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 کمیسیون اروپا طرح جدیدی برای تحریم نفت روسیه
ارائه کرد

کمیسیون اتحادیه اروپا پیش نویس طرحی را به کشــورهای عضو در مورد بسته جدیدی از تحریم 
روسیه ارائه کرده و گزارش ها حاکیست که برخی از کشورهای عضو با این پیشنهاد به شدت مخالف 
بود و رایزنی در این زمینه ادامه خواهد یافت. اعضای اتحادیه اروپا در حال آماده سازی تحریم هایی 
برای خرید نفت از روسیه به سبب حمله این کشور به اوکراین هستند که می تواند مسکو را در عرض 
چند روز از یک جریان درآمدی بزرگ محروم کند؛ اما برخی از اعضا در حال انصراف از چنین تحریم 
هستند.چندین مقام اتحادیه اروپا و دیپلمات های اروپایی در بروکسل به خبرگزاری فرانسه گفتند 
که بر سر این طرح اختالف هایی وجود دارد.سفرای ۲۷ کشور اتحادیه اروپا روز چهارشنبه برای بحث و 
رایزنی دوباره درباره این طرح مالقات خواهند کرد. آنان می گویند قبل از اجرایی شدن، این طرح نیاز 

به تصویب متفق القول دارد.

دیدار محرمانه رییس سیا با ولیعهد سعودی لو رفت!
یک روزنامه آمریکایی در گزارشی نوشت که رییس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( ماه پیش 
در سفری محرمانه در جده با ولیعهد سعودی دیدار کرده و با وی درباره موضوعات متعددی از جمله 
برنامه هسته ای ایران گفت وگو کرده است.در حالی که دولت بایدن در تالش است تا به بهبود روابط خود 
با »عربستان سعودی« بپردازد. روزنامه آمریکایی »وال استریت ژورنال« روز سه شنبه در گزارشی 
نوشت که »ویلیام برنز« رییس سازمان سیا ماه پیش در سفری از پیش اعالم نشده، به عربستان 
سعودی سفر و با »محمد بن سلمان« ولیعهد عربســتان دیدار کرد.بر اساس گزارش وال استریت 
ژورنال، این سفر در اواسط ماه آوریل انجام شده و دیدار بین بن سلمان و برنز در شهر ساحلی جده 
برگزار شد،  جایی که بن سلمان بخش عمده ای از ماه رمضان خود را در آنجا سپری کرده است.در حالی 
که جزئیات این دیدار هنوز به طور کامل مشخص نشده اما بر اساس گفته منابع آمریکایی و سعودی، 
موضوعاتی نظیر تولید نفت، حمله روسیه به اوکراین، برنامه هسته ای ایران و جنگ در یمن از جمله این 
موضوعات بوده اند. یک منبع آمریکایی درباره این دیدار گفت: »گفت وگوی خوبی بوده و این گفت وگو 

بهتر از تعامل های پیشین آمریکا با سعودی ها بوده است«.

اذعان صهیونیست ها به ناکارآمدی گنبد آهنین
منابع صهیونیست به ناکارآمدی گنبد آهنین در رهگیری موشک های شلیک شده از سوی مقاومت 
فلسطین اذعان کردند. نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به شکست سامانه گنبد آهنین این رژیم در 
رهگیری موشک های شلیک شده از غزه و لبنان اذعان کرد.رادیوی رژیم صهیونیستی به تحقیق انجام 
شده درباره شکست گنبد آهنین در مقابله با گلوله های 14.5 میلی متری شلیک شده از غزه اشاره کرد 
که بیست موشک از سوی گنبد آهنین برای رهگیری این گلوله ها شلیک کرد.این رسانه صهیونیستی 

گزارش داد: علت شکست در رهگیری موشک ها اختالل فنی گنبد آهنین است.

»اردوغان« آوارگان سوری را به کشورشان برمی گرداند
رییس جمهوری ترکیه از برنامه آنکارا برای بازگرداندن یک میلیون آواره سوری به کشورشان خبر داد.

تی. آر. تی عربی به نقل از رجب طیب اردوغان خبر داد: آنکارا در حال آماده سازی پروژه ای است که 
امکان بازگشت داوطلبانه یک میلیون سوری به کشورشان را فراهم می کند.وی در یک پیام ویدئویی در 
آیین افتتاح پروژه ساخت خانه در ادلب سوریه مدعی شد که ترکیه در کنار مظلومان و قربانیان ایستاده 
است، چرا که نه تنها درهایش را برای محافظت از آنها باز کرده که برای بازگرداندن آنها به خانه هایشان 
نیز تالش های کافی می کند.به ادعای وی، از زمان آغاز عملیات برون مرزی ترکیه در سوریه از سال 

۲۰1۶ نزدیک به 5۰۰ هزار سوری به مناطق امنی که تاکنون ایجاد شده بازگشته اند.

