 
است نباید با این قیمت ها به بازار عرضه شود 
و دولت باید در تنظیم قیمت چنین کاالهایی 

وارد عمل شود.
وی افزود: کشاورزان ســود چندانی از فروش 
محصول خــود نمی کننــد و این واســطه ها و 
دالالن هســتند که قیمت ها را بــاال می برند. 
دولت بایــد مکانیزم ویــژه ای بــرای کنترل و 
نظارت قیمت ها داشته باشد چون مردمی که 
درآمد باالیی ندارند خرید این اقام برای آنان 

مشکل است.
نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس 
گفت: عاوه بر واسطه ها افزایش قیمت برنج 
به دلیل افزایش قیمت تمام کاالها است و متاثر 
از قیمت دیگر کاالها می شود. وقتی دالر ۲۸ 
هزار تومان می شــود تاثیر خود را روی گرانی 

بیشتر کاالها می گذارد.
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۶ میلیارد تومان برای مقابله 
با فرونشست در راه های اصفهان نیاز است 

نرخ واقعی مرغ ۳7 هزار تومان است 

معــاون راهــداری اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان گفت: برای مقاوم سازی 
راه های استان از فرونشست در اواخر سال ۹۶، 
حدود یک میلیارد تومان اعتبار برآورد شده بود 
که در زمان حاضر این هزینه به بیش از پنج تا ۶ 

میلیارد تومان رسیده است. 
فــرزاد دادخــواه افــزود: فرونشســت زمیــن 
در محــدوده دشــت مهیــار شــهرضا، ارتباط 
مستقیمی با راههای اصلی در استان اصفهان 
دارد که هر ساله هزینه های زیادی به این بخش 

تحمیل می کند.
وی با اشــاره به محدوده اثرات فرونشســت در 
تخریــب راههای اســتان، ادامــه داد:  در حال 
حاضر تنها راه اســتان درگیر با فرونشســت، در 
دشت مهیار شهرضا است و مشکات  و تخریب  
دیگر راهها در اثر فرونشست نبوده، بلکه به دلیل 

عبور تاسیسات یا قنات از عرض جاده ها است.
معاون راهداری استان اضافه کرد: بررسی های 
الزم برای مقاوم سازی و جلوگیری از نشست در 
 این محدوده توسط مشــاور در سال ۹۶، حدود 
یک میلیارد تومان برآورد شد اما با توجه به کمبود 
اعتبارات، به رغــم پیگیری های انجام شــده، 
هنوز اقدامات جاری بــرای نگهداری این جاده 
در حال انجام اســت که هزینه مســتمری را به 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

وارد می کند.
دادخــواه خاطرنشــان کــرد: محافظــت و 
نگهداری این محــدوده بصورت روزانه توســط 
نیروهای راهداری شهرستان شــهرضا و ستاد 
اســتان با اســتفاده از امکانات و ماشــین آالت 
موجود انجام می شود و هر ســاله و بویژه پس از 
فصول سرد ســال و در صورت ایجاد شکافی در 

جاده، تعمیر و بازسازی می شود.

وی با اعام ضــرورت نیاز  مقاوم ســازی جاده 
در محــدوه دشــت مهیــار، تاکیــد کــرد: باید 
حفاری هــای بــزرگ و شــمع های بتونــی در 
کناره های جاده انجام شود  و در این صورت این 
شمع های بتونی همانند ســازه، سطح جاده را 

مثل پل روی خود نگه خواهند داشت.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اســتان اصفهــان با تصریــح به موفق 
بودن این شیوه مقاوم سازی جاده ها، پیش بینی 
کرد: با ایجاد حفاری ها و شمع های بتنی و مسلح 
سازی زمین در کنار جاده ها، مشکل فرونشست 
جاده در محدوده دشــت مهیار  برطرف خواهد 

شد.
دادخواه افزود: ساالنه حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون 
تومان برای مصالح مورد استفاده در این محدوده 
و بــرش در جاده هــا و ریختن ســنگ و بتون در 
آن با اســتفاده از امکانات و اعتبارات این اداره 

کل انجام می شــود،  که در صورت اســتفاده از  
ماشــین آالت پیمانــکار بیــش از ۵۰۰ میلیون 

هزینه نیاز دارد.
 پدیده فرونشست، پایین رفتن تدریجی سطح 
زمین است که دلیل اصلی آن برداشت بی رویه 
از سفره های آبی زیر زمینی است و در سال های 
گذشــته این پدیده با توجه به مصــرف بی رویه 
آب، تبدیل به مســئله ای مشکل ساز و سرطان 
خاموشی شده است که بیشتر دشت های ایران 

را تهدید می کند.
خسارت ناشی از فرونشست زمین شامل تخریب 
ســفره های آب زیرزمینی و عدم امکان ذخیره 
طبیعــی آب در آبخوان،  تغییر شــکل شــبکه 
آبراهه ها،  آسیب به شریان های حیاتی )پل ها، 
راه ها، خطوط راه آهــن و مجاری فاضاب ها(،  
خسارت به سازه های شهری و مسکونی،  خرابی 
پوشش چاه ها،  خسارت جدی و جبران ناشدنی 

به نواحی صنعتی و کشاورزی و ایجاد شکاف در 
زمین است.

تداوم خشکسالی ، کاهش بارندگی ها و برداشت 
بی رویه از منابع آب زیرزمینی در دهه های اخیر 
باعث شد تا از حدود ۶۰۰ دشت کشور بیش از 
۴۰۰ دشت در شرایط بحرانی فرونشست زمین 
قرار گیرند و استان های اصفهان، فارس، کرمان، 
خراسان رضوی و خراسان جنوبی در صدر مناطق 
دارای بیشــترین تعداد دشــت ممنوعه از نظر 

برداشت منابع آبی هستند.
۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه در اســتان اصفهان 
وجود دارد و با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی، 
به عنوان چهارراهی ترانزیتی رتبه نخست حمل 

بار و رتبه سوم حمل مسافر را در کشور داراست.
اصفهان دارای ۳۹۹ کیلومتــر آزاد راه، یکهزار و 
۶۵۹ کیلومتر بزرگراه، ۲ هزار و ۷۹۱ کیلومتر راه 

همسنگ و ۲۹ کیلومتر آزاد راه است.

بــا اســتقبال مــردم از خرید های اینترنتــی 
سفارش های پست استان اصفهان ۲۰۰ درصد 

افزایش یافته است.
مدیر بازاریابی اداره پست استان گفت: اداره پست 
اصفهان گنجینه ای کوچک از تجهیزات ارزشمند 
از جمله فکس، تکثیر، که در قدیم برای ارســال 
مرســوله های پســتی از این تجهیزات استفاده 

می کردند.
سیامک بابایی افزود: پست اصفهان پس از ۱۰۳ 
سال به فناوری های روز دنیا در ارسال مرسوله های 

پستی مجهز شده و سفارش های پستی را برای 
متقاضیان ارسال می کند.

از نیمه دوم سال ۹۹ با بهبود قیمت های جهانی، 
اوضاع پاالیشی ها بهتر شده و با توجه به اورهال 
طوالنی مدت شــرکت پاالیش نفت اصفهان در 
نیمه نخست امسال، روند تولید با حداکثر توان 

شرکت ها برقرار است.
رئیس بازاریابــی و فروش شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان، افزایش قیمت نفت و فرآورده های نفتی 
را برای شــرکت های پاالیشی ســود آور دانست و 
گفت: سال گذشته با شــیوع کرونا و افت شدید 
قیمت نفت و فرآورده های نفتی، کرک اسپرد برخی 
فرآورده های پاالیشــی منفی شــد؛ اما به تدریج 
با بهبود اوضــاع اقتصادی جهان، کرک اســپرد 
فرآورده های نفتــی هم افزایش یافــت و در حال 
حاضر، کرک اســپرد های منفی نفت ســفید یا 

گازوییل به سمت مثبت شدن پیش رفته است.
ابراهیم کاویانــی پورافــزود: درمجمــوع، روند 
قیمت ها و کرک اســپرد فرآورده های پاالیشی در 

مقایسه با سال قبل بسیار بهتر است.
وی افزود: در کشور ما فقط قیمت های جهانی بر 
سودآوری پاالیشی ها اثرگذار نیست و متغیر های 
دیگری ازجمله نرخ ارز و نرخ هایی را که شــرکت 
ملی پاالیــش و پخش فرآورده هــای نفتی اعام 
می کند نیز سودآوری پاالیشــی ها را تحت تأثیر 

قرار می دهند.
رئیس بازاریابــی و فروش شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان، در پیش بینی وضعیت پاالیشــی ها در 
نیمه دوم سال گفت: از نیمه دوم سال قبل با بهبود 
قیمت های جهانی، اوضاع پاالیشی ها بهتر شده و 
با توجه به اورهال طوالنی مدت برخی پاالیشی ها 
همچون شرکت های  پاالیش نفت اصفهان و تهران 
در نیمه اول امسال، تولید با حداکثر توان شرکت ها 

در جریان است.
ابراهیم کاویانی پور افــزود: افزایش قیمت های 
جهانی و نرخ ارز هم حتما اثرگــذار خواهد بود و 
انتظار می رود سودآوری شرکت های پاالیشی هم 

افزایشی باشد.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان گفت: با توجه به وجــود ۷۰۰ گونه، رقم 
و ژئوتیپ گیاهی در بــاغ گل های اصفهان، خزان 
گونه های گیاهی آن مناظر زیبا و ویــژه ای را پدید 

آورده است. 
فــروغ مرتضایی نژاد مدیر عامل ســازمان پارک ها 
و فضای سبز شــهرداری اصفهان گفت: با توجه 
به وجود ۵۰ گونه، رقم و ژئوتیــپ گل های داودی 
مخصوص فصل پاییز، امســال مطابق سال های 
گذشته کاشت گل های پاییزه را در باغ گل ها انجام 

می دهیم.
وی با بیان اینکــه گل های تابســتانه همچنان در 
باغچه های باغ گل ها موجود اســت، افزود: تنوع 
بسیار باالیی از گل های شمعدانی، گیاهان پیازی، 
تاج خروس و ســایر گل هــا را در این بــاغ می توان 

مشاهده کرد.
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان ادامه داد: هر ساله مناظر زیبای پاییز که 
حاصل خزان گونه های مختلف است بر زیبایی های 
مجموعه آموزشی و تفریحی باغ گل ها افزوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به وجــود ۷۰۰ گونه، رقم 
و ژئوتیپ گیاهــی در باغ گل ها، خــزان گونه های 

گیاهی آن مناظر زیبا و ویژه ای را پدید آورده است.
مرتضایی نــژاد با اشــاره به مجموعه گردشــگری 
گیاهان گرمســیری در باغ گل هــا، گفت: تعداد 
گیاهــان اســتفاده شــده در این مجموعــه ۳۰۰ 

گونه گیاهی از جمله انواع میوه های گرمســیری 
شامل: آناناس، انبه، آواکادو، پاپایا، قهوه، کاکائو، 
گواوا، وانیل، انواع درختان و درختچه های زینتی 
گرمســیری شــامل: ابوتیلون، تاتــوره درختی، 
تکوما، شیشه شور، فردوســی، کاملیا، مورینگا، 
انواع نخل مانند نخل راپیس، نخل کوکوس و انواع 
گیاهان علفی برگ زینتی و گل دار شامل: ارکیده، 
آکمئا، بیلبرژیا، پدیانتوس، استرلیتزیا، کاالته آ، 

کریپتانتوس است.
وی افزود: از جمله جلوه های مجموعه گردشگری 
گیاهــان گرمســیری، آب نمــای صخــره ای بــا 
سنگ های طبیعی به ارتفاع هشت متر، سیستم 
پایدار سرمایش و گرمایش با استفاده از گرمای زمین 
و بهره مندی از روش های سنتی، اجرای بستر خاک 
با استفاده از روش های علمی و نتایج آزمایش های 
آب و خاک، آبیاری گیاهان با استفاده از روش های 
هوشمند و سیستم تهویه و کنترل دما و رطوبت به 

صورت هوشمند است.

میلگــرد آلیــاژی ۳۰ به ســبد محصوالت 
کارخانه عظیم ذوب آهــن اصفهان اضافه 
شــد. سرپرســت خدمــات فنــی و تولید 
مدیریت مهندســی نــورد کارخانــه ذوب 
آهن اصفهان گفت: بــا همت بلند و تاش 
جهاردی کارکنان نورد ۳۰۰ وخدمات فنی 
 ۷۰ cr ۲ تولید، ملیگرد ۳۰ آلیاژی با گرید
برای نخستین بار در مادر صنعت فوالد ایران 
تولید شد. علیرضا مهرابی افزود: بیشترین 
زمینه مصرف ایــن محصول جدید فوالدی 
گلوله های اسباب سیمان یا رول فورچ شده 
اســت که با درخواســت بخش خصوصی 
و در تنــاژ بــاال تولید می شــود. وی گفت: 

تمامی مراحل مطالعاتی، طراحی و تراش 
غلتــک و طراحی هــادی آن در مجموعــه 
خدمات فنــی وتولیــد نورد محقق شــده 

است.
سرپرســت خدمات فنــی و تولیــد مدیریت 
مهندســی نورد کارخانه ذوب آهن اصفهان 
افزود: ایــن محصــول جدیــد مطابــق بــا 
اســتاندارد ۱۰۰۶۰ و به ویــژه کیفیت عالی 
کمتر از ســه دهم به ســبد محصوالت مادر 

صنعت فوالد ایران اضافه شده است.
میلگرد با قطر ۳۰ آلیازی ســومین محصول 
جدید این کارخانه پس از تولید آرک TH ۳۶ و 
ریل مترو UIC ۵۴، در شهریور امسال است.

اداره پست قدیمی ترین نهاد رسمی دولت: 

افزایش دو برابری ترافیک پستی اصفهان 

بابهبود قیمت های جهانی:

روند تولید در پاالیشگاه اصفهان با حداکثر توان 

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان: 

پاییز باغ گل های اصفهان دیدنی است 

رونق تولید در سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها:

میلگرد آلیاژی ۳۰ در سبد محصوالت ذوب آهن 

رئیس اداره دامپزشکی شهرســتان اردستان 
گفت: از ابتدای امسال میزان جوجه ریزی در 
واحدهای مرغداری شهرستان اردستان نسبت 
به مدت زمان مشابه سال گذشــته ۲۵ درصد 

افزایش داشته است. 
سعید راعی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان 
اردستان گفت: نام دامپزشکی در جامعه امروزی 
فقط در درمان حیوانات خانگی خاصه می شود 
در صورتی که دامپزشکی یکی از شاخص های 
مهم هر جامعه ای در بخش بهداشت عمومی و 
ارتقای ســامت جامعه و سامت مواد غذایی 

محسوب می شود.
وی با بیان اینکه بررسی و مبارزه با بیماری های 
دام، طیــور، آبزیــان و... از مهم تریــن وظایف 
علم دامپزشکی اســت، افزود: برنامه ریزی در 
خصوص موضوعــات پیش گیــری و آموزش 
بیماری ها از هــدف گذاری هــای اصلی این 

سازمان است.
رئیس اداره دامپزشکی اردستان تصریح کرد: با 
افزایش واحد های مرغ گوشتی شهرستان تعداد 
آن ها به ۱۳۵ واحد با ظرفیت بیش از ۵ میلیون 
قطعه رسیده است و اردستان همچنان رتبه اول 

تولید گوشت مرغ در استان اصفهان را دارد.
راعی بــا بیان اینکــه از ابتدای امســال  میزان 
جوجه ریزی در واحد های مرغداری شهرستان 
نسبت به مدت زمان مشابه ســال گذشته ۲۵ 
درصد افزایش داشته است، گفت: همچنین 
واحد های مرغ تخم گذار و واحد پرورش پولت 

در شهرستان نیز افزایش داشته است.
وی با اشــاره به راه اندازی مجدد گاوداری پنج 
هزار راسی اردســتان، تصریح کرد: این واحد 
صنعتی بــزرگ پروار بندی گوســاله های نر، با 
هدف تولید گوشت قرمز حدود ۳۰ نفر اشتغال 
مستقیم و ۶۰ نفر به صورت غیرمستقیم را در 
شهرســتان اردســتان ایجاد کرده است و هم 
اکنون بزرگترین واحد پرواربندی کشور محسوب 

می شود.
رئیس اداره دامپزشــکی اردســتان با اشاره به 
۹۵ بازدید دوره ای شــش ماه نخســت امسال 
از واحد هــای قصابــی و مــرغ فروشــی های 
شهرستان، افزود: در این بازدید ها حدود ۶۵۰ 
کیلوگرم گوشــت قرمز و سفید توقیف و ضبط 
شده است. همچنین در بازدید از رستوران های 
شهرستان ۱۵۰ کیلوگرم گوشت قرمز و سفید 

معدوم شده است.
راعی با بیان اینکه ۱۳هزار رأس دام ســبک بر 
علیه بیماری تب مالت تاکنون واکسینه شده اند، 
گفت: همچنین ۱۱۵ هزار رأس دام سبک بر 
علیه بیماری طاعون و ۵۳۱ قاده سگ بر علیه 
بیماری هاری به صورت رایگان واکسینه شدند.