توقف جلسات گفت وگوی حضوری نمایندگان ۱+۴ و جمهوری اسالمی ایران  موجب افزایش گمانه زنی ها در مورد شکست مذاکرات شده است؛

سرنوشت مبهم احیای برجام
موضوعات حل نشــده در مذاکرات وین صرفا به عــدم لغو تحریم های 
سپاه مرتبط نیست و مسائل باقی مانده دیگری نیز وجود دارد که آمریکا 
با لجاجت از حل و فصل آنها ســر باز می زند.توقف جلسات گفت وگوی 
حضوری نمایندگان 1+4 و جمهوری اسالمی ایران که علت آن وارد شدن 
مذاکرات به مرحله تصمیم سیاسی از سوی آمریکا بوده، موجب افزایش 
گمانه زنی ها و البته توسعه جریان سازی های هدفمند رسانه ای به ویژه 
از سوی محافل غربی شده است.نشریه وال استریت ژورنال که یکی از 
رسانه های اصلی جریان ساز در ضلع غربی مذاکرات وین است ، با انتشار 
خبری مدعی شــده که »انریکه مورا« معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا تالش خواهد کرد که ایران را برای امضای متن نهایی توافق 
وین، بدون خروج نام سپاه پاسداران از لیســت گروه های تروریستی، 
متقاعد کند.انتشار این خبر که هنوز هیچ منبع مستقلی آن را تایید نکرده 
ضمن آنکه تالشی است برای غیر قابل تغییر نشان دادن موضع قلدرمآبانه 
آمریکا، بر این گزاره غلط تاکید دارد که برای دستیابی به توافق، ایران باید 
از مواضع اصولی خود عدول کند.جمهوری اسالمی ایران بارها به صورت 
رسمی اعالم کرده که با توجه به سابقه بدعهدی غرب و به ویژه آمریکا در 
اجرای کامل برجــام، طرفین باید به دنبال دســت یابی به توافقی قوی، 
عادالنه و پایدار باشند تا از این طریق ضمن کاهش نگرانی غرب نسبت به 
برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، شرایط الزم برای استفاده کامل کشورمان 
از منافع اقتصادی برجام فراهم شــود.بر این اساس نیز خطوط قرمزی 
برای تیم مذاکره کننده ایران تعیین شده و مجموعه تعامالت با طرف های 
دیگر مذاکرات در چارچوب خطوط قرمز انجام می شود. خبرگزاری رویترز 
نیز با انتشار خبری که بر اساس رویه جاری این رسانه منبع آن مشخص 
نیست از نزدیک شدن مذاکرات وین به شکست قطعی خبر داده است.

اگرچه محتوای خبر این رسانه ظاهرا با گزارش وال استریت ژورنال در تضاد 
است و القا کننده این گزاره است که امیدواری ها برای دستیابی به توافق 
رو به پایان است ؛اما اندکی تامل در رویکرد این دو رسانه نشان می دهد 
که هدف هر دو یکی است.در شرایط کنونی، راهبرد رسانه ای غرب برای 
وادارسازی ایران به پذیرش درخواست های غیر حقوقی و زیاده خواهانه 
آمریکا بر دو پایه اصلی استوار شده اســت.از سویی تالش می شود که 
موضوع ضرورت لغو تحریم های سپاه که یکی از خطوط قرمز جمهوری 
اسالمی است به عنوان گره اصلی در عدم دستیابی به توافق نشان داده 
شود و از سوی دیگر تهدید به بن بست رسیدن مذاکرات در صورت اصرار 
ایران بر تحقق این شرط مطرح می شود.واقعیت این است که موضوعات 
حل نشده فقط به عدم لغو تحریم های ســپاه مرتبط نیست و مسائل 
باقی مانده دیگری نیز وجــود دارد که آمریکا بــا لجاجت از حل وفصل 

آنها ســر باز می زند.عالوه بر این اگرچه به بن بســت رسیدن مذاکرات 
نیز تاثیری بر شــرایط فعلی ایران در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی ندارد اما تاکنون هیچ یک از طرف های مذاکره کننده به این 
نتیجه نرسیده اند که مذاکرات در آســتانه شکست است.»ند پرایس« 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اســتقبال از تالش های انریکه مورا، 
هماهنگ کننده اتحادیه اروپا برای به نتیجه رساندن مذاکرات وین گفت: 
ما همچنان به تالش ها از طریق گفت وگو و مشورت با متحدان و شرکا در 
اتحادیه اروپا ادامه خواهیم داد.وی همچنین از پیشرفت فعالیت های 
صلح آمیز هسته ای ایران ابراز نگرانی کرده و گفته: اگر به این نتیجه برسیم 
که پیشرفت های هسته ای سه سال گذشــته ایران مزایای عدم اشاعه 
برجام را از بین برده است، آنگاه ما مسیر دیگری را انتخاب خواهیم کرد.

هر چند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چون همیشه تالش کرده که توپ 
طوالنی شــدن مذاکرات را به زمین ایران منتقل کند لیکن تحلیل گران 
غربی نزدیک به مذاکرات وین بر این باورند که دولت بایدن در آســتانه 
انتخابات میان دوره ای ۸ نوامبر کنگره آمریکا مســیر مدارا با مخالفان 
خود را در پیش گرفتــه و قصد دارد هزینه آن را از جیــب ایران پرداخت 
کند.این در حالی اســت که حســین امیرعبداللهیان،  وزیر امورخارجه 
ایران اظهار داشته: مذاکرات وین متوقف نشده بلکه در روندی دیگر و از 

طریق تبادل پیام های مکتوب با آمریکایی ها به واسطه نماینده اتحادیه 
اروپا به منظور رفع تحریم های یک جانبه علیه ما ادامه ادامه دارد. هدف 
ما از این گفت و گوها دستیابی به یک توافق قوی و دائم است. افزایش 
پیچیدگی ها در تحوالت بین المللی که محور اصلی آن بحران اوکراین است 
باید ایاالت متحده آمریکا را به این درک رسانده باشد که تاکید بر ادامه 
این روند دستیابی به توافق را سخت تر خواهد کرد. ایران با توجه به عبور از 
مرحله سخت فشارهای اقتصادی پس از خروج ترامپ از برجام، هرگز 
حاضر نخواهد شد به توافقی بپیوندد که خالی از مزایای اقتصادی برجام 
باشــد. راه حل های جایگزینی نیز که آمریکا و متحدین این کشور برای 
افزایش فشار به ایران از آن یاد می کنند بیش از آنکه جنبه اجرایی داشته 
باشد کارکرد تبلیغاتی دارد.در حالی که با وجود تحریم های سخت گیرانه 
آمریکا، حضور ایران در بازارهای صادراتــی به ویژه در بخش انرژی رو به 
توسعه است و شرایط جهانی و موقعیت آمریکا نیز چشم اندازی را برای 
جلوگیری از این روند نشان نمی دهد واشنگتن نمی تواند امیدوار باشد 
که هزینه عدم اتخاذ تصمیم سیاســی خود را با وارد کردن فشار به ایران 
پرداخت کند.اگر واشنگتن اراده و شــجاعت الزم برای پرداخت هزینه 
سیاســی برخورد با مخالفین توافق در آمریکا را داشته باشد، دستیابی 

طرفین مذاکرات به توافقی قوی و پایدار همچنان قابل حصول است.

عضو کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس گفت:توانمندی پهپادی ایران یکی از عوامل 
تقویت قدرت دفاعی کشور است،قابل مذاکره نیست 
و از خطوط قرمز ایران محسوب می شود.فدا حسین 
مالکی در مورد اقدام اخیر آمریکایی ها در مورد تحریم 
قدرت پهپادی ایران اظهــار کرد: در هــر حوزه ای که 
آمریکایی ها، جمهوری اســالمی ایران را تحریم کنند 
یقین داشته باشــید که در همان حوزه قدرت ایران و 
ضعف آمریکایی ها نمایان خواهد شد.عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلــس تصریح 
کرد:اخیرا اسراییلی ها بعد از دیدن دو پهپاد ناشناس 

در آسمان خود تمام امکانات شــان را بسیج کردند تا 
بفهمند که این پهپادها متعلق به کدام کشــور است، 
آسیب پذیری آنها به حدی باالست که از قدرت پهپادی 
ایران احساس خطر می کنند و به دنبال این هستند تا 
نشان دهد که توانمندی پهپادی ایران یک خطر برای 
منطقه است اما در این کار موفق نخواهند شد.نماینده 
مردم زاهدان  با بیان اینکه آمریکایی ها در تصمیمات 
خود نسبت به تحوالت بین المللی سردرگم هستند، 
بیان داشت:با توجه به تحوالت اوکراین حوزه تصمیم 
گیری آمریکا در مورد تحــوالت منطقه به هم ریخته 
است و از طرف دیگر احساس می کنند نباید به خاطر 