وی افزود: با همکاری شبکه بهداشت و درمان 
و دهیاری روستاها، طویله و اصطبل ۱۱ هزار 
گوسفند و بز به مساحت ۳۹۹ هزار مترمربع سم 

پاشی شده است.
     مشکالت کشتارگاه همچنان ادامه دارد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اردستان در 
خصوص مشکات کشــتارگاه دام اردستان با 
بیان اینکه این کشتارگاه همچنان نواقصی دارد 
و شهرداری  های اردستان و زواره باید نسبت به 
رفع آن اقدام کنند، گفت: نبود ماشین حمل 
گوشــت، قرارداد ناظر بهداشــت، مشکات 
اتاق پیش سرد و پساب کشتارگاه از مشکات 

اساسی این واحد است.
راعی با بیان اینکه شهرداری ها نباید به کشتارگاه 
به عنوان یک منبع درآمد نگاه کنند، زیرا بحث 
سامت مردم و بهداشــت مواد غذایی مطرح 
اســت، خاطرنشــان کرد: کشــتارگاه دام در 
شهرستان درگیر یک سری حواشی شده است 
و یکسری افراد نمی خواهند مشکات این واحد 
که با ســامت مســتقیم مردم در ارتباط است 

برطرف شود.

صنعتگران توانمند در مجتمع فوالد ســبای 
اصفهان به رکورد تولید روزانه ۵ هزار و ۱۴۰ تن 

کاف گرم دست یافتند.
 به گزارش ماین نیوز، تاش گران مجتمع فوالد 
سبا در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 

افتخار دیگری را رقم زدند.
رکورد تولید روزانه کاف گرم به میزان ۵ هزار 
و ۱۴۰ تن در تاریخ ۱۱ مهر ماه 1۴٠٠ به ثبت 
رسید تا رکورد قبلی این مجتمع به میزان پنج 
هزارو ۱۲۳ تن در اردیبهشت ماه سال جاری 

شکسته شود.
با آماده سازی فعالیت های نوسازی اتوماسیون 
نورد گرم و ریخته گری در مجتمع فوالد ســبا 
می توان گام بزرگی برای تحقق تولید سالیانه 
یــک میلیــون و ۶۰۰ هــزار تــن کاف گرم 

برداشت.

خبر خبر

استان

خبر

طرح آبرســانی به روســتای قرغن شهرستان 
گلپایگان با حضور جانشــین ســپاه صاحب 

الزمان استان اصفهان به بهره برداری رسید.
طرح آبرســانی به روســتای قرغن را با ۲ هزار 
و ۲۰۰ متــر لوله گــذاری و ۱۰۰ میلیون ریال 
هزینه بســیج ســازندگی و اهالی روستا اجرا 

کرده اند.
با بهسازی، احیا و مرمت چشــمه آب و قنات 
قدیمی؛ آب برای آبیاری باغ ها و درختان میوه 

به دشت این روستا منتقل می شود.
جانشین سپاه صاحب الزمان استان اصفهان 

در آییــن افتتاح آبرســانی به روســتای غرقن 
گفت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور 
قرارگاه کمک های مومنانه را سپاه راه اندازی 
کرد و تمام ظرفیت خود را برای کمک به مردم 

به کار گرفت .
ســردار علی مقواســاز افزود: توزیــع ۳ هزاز 
جهیزیــه بــا کاالی ایرانــی؛ آزادی زندانیــان 
جرائم غیر عمد و توزیع بســته های معیشتی، 
لوازم تحریر، کمک آموزشی، کمک درمانی و 
پزشــکی از مهمترین اقدامات سپاه در دوران 

کرونا بوده است.

با ورود دستگاه تولید ماسه به مدار تولید تا چند ماه 
دیگر سازمان عمران شهری شــهرداری اصفهان 
در تولید این محصول اســتراتژیک به خودکفایی 
می رســد. مدیــر عامل ســازمان عمران شــهری 
شهرداری اصفهان، کاربرد این ماسه های تولیدی 
را در زمینه اجرای طرح های عمرانی شهرداری بیان 
کرد و گفت: انواع قالب نیوجرســی مورد استفاده 
در رینگ های حفاظتی، کف فرش بتنی )تک الیه 
پرس تر و دو الیه پرس خشــک( در ابعاد مختلف از 
جمله این تولیدات است. طرفه تابان افزود: همچنین 
کارخانه تولید کــف فرش بتنی بــا ظرفیت تولید 
اسمی ۴۰۰ متر مربع در هر شیفت کاری مشغول 

به فعالیت و در خط تولید آن از پرس ۲۸۰ تنی برای 
تراکم قطعات استفاده شده است.

وی با اشــاره به راه اندازی واحد مدیریت بازرگانی و 
مشارکت ها در ســازمان عمران شهرداری، گفت: 
وظیفه این واحد فعالیت های مشــارکتی، نهادینه 
کردن فروش ها و آینده پژوهی تولید محصوالت است. 
مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان 
افزود: افزایش مشــارکت ها، توسعه فعالیت های 
تعاونی مســکن کارکنان، افزایش فروش مصالح و 
تولیدات جدید در مجتمع تولیدی صفه و برقراری 
ارتباط قوی تر با کانشهر های اطراف نیز از مهمترین 

اقداماتی است در این سازمان صورت گرفته است.

خبرخبر
بهره برداری از طرح آبرسانی 

به روستای قرغن شهرستان گلپایگان 
شهرداری اصفهان 

در آستانه خودکفایی در تولید ماسه 

رئیــس اداره منابــع طبیعــی 
شهرســتان فاورجــان گفت: 
با پیگیــری رئیس دادگســتری 
شهرستان و رئیس دادگستری اســتان اصفهان و 
همچنین دستور رئیس قوه قضائیه، ۴۰ هزار هکتار 
از اراضی ملی از شرکت خلع ید و به دولت منتقل شد. 
به گــزارش روابط عمومی ســازمان منابع طبیعی 
استان اصفهان، مسعود یکتافر اظهار داشت: ۴۰ 
هکتار از اراضی ملی جوچی در این شهرستان طی 
قراردادی طبــق ماده ۳۱ آئین نامــه اجرایی الیحه 
اصاح الیحه قانونی واگــذاری و احیا اراضی برای 
انجام طرح کشاورزی در اختیار شرکتی تحت عنوان 

ابجد قرار داشت.
 رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان فاورجان ادامه 
داد: این شرکت از ۳۰ ســال پیش این ۴۰ هکتار از 
اراضی ملی را اجاره کرده بود و در سال ۱۳۹۸ با اتمام 
قرارداد، زمین را باید بــه دولت باز می گرداندند؛ اما 
مدعیان مالکیت از بازگرداندن اراضی ملی به دولت 

و منابع طبیعی امتناع کردند.
وی با اشاره به شکایت این اداره از افراد مدعی مالکیت 
اراضی ملی، افزود: رأی در دادگاه بدوی مبنی بر خلع 
ید شرکت از اراضی ملی و الزام به بازگرداندن این ۴۰ 
هکتار به دولت صادر شد؛ اما با اعتراض این شرکت 
رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر استان، نقض 

شد و براســاس آن منابع طبیعی و آبخیزداری باید 
سند این ۴۰ هکتار را به نام شرکت منتقل می کرد.

یکتافر با اشاره به اینکه طبق رأی دادگاه تجدیدنظر، 

امور انتقال سند در دســت اقدام بود، ابراز داشت: 
با توجه به اینکه رأی صــادره دارای نقص هایی بود 
و کارشــناس دادگســتری این اراضی را که بیش از 
۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت، حدود ۲۰ میلیارد 
تومان ارزش گذاری کرده بود و ایــن ارزش گذاری 
خاف واقع بود، این موضــوع را با کمک مدیرکل و 
رئیس حراست اداره منابع طبیعی استان، رئیس 
دادگســتری شهرســتان و رئیس کل دادگستری 
استان اصفهان پیگیری کردیم و در نهایت با دستور 
حجت االسام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه 
رأی دادگاه تجدید نظر مبنی بر انتقال سند به این 

شرکت، متوقف شد.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان 
می گوید: مهمترین مانع توزیع 
عادالنــه خدمــات آبفــا، وجود 
انشعابات غیر مجاز است. هاشم امینی که در نشست 
مشترک مدیران و مسئوالن خدمات مشترکین آبفای 
مناطق خودگردان ســخن می گفت افزود: برخی 
افراد با نصب انشعابات غیر مجاز و غیر قانونی از توزیع 
عادالنه خدمات آبفا به ســایر مشترکین جلوگیری 
می کنند. وی در عین حال از مســئوالن مشترکین 

ادارات آبفای خودگردان خواست شناسایی و قطع 
انشــعابات غیر مجاز آب و فاضاب را در دستور کار 

خود قرار دهند.
امینی در بخش دیگری از سخنانش از راه اندازی و 
فعالیت سامانه خدمات غیرحضوری ۱۵۲۲ در پنج 
ســال اخیر به عنوان تجربه ای موفق که سهم قابل 
توجهی در کاهش سفر های درون شهری و آلودگی 
هوا داشته است نام برد و گفت: باید از تجربیات این 
سامانه در جهت شفاف سازی اطاعات و خدمت 

رسانی مستمر و پایدار به مشترکین در سطح ۹۸ شهر 
و ۹۴۹ روستای تحت پوشش استفاده کرد.

وی در پایان سخنانش راه اندازی سامانه الکترونیکی 
تهیه و گردش صورت وضعیت هــا )تدکار( با هدف 
توسعه خدمات الکترونیکی را قابل تقدیر دانست 
و گفت: با اجرای طرح تدکار در بخش مشــترکین،  
افزایش سرعت، دقت، شفافیت، سامت اداری و 
کاهش احتمال تخلف، توسعه خدمات الکترونیک، 
افزایش رضایــت ذینفعــان، کاهش تشــریفات و 
مراجعات اداری به شرکت حاصل می شود که بسیار 

ارزشمند است.  

آزادسازی ۴۰  هکتار از اراضی ملی در فالورجان 

مدیرعامل آبفای استان اصفهان اذعان کرد؛

انشعابات غیرمجاز؛ مهمترین مانع توزیع عادالنه خدمات آبفا
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افزایش 2۵ درصدی 
جوجه ریزی در مرغداری های

 اردستان 

رونق تولید در صنعت فوالد:
رکورد تولید روزانه

 ۵ هزار و 1۴۰ تن کالف گرم
 در فوالد سبا 
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فالت مرکزی در یک قدمی خالی از سکنه  شدن!

یک کارشناس ارشد حوزه منابع 
آبی گفت: ناکارآمدی بخش آب 
کشــور، محصول تصمیم های 
شــورای عالی آب بــوده و همیــن موضوع فات 
مرکزی را در یک قدمی خالی از سکنه  شدن قرار 

داده است. 
داریوش مختــاری اظهار کــرد: بر پایــه صورت 
جلسه های منتشر شده شورای عالی آب کشور، 
از نخستین جلسه این شورا در ۱۲ آبان ۱۳۸۱ تا 
جلسه آخرین آن که در ۱۳ آبان ۱۳۹۸ بوده، این 
نهاد مهــم و کلیدی ۴۰ جلســه رســمی را برگزار 
کرده و ایــن جلســه ها، انبوهــی از تصمیم های 
اجرایی در بخش آب کشــور گرفته شده و اکنون 
که پیامدهای این تصمیم ها آشــکار شــده است 
می بینیــم کــه اساســا این تصمیم ها از مســیر 

کارشناسی الزم گذر نکرده بودند.
وی با بیان اینکه پیش از آن، هرگونه تصمیم گیری 
در بخــش آب کشــور بر اســاس قوانیــن بودجه 
ســالیانه یا قانون  هــای موضوعه مجلــس بوده 
اســت، افزود: به طــور معمول پیشــنهاد یا الزام 
هرگونه اقدام اجرایی در قالب طرح )پیشنهادات 
کمیسیون های مجلس به صحن علنی( و الیحه 
)پیشنهاد مصوب هیات دولت به مجلس شورای 
اسامی( به دولت سپرده می  شد و دولت موظف 
بود از مسیر سازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور 
مطالعــات الزم را انجام دهد و مســئولیت نهایی 

تصمیم ها را بر عهده بگیرد.
مختاری افزود: پس از پایه  گذاری شــورای عالی 
آب در ســال ۱۳۸۰، ایــن فرایند برچیده شــد و 
تصمیم  های کلیدی در شــورای عالی آب گرفته 
شدند و این تصمیم ها گاهی با گزارش های موردی 
و شــتاب زده همراه بودند و گاهی تصمیم هایی 
بودند که به میزان کافی امکان مطالعات نیافتند. 
حضور یک نفر نماینده مجلس در شــورای عالی 
آب به عنوان عضو ناظر، عما نهــاد قوه مقننه را 
از هر گونه اســتیضاح وزیر نیرو ذیل تصمیم  های 
شورای عالی آب، رفع مسئولیت کرد. تشکیل این 
نهاد عما خــاف اصــل تفکیک قــوا در قانون 
اساسی یعنی اصل ۵۷ و یک اشتباه آشکار بوده 
که ناکارآمدی فزاینده را در بخش آب کشور پدید 
آورده اســت. این کارشــناس ارشــد حوزه منابع 
آبی تصریح کرد: فرونشســت زمین در چند صد 
دشت کشور که به دنبال اجرای نمادین، شعاری، 

ســطحی و ناقص طرح های بســیار مهم تعادل  
بخشی منابع آب زیرزمینی پدید آمدند و منازعات 
فزاینده آبی که به دنبال طرح های بدون مطالعه 
و غیرکارشناسی انتقال آب بین حوزه ای تشدید 
شــدند و هم اکنون نیز اجرای طرح های پر سر و 
صدا و در همان حال با بازده بسیار اندک و پرخطر 
انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فات 
مرکزی، دامنه فزاینــده ای از نگرانی هــا را پدید 
آورده است که جغرافیای ایران را در یک قدمی یک 
مهاجرت چند ده میلیونی و نابــودی آثار تاریخ و 

تمدن آن قرار داده است.
مختاری با بیان اینکه دست کم چند هزار مسجد 
و مکان های مذهبــی تاریخــی و چندصد هزار 
اثر تاریخــی دیگر با معمــاری شــگفت  انگیز و 
بی همتا در یک قدمی َتَرک برداشــتن ناشــی از 
فرونشست زمین در شــهرهای تاریخی واقع در 
فات مرکزی ایران هســتند، گفت: هزاران پل و 
معبر تاریخی در آستانه ویرانی هستند. اختال 
و آسیب به مناطق مسکونی و پروژه  های عمرانی 

و راه ســازی نوپا را نیز باید به این فهرست افزود. 
در همیــن حال همچنــان شــاهد تصمیم  های 
غیرکارشناســی، متناقض، متضاد و شتاب زده 
شــورای عالی آب هســتیم. نهادی که می توان 
گفت اگر غیرقانونی نباشــد، قطعا شبه قانونی 

و ناکارآمد است.
وی با بیان اینکه شــک در مورد عملکرد شــورای 
عالــی آب از زمانی آغاز شــد که بودجه ســاالنه 
برای بندهای ۱۵ گانه طرح  های تعادل  بخشــی 
به تدریج به عدد صفر نزدیک شد و در همان حال 
طرح هــای خطرناک و آســیب  زا و بــدون توجیه 
اقتصادی انتقال آب از خلیــج فارس در بندهای 
یکم و پنجم صورتجلسه سی و ششم به تاریخ ۱۲ 
آذر ۱۳۹۷ به یکباره در دســتور کار قرار گرفتند، 
اظهار کرد: تصمیم هایی که برخاسته از تجمیع 
ناکارآمد قدرت در متن یک نهاد موضوعه بخش آب 
کشور بوده است؛ وانگهی برچیده شدن این نهاد 
و بازگشت به همان فرایند معمول و معقول پیشین 
که در آن پاسخگویی خواستن از مجلس شورای 

اســامی از عملکرد قــوه مجریه الزامی اســت، 
مسیر آسیب زای فعلی را به مســیر مناسب تر آن 

باز می گرداند.
این کارشناس ارشــد حوزه منابع آبی ادامه داد: 
در همان حال الزم اســت یک وحدت رویه در قوه 
مجریه در بخش آب، کشــاورزی و منابع طبیعی 
پدید بیایــد و هماهنگی الزم بین ده  ها دســتگاه 
اجرایی که وظایف تکــراری فراوانی دارند و تضاد 
عملکرد پیدا کرده اند، پدید آید. به این ترتیب نیاز 
نخواهد شد که قوه مقننه از وظیفه اصلی اش در 
بخش آب بازبماند و کارآمدی و پاسخگویی بخش 

آب کشور از بین برود.
بــه گفته مختــاری اکنون کــه فات مرکــزی در 
انبوهــی از مخاطرات ناشــی از بحــران آب قرار 
گرفته است، قوه مقننه نمی تواند وزرای دوره های 
مختلف نیرو و جهاد کشاورزی را مورد پاسخگویی 
قرار دهد، زیرا از پیش، عما قوه مقننه با معرفی 
یک نفر عضو ناظر، رفع مسئولیت از عملکرد خود 

کرده است.

خبر

مدیر کل راه آهن اســتان اصفهــان گفت: 
حمل بار در بخش ریلی این منطقه در نیمه 
اول امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
هفت درصد افزایش یافت و در بخش مسافر 

۲ برابر شد. 
سید رضا سادات حســینی افزود: نیمه اول 
امســال بیش از ۱۱۹ هزار واگن در خطوط 
ریلی اصفهان تخلیه و یا بارگیری شد که این 
میزان در مقایســه با زمان مشــابه سال قبل 
برحســب تن بار هفت درصد و بر حسب تن 

کیلومتر ۲۲ درصد رشد داشته است.
مدیر کل راه آهــن اصفهان بــه جابه جایی 
بیش از ۵۰۰ هزار مسافر در مسیرهای ریلی 
اســتان اصفهــان در نیمه اول ســال جاری 
اشــاره کرد و افزود: این میــزان حمل و نقل 
نسبت به زمان مشابه ســال قبل ۲ برابر شد 
که رونق ســفرها و کاهــش محدودیت های 

کرونایی عامل اصلی آن است.
ســادات حســینی افزود: در ۲ ماه نخست 
ســال قبل فعالیــت قطارهای مســافری به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا متوقف شــد اما 
امسال شــاهد افزایش تردد مسافر با رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی هستیم.
مدیر کل راه آهن اصفهان با بیان اینکه مرداد 

امســال یک رام قطار مســافربری در مسیر 
اصفهان به مشهد به ناوگان ریلی افزوده شد، 
گفت: در شرایط فعلی به منظور پیشگیری از 
شیوع کرونا تنها ۵۰ درصد ظرفیت قطارها 

مسافرگیری می شود.
به گفته وی، عــاوه بر قطارهــای مبداء به 
مقصد،روزانه ۲۱ رام قطار ترانزیتی از مبداء 
تهران به مقصد شیراز، یزد، کرمان، زاهدان، 
بندر عباس و در محورهای تحت پوشش این 

اداره کل تردد دارد.
اســتان اصفهان ۳۵ تا ۴۰ رام قطار باری با 
ترافیک باال در روز دارد و از نظر تخلیه بار رتبه 
نخســت)با ۳۳ درصد از ســهم کل کشور(، 
از نظر صــدور بارنامــه رتبــه دوم، از نظر تن 
کیلومتر رتبه سوم و از نظر تناژ بارگیری رتبه 

چهارم کشوری را دارد.
ســهم راه های ریلی نســبت به کل راه ها در 
استان اصفهان ۱۸ درصد،سهم جابه جایی 
مســافر در راه آهن نســبت به همه بخش ها 
هشــت درصد و ســهم حمــل و نقل بــار در 
راه آهن نسبت به کل در اســتان ۲۵ درصد 

است.
۲۱ منطقه راه آهن در سراســر کشور وجود 

دارد.

جابه جایی مسافر امسال 
در بخش ریلی اصفهان 2 برابر شد 

خبر خبر

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان گفت: 
براساس شــیوه نامه اباغی از استان اصفهان 
شــرط حضور دانش آموزان در فضای آموزشی 

تزریق واکسن کرونا است. 
حسن ذبیحی مدیر شبکه بهداشــت و درمان 
اردستان گفت: با اعام دانشگاه علوم پزشکی 
استان اصفهان و در راستای اجرای برنامه های 
مدیریت بحران، آزمایشگاه مرکزی شهر اردستان 
به عنوان آزمایشگاه مرجع با هدف پاسخگویی 
سریع در بحران های احتمالی شهرستان های 

شرق استان معرفی شده است.
وی افزود: براســاس تفاهم بین وزارتخانه های 
آموزش و پرورش و بهداشت و درمان تمام دانش 
آموزان و معلمان و اعضای کادر مدرسه باید دو 
دوز واکسن کرونا را تزریق کرده باشند تا بتوانند 
در واحد های آموزشــی که به صورت حضوری 

فعالیت دارند شرکت کنند.
مدیر شــبکه بهداشــت و درمــان اردســتان با 
بیان اینکه براساس شیوه نامه اباغی از استان 
شــرط حضور دانش آموزان در فضای آموزشی 
انجام واکسیناسیون است، تصریح کرد: دانش 
آموزان و کادر واحد های آموزشی که می خواهند 
به صورت حضوری فعالیت داشته باشند ملزم به 

داشتن کارت واکسن هستند.
ذبیحی گفت: جمعیت گروه ســنی ۱۲ تا ۱۸ 
سال منطقه اردستان ۲۳۶۸ نفر است که تاکنون 
۱۲۴۰ نفر )حدود ۵۲ درصد( واکسینه شدند. 
همچنین جمعیت گروه ســنی ۱۲ تا ۱۸ سال 
بخش زواره ۸۷۴ نفر است که با همکاری آموزش 
وپرورش این منطقه ۷۲۳ نفر )حدود ۸۲ درصد( 

واکسینه شدند.
وی با بیان اینکه واکسیناســیون دانش آموزان 
پیش از این آغاز شــده است، خاطرنشان کرد: 
در صورت نیاز شیفت های کاری همکارانمان 
در روز های آینده در مراکز تزریق واکسیناسیون 
افزایش پیدا خواهد کرد تــا هر چه زودتر دانش 

آموزان به کاس های درس بازگردند.

مدیر شبکه بهداشت 
و درمان اردستان: 

شرط حضور در مدارس، 
تزریق واکسن کرونا است 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 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 در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. رای شماره ۲۵۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ آقای علی معین نجف آبادی فرزند 
محمدعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۰۳/۶۵ مترمربع مجزی شده از پاک 
شماره ۲  فرعی از ۵۹۱ اصلی واقع در قطعه ۷ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی 
مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۱۹۵۰۸۰ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 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 در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. رای شماره ۲۷۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۸ آقای محمدسلمان ملک آبادی فرزند 
یداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۵۱/۱۹ مترمربع مجزی شده از پاک 
شماره ۸۸۱  اصلی واقع در قطعه ۳ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک 
رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۱۹۵۱۷۳ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 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 در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۲۵۷۰ و ۲۵۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ آقای 
علیرضا حشمی نجف آبادی فرزند غامرضا نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم طوبی 
کریمی قهدریجانی فرزند محمدعلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ۱۲۶/۵۰ مترمربع مجزی شده از پاک شماره ۳۶  فرعی از ۴۹۱ اصلی واقع 
در قطعه ۸ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ - حجت 
اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی - ۱۱۹۵۱۴۵ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 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 در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. رای شماره ۲۷۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ خانم اکرم زواران حسینی نجف آبادی 
فرزند مهدی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت ۳۹/۴۶ مترمربع مجزی شده 
از پاک شماره ۳۷۱  اصلی واقع در قطعه۱۰ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی 
مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۱۹۶۶۲۰ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 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 در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۲۸۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۹ آقای حسینعلی حبیب 
الهی نجف آبادی فرزند علی محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۴۴/۲۷ 
مترمربع مجزی شده از پاک شماره ۸۸۲/۱ و ۸۸۹ اصلی واقع در قطعه ۷ بخش ۱۱ 
حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ - حجت اله کاظم زاده 
اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف سیدروح اله موسوی 

- ۱۱۹۶۶۰۵ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳۷۴۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کاسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۹۱۶ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
اشرف محمدی جوآبادی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به نیم دانگ مشاع از یکباب 
کارگاه پاک شماره فرعی ۸۲۰ از اصلی ۹۹ واقع در بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه تقاضای اولیه و مستندات 
و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را 
اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه 
شده و مستندات ضمیمه شامل به موجب سند ۱۹۳۴۴۲ مورخ ۸۸/۹/۱ دفتر ۷۳ از 
رضا محمدی یک سهم از ۲۶ سهم پاک فوق خریداری و به موجب سند ۸۱۴۶۸ مورخ 
۹۸/۱۲/۱ دفتر ۷۳ نیم سهم پاک فوق خانم اشرف محمدی خریداری و به موجب 
قولنامه نیم سهم پاک از قربانعلی محمدی خریداری نموده که در جایی دیگر قولنامه 
قید شده ۱۲۴ مترمربع و به موجب قولنامه ای دیگر متقاضی ۷ مترمربع پاک فوق را از 

محمدحسن و خانم فاطمه محمدی و اشرف محمدی و مهدی محمدی و زهره محمدی 
خریداری نموده و ماحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت 
آقای/خانم اشرف محمدی جوآبادی به شناسنامه شماره ۹۸۳ کدملی ۱۱۴۰۸۴۶۷۲۸ 
صادره فرزند محمدعلی نسبت به نیم سهم مشاع از یکباب کارگاه به مساحت ۲۹۸/۱۴ 
مترمربع پاک شماره فرعی ۸۲۰ از اصلی ۹۹ واقع در دهکده جوی آباد بخش ۱۴ حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال در سه 
قسمت دوم شرقی است به طولهای ۱۱/۰۰ متر و ۱۷/۳۲ متر و ۱۲/۴۵ متر دیوار به دیوار 
باقیمانده، شرقا به طول ۴/۷۵۵ متر درب و دیواریست به گذر، جنوبا به طول ۲۳/۹۶ متر 
دیوار به دیوار پاک ۸۲۱ فرعی، غربا به طول ۲۰/۸۸ متر دیوار به دیوار باقیمانده دراجرای 
ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از طی 
تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام 
نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ 

- رییس اداره ثبت اسناد و اماک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۹۳۳۹۲ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳۷۴۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده 
کاسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۶۱۳ مربوط به تقاضای آقای/خانم رضا محمدی مبنی 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ۵ دانگ و نیم مشاع از یکباب کارگاه پاک شماره فرعی 
۸۲۰ از اصلی ۹۹ واقع در بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات 
پس از مطالعه پرونده و ماحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق 
پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل به موجب 
سند ۱۹۳۴۴۲ مورخ ۸۸/۹/۱ دفتر ۷۳ رضا محمدی یک سهم را خریداری و به موجب 
سند ۸۱۴۶۸ د مورخ ۹۸/۱۲/۱ دفتر ۷۳ نیم سهم پاک را خانم اشرف محمدی و به موجب 
قولنامه نیم سهم پاک از قربانعلی محمدی خریداری که در جایی دیگر از قولنامه قید شده 
۱۲۴ مترمربع و به موجب قولنامه دیگر متقاضی ۷ مترمربع پاک فوق را از محمدحسن 
محمدی و خانم فاطمه محمدی و محمد محمدی و زهره محمدی خریداری نموده است 
و ماحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته 
و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بامنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم رضا 
محمدی به شناسنامه شماره ۲۳ کدملی ۱۱۴۲۱۹۱۲۸۱ صادره فرزند قربانعلی نسبت به 
پنج دانگ و نیم مشاع از یکباب کارگاه به مساحت ۲۹۸/۱۴ مترمربع پاک شماره فرعی 
۸۲۰ از اصلی ۹۹ واقع در دهکده جوی آباد بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و 
رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال در سه قسمت دوم شرقی است به طول های 
۱۱/۰۰ متر و ۱۷/۳۲ متر و ۱۲/۴۵ متر دیوار به دیوار باقیمانده، شرقا به طول ۴/۷۵ متر 
درب و دیواریست به گذر، جنوبا به طول ۲۳/۹۶ متر دیوار به دیوار پاک ۸۲۱ فرعی، غربا به 
طول ۲۰/۸۸ متر دیوار به دیوار باقیمانده دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت 
اسناد و اماک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ - رییس اداره ثبت اسناد و اماک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – ۱۱۹۳۴۰۱ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳۸۴۸، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کاسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۵۴۲ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
مریم شاه مرادی ورنوسته رانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی 
از پاک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی 
است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه 
شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
ضمیمه شامل سند ۱۷۷۴۵۳ مورخ ۸۶/۱۱/۱۳ دفتر ۷۳ و ماحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به 
ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
و بامنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مریم شاه مرادی ورنوسته 
رانی به شناسنامه شماره ۶۸۴۲ کدملی ۳۲۵۱۶۷۳۲۴۶ صادره فرزند نجف نسبت به 
ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت ۱۷۶ مترمربع پاک شماره ۹ فرعی از 
۱۵۶ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با 
حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن 
مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به 
صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ - رییس اداره ثبت اسناد 

و اماک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۹۳۶۱۸ / م الف 

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳۸۲۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده 
کاسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۰۴۳ مربوط به تقاضای آقای/خانم ناصر سی منی 
مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پاک شماره فرعی از اصلی 
واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده 
و ماحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ 
وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه از تقی قربانی 
و ماحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته 
و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بامنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم ناصر 
سی منی به شناسنامه شماره ۲۷۰۶ کدملی ۱۲۹۰۷۸۴۳۰۲ صادره فرزند عباس نسبت 
به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۲۹۷.۸۴ مترمربع پاک شماره ۹۳۵ فرعی از ۷۵ 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل 
صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره 
ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ - رییس اداره ثبت اسناد و اماک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – ۱۱۹۴۱۰۳ / م الف

آگهی



سال پنجم - شماره  12۴۶ 
 یکشنبه  18 مهر 1۴۰۰ - ۳ ربیع االول 1۴۴۳
1۰5  اکتبر   2۰21 رفهنگ

پروانه ها با یاد علی لندی به پرواز درآمدند
جشـنواره  چهارمیـن  و  سـی 
بین المللـی فیلم هـای کـودکان 
و نوجوانـان بـا برگـزاری افتتاحیه 
و بـا شـعار »سـینما سـرزمین« خیـال در اصفهـان 

آغـاز شـد.
سـالن اجاس هـای بین المللـی اصفهـان میزبـان 
مراسـم افتتاحیه سـی و چهارمیـن دوره جشـنواره 
بین المللی فیلم هـای کودکان و نوجوانـان بود. این 
برنامه با حضور داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان 
جشـنواره آغـاز شـد و بـار دیگـر پروانه هـا بـر فـراز 

نصف جهـان بـه پـرواز درآمدند.
جشـنواره ای که هویتـش را از کـودکان و نوجوانان، 
نسـل های آینده سـاز این کشـور می گیرد، در بستر 
تاریخ غنـی اصفهان شـکل گرفتـه و حـاال تبدیل به 
شناسـنامه ای برای این شهر شده اسـت. جشنواره 
فیلـم کـودک تنهـا یـک رویـداد بـرای اصفهانی هـا 
نیست، این جشنواره رخ دادی است که شهروندان 
را درگیـر می کنـد و حـال و هـوای آن بـه خوبـی در 

گوشه گوشـه شـهر جاریست.
اگرچه سـال گذشـته جشـنواره به صـورت ترکیبی 
از فیزیکـی و مجـازی برگـزار شـد و اصفهانی هـا 
سـهمی در برگـزاری جشـنواره ای کـه بـا نامشـان 
اسـت، نداشـتند؛ اما امسـال بار دیگر جشـنواره به 
خانه خودش که دبیرخانه دائمی اش نیز آنجاسـت 
بازگشـته. با ایـن حـال رد کرونـا همچنـان بـر تـن 
جشـنواره دیـده می شـود و در دوره سـی و چهـارم، 
برخاف دوره های گذشـته افتتاحیه بـدون حضور 
آحـاد شـهروندان و کودکان شـهر در سـالن اجاس 

برگـزار شـد.
     یاد و خاطره شهید علی لندی در جشنواره ۳۴

این برنامه بـا اجرای محمد سـلوکی آغاز شـد. البته 
سـلوکی ورودی غیـر معمول به سـن داشـت و اول با 
سـقوطی آزاد با لباسـی فضانوردی از سـقف سـالن 
اجاس بـه وسـط سـالن آمد و سـپس بـه روی ِسـن 
رفـت. پـس از ورود حماسـی، »عمـو آب نباتـی« بـه 

اجـرای مراسـم پرداخت.
بین المللـی  فیلم هـای  از جشـنواره  ایـن دوره 
کودکان و نوجوانان با یاد و خاطـره نوجوان قهرمان 
خوزسـتانی یعنـی علـی لنـدی آغـاز بـه کار کـرد. 
علـی لنـدی نوجوانـی بـود کـه در اثـر آتش سـوزی 
خانـه همسـایه خـود بـه دل شـعله ها زد و دو نفـر از 
همسـایگان خود را نجـات داد. قصه ایـن نوجوان با 
درگذشـت او بر اثر عوارض سـوختگی تبدیل به یک 

تـراژدی ابرقهرمانانـه در تاریخ ایـران شـد.
     نسلی نو باید از هویت ایران 

اسالمی پاسداری کنند
در ادامه ایـن مراسـم، علی رضـا تابـش بیانیـه سـی 
و چهارمیـن دوره جشـنواره بین المللـی فیلم هـای 
کـودکان و نوجوانـان را قرائت کرد. در بخشـی از این 
بیانیه آمـده اسـت: این دوره از جشـنواره بـه روایتی 
آخرین جشـنواره قرن و بـه روایتی اولین جشـنواره 
قـرن جدیـد اسـت. این قـرن سرشـار از فرصت هـا، 
تهدیدهـا و واقعیت هایی نوین اسـت کـه مخاطبان 

آن سرنوشـت کشـورمان را رقم خواهنـد زد.
دبیـر سـی و چهارمیـن جشـنواره بین المللـی 
فیلم هـای کـودکان و نوجوانـان گفت: ایـن دوره از 
جشـنواره را می تـوان عرضه محصوالت سـینمایی 
بـرای نسـل آینـده دانسـت نسـلی کـه بایـد آینـده 
کشـور را در دنیـای نـو تعریـف کننـد و از قـدرت، 
فرهنـگ، غـرور و هویت ایـران اسامی پاسـداری 
کننـد. کشـورما و جهان، قـرن نـو را با بیمـاری همه 
گیـر و سـوگ آعـاز کرده انـد، کرونـا اولیـن خاطـره 

جمعـی نسـلی اسـت کـه مخاطبان این جشـنواره 
محسـوب می شـوند.