شیطنت هایی که رژیم صهیونیســتی در کشورهای 
اسالمی می کند از آنها  قاطعانه حمایت کنند و به شدت 
به دنبال این هستند که به نوعی جایگاه خود را تثبیت 
کنند.مالکی تصریح کرد: به نظر می رسد اقدام اخیر 
آمریکا در تحریم قدرت پهپادی ایران به نوعی به خاطر 
موضوع اســراییل و  تحوالت اوکراین اســت و از این 
طریق می خواهند با فرافکنی افکار عمومی را به سمت 

دیگری هدایت کنند.

واکنش یک نماینده به اقدام اخیر آمریکایی ها در تحریم 
قدرت پهپادی ایران

روزنامه الجریده کویت به نقل از منابع خود خبر داد:

دیدار بین وزرای خارجه ایران و عربستان، دو هفته بعد از عید فطر
یک منبع بلندپایه در وزارت خارجه ایران در گفت وگو با الجریده تایید کرد که پس از پنجمین دور رسمی مذاکرات ایران و عربستان سعودی با میانجی گری مصطفی 
الکاظمی در بغداد، دیدارها و تماس هایی بین دو طرف به طور گسترده در سطح کارشناسان دیپلماتیک در بغداد و مسقط، در حال انجام است. هدف از این تماس ها 
رفع همه موانع و اختالفات دو کشور و دستیابی به یک تفاهم برای برگزاری دور ششم مذاکرات در سطح وزیران امور خارجه دو هفته بعد از تعطیالت عید فطر است.

این منبع خوش بینی خود را ناشی از گزارش های دریافتی از سوی کارشناسان دانست که تایید می کند این دیدارها بسیار مثبت بوده و تفاهم برای رسیدگی به بخش 
عمده ای از موضوعات اختالفی بین دو کشور به دست آمده است. انتظار می رود در اولین دیدار وزرای خارجه دو کشور برای بازگشایی سفارتخانه ها به منظور افزایش 
سرعت ارتباطات و همچنین تسهیل سفر حجاج ایرانی به عربستان، تصمیم گیری شود.اما وی انتظار داشت که بازگشت روابط دیپلماتیک با افتتاح کنسولگری و 
در سطح کاردار انجام شود و خاطرنشان کرد که ایرانی ها خواستار بازگشایی سفارتخانه ها در سطح سفیِر تام االختیار برای مذاکرات مستقیم، هستند.این منبع که 
موضوع احیای روابط بین دو طرف را دنبال می کند، با بیان اینکه تغییر محسوسی در موضع عربستان پس از آغاز جنگ اوکراین رخ داد، گفت: توافق علنی بین دو 
کشور ممکن است پروتکلی)تشریفاتی( باشد، اما در واقع کمیته های کارشناسی در حال کار بر روی یافتن فرمولی برای تفاهم در مورد همه مسائل مهم و ترسیم 

خطوط قرمز بین دو کشور در مورد همه موضوعات مورد مناقشه در یمن، عراق، سوریه، لبنان و افغانستان هستند.

چهره روز

وز عکس ر

اعتراضات در 
ارمنستان باال گرفت

دســتگیری ده هــا نفــر از 
ضدحکومــت  معترضــان 
ارمنستان در جریان تظاهراتی 
در شهر ایروان نسبت به ضعف 
عملکرد دولت در مســئله قره 

باغ

جزئیات تماس تلفنی »رییسی« و امیر کویت
شیخ نواف االحمد الجابر الصباح در تماس تلفنی خطاب به رییس جمهور کشورمان گفت: عمیقا 
از رویکرد جدید ایران در دوره جنابعالی خرسندیم. سید ابراهیم رییسی با تبریک عید سعید فطر 
به وی و مردم کشورش گفت: امیدوارم خداوند به برکت عید فطر برکاتش را نصیب ملت همسایه 

و دوست کویت و همه مسلمانان کند. 
نزدیک شدن دل های مســلمانان در چنین مناسبت هایی، انســجام میان کشورهای اسالمی را 
بیشــتر می کند.رییس جمهور با ابراز امیدواری برای دیدار با امیر کویت در تهران افزود: افزایش 
رفت و آمد مقامات دو کشــور می تواند ظرفیت هــای موجود برای ارتقای ســطح همکاری های 

دوجانبه را هر چه بیشتر عملیاتی و فعال کند.
رییسی، مواضع کویت را در قبال توطئه های منطقه ای، آگاهانه توصیف کرد و با یادآوری مناسبات 
خوب ایران و کویت در گذشته، تاکید کرد که باید روابط ایران و کویت به عنوان دو دوست قدیمی 

به ظرفیت واقعی خود بازگردد.
»شیخ نواف االحمد الجابر الصباح« امیر کویت نیز در این گفت وگوی تلفنی با تبریک عید سعید 
فطر به رییس جمهور و مردم کشورمان اظهار داشت: عمیقا از رویکرد جدید و اهمیتی که جمهوری 
اسالمی ایران در دوره جنابعالی برای گسترش روابط با کشورهای همسایه و دوست قائل است، 

خرسندیم.

پاسخ سفیر ایران در اتریش به اعترافات سناتور آمریکایی
سفیر ایران در اتریش در واکنش به توئیت ســناتور آمریکایی که به صراحت از شکست تحریم، 
ترور و خرابکاری برای جلوگیری از توان و برنامه هســته ای و تحقیقاتی ایران سخن گفته است، 
نوشت: رشد و توسعه باور نکردنی ما، به گونه ای اســت که حتی خودشان به آن اعتراف می کنند.

عباس باقرپور در پاسخ به کریس مورفی که در توئیتی گفته بود، ما سعی کردیم با تحریم و ترور و 
خرابکاری مانع توسعه توان هسته ای ایران شویم اما تنها کاری که این اقدامات انجام داد تسریع 
برنامه تحقیقاتی ایران بوده اســت، گفت: به دنیای آزاد دموکراسی معرفی شده از سوی آمریکا 
خوش آمدید، جایی که قوانین بین المللی، حقوق بشــر و حاکمیــت قانون از طریق تحریم های 
غیرانسانی، ترور و خرابکاری مورد تمســخر قرار می گیرند. آمریکا در نهایت چه چیزی به دست 

آورد؟ رشد و توسعه باور نکردنی ما، به طوری که حتی خودشان به آن اعتراف می کنند.

اعالم موجودیت انجمن دوستی ایران و عربستان همزمان 
با عید فطر

جمعی از چهره های عالقه مند به عرصه های سیاســی، فرهنگی و بین المللی در بیانیه ای اعالم 
آمادکی کرده تا آغاز فعالیت انجمن دوستی ایران و عربستان را همزمان با عید سعید فطر فراهم 

سازند. 
در متن این بیانیه آمده اســت ما عالقه مندان به همبستگی اسالمی ، در مسیر وحدت وبرقراری 
عدل جهانی از رهبرمعظم جمهوری اســالمی اســتدعا داریم دراین ایــام پرمیمنت عید بزرگ 
مسلمانان ، دو دولت اسالمی پادشاهی عربستان وجمهوری اسالمی ایران را در پرتو علم وحکمت 

خود به گشودن فصل نوینی در روابط راهبردی رهنمون فرمایید.
ما جمعی از اندیشمندان عالقه مند به تقویت پیوند های ناگسستنی دینی واقلیمی بر این باوریم 
که پیمان برادری و مودت بین دوکشور مسلمان ایران وعربستان به مدل والگویی برای همنشینی 
و همپیمانی نسل های امروز وفردا مبدل وموجبات بالندگی و استغنای مسلمین را فراهم خواهد 
آورد.ما در پایان ماه رحمت الهی، ماه ضیافت آسمانی، ضمن تبریک عید سعید فطر به مسلمین 
جهان ، با مدد خداوند بر آنیم تا منادی روابط نوین و همبســتگی مردمی بین ایران وعربســتان 

شویم وبر اساس این نیت خیر، جمعیت دوستی میان ایران وعربستان را بنا می نهیم.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

 هماهنگی الزم برای رفع 
مشکالت را در دولت 

نمی بینیم
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: 
موضوع اصلی کــه اکنون وجــود دارد و من 
در جلسه مشــترک دولت و مجلس هم به 
آن اشــاره کردم این اســت که متاسفانه ما 
هماهنگــی الزم را در دولت نمی بینیم. یعنی 
اگر یک تیم واحد اقتصادی منسجم داشتیم 
وضعیت ما در بحث معیشــت اینطور نبود، 
ایراد این است و به آقای رییس جمهور هم 
گفتیم که درصدد برطرف کردن این باشــید.