     با جادوی سینما از داغ خانواده های سوگوار 
کرونا بکاهیم

همچنیـن در بخشـی از ایـن مراسـم رمضانعلـی 
معتمـدی، مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی پیام 
محمدمهـدی اسـماعیلی، وزیـر فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی را بـه جشـنواره فیلـم کـودک خوانـد. در 
جشـنواره  اسـت:  آمـده  پیـام  از ایـن  بخشـی 
بین المللـی فیلم هـای کـودکان و نوجوانـان، بـه 
واسـطه ی حضـور زالل فرزندان ایـن سـرزمین، 
همـواره میعـادگاه همدلی هـای مهربانانـه بـوده 
اسـت. رویاپردازی هـای کودکانـه و نوجوانانـه مولد 
نشـاط و سـرزندگی بوده و رنـگ امیـد و آرزو به نقش 

واقعیت هـای جهـان امـروز می زنـد.
در بخـش دیگـری از ایـن پیـام تاکیـد شـده: شـعار 
امسـال جشـنواره بـا عنـوان »سـینما سـرزمین 
خیال« بیانگـر رسـالت خطیر هنـر هفتـم در حفظ 
روحیـه رویاپـردازی و نشـاط آفرینـی برای کـودکان 

و نوجوانـان سـرزمین مـا و همـه جهـان اسـت تـا در 
دوران سـختی کـه بـه واسـطه همـه گیـری بیماری 
کرونا بـر ما گذشـت، بـا جـادوی سـینما بـه فردایی 
سرشـار از آرامـش و دوسـتی بیندیشـیم و از داغ 
کودکان و نوجوانان و خانواده های سـوگوار و آسیب 

دیده ی ایـن بـای عالم گیـر بکاهیـم.
     جناب خان مهمان ویژه افتتاحیه

پـس از سـخنرانی های شـهردار اصفهـان و دبیـر 
جشـنواره، پخش زنـده تلویزیونی مراسـم بـه پایان 
رسـید و پس از آن جناب خان مهمان ویژه این برنامه 

بـه روی ِسـن آمد.
در بخش انتهایی مراسـم افتتاحیه جشـنواره سـی 
و چهـارم بـه یـاد و خاطـره مرحـوم علی سـلیمانی، 
بازیگـر مرحـوم سـینمای ایران فیلمی پخـش شـد. 
سـلیمانی به دلیل ابتاء به بیماری کرونـا ۲۱ مرداد 

ماه درگذشـت.
گفتنی اسـت که آثار این دوره از جشـنواره بـه غیر از 
اصفهـان، در تهران و ۲۱ شـهر دیگر اکـران خواهند 

. شد

گزارش

یکی از کارگردانان سینمای کودک معتقد است که 
در حق جشنواره فیلم کودک اجحاف شده؛ چرا که 
از ظرفیت چنین جشنواره ای می توان برای داشتن 
اکران های مختلف فیلم های حوزۀ کودک و نوجوان 

در همۀ شهرهای کشور استفاده کرد. 
مختار عبداللهی که با فیلم »میان صخره ها« در سی 
و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان حضور دارد، دربارۀ این فیلم می گوید: 
دو سال پیش و در حین ساخت یک مستند با پسری 
چوپان آشنا شدم. جرقۀ ابتدایی نگارش فیلم نامۀ 
»میان صخره ها« از همان جا زده شد و سعی من این 
بود که برای بازی در فیلم نیز از خود این پسر استفاده 
کنم اما میسر نشــد چرا که او با  دوربین غریبه بود و 

ذهنیتی نیز از سینما و فیلم نداشت.
این کارگردان ادامه می دهد: در ساخت این فیلم به 
برخی جزئیات مثل نام ابراهیم )نوجوان چوپان آن 
فیلم مستند( وفادار ماندم و در نهایت از حدود ۵۰۰ 
نفر تست گرفته شد که به دلیل تعطیل بودن مدارس 

سختی های خاص خودش را داشت.
او تصریح می کند: پــس از یک هفته تمرین از بین 
حدود ۱۵ نفری که گزینش شــده بودند دو کودک 
به نام هــای آندیا یحیایــی )بازیگر نقــش دختر( و 
حمیدرضا غیبی )بازیگر نقش پسر( را برگزیدیم تا 
قصۀ دو کودک را روایت کنیم که با گله گوسفند خود 
به کوه می روند، به دلیل شرایط خاصی در آنجا گرفتار 

می شوند و مجبورند در کوه بمانند.
عبداللهی با اشاره به اینکه این فیلم تمام عناصری که 

ساخت یک فیلم را سخت می کند در خود داشته، 
یادآور می شود: »در میان صخره ها« دو کودک را در 
همزیستی و تقابل با طبیعت  نشان می دهد و این 
ماجرا تعلیق را در فیلم ضروری می سازد. کل فیلم در 
یک تک لوکیشن در جغرافیای بختیاری و شهرستان 
زیبای لردگان می گذرد کــه کار و نوع بازی گرفتن 

از بازیگر کودک را منحصربه فرد و سخت می کند.
به زعم این کارگردان شــرایط ســینمای کودک در 
حال حاضر خــاص اســت. او دراین بــاره توضیح 
می دهد: میزان اکران فیلم های کــودک در طول 
سال بسیار اندک است و این امر تا حدودی به شرایط 
کلی رکود سینما برمی گردد و بخشی نیز، ناشی از 

بی توجهی به سینما و حتی گیشه است.
عبداللهی، با اشــاره به اینکه بزرگان ســینمای ما 
خود را مدیون ســینمای کودک می دانند، چراکه 
بســیاری از آن هــا کارشــان را از همین فضــا آغاز 
کرده اند اظهــار می کند: از دیدگاه مــن اکنون در 
حق جشــنواره کــودک اجحاف می شــود چرا که 
به طور مثال فیلم »میان صخره ها« تنها یک اکران 
در تهران دارد درحالی که از ظرفیت چنین جشنواره 
منحصربه فردی می توان برای برگزاری اکران های 

مختلف در همه شهرهای کشور استفاده کرد.
سی و چهارمین جشــنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان، با مشارکت سازمان سینمایی، 
بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان، از ۱۶ تا 
۲۱ مهر۱۴۰۰در دو بخش مسابقه ایران و مسابقۀ 

بین الملل، برگزار خواهد شد.

ضرورت اکران فیلم های جشنواره کودک 
در سینماهای کشور

سینما کودک

شــهردار اصفهان گفت: باید جشــنواره بین 
المللی فیلم های کــودکان و نوجوانان از یک 
رخداد هفتگی به یک جریان مستقل تبدیل 
شود، جشــنواره ای که ۳۴ سال حیات داشته 

می تواند یک جریان در طول سال باشد.
علی قاســم زاده در افتتاحیه سی و چهارمین 
جشــنواره فیلم کــودک و نوجــوان اصفهان 
کودکان را میزبان اصلی جشــنواره دانست و 
اظهار داشت: خوشحالم اولین دیدار جمعی 

من با مردم شهرم درون چنین برنامه ای است.
وی با بیان اینکه اصفهان همیشه شهر زندگی 
بوده است، افزود: امیدواریم در آینده نیز شرایط 
بهتر زندگی را در اصفهان فراهم کنیم شهری که 

پتانسیل کافی برای این پیشرفت را دارد.
شــهردار اصفهان ادامه داد: اصفهان امانتی 
است که باید دست به دست به آیندگان بسپاریم، 
در این فرصت برای توجه به آیندگان استدعا کردم 
فرصت را بین من و شهرداران آینده تقسیم کنیم.
دبیرخانه دائمی جشنواره در اصفهان 

راه اندازی شود
وی با تاکید بر توجه نگاه به نوجوانان و کودکان 
تاکید کرد: باید جشنواره از یک رخداد هفتگی 
به یک جریان مستقل تبدیل شود، جشنواره ای 
که ۳۴ سال حیات داشته می تواند یک جریان در 

طول سال باشد.
قاســم زاده خاطر نشــان کرد: باید دبیرخانه 
دائمی جشنواره در اصفهان بنا شود و نوجوانان 
و کــودکان به جای یــک هفته کل ســال به آن 
مراجعه کنند و تبلور آن جشنواره فیلم کودک 

و نوجوان بود.

خبر

شهردار اصفهان: 
جشنواره کودک 

باید از رخداد هفتگی 
به جریانی مستقل تبدیل شود

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳۷۷۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده 
در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کاسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۲۶۱ مربوط 
به تقاضای آقای/خانم سیدمحمد هادی مجیدی مبنی بر صدور سند مالکیت 
نسبت به ششدانگ قسمتی از پاک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه 
تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ 
وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۲۵۴۷۵ 
مورخ ۷۵/۱۱/۳۰ و ماحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا 
و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به 
موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و 
بامنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم سیدمحمد هادی 
مجیدی به شناسنامه شماره ۳۸۱۹ کدملی ۰۳۸۵۹۴۷۳۲۷ صادره فرزند 
سیدرسول نسبت به سه دانگ یکباب خانه به مساحت ۳۰۸/۸۵ مترمربع پاک 
شماره ۴۶۳ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای 
ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اماک وفق 
مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره 
به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ - رییس اداره ثبت اسناد و اماک خمینی شهر 

نبی اله یزدانی – ۱۱۹۳۷۵۰ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳۷۷۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده 
در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کاسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۲۶۰ مربوط 
به تقاضای آقای/خانم سیدمحمد مجیدی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به 
ششدانگ قسمتی از پاک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت 
ثبتی ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۲۵۴۷۵ 
مورخ ۷۵/۱۱/۳۰ و ماحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا 
و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به 
موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم سیدمحمد  و با مناز
مجیدی به شناسنامه شماره ۰۳۷۰۵۲۴۷۳۱ کدملی ۰۳۷۰۵۲۴۷۳۱ صادره 
فرزند سیدرسول نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
۳۰۸/۸۵ مترمربع پاک شماره ۴۶۳ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی 
گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره 
ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ - رییس اداره ثبت اسناد 

و اماک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۹۳۷۵۴ / م الف 

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳۸۶۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب ۲۰ /۱۳۹۰/۰۹ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق 
العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کاسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۹۰۷ 
مربوط به تقاضای آقای/خانم جواد عسگری فروشانی مبنی بر صدور سند مالکیت 
نسبت به ششدانگ قسمتی از پاک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه 
تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ 
وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه 
از ثبت در صفحه ۳۷۸ دفتر ۵۵۹ و صفحه ۴۷۱ دفتر ۵۶۵ و دفتر ۵۵۹ و صفحه ۳۸۱ 
و ماحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای 
محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامنازع بودن تصرفات متقاضی 
دارد. لذا مالکیت آقای/خانم جواد عسگری فروشانی به شناسنامه شماره ۱۳۰۶۱ 
کدملی ۱۲۸۲۹۱۵۶۲۲ صادره فرزند غامرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت ۸۹/۲۹ مترمربع پاک شماره ۱۳۴۷ فرعی از ۷۲ اصلی واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره 
ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ - رییس اداره ثبت اسناد 

و اماک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۹۳۷۷۱ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳۸۷۷، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند  موضو
رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق 
العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کاسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۸۰۳ 
مربوط به تقاضای آقای/خانم علیرضا پیمانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت 
به ششدانگ قسمتی از پاک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت 
ثبتی ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 
۴۸۵ دفتر ۶۶۵ و ماحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت 
ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز 

گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و باسمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم علیرضا پیمانی به شناسنامه 
شماره ۲۴۵ کدملی ۱۱۴۱۶۳۰۳۸۹ صادره فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت ۹۵/۶۰ مترمربع پاک شماره ۱۰۵۲ فرعی از ۱۰۶ اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود 
ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی 
آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی 
نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ 
- رییس اداره ثبت اسناد و اماک خمینی شهر نبی اله یزدانی ۱۱۹۳۷۷۷ / م الف 

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳۷۶۰، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق 
العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کاسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۶۲۸ 
مربوط به تقاضای آقای/خانم صدیقه امینی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت 
نسبت به ششدانگ قسمتی از پاک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه 
تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ 
وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه 
از زهره پریشانی و ماحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت 
ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز 
گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم صدیقه امینی خوزانی به شناسنامه 
شماره ۱۰۸ کدملی ۱۱۴۱۰۷۸۲۷۹ صادره خمینی شهر فرزند نوراله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۸۳/۵۰ مترمربع پاک شماره ۵۳۷ فرعی از 
۱۱۶ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را 
با حدود ذیل صادر می نماید. طی حدود گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ 
آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از 
طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸  - رییس اداره ثبت اسناد و اماک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – ۱۱۹۳۹۵۷ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۶۰۱۵۳۴۳، تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده 
در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کاسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۹۲۸ مربوط 
به تقاضای آقای/خانم عبدالرسول امینی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت 
نسبت به ششدانگ قسمتی از پاک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده وماحظه 

تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ 
وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ۳۸۷۴۷ 
مورخ ۸۶/۰۹/۰۵ دفتر ۳۸ و ماحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و 
پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا 
و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به 
موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و 
بامنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم عبدالرسول امینی 
خوزانی به شناسنامه شماره ۱۴۸ کدملی ۱۱۴۱۶۲۴۹۷۴ صادره فرزند رحمن 
ک شماره  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۹۰/۸۹ مترمربع پا
۱۲۴۶ فرعی از ۸۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۱۱ متر دیواریست 
به پاک، شرقا در سه قسمت که قسمت دوم جنوبی است به طول ۳/۹۵ متر و 
۲/۳۶ متر ۱۶/۶۳ متر دیوار به دیوار پاک ۸۵/۱۲۴۶/۱، جنوبا به طول ۸/۸۲ 
متر درب و دیواریست به کوچه، غربا به طول ۲۰/۸۰ متر دیواریست به پاک 
حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره 
ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸  - رییس اداره ثبت اسناد 

و اماک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۹۳۸۴۹ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳۸۸۰، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق 
العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کاسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۱۲۹ 
مربوط به تقاضای آقای/خانم حمیدرضا امینی خوزانی مبنی بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پاک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و 
ماحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و 
بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
شامل ثبت در صفحه ۴۸۷ دفتر ۲۷۵ و صفحه ۴۹۰ دفتر ۲۷۵ و صفحه ۴۸۱ و 
۴۹۳ دفتر ۲۷۵ و ماحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز 
گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم حمیدرضا امینی خوزانی به 
شناسنامه شماره ۱۱۷۶ کدملی ۱۱۴۲۲۳۹۹۳۴ صادره فرزند محمدرضا نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۴۷/۱۷ مترمربع پاک شماره ۲۱۴۹ 
فرعی از ۸۵ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و 
رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از 
طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸  - رییس اداره ثبت اسناد و اماک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – ۱۱۹۳۸۶۴ / م الف 

آگهی



سال پنجم - شماره  12۴۶ 
 یکشنبه  18 مهر 1۴۰۰ - ۳ ربیع االول 1۴۴۳
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دو ملی پــوش اصفهانــی به دومیــن مرحله 
اردوی آمادگی تیم ملی دو و میدانی جانبازان 

و معلولین جوانان و نوجوانان دعوت شدند.
به گزارش فدراســیون جانبــازان و معلولین، 
حسین مانیا، علیرضا خانی دمنه از اصفهان 
به همراه ۲۶ ورزشــکار دیگر در بخش آقایان 

در این اردو حضور دارند.
دومیــن مرحلــه اردوی آمادگــی تیــم ملی 
دو و میدانــی جانبــازان و معلولیــن جوانان 
و نوجوانــان بــرای حضــور در بازی هــای 

پاراآسیایی بحرین ۲۰۲۱، شانزدهم تا بیست 
و سوم مهر در کمپ تیم های ملی فدراسیون 

برگزار می شود.
سید جواد موسوی، مهدی شاهرخی، علی 
پوررکنــی، ظفر بهرامــی، اختر نــوری زاده، 
فاطمــه برمشــوری، محمدرضــا صحراگرد 

مربیان تیم ملی در این اردو هستند.
بهمن رضایی به عنوان مدیر تیم ملی و احمد 
شکری به عنوان سرپرست در این اردو حضور 

دارند.

قـرار داد خواهـر خواندگـی باشـگاه های 
کواالالمپـور اف سـی مالـزی و فـوالد مبارکـه 

سـپاهان امضـا شـد.
ایـن قـرارداد در بـرای توسـعه ارتباطـات 
فرهنگـی و ورزشـی کـه در چشـم انداز نقشـه 
راه باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان اصفهـان 

ترسـیم شـده اسـت.
این مراسـم کـه بـه صـورت آنایـن و همزمان 
کواالالمپـور  و  اصفهـان  شـهر های  در 
بـا حضـور محمدرضـا سـاکت مدیـر عامـل 

باشـگاه سـپاهان اصفهـان و حسـین اکبری 
نماینـده و مدیر ورزشـی باشـگاه کواالالمپور 
اف سی مالزی برگزار شـد دو طرف بر توسعه 
همکاری هـای فرهنگـی و ورزشـی بـه توافق 
رسـیدند و مقرر شـد که این همکاری در چند 

مـاه آینـده بـه مرحلـه اجـرا در آید.
باشـگاه سـپاهان اصفهـان قرارداد هـای 
مشـابهی را بـا باشـگاه های مختلـف از جمله 
باشـگاه زینت سـن پترزبورگ روسـیه به امضا 

رسـانده اسـت.

خبرخبر
حضور دو اصفهانی 

در اردوی تیم ملی پارادو و میدانی 
کواالالمپور اف سی مالزی 

خواهر خوانده جدید سپاهان 

تالش می کنیم از کورس قهرمانی دور نشویم
سرمربیتیموالیبالنشستهذوبآهن:

لیگ برتر والیبال نشسته آقایان 
در حالی از ابتــدای آبان ماه در 
تهران آغاز می شود که سرمربی 
تیم والیبال نشسته ذوب آهن از حضور ملی پوشان 
زیــاد تیم های شــهرداری ورامین و شــهر بابک و 
ســخت شــدن شــرایط ماندن در میان مدعیان 

می گوید. 
محمدرضا رحیمی با اشاره به قرعه کشی این فصل 
لیگ برتر والیبال نشسته، اظهار کرد: چهارشنبه 
هفته گذشته در فدراســیون جانبازان و معلوالن 
جلسه هماهنگی و قرعه کشی لیگ برتر والیبال 
نشسته انجام شد و بر اســاس آیین نامه ای که به 
باشگاه ها ارسال شد قرار بود بر اساس شرایط فعلی 
کرونا مسابقات به صورت متمرکز برگزار شود، اما در 
جلسه قبلی شورای فنی فدراسیون صحبت هایی 
مبنی بر گرفتــن مجوز و برگزاری رفت و برگشــت 
مسابقات اعام شد که با مخالفت تیم های شرکت 
کننده روبرو بودیم، چرا که تیم ها بر اســاس آیین 
نامه بودجه خود را بسته و برنامه ریزی کرده بودند.

وی افــزود: بنابراین در قرعه کشــی انجام شــده 
قرار شــد مســابقات در چهار دوره مقدماتی رفت 
و برگشــت در قالب متمرکز انجام شود و چهار تیم 
برتر راهی پلی آف شوند. ذوب آهن در قرعه انجام 
شده با قرعه عدد چهار روبرو شد و قرار است برنامه 

مسابقات از سوی سازمان لیگ اعام شود.
رحیمی تصریح کرد: شرایطی که برای ذوب آهن 
به وجود آمد خوب است، امیدوارم امسال بتوانیم با 
شرایطی که داریم نتایج خوبی بگیریم، البته چند 
مورد وجود دارد که کمی کار را برای ما سخت کرده 
است، تیم هایی مثل شهر بابک و شهرداری ورامین 
بازیکنان ملــی زیادی دارند، شــهر بابک شــش 
بازیکن ملــی پوش در اختیــار دارد، به بیان دیگر 
از ۱۴ نفری که در آخریــن اردوی تیم ملی حضور 
داشتند شش نفر آنها در تیم شهر بابک و ۵ نفر از 
آنها در تیم شهرداری ورامین توپ می زنند که این 

مسئله کار را برای ما سخت می کند.
سرمربی تیم والیبال نشسته ذوب آهن با اشاره به 
درخواست ابتدای ســال مبنی بر گرفتن بازیکن 
خارجی، خاطرنشــان کــرد: در گزارشــی که به 
مدیرعامل باشگاه ارائه دادیم موافقت وی و معاونت 
فنی مبنی بر جذب بازیکن خارجی را داشــتیم، 
بر اساس آیین نامه لیگ تیم ها مجاز به گرفتن دو 
بازیکن خارجی بودند و تمام کارهای آن انجام شد.

     از جذب بازیکنان با کیفیت جا ماندیم
وی تصریح کرد: بازیکنی که بتواند در سطح لیگ 

به ما کمک کنــد، نداریم چرا کــه بازیکنان خوب 
و با کیفیت را دیگر تیم ها بــه خدمت گرفته بودند 
و مــا کمی در این قضیه جــا ماندیم و مقرر شــد از 
بازیکن خارجی استفاده کنیم تا بتوانیم در کورس 
قهرمانی بمانیم، اما ظاهرا تصمیمی گرفته شده 
که بازیکن خارجی نداشــته باشیم که این مسئله 
کار ما را سخت کرده است. در حال حاضر نیرویی 
را که حتی بتوانیم نفر هفتم تیم ما باشد هم نداریم.
رحیمی تاکیدکرد: با این شــرایط کارمان از سال 
گذشته سخت تر شده است و مقداری روی سکو 
رفتن ما به مشکل خورده است، ذوب آهن باشگاه 
بزرگی است و شناسنامه بیش از یک قرن داد و در 
شأن این باشگاه نیست که تیم والیبال نشسته آن 
بر روی سکو نباشــد. اما ما تابع باشگاه هستیم و 
هر تصمیمی از ســوی مدیران گرفته شود ملزم به 

اجرای آن هستیم.
وی خاطرنشــان کرد: امیدواریم اتفاق خوبی در 

مجموعه رخ دهد که بتوانیم از این نیروها استفاده 
کنیم و جــواب اعتماد مدیریت باشــگاه و هیئت 

مدیره را بدهیم.
رحیمی در خصوص ســطح آمادگــی تیم گفت: 
در اردوی قبلی بازیکنان زیــاد آماده نبودند، چرا 
که بعــد از اتمام لیگ فصل گذشــته دیگر تمرین 
نداشتیم و این موضوع سطح آمادگی را کم کرد، در 
اردوی قبل سعی کردیم سطح آمادگی جسمانی 
را باال ببریم و در این اردو در روزهای ابتدایی باز هم 
همان اتفاق رخ داد، اما مجبور هستیم تمرینات 
سنگین تری داشته باشیم، چرا که فرصت کافی 
برای هماهنگی نداریم، شــش بازیکن داریم که 
باید آن ها را به آمادگی مطلوب برســانیم، آمادگی 
که در شرایط فعلی ۶۰ درصد آن را به دست آوردند.

سرمربی تیم والیبال نشسته ذوب آهن در خصوص 
نفرات دعوت شــده از این تیم به اردوی تیم ملی، 
اظهار کرد: مسابقات آسیا و اقیانوسیه ماه آینده 

در کیش برگزار می شود، بر اساس عملکردی که 
تیم سال گذشته داشت سه نفر به تیم ملی دعوت 
شــدند و دو نفر هم از تیم ذوب آهن به اردوی تیم 
ملی دعــوت شــدند و امیدواریم که ایــن نفرات تا 
اردوی آخــر و برای مســابقات در تیــم ملی باقی 

بمانند.
رحیمی کــه از ۱۹۹۲ تــا ۲۰۱۰ در کادر فنی تیم 
ملــی والیبــال نشســته ایران بــوده در خصوص 
عملکرد تیم ملی در پارالمپیک توکیو گفت: والیبال 
نشسته ایران سبک خاصی دارد، تیم های دیگر به 
ما می گویند شما تیم همیشه قهرمان هستید، تیم 
والیبال نشسته ایران مثل بســکتبال آمریکا قوی 
اســت. در المپیک توکیو نتیجــه و روند کار خوب 
بود و از سرمربی خوبی بهره گرفته شد که به دالیل 
شخصی، ایشــان از تیم ملی کنــاره گیری کردند 
هرچند وی ۲۵ ســال ســکان رهبری تیم ملی را 

داشتند که خود یک رکورد در جهان است.
وی اضافه کرد: در المپیک توانستیم تمام تیم ها را 
براساس راهبرد و استراتژی که دیده شده بود و بر 
روی آن کار کرده بودیم سه بر صفر شکست دهیم، 
کمکی که باشگاه ها به تیم ملی و متقابل تیم ملی 
به باشگاه ها داشت، برگزاری فصل گذشته لیگ به 
تیم ملی کمک کرد، تنها در فینال مقابل روسیه که 
اشتباهات فردی عامل آن بود یک ست به روسیه 

داده شد.
سرمربی تیم والیبال نشسته ذوب آهن ادامه داد: 
از نظر کار تیمی و قدرت فنی تیم ایران قابل مقایسه 
با تیم های دیگر نیست و امیدوارم این روند در آینده 
ادامه داشته باشــد و با انتقال نسلی که قرار است 
رخ دهد بتوانیم به قدرت نمایی خود ادامه دهیم. 
در المیپک بازیکنان ۴۴ ساله زیاد داشتیم که باید 
جای خود را به جوانان بدهنــد، من فکر می کنم 
اهداف انجمــن و فدراســیون و کادر فنی نیز این 
است که در یک برهه زمانی مناسب این جابجایی 

انجام شود.
رحیمی خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه ۳ آبان 
شروع مسابقات است و منتظر برنامه سازمان لیگ 
هستیم، از  ۲۰ مهر در تهران اردویی را برپا می کنیم 
تا تیم به سطح آمادگی الزم برای مسابقات برسد، 
همچنین دنبال بازیکنی هستیم که بتواند در این 
شــرایط به ما کمک کنــد، از مدیرعامل، معاونت 
فنی و هیئت مدیره باشــگاه درخواســت داریم با 
حمایت بیشــتر به ما کمک کنند تا تیم در کورس 
قهرمانی بماند چرا که حیف است این تیم نتواند 

بر روی سکو برود.

خبر

قهرمان مسابقات استقامت لیگ 
برتــر دوچرخه ســواری گفت: 
رقیبان آسیایی و اروپایی ما در هر 
مسابقه با دوچرخه های پیشرفته تر وارد رقابت ها 
می شوند و حتی تجهیزات خوبی هم که باشگاه ها 
اکنــون در اختیار دارند از تجهیــزات بین المللی 

عقب تر است. 
مهدی ناطقی درباره اولین مرحله مسابقات لیگ 
برتر دوچرخه سواری جاده آقایان که هفته گذشته 
برگزار شــد، اظهار کرد: این مســابقات با حضور 
دوچرخه سواران مطرح کشور در عالی ترین سطح 
ممکن برگزار شد و با توجه به اینکه مسابقات لیگ به 
دلیل کرونا دیرتر از موعد مقرر آغاز شده بود هیجان 

و عطش ورزشکاران بیشتر از دوره های قبل بود.
وی ادامه داد: در این سری از مسابقات که در شهر 
مبارکه استان اصفهان برگزار شد ۱۲ تیم در قالب 

تیم های باشــگاهی شــرکت کرده بودند. مرحله 
دوم این مسابقات طبق تاریخ اعامی فدراسیون، 
۲۳ و ۲۴ مهرماه در رامسر به میزبانی تیم هورسان 

مازندران برگزار می شود.
قهرمان مسابقات اســتقامت لیگ برتر دوچرخه 
سواری، گفت: اگر مسئوالن مربوطه می خواهند 
رشته هایی همچون دوچرخه سواری سرپا بماند 
و در آســیا مدال آور باشــد باید در امکانات و لوازم 
دوچرخه، ورزشکاران و هیئت ها را حمایت کنند 
تا لوازم اولیه و دوچرخه در اختیار داشــته باشند، 
چرا که به دلیل قیمت باالی این تجهیزات برخی از 
خانواده ها امکان تهیه آن را برای فرزند خود ندارند. 
عضــو باشــگاه دوچرخه ســواری فــوالد مبارکه 
سپاهان، دوچرخه سواری را یک ورزش تجهیزات 
محور دانست و افزود: رقیبان آسیایی و اروپایی ما 
هر دفعه با دوچرخه های پیشرفته تر وارد مسابقات 

می شوند، حتی تجهیزات خوبی هم که باشگاه ها 
اکنون در اختیار دارند از تجهیــزات بین المللی 
عقب تر است، اما رقیبان ما سال به سال همگام با 

تکنولوژی به روز می شوند.
ناطقــی دربــاره دوچرخه ســواری شهرســتان 
گلپایگان گفت: در این ســری از مسابقات چهار 
گلپایگانی حضور داشــتند. همچنیــن نفر اول 

تیم بانوان در رده ســنی امیــد در ایران یک 
گلپایگانــی اســت.  از گلپایــگان طــی 

ســال های اخیر ۱۰ نفر به مســابقات 
آسیایی اعزام شدند و توانستند سه مدال 

طای قهرمانی آسیایی را کسب کنند 
و در حال حاضر شهرستان گلپایگان 

در این رشته ورزشــی در رده سنی 
نوجوانان و جوانــان، در حال پایه 

سازی است.

قهرمان مسابقات استقامت لیگ برتر دوچرخه سواری:

مدال آور شدن دوچرخه سواری در گرو تامین تجهیزات این رشته است

خبر

مهاجم سابق تیم ملی ایران گفت: تیم ملی ایران 
آن نظم و انضباط الزم را مقابل امارات نداشت و 

تیم باید منسجم تر بازی کند. 
مهدی رجــب زاده در گفت وگو با ایســنا درباره 
پیروزی ایران مقابل امارات در مرحله مقدماتی 
جام جهانی اظهارکرد: تیم ملی ایران در نیمه 
اول ۲-۴-۴ خطی بازی می کرد و امارات در ۱۰ 
دقیقه اول بهتر از ما شروع کرد اما بعد از آن آرام 
آرام آن ها هم افت کردند. چیزی که مشهود بود 
تغییر تاکتیک در تیم ملی ایران بود که من تا به 
حال در تیم ملی ندیده بودم. از ابتدای بازی تیم 
ملی ایران حریف را از جلو تحت فشار قرار می داد. 
در تیم ملی همیشه بازیکنان عقب می نشستند 
تا نظم تیمی را حفظ کنند و دفاع تیمی شــکل 
بگیرد و بعد توپ گیری و حملــه کنند اما امروز 
متفاوت ظاهر شــدند و برنامه آقای اسکوچیچ 

فشار از جلو بود.
او ادامه داد: اماراتی ها برعکس ایران در زمانی 
که توپ را از دست می دادند، در زمین خود دفاع 
می کردند و به دنبال توپ گیــری و ضد حمله 
بودند. ما با این تاکتیک موقعیت های خوبی به 
دست آوردیم اما متاسفانه چند بار اشتباه کردیم 
و پاس نهایی خوب داده نمی شد تا متاسفانه این 
موقعیت ها از دست برود. در این بازی عجوالنه 
بازی کردیم و خیلی زود توپ هایمان از دســت 
می رفت. با خونسردی بازی نکردیم که بتوانیم 

از فضاها استفاده کنیم.
بازیکن سابق تیم ملی ایران با بیان این که »ایران 
در سمت چپ ضعف داشــت و در حمله از این 
ســمت نتوانســتیم حمله کنیم،« گفت: روز 
نوافکن نبــود و در یک موقعیــت هم خیلی بد 
جا ماند و باعث شــد موقعیت خطرناکی برای 
حریف به وجود بیاید. در سمت راست، صادق 
محرمی هم در دفاع و هــم در حمله خوب بود و 
کارهای ترکیبی انجام می داد. در این بازی هر 
چقدر ایستگاهی زدیم بچه های ایران صاحب 
موقعیت می شدند و اماراتی ها در این قسمت 

بی نظم بودند.
او اضافه کرد: امارات در فضای پشت دفاعش 
آســیب پذیر بود و حتی مهدی طارمی و سردار 
چند موقعیت خوب به دست آوردند. حرکت های 
طارمی و آزمون برای ما خوب شده است و این  دو 
بازیکن به هماهنگی رسیده اند اما ایراد ما فضای 
پشت هافبک ها و بین دفاعمان بود که اماراتی ها 
خیلی راحت توپ را به گردش در می آوردند. در 
جلوی هافبک و جلوی دفاع حریف هم مشکل 
داشــتیم و بازیکنی در آن قسمت نداشتیم که 
بتواند توپ  را بگیرد و ارتباط بین هافبک و حمله 

را برقرار کند برای همین توپ ها خیلی راحت از 
دست می رفت.

رجــب زاده ادامــه داد: البتــه با تغییــر آقای 
اسکوچیچ و حضور قلی زاده قدرت هجومی ما 
بیشتر شد و وحید امیری که به عقب رفت خیلی 
رونده کار می کــرد و تیم ملی بهتر شــد. نکته 
دیگر این بود که طارمی به عقب آمد و پشت سر 
آزمون قرار گرفت. پــس از این تغییرات مهدی 
طارمی موقعیت های زیادی به دست آورد و روی 
حرکت ترکیبی طارمی و آزمــون به گل زیبایی 
رسیدیم. این تغییرات تیم ملی ما را بهتر و رو به  
جلوتر کرد و در کناره ها بهتر شــدیم. فضاهای 
خالی در نیمه دوم کمتر شد و چندان به حریف 

فرصت ندادیم.
او در ادامه عنوان کرد: در آن صحنه ای که خلیل 
زاده اخراج شــد، اگر زودتر عقب می نشست و 
به دفاع عمق می داد دیگر آن اتفاق نمی افتاد. 
خوش شــانس بودیم که کمک داور ویدیویی 
وجود داشت چون اگر نبود قطعا اخراج درست 
بود. خوشبختانه شرایط خیلی خوبی رقم خورد 
و در ادامه حاج صفی به میدان آمد که شــرایط 
خط دفاعی ما مقداری بهتر شد. بعد از گلزنی 
هم بازی را اداره کردیم، تیم منسجم تر شد و در 
ادامه هم می توانســتیم گل های دوم و سوم را 
بزنیم اما در کل به نظر من نظم و انضباط الزم را 
مقابل امارات نداشتیم و تیم باید منسجم تر بازی 
کند و امارات هم تیم زهرداری نبود که به دردسر 
بیفتیم. به نظر من باید خیلی راحت تر این تیم را 

شکست می دادیم.
رجب زاده با بیان این که »بازی با کره سنگین تر 
از بازی با امارات است،« گفت: باید بهتر از این 
بازی کار کنیم اما این که لیگمان تعطیل است 
هم در آمادگی بازیکنان داخلی تاثیرگذار است. 
خوشبختانه ما بازیکنان خاقی داریم و حضور 
بازیکنانی مثل علی قلی زاده، مهدی طارمی، 
سردار آزمون و دیگران تاثیرگذار است و بازیکنان 
ما می توانند با یک حرکت، حریف را تحت تاثیر 
قرار دهند اما در کل باید منســجم تر کار کنیم 
تا مقابــل تیم هایی مثل کره و ژاپن به مشــکل 

برنخوریم.

رقابت های بولینگ آزاد کشــوری پــس از دو 
سال وقفه به دلیل کرونا و تعطیلی مسابقات به 

میزبانی استان اصفهان برگزار شد.
رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان 
اصفهان با بیان اینکه در این رقابت ها نزدیک 
به ۳۰ شــرکت کننــده از ۴ اســتان اصفهان، 
تهران، البرز و شیراز حضور داشتند گفت: به 
دلیل شیوع گســترده کرونا و تعطیلی اماکن 
ورزشی رقابت های بولینگ هم تعطیل بود و این 
نخستین دوره رقابت ها پس از تعطیلی هاست.

امیرحســین صمدانــی افــزود: رقابت های 
رنکینگ کشوری در آینده نزدیک برگزار خواهد 
شــد که این رقابت ها یک محــک جدی برای 

بولینگ بازان کشور است.
وی بــا بیان اینکه ایــن رقابت ها با اســتقبال 

خوبی همراه شد گفت: امیدواریم برای توسعه 
بیشــتر این رشــته امکانات و تجهیزات آن را 
که خیلی کم و محدود اســت بیشتر کنند تا 
شاهد حضور خانواده های بیشتری به سمت 

بولینگ باشیم.
در پایان این رقابت ها تیم اصفهان بر ســکوی 

نخست ایستاد.

سرمربی تیم امید ایران نسبت به آینده این تیم برای 
حضور در المپیک ابراز خوش بینی کرد. 

 به گزارش بیلد، مهــدی مهدوی کیا به عنوان یک 
فوتبالیست پرافتخار در ایران مطرح بوده است. او 
در جام های جهانی ۱۹۹۸ و ۲۰۰۶ شــرکت کرد و 
در مجموع ۱۱۰ بازی بین المللی انجام داد. اکنون 
ستاره پیشین هامبورگ  با ۲۶۳ بازی برای تیم آلمانی 
با ۳۴ گل سعی می کند کشــور خود را به المپیک 
پاریس در سال ۲۰۲۴ هدایت کند. آن هم به عنوان 

مربی تیم های زیر ۲۱ سال.
     بیلد: آینده را چگونه می بینید؟ 

مهدوی کیا: من فکر می کنم ما شانس خوبی برای 
رسیدن به هدف بزرگ خود داریم.

     بیلد: اولین اقدامات شما چیست؟ 
مهدوی کیا: ما در حال بررسی ۶۰ استعداد هستیم 

که از آن ها یک تیــم ۲۳ نفره تشــکیل می دهیم.  
جالب هم هســت. بازی های مقدماتی قهرمانی 
آسیا به زودی در راه است. حریفان ما نپال، لبنان و 

تاجیکستان هستند.
     بیلد: اما تیم های کامال متفاوت در راه 

المپیک منتظر شما هستند درست است؟
مهدوی کیا: بله. تیم های بزرگ آســیا مانند ژاپن، 
کره جنوبی یا استرالیا. تنها ســه تیم راهی پاریس 
می شوند. اما من نمی ترسم. ما بچه های بسیار خوبی 
همراه خود داریم، ما برای رسیدن به هدف سخت 

تاش خواهیم کرد.
     بیلد: همراهان خود را از اروپا در اختیار دارید؟

مهدوی کیا: کمک مربی من جان المرز، عموی سام 
مهاجم فرانکفورت است. تیمو روزنبرگ هم هست 

که در چند تیم از جمله هانوفر حضور داشته است.

مهاجم سابق تیم ملی ایران:   

تیم ملی باید منسجم تر بازی کند

خبر

معرفی تیم های برتر رقابت های بولینگ آزاد کشوری 

سرمربی تیم امید ایران:  
شانس خوبی برای رسیدن به هدف بزرگ خود داریم

خبر

تیم های اصفهانی رتبه های برتر بیســت 
و پنجمیــن دوره رقابت هــای قهرمانی 
دوومیدانی باشگاه های کشور در بخش 

آقایان را کسب کردند.
در پایان این رقابت ها تیم های ذوب آهن 
اصفهان و فوالد مبارکه سپاهان اصفهان 
با امتیاز هــای ۵۷۰ و ۴۸۹ بــه ترتیب در 
جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند و تیم 
پلیمر خلیج فارس خرم آباد با کسب ۷۷۲ 

امتیاز به مقام قهرمانی رسید.
بیســت و پنجمیــن دوره رقابت هــای 
قهرمانــی دوومیدانــی باشــگاه های 
کشور در بخش آقایان با برگزاری مرحله 
نهایی این رقابت ها در ورزشگاه امام رضا 

)ع( شهر مقدس مشهد به پایان رسید.

باشــگاه پرســپولیس از تعویق اعام رای 
شکایت باشــگاه النصر امارات از این تیم 

در استفاده از بازیکن غیرمجاز خبر داد.
باشــگاه پرســپولیس اعام کــرد دادگاه 
عالی ورزش، مهلت خود برای رســیدگی 
به پرونده شکایت باشگاه النصر عربستان 

و صدور و اباغ رأی را به تعویق انداخت.
 R۵۹ برای بار دیگر و به استناد ماده CAS
از مقررات ورزشــی که این اختیار را به این 
نهاد می دهد، در نامه ای اعام کرد، مهلت 
خود برای رسیدگی و اباغ رأی در پرونده 
شکایت النصر عربستان، مبنی بر استفاده 
پرســپولیس از بازیکنان غیرمجاز را تا ۲۹ 
اکتبر، مطابق با هفتم ماه آبان تمدید کرد.
این در حالی است که همگان در انتظار 
ابــاغ رأی در روز هفــت مهرمــاه بودند 
اما حاال یک مــاه دیگر، ایــن موضوع به 

تعویق افتاد.

معاون تربیــت بدنی و ســامت اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: 
ســرانه فضاهای ورزش دانش آموزی این 
استان ۵۷ ســانتی متر مربع است که بین 

استان های کشور در رتبه ۱۷ قرار دارد. 
آذر کیوان امیرپور افزود: پایش اطاعات 
ثبت شده بیش از پنج هزار و ۳۰۰ آموزشگاه 
اســتان اصفهان نشــان می دهــد که این 
منطقــه از جایــگاه مناســبی در ســرانه 
فضاهای ورزش دانش آمــوزی برخوردار 
نیســت و ۱۶ استان کشور ســرانه فضای 

ورزشی بیشتری از آن دارند.
وی افزود: سرانه ورزشی شامل سالن های 
ورزشــی، زمین هــای چمــن و فضاهای 
اختصاصــی و اســتاندارد ورزش دانــش 
آموزان اســت و شــامل حیاط مــدارس و 

سالن های ورزشی اجاره ای  نیست.
معاون تربیــت بدنی و ســامت اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهــان  ادامه 
داد: افزایش احتمال برگزاری کاس های 
حضوری مدارس در ماه های پیش رو و دور 
بودن ۱۸ ماهه دانش آموزان از فعالیت های 
ورزشی در مدارس،  لزوم توجه ویژه خیران 
و مســووالن برای توســعه اماکن ورزشی 

دانش آموزی را  افزایش می دهد.     
امیرپور تاکیــد کــرد: اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان با اولویت مدارس 
ابتدایی دخترانه درصدد اســت فضاهای 
کم اســتفاده مــدارس ماننــد زیرزمین و 
انباری ها را با تجهیز به وســایل ورزشــی 
تبدیل به کاس تربیت بدنی کند تا دانش 
آموزان بتوانند در محیطی امن و شــاداب 
فعالیت ورزشی کنند و سرانه فضای ورزشی 

استان نیز افزایش یابد.
معاون تربیــت بدنی و ســامت اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان تصریح 
کرد: اداره کل آموزش پرورس اســتان در 
صورت جذب اعتبارات جدید، تخصیص 
تجهیزات ورزشی با اولویت مدارس محروم 
را دســتور کار دارد و خیــران اصفهانــی 
می توانند در این حوزه نیز یاریگر آموزش 

و پرورش باشند.
امیرپور با اشاره به اضافه وز نزدیک به ۲۳ 
درصد دانش آموزان اصفهانی گفت: لزوم 
توجه ویژه به تربیت بدنی و توسعه فضاها و 

امکان ورزشی ضروری است.
 بیــش از ۹۲۰ هــزار و ۵۰۰ دانش آموزدر 

استان اصفهان تحصیل می کنند.

تیم های اصفهانی در جایگاه 
برتر دو و میدانی کشور 

باشگاه پرسپولیس:
دادگاه عالی ورزش، 

ابالغ رای پرونده النصر را 
به تعویق انداخت

سرانه فضای ورزشی 
دانش آموزان اصفهانی 

رتبه 17 کشوری است
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آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳۸۲۰، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کاسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۶۰۶ مربوط به تقاضای آقای/خانم مریم زمانی مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پاک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم 
رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه از مالکیت اسدالله ماهرانی و ماحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی 
نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
و بامنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مریم زمانی به شناسنامه 
شماره ۱۶۱ کدملی ۱۲۸۶۱۳۱۸۵۵ صادره فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه 
به مساحت ۳۷۸۱.۴۶ مترمربع پاک شماره ۷ فرعی از ۹۱ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس 
در اجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از طی 
تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام 
نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ - 

رییس اداره ثبت اسناد و اماک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۹۴۱۰۸ / م الف

آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت دهاقان

شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱۰۱۸، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۰۶/۲۵، مفاد آرا 
هیات حل اختاف مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون 
و ماده ۸ آیین نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور 
اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض 
باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهی است 
دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارایه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۲۶۲، ۱۴۰۰/۰۴/۲۷، 
آقای ولی اله هاشمیون دهاقانی فرزند هیبت اله در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 
۲۳۱۰/۳۲ مترمربع پاک ۴۱۶ فرعی از ۱۲۷ اصلی واقع در اراضی خلف دزجا دهاقان انتقال 
عادی مع الواسطه ازطرف فاطمه احمدی و ربابه شفیعیان و ولی اله شفیعیان تاریخ انتشار 
نوبت اول: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ - اداره 

ثبت اسناد و اماک شهرستان دهاقان – ۱۱۹۵۲۳۲ / م الف

آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت دهاقان

شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱۰۱۶، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴، مفاد آرا 
هیات حل اختاف مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون 
و ماده ۸ آیین نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور 
اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهی است 
دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارایه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۲۵۹، ۱۴۰۰/۰۴/۲۷، 
آقای غامحسین صادقی فرزند عبداله ششدانگ یک درب باغ به مساحت ۲۵۲۰/۶۲ 
مترمربع پاک ۸۰۰ فرعی از ۱۳۸ اصلی واقع در اماک مزرعه غلغله عطااباد دهاقان انتقال 
عادی مع الواسطه ازطرف امراله قربانیان تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ - اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان 

دهاقان – ۱۱۹۵۲۴۱ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳۹۲۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۷، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کاسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۳۰۵ مربوط به تقاضای آقای/خانم فاطمه محمدی مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پاک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم 
رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۳۹ دفتر ۵۶۵ و ماحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامنازع 
بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم فاطمه محمدی به شناسنامه شماره ۲۴ 
کدملی ۱۱۴۲۱۸۹۵۶۲ صادره فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
۵۵.۷۸ مترمربع پاک شماره ۳۸۳۷ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس 
دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از طی 
تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام 
نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ - 

رییس اداره ثبت اسناد و اماک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۹۵۸۰۰ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳۹۴۷، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۷، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده 
کاسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۲۵۲ مربوط به تقاضای آقای/خانم قدمعلی ملکوتی 
ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پاک شماره فرعی 
از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه 

پرونده و ماحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی 
پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه از رحیم 
فرهادی و ماحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 
داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بامنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم 
قدمعلی ملکوتی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ۵۰ کدملی ۱۱۴۰۹۳۵۷۶۳ صادره فرزند 
حیدرعلی نسبت به ششدانگ یکباب باغ به مساحت ۱۰۷۱.۷۱ مترمربع پاک شماره ۵۶۲ 
فرعی از ۱۱۸ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را 
با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر 
می دارد اداره ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور 
سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ - رییس اداره ثبت اسناد و اماک 

خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۹۵۰۰۵ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳۹۱۳، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۷، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده 
کاسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۷۱۹ مربوط به تقاضای آقای/خانم سیدمحمد دادور 
مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پاک شماره فرعی از اصلی 
واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده 
و ماحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ 
وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: 
باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه از سند ۳۷۲۰۵ مورخ 
۸۶/۰۳/۰۹ دفتر ۳۸ و سند ۹۷/۱۲/۱۵ دفتر ۱۳۹ و ماحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز 
گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامنازع بودن تصرفات 
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم سیدمحمد دادور به شناسنامه شماره ۱۹۷۴ کدملی 
۵۵۵۸۷۶۵۰۴۶ صادره فرزند سیدعلی باز زمین دارای اعیانی به مساحت ۱۳۰ مترمربع 
پاک شماره ۶۳۰ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید 
و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی 
آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به 
صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۷/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ - رییس اداره ثبت اسناد و اماک 

خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۹۴۵۷۳ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۳۳۰، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۸، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کاسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۷۳۷ مربوط به تقاضای آقای/خانم ایرج پورپشنگ مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پاک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم 
رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه از کازرونی ها رباب کازرونی سند ۳۹۰۸۴ 
مورخ ۳۷/۰۹/۱۳ دفتر ۱ و ماحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای 
محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا 
مالکیت آقای/خانم ایرج پورپشنگ به شناسنامه شماره ۶۶۹ کدملی ۱۲۸۴۴۰۴۴۲۰ صادره 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب باغ به مساحت ۳۵۹۳/۸۹ مترمربع پاک شماره ۱۲۷ 
و ۱۵۹ فرعی از ۷۹ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود 
را با حدود ذیل صادر می نماید.طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر 
می دارد اداره ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. رییس اداره ثبت اسناد و اماک 
خمینی شهر نبی اله یزدانی - تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸، تاریخ انتشار نوبت 

دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ – ۱۲۰۲۱۰۱ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۰۹۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کاسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۱۷۱ مربوط به تقاضای آقای/خانم فاطمه پشندیان مبنی بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پاک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه 
تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت 
ثبتی ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه 
به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۴۶۸۰۱۵ و ماحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامنازع 
بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم فاطمه پشندیان به شناسنامه شماره ۱۴ 
کدملی ۱۱۴۱۰۴۳۶۰۲ صادره فرزند محمدتقی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
۱۰۳/۷۱ مترمربع پاک شماره ۱۴۴۴ فرعی از ۸۷ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس 
دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از طی 
تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام 
نماید. رییس اداره ثبت اسناد و اماک خمینی شهر نبی اله یزدانی - تاریخ انتشار نوبت اول: 

۱۴۰۰/۰۷/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ – ۱۲۰۱۹۲۹ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۳۲۰، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده 

کاسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۹۰۵ مربوط به تقاضای آقای/خانم طاهره السادات 
حسینی اندانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پاک شماره فرعی 
از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه 
پرونده و ماحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی 
پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۳۶۲ دفتر 
۳۲۹ مع الواسطه از ابوالقاسم اصغری و ماحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و 
پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده 
و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامنازع بودن تصرفات متقاضی 
دارد. لذا مالکیت آقای/خانم طاهره السادات حسینی اندانی به شناسنامه شماره ۶ کدملی 
۱۱۴۱۵۰۴۴۸۰ صادره فرزند سیدحبیب نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به 
مساحت ۱۴۱/۳۲ مترمربع پاک شماره ۷۱۲ فرعی از ۱۱۲ اصلی واقع در اصفهان بخش 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید.طی گزارش 
کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از 
طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام 
نماید. رییس اداره ثبت اسناد و اماک خمینی شهر نبی اله یزدانی - تاریخ انتشار نوبت اول: 

۱۴۰۰/۰۷/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ -  ۱۲۰۱۹۴۳ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر به منظور 
اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 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 در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره 
۱۵۵۹مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵خانم الهام حاج امینی نجف آبادی فرزند رضا نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۱۵۸مترمربع مجزی شده از پاک شماره ۴۸۴ اصلی واقع در قطعه ۷ 
بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ - حجت اله کاظم زاده اردستانی  

سرپرست  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۰۲۲۷۹/ م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ هیات چهار آقای جهان 
بخش داراب به شناسنامه شماره ۵ کدملی ۱۱۲۹۷۳۰۹۳۱ صادره فریدونشهر فرزند عبدالخالق 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰۰/۸۹ مترمربع پاک 
شماره ۲۳۰ فرعی ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد  و اماک شمال 
اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مالک رسمی مصطفی 
زارعی و رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ هیات چهار خانم 
پروین خداپرست به شناسنامه شماره ۷۴۷ کدملی ۱۱۲۹۰۷۴۴۶۳ صادره فریدونشهر فرزند 
احمدعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰۰/۸۹ 
مترمربع پاک شماره ۲۳۰ فرعی ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد 
و اماک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مالک 
رسمی مصطفی زارعی لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳، 

رییس اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۰۲۴۶۰ / م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره  آرا  موجب  به  نظربه اینکه   ،۱۴۰۰/۷/۱۲ تاریخ:   ،۲۶۰۰۲۵۲۱ شماره: 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۰۴۵۵ و ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۰۵۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ 
هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت ۱۲۱/۹۵ مترمربع تحت پاک شماره ۱۵۱۸۲/۱۶۰۹۶ مفروز و مجزی 
شده از اصلی مذکور واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان در مالکیت خانم بتول خانم مجید فرزند 
اقارضا بشماره شناسنامه ۷۰۱ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۶۱۸۴۴۱۱ و آقای 
حسین غیابی تبریزی فرزند علی بشماره شناسنامه ۲۱۵۷ صادره از اصفهان بشماره ملی 
۱۲۸۶۷۵۹۷۹۱ هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ مستقر گردید و پرونده ثبتی 
فاقد سابقه تحدید حدود میباشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون فوق الذکر و طبق 
تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ساعت ۹ صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعام 
میگردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا )۳۰( روز پذیرفته 
خواهد شد و معترض طبق ماده ۸۶ آییننامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصاح قضایی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این واحد ثبت ارایه نماید و درغیراینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت 
تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه میدهد. 
تاریخ انتشار آگهی: طبق مقررات – رییس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه شمال اصفهان 

موسوی – ۱۲۰۳۳۹۲ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۶۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیات دو آقای علی 
رفیعی دولت آبادی به شناسنامه شماره ۵ کدملی ۱۲۹۱۲۶۵۳۱۷ صادره اصفهان فرزند 
عبدالحسین بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۶۰/۸۷ مترمربع از پاک 
شماره ۱۸۸ فرعی از ۱۴۸۷۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اماک شمال 
اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳، رییس اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان 

موسوی – ۱۲۰۳۴۳۸ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۴۸۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ هیات یک آقای نادعلی 

عرب بک زفره به شناسنامه شماره ۴۱ کدملی ۵۶۵۹۶۰۶۶۶۰ صادره اصفهان فرزند 
عبدالمطلب بصورت ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت ۲۳۶/۶۰ مترمربع پاک 
شماره ۲۵ فرعی از ۱۴۸۷۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اماک شمال 
اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از موقوفه مرحوم میرزامحمدمهدی 
سادات منصوری و موافقت متولی موقوفه ضمیمه نامه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه ۱ 
اصفهان لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳، رییس 

اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۰۳۲۶۹ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۸۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیات دو آقای علی داوری 
دولت آبادی به شناسنامه شماره ۹۰ کدملی ۱۰۹۰۷۸۱۱۴۸ صادره نجف اباد فرزند مرتضی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۷۲/۲۸ مترمربع از پاک شماره ۱۴۰ فرعی از 
۱۵۱۷۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان که خود 
متقاضی مالک رسمی میباشد. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳، رییس اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان 

موسوی – ۱۲۰۳۳۹۰ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۶۰۲۴۸۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ هیات چهار خانم اکرم 
خانی قهجاورستانی به شناسنامه شماره ۷۱۳۵۶ کدملی ۱۲۸۱۸۱۴۷۰۹ صادره اصفهان 
فرزند شکراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۷۰/۸۳ مترمربع پاک شماره ۴۹ 
فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان که 
خود متقاضی مالک رسمی میباشد. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳، رییس اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان 

موسوی – ۱۲۰۳۴۱۴ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۳۴۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ هیات دو آقای محمدرحیم 
قاسمی قاسموند به شناسنامه شماره ۲۴۷ کدملی ۵۵۵۹۴۲۷۴۵۴ صادره فارسان فرزند 
محمدتقی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۳۷/۵۰ مترمربع از پاک شماره 
۱۰۰۵۸ فرعی از ۱۵۱۷۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اماک شمال 
اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸، رییس اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان 

موسوی – ۱۱۹۵۰۴۱ / م الف

آگهی

آگهی تغییرات 
شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان تیران و کرون شرکت 
استناد  به   ۱۰۲۶۰۰۰۵۳۳۰ ملی  شناسه  و   ۱۵ ثبت  شماره  به  تعاونی 
نامه  استناد  به  و   ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ مورخ  صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
شماره ۲۰۵/۳/۳۴۲/۷۴۰/۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ اداره تعاون روستایی 
شهرستان تیران و کرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی امیرکبیر شناسه 
ملی۱۰۸۶۱۸۶۵۷۱۰ به نمایندگی حسینعلی واعظ مبارکه شماره شناسنامه ۱۲ 
شماره ملی۵۴۹۹۶۹۵۲۷۱ و شرکت تعاونی دادگر شناسه ملی۱۰۲۶۰۰۱۱۶۲۹ 
به نمایندگی حسین پورپیرعلی شماره شناسنامه ۳ شماره ملی ۵۴۹۹۵۷۴۹۳۶ 
به سمت بازرسان شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و سود و زیان 
عملیات مالی سال ۱۳۹۸ تصویب گردید. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون )۱۲۰۴۶۷۶( 

آگهی تغییرات 
شرکت آب کاوان آرا ایساتیس سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۹۶۵ و شناسه 
ملی ۱۴۰۰۴۰۱۳۱۳۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید: »ثبت 
موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: ارابه 
کلیه خدمات تخصصی و تجاری، تولید و توزیع، مطالعات تخصصی، انبارداری، 
کاشت، داشت، برداشت درزمینه کشاورزی و باغداری و تمامی گرایشهای مرتبط 
با کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع غذایی، ساخت و بهره برداری از 
انواع ماشین آالت مرتبط با کشاورزی و صنایع غذایی-پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیصاح« اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۱۲۰۴۶۷۷(

آگهی تغییرات 
شرکت آب کاوان آرا ایساتیس سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۹۶۵ و شناسه 
ملی ۱۴۰۰۴۰۱۳۱۳۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی آخوندی 
مهریزی به شماره ملی ۰۹۳۹۰۸۹۶۱۰، محمد ترکی آفارانی به شماره ملی 
۱۲۸۹۸۷۸۳۰۷ و نجمه ترکی افارانی به شماره ملی ۱۲۹۳۰۷۶۴۵۷ بسمت 
اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اکبر ترکی 
آفارانی به شماره ملی ۱۲۸۶۰۵۷۲۴۸ به سمت بازرس اصلی و میثم ترکی 
آفاران به شماره ملی ۱۲۷۲۴۰۳۲۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۱۲۰۴۶۷۸( 
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نوکیا تبلت جدید خــود با باتــری ۸۲۰۰ میلی 
آمپری و عمر شارژ ۱۵ ساعت معرفی کرد.

نوکیا از زمانی که در شــرکت HMD ادغام شده 
موبایل های زیــادی تولید کرده اســت. اکنون 
HMD/ نوکیا نخســتین تبلت خود را رونمایی 
کرده اند. این دستگاه به نام T۲۰ یک نمایشگر 
۱۰.۴ اینچــی دارد و مهمتریــن ویژگی های آن 

باتری بزرگ و قیمت ارزان است.
T۲۰ ظاهر جذابی ندارد و لبه های آن نیز ضخیم 
اســت، اما بدنه ای از جنــس فلــز دارد. به طور 
دقیق تر این تبلت ۷.۸ میلیمتر ضخامت و ۴۷۰ 

گرم وزن دارد.
 ۴۰۰nit ۲ و درخشندگی آنK وضوح نمایشگر نیز
است. مهمترین ویژگی این دستگاه باتری ۸۲۰۰ 
میلی آمپری آن با طول عمر ۱۵ ســاعت است. 
با کمک چنین باتری می توان ۱۰ ساعت ویدئو 

تماشا یا ۷ ساعت تماس زوم برقرار کرد. سرعت 
شارژ تبلت نیز سریع و حدود ۱۵ وات است.

حافظــه داخلــی دســتگاه ۶۴ و RAMآن ۴ 
گیگابایت است. دوربین پشتی تبلت ۸ و دوربین 

جلویی آن ۵ مگاپیکسل است.
برچسب قیمت این دســتگاه اندروید نیز ۳۵۰ 

دالر است. 

اگر نگران هک شدن رمزهای عبورتان هستید 
با استفاده از یکی از ابزار های گوگل خیالتان را 

راحت کنید. 
در چند ســال گذشــته، گوگل ابزاری را توسعه 
داده است که به کاربران مرورگر وب کروم اجازه 
می دهد تا به سرعت بررسی کنند که آیا اطاعات 

آناین آن ها به خطر افتاده است یا خیر.
ایــن ابــزار کــه password checkup نامیــده 
می شود، یک افزونه رایگان کروم است و از سال 
۲۰۱۹ بــرای افزایــش امنیت کاربــران آناین 
استفاده می شود، زیرا در سال های اخیر شاهد 
نشــت های عظیمی بوده ایــم که باعث شــده 

میلیارد ها رمز عبور فاش شود.
این ابــزار پایگاه داده های شــناخته شــده نام 

کاربــری و گذرواژه هایی که توســط هکر ها به 
سرقت رفته است را اســکن می کند و آن ها را به 

صورت آناین در دسترس قرار می دهد.
ابزار بررسی رمز عبور گوگل شما را تشویق می کند 
تا نام کاربری و گذرواژه های خــود را در صورت 
فاش شدن توسط هکرها، تغییر دهید. هر زمان 
که کاربر با استفاده از "یکی از بیش از ۴ میلیارد 
نام کاربری و رمز های عبــور" که به خطر افتاده 
اســت وارد یک وب سایت شــود، یک هشدار را 

دریافت می کند.
مهم اســت که بافاصله اطاعات ورود خود را 
تغییر دهید تا ایمن بمانید. اما حتی گذرواژه های 
بارگذاری شــده آناین بدون نام کاربری مرتبط 
با آن ها نیز می تواند کاربــران را در معرض خطر 

قرار دهد.
هکر ها لیست عظیمی از رمز های عبور هک شده 
را از سایت های مختلف خریداری می کنند، زیرا 
افراد اغلب از آن ها استفاده می کنند؛ بنابراین 
احتمال اینکه هکر ها به جای استفاده از حروف 
یا اعداد تصادفــی با مجبور کردن یک لیســت 
طوالنی از گذرواژه های هک شــده "شــناخته 
شده"، به یک حســاب دسترســی پیدا کنند، 

وجود دارد.

از توصیه های آلبــرت انیشــتین، فیزیکدان 
معروف آلمانی چه می دانید؟ 

وقتی بیشــتر مردم بــه آلبرت انیشــتین فکر 
می کنند، بافاصلــه یاد نظریه نســبیت وی 
همراه با معادله معــروف E = MC² می افتند 
که البته این همان چیزی اســت که در نهایت 
انقابــی در درک مــا از زمان، گرانــش، فضا 
و جهان ایجــاد کرد. اینشــتین یکــی از افراد 
بینظیری بود که اشتیاق فوق العاده ای به علم 

داشت، اما او فراتر از یک دانشمند بود!
حتی اگر لزوما به علم عاقه نداشــته باشید، 
می توانید از این درس های ارزشــمند وی که 
به ســادگی می تواند در زندگی روزمره کاربرد 
داشــته باشــد بیاموزید پس به خواندن ادامه 

دهید...
     تخیل قدرتمند است

آلبرت اینشــتین تنها دانشــمندی نیست که 
به تخیل اعتقاد زیادی داشــت. بســیاری از 
مطالعات در واقع نشــان داده اند که خاقیت 
و اســتفاده از تخیل ما باعث ایجاد نورون های 
بیشــتری در مغــز می شــود و همچنیــن 
شانس ایجاد مشکات حافظه در آینده را نیز 
کاهش می دهد. همانطور که آلبرت انیشتین 
گفــت: "تخیــل همه چیــز اســت. این پیش 
نمایش جاذبه های آینده زندگی است. تخیل 

مهمتر از دانش است."
     اشتباه کردن اشکالی ندارد

یکــی از نقــل قول هــای معروف اینشــتین 
گویای این مطلب است: "شــخصی که هرگز 
اشــتباه نکــرده اســت هیــچ چیــز جدیدی 

را امتحــان نکرده اســت." اساسا اینشــتین 
می گوید اشتباهات لزوما چیز بدی نیستند، 
همه اینهــا بخشــی از زندگــی اســت و باعث 
یادگیری اســت؛ اگرچه برخورد با آنها سخت 
اســت یا تا حدودی مأیوس کننــده، اما واقعا 
به ما در ایجاد شــخصیت کمک می کند و ما را 

تشویق می کند تا برای موفقیت تاش کنیم.
     دانش با تجربه همراه می شود

افرادی که رویکرد تجربــی دارند معتقدند که 
تمام دانــش و اطاعاتی که ما یــاد می گیریم 
در نهایت از تجربه زندگی به دست می آید. به 
همین دلیل، اینشتین گفته است: "اطاعات 
دانش نیســت. تنها منبع دانش، تجربه است 
«. او معتقد بــود که افــراد می توانند از طریق 
مشاهده مستقیم یا غیر مســتقیم و ارتباط با 

افراد جوان و پیر به دانش دست یابند.
     در لحظه زندگی کن

همه ما قبا بارها این جمله را شــنیده ایم، اما 
معنی آن دقیقا چیســت و چرا این انیشتین با 
آن زندگی می کرد؟ اوال، زندگی در زمان حال 
به این معنی است که شما نباید نگران اتفاقاتی 
باشــید که در گذشته افتاده اســت و یا نگران 

آینده باشید.
اساســا، همه ما بایــد از آنچــه در حال حاضر 
در زندگی ما اتفــاق می افتد لذت ببریم. برای 
برخی که ممکن است ســختی ها یا زمانهای 
سخت دیگری را پشت سر بگذارند، انجام این 

کار آسان نباشد. 
اما آنچه ما می توانیم انجام دهیم این است که 

تمام تاش خود را بکنیم!

تبلت جدید نوکیا با عمر باتری فوق العاده

با این ابزار گوگل رمز عبور خود را امن کنید 

۴ توصیه ای که انیشتین سعی داشت به ما بیاموزد 

فناوری

دانستنی های فناورانه

خواندنی ها

بهترین نرم افزارهای رایگان آیفون در سال 2۰21
سیســتم عامل iOS به داشتن 
نرم افزارهــای متعــدد و بعضــا 
گران مشهور اســت ولی در این 
گزارش تصویری قصد داریم تا برترین نرم افزارهای 
رایگان قابل دسترســی بر روی این سیستم عامل و 

دستگاه های آیفون را به شما معرفی کنیم.
سیستم عامل iOS به داشتن نرم افزارهای متعدد و 
بعضا گران مشهور است ولی در این گزارش تصویری 
قصد داریم تــا برتریــن نرم افزارهای رایــگان قابل 
دسترسی بر روی این سیستم عامل و دستگاه های 

آیفون را به شما معرفی کنیم.
 این نرم افزارها هر یک از نظر امکانات و قدرت در سطح 
بسیار خوبی قرار دارند و داشتن آن ها تقریبا برای هر 

کاربری که آیفون دارد مفید خواهد بود.
EZ Meditation Timer      

این نرم افزار به ســامت روان توجه خاصی داشته و 
به شما اجازه می دهد تا از آن به ابزاری برای بررسی 
میزان پیشــرفت و زمان بندی تمرکــز روحی خود 
استفاده کنید. این برنامه می تواند نویزهای مختلفی 
را به صورت پس زمینه برای تمرکز شما پخش کند 
و زمان بندی تنفس و مواردی از این دســت را برای 

شما آسان سازد.
DoubleTake      

این نرم افزار به شــما اجــازه می دهد تــا به صورت 
همزمان با هر دو دوربین خود عکاسی و فیلم برداری 
کنید. برای مثال وقتی که می خواهید هم از دوربین 
سلفی برای فیلم  گرفتن استفاده کنید و هم چیزی که 
آن سوی دوربین را نشان می دهد را برداشت کنید، 
می توانید از این نرم  افزار استفاده کنید. قابلیت های 
مختلف، وضعیت هــای متفاوت قابل اســتفاده، 
تنظیمات پیشرفته و قابلیت های ویرایشی متعددی 
برای این برنامه وجود دارند که استفاده از آن را برای 

همه جذاب می کنند.

Splice     
یک نرم افزار ویرایش ویدیو بــرای کاربران آیفون که 
امکانات آن تمرکز بسیار زیادی بر روی ساده بودن 
کاربری دارند. البته این امر به این معنی نیست که این 
ســاده بودن به قابلیت های ســاده ای را در اختیار 
خواهید داشت بلکه می توانید افکت ها، امکانات 
پیشــرفته و جذاب مختلفی را بر روی ویدیوی خود 
اعمال کنید که همگــی در این نرم افــزار رایگان در 

اختیار شما هستند.
Enlight Pixaloop     

این نرم افزار بســیار جذاب به شما اجازه می دهد تا 
بتوانید تصاویر خود را به انیمیشن تبدیل کنید. در 
حقیقت با کمک این برنامه می توانید از گالری خود 
استفاده کرده یا به صورت مستقیم به برداشت تصویر 
دست زده و آن را به یک انیمیشن جذاب در قالب یک 
 gif ویدیو تبدیل کنید. البته خبری از قابلیت ایجاد
با این برنامه نیست و این شاید تنها نقطه ضعف این 

اپلیکیشن رایگان باشد.
Moodelizer     

با کمک این برنامه جــذاب و ســاده می توانید الیه 
صوتی مورد نظر خود را به ویدیوهای مختلف اضافه 
کنید. به این ترتیب می توانید لحظات جذاب خود را با 
موسیقی محبوب خود آراسته و در قالب یک ویدیوی 
جدید در سیســتم خود ذخریه کنیــد. همچنین 
کنترل بسیار خوبی بر روی کیفیت صوتی خواهید 
داشت و تنظیمات مختلفی در طول ویدیو برای شما 
در دسترس خواهد بود که بر اساس محتوا می توانید 

آن ها را در طول ویدیو اعمال کرده یا تغییر بدهید.
Universe – Website Builder     

این برنامه به شــما اجازه می دهد تــا بتوانید یک 
وب سایت برای خودتان بســازید و امکانات بسیار 
سریع و جذابی را در نسخه اولیه خود ارائه می کند. 
به این ترتیب چندان نیازی به دانش برنامه نویسی 
نخواهید داشــت و به ســادگی خواهید توانست 

تا این امکانات را تبدیل به یک وب سایت کنید. البته 
قابلیت های پیشرفته تر این برنامه به صورت پولی 
در دسترس خواهند بود ولی حتی نسخه رایگان 
نیــز قابلیت های بســیار جذابــی را در خود جای 

داده است.
Autodesk SketchBook     

این برنامه به شما اجازه می دهد تا بتوانید نقاشی های 
اولیه و جذابی را بر روی آیفون خود بکشید. این قابلیت 
با کمک طراحــی آزاد و اضافه کــردن المان های از 
پیش موجود در نرم افزار برای شــما ممکن خواهد 
بود. این برنامه زمانی با قیمت بسیار باالیی به فروش 
می رفت ولی اخیرا به صورت رایــگان برای کاربران 

عرضه شده است.
Photoshop Camera     

برای داشتن امکانات فتوشاپ نیازی نیست که این 
 Photoshop برنامه سنگین را داشته باشــید بلکه
Camera به خوبی می تواند بسیاری از امکانات آن 
را برای شما مهیا سازد. این اپلیکیشن به شما اجازه 
می دهد تا در زمان برداشت عکس به سادگی آن را 
ویرایش کرده و تبدیل به یک اثر هنری بکنید. فیلترها، 
امکانات تغییر محتوا، رنگ بندی و غیره در این برنامه با 

چند کلیک در اختیار شما خواهند بود.
Moodflow: Year in Pixels     

برنامه آخر این لیست به شما اجازه میدهد تا بتوانید 
احساسات خود را به خوبی ارزیابی کنید. این برنامه 
در طول روز ســوال های بسیار ســاده ای از شما 
خواهد پرسید تا بر اساس آن یک دفتر خاطرات 
احساســات را ایجاد کرده و به شــما اجازه بدهد 
بدانید که چه چیزهایی روحیه شما را خراب کرده 
و چه مواردی در طول مدت استفاده از برنامه شما 
را به پیش رانده اند. الیه گرافیکی جذاب پیکسل 
آرت این محصول نیز در نوع خود بسیار جذاب و 

نوستالژیک است.

نرم افزار

حکایت

شــاید کمی زمان ببرد تا بتوان به استفاده از 
انگشت میانی برای حسگر اثر انگشت عادت 
کرد.  بسیاری از افراد سال هاست با مشکاتی 
در شناسایی اثر انگشت خود در حسگر های 
گوشی های هوشمند اندرویدی دست و پنجه 
نرم می کنند. خبر خوب این است که چند راه 
حل برای رفع این مشکل و شناسایی بهتر اثر 

انگشت وجود دارد.
اگر شما هم به استفاده از حسگر اثر انگشت 
برای بــاز کردن قفل گوشــی عــادت دارید، 
ممکــن اســت متوجــه برخی ایــرادات در 
شناسایی انگشت شده باشید. درست است 
که ناخوانایی اثر انگشــت برای این حســگر 
معموال با تاش مجدد رفع می شود؛ اما به هر 
حال این موضوع سبب تأخیری هر چند کوتاه 
در باز شدن قفل گوشی شما خواهد شد که 

خوشایند برخی کاربران نیست.
     مشکل شناسایی اثر انگشت در 

کجاست؟ 
در واقع ممکن است اثر انگشت شما هنگام 
کار با دست و انگشتان، فرسوده شده یا تغییر 
شــکل دهد. البته این بدان معنی نیست که 
می توان از این تغییرات بــرای تغییر کلی اثر 
انگشت و رهایی یافتن از جرایم قضایی سوء 
استفاده کرد؛ بلکه زخم ها، بریدگی و سایش 
سر انگشتان تنها می تواند به اندازه ی کافی، 
شناســایی اثر انگشــت توســط این حسگر 

گوشی را دچار تداخل کند.
به طور معمول، افرادی با شــغل های فنی یا 
ورزشــکار های رشته های ســنگین از جمله 
صخره نوردی و بدن ســازی در دسته کسانی 
هســتند که اغلــب با ایــن مشــکل مواجه 

می شوند. اما راه حل چیست؟
     انگشت میانی را به حسگر گوشی 

بشناسانید 
شــاید کمی زمان ببرد تا بتوان به اســتفاده 
از انگشت میانی برای حســگر اثر انگشت 
عادت کــرد امــا تجربــه ثابت کرده اســت 
که این انگشــت در کار با دســت از ســایش 
و آســیب پذیری کمتری برخوردار اســت؛ 
به عاوه اینکه اســتفاده از ایــن روش برای 
گوشــی های اندروید با حســگر در پشــت 

گوشی راحت تر است.
     از کنار انگشتان استفاده کنید 

بجای سر انگشتان، از کنار انگشت )خصوصا 
انگشت شست( استفاده کنید. این بخش نیز 
عاوه بر اینکه آسیب پذیری نسبتا کمتری را 
داراست، برای گوشی های با حسگر اثر انگشت 

در کنار قاب نیز مناسب تر خواهد بود.
     ثبت مکرر اثر انگشت در طول زمان

در این ترفند با ثبت مکرر اثر انگشت خود در 
طول زمان می توانید زخم ها و تغییرات ســر 
انگشتان خود را به سیستم بشناسانید و دیگر 
نیازی به تغییر انگشــت خود برای باز کردن 

قفل گوشی نخواهید داشت.
شما نیز در قسمت نظرات، تجربیات خود را با 

ما در میان بگذارید.

مرد جــوان و زیبایی هــر روز به کنــار دریاچه 
می رفت تا زیبایی خویش را در آب تماشا کند. 
او آنچنان مجذوب تصویر خویش می شد که 
روزی به آب افتــاد و در دریاچه غرق شــد. در 
مکانی که به آب افتاده بود، گلی رویید که آن 

گل را نرگس نامیدند.
پس از مرگ نرگس، پریان جنگل به کنار دریاچه 
آب شــیرین آمدند و آن را لبالب از اشــکهای 

شور یافتند. 
پریان پرسیدند: چرا گریه می کنی؟ 

دریاچه جواب داد: برای نرگس گریه می کنم. 
پریان گفتند: هیچ جای تعجب نیست،  چون 
هرچند که ما پیوسته در بیشــه ها به دنبال او 
بودیم، تنها تو بودی که می توانستی از نزدیک 

زیبایی او را تماشا کنی.
آنگاه دریاچه پرسید: مگر نرگس زیبا بود؟ 

پریان شگفت زده پرسیدند: چه کسی بهتر 
از تو ایــن را می دانــد؟ او هر روز در ســاحل تو 

می نشست و به روی تو خم می شد. 
دریاچه لحظه ای ساکت ماند و سپس گفت: 
من برای نرگس گریه می کنم، اما هرگز متوجه 
زیبایی او نشــده بودم. من برای نرگس گریه 
می کنم زیرا هر بار که او به روی من خم میشد، 
می توانستم در ژرفای چشمانش بازتاب زیبایی 

خویش را ببینم.

چگونه مشکالت شناسایی
 سنسور اثر انگشت گوشی را 

رفع کنیم؟ 

جوان و دریاچه

کمــاچ ِســهن نوعــی شــیرینی 
مخصوص اســتان کرمان است. 
در این شیرینی از ترکیب آرد جوانه 

گندم و آرد گندم برای خمیر آن استفاده می شود.
کماچ سهن یکی از شیرینی های سنتی ایرانی است 
که در استان کرمان پخته می شود. کماچ سهن یکی از 
مقوی ترین شیرینی هاست که با خوردن آن احساس 
ســیری طوالنی مدت خواهید داشت. اما سهن یک 
نوع آرد گندم اســت که برای این شــیرینی استفاده 
می شود. این آرد باعث تقویت مو و بهبود بیماری های 
قلبی می شود. این شیرینی خوشمزه ماندگاری خوبی 
دارد. شما می توانید آرد سهن را از لوازم قنادی یا عطاری 
تهیه کنید. برای معطر کردن کماچ از زیره و میخک و 

دارچین استفاده می شود. 
     مواد الزم:

• سهن ۳۰۰ گرم
• آرد گندم ۲۵۰ گرم

• مایه خمیر ترش ۱ ق چای خوری
• ادویه کماچ پودر شده ۱ ق چای خوری

• شکر )نرم و دانه ریز( ۴/۱ ق چای خوری
• گل رنگ )پودر شده( ۱ ق چای خوری

• روغن حیوانی ذوب شده ۱۰۰ گرم
• پودر قند مقداری برای تزئین

• پودر پسته مقداری برای تزئین

     مواد الزم برای مواد میانی کماچ سهن 
کرمانی:

• خرما )بدون هسته و چرخ شده( ۴۰۰ گرم
• کره )ذوب شده( ۶۰ گرم

• مغز گردو )خرد شده( ۱۰۰ گرم
• پودر هل ۱ ق چای خوری

• پودر دارچین ۱ ق چای خوری
     مرحله اول: تهیه ادویه کماچ

برای این کار باید نصف قاشــق چای خوری پودر زیره 
ســبز، نصف قاشــق چای خوری پودر دانــه رازیانه، 
یک قاشــق چای خوری پودر ســیاه  دانه، یک قاشق 
چای خوری پودر زردچوبه، یک قاشــق چای خوری 

پودر گل رنگ را با هم خــوب ترکیب کنید تا مخلوط و 
یک دست شوند.

     مرحله دوم: تهیه خمیر کماچ
در ظرفی با عمق مناسب سهن، آرد گندم، گل رنگ، 
مایه خمیر ترش، ادویــه کماچ، شــکر را با هم خوب 
مخلوط کنید تا خمیر نسبتا ســفتی به دست بیاید. 
سپس روی ظرف را بپوشانید و به مدت ۳۰ دقیقه در 

دمای محیط قرار دهید تا خمیر استراحت کند.
     مرحله سوم: تهیه مواد میانی

برای تهیه مواد میانی کره ذوب شده را داخل کاسه ریخته 
و به آن خرمای چرخ شــده و هل و دارچین و مغز گردو 

را اضافه کنید و هم بزنید تا یک دست و مخلوط شوند.

     مرحله چهارم: تهیه خمیر کماچ
داخل سینی مورد نظر آرد بپاشید. سپس نیمی از خمیر 
را با وردنه به قطر نیم سانت باز کنید. سپس مواد میانی 
را به طور یک دست روی خمیر پخش کنید و نیمی دیگر 
از خمیر را روی مواد میانی قرار دهید. سپس به صورت 
لوزی با چاقو برش بزنید و روی شیرینی کماچ کره ذوب 

شده بریزید.
     مرحله پنجم: پخت کماچ سهن کرمانی

فر را از ۱۵ دقیقه قبل گرم کنید. سپس سینی فر را به 
مدت ۳۵ دقیقه در دمای ۱۶۰ قرار دهید تا شیرینی 
پخته شود. بعد از خنک شدن روی شیرینی را با پودر 

پسته یا پودر قند تزئین کنید.

کماچ کرمانی

شهرداری مهاباد در سال ۹۲ 
اقدام به تاسیس موزه مفاخر 
فرهنگی – هنــری مهاباد در 
منــزل ادیب و شــاعر بزرگ کرد، ســید محمد 
امین شــیخ االســامی ملقب به هیمن کرد. 
در این موزه وسایل شخصی و دست نوشته های 
بزرگان فرهنــگ و هنر مهابــاد در معرض دید 
عاقه مندان قــرار گرفته اســت. این موزه در 
خیابان شــهید شــهریکندی و کوچه بهمنی 

واقع شده است.

سرای هیمن 
)موزه مفاخر فرهنگی 

- هنر مهاباد(

گردشگری

دستپخت

همایش »هم رکابی 
در مسیر شهدا« 

در اصفهان
به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا 
و تجدید پیمان بــا آرمان های امام 
خمینی )ره( و شهدای هشت سال 
دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم 
و مدافع امنیت و سامت همایش 
»هم رکابــی در مســیر شــهدا« در 

اصفهان برگزار شد.
دوچرخه ســواران شــرکت کننده 
در این همایش از گلستان شهدای 
اصفهان تا گلستان شهدای نجف 

آباد را رکاب زدند.

عکس روز

ترفند ها