اســماعیلی در ادامه بیان کرد: یــک نامه با 
نگاه مثبت کمیســیون اجتماعی نوشــتیم، 
در جلســه مشــترک دولــت و مجلس هم 
این مســئله را مطرح کردم که تا این لحظه 
دولت به ما نظر مثبت بــا منفی دولت نداده 
است، اگر ان شاءا... نظر دولت مثبت باشد 
ما آمادگی داریم که ایرادات را رفع کرده و به 

صحن ببریم.
رییس کمســیون اجتماعی مجلس شورای 
اســالمی در رابطه با مســئله ترمیــم کابینه 
و احتمال ایجــاد تغییراتــی در دولت، ابراز 
داشــت: این مباحــث بیشــتر گمانه زنی  
رسانه ای است، من بعید می دانم یا حداقل 
خبر ندارم که چنین شــرایطی باشد، طبیعی 
اســت که هر دولتی بخواهد تغییری داشته 
باشــد اما به شــخصه بعیــد می دانم آقای 
رییسی بخواهد طی ۷-۸ ماه تغییری داشته 
باشد؛ مگر اینکه تغییر به این صورت باشد که 
وزیری قرار باشد به جایگاه باالتری ارتقا پیدا 

کند در آن صورت جایگزین شود.

بین الملل
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رییس اتحادیه چاپخانه داران اصفهان:

قیمت کاغذ، ساعتی باال می رود
رییس اتحادیه چاپخانــه داران اصفهان گفت: قیمــت کاغذ چند ماهی اســت افزایش درصدی 
نداشته بلکه ساعتی قیمت ها باال و پایین می شود.محمد علی انصاری پور اظهار کرد: طبق مصوبه 
جدید دولت، حضور کاغذ در بورس نوسان قیمت را بیشــتر کرد.انصاری پور معتقد است کاغذ در 
همه صنایع وجود دارد از جمله صنایع غذایی، دارویی و … که همه وابسته به کاغذ هستند.رییس 
اتحادیه چاپخانه داران اصفهان گفت: به دلیل وضعیت نامناســب کاغذ، صنعت کتاب از مجموعه 
چاپ بیرون رفته و به اتحادیه ناشــران پیوسته است.به گفته وی، ســال پیش شاهد بسته شدن 
بعضی از چاپخانه ها بودیم، اما امسال این روند بدتر شده و دلیل این موضوع عدم ورود مواد اولیه 
از خارج و هزینه های زیاد آن است.انصاری پور ادامه داد: گرانی ها فشار زیادی را به چاپخانه داران 
وارد کرده به صورتی که بسیاری از آن ها به اتحادیه مراجعه می کنند و درخواست ابطال پروانه کسب 
خودشان را داشــته اند.رییس اتحادیه چاپخانه داران اصفهان گفت: متاسفانه توانایی تولید مواد 
اولیه این محصول را نداریم، اما اگر پیگیری ها از سمت مسئوالن بیشتر شود اوضاع بهتری را شاهد 

خواهیم بود.

 اجرای طرح تشدید نظارت در مراکز عرضه مواد پروتئینی
در اصفهان

مدیرکل دامپزشکی استان گفت: از ۱۴ اسفند سال گذشته تاکنون طرح تشدید نظارت بهداشتی بر 
مراکز عرضه انواع گوشت در اصفهان اجرایی شده است.شهرام موحدی با بیان اینکه در این مدت 
بر عرضه حدود ۱۲ هزار تن گوشت دام سبک و ۶ هزار تن گوشــت دام سنگین نظارت شده، گفت: 
در این بازرسی ها ۲۵ تن گوشت به دلیل نداشتن اســتاندارد الزم از چرخه مصرف خارج شد.وی 
افزود: در این مدت ۶۷ گروه از ناظران سازمان دامپزشکی در استان بر کشتارگاه ها و مراکز فروش 

نظارت داشتند.

 بانک مرکزی به مشکالت واحدهای تولیدی اصفهان
ورود کند

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: انتظار داریم بانک مرکزی با عنایت و حمایت ویژه ای 
به مسائل اقتصادی این اســتان ورود کرده و در راستای رفع مشکالت واحدهای تولیدی و تجاری 
اقدام کند.اسدا... جعفری، در دومین جلسه ستاد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه 
قضاییه اظهار داشت: جلسه اول ستاد پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۱ را 
به بررسی مشکالت شرکت های دانش بنیان و جلسه دوم این ستاد به بررسی مسائل شرکت ها و 
واحدهای تولیدی که با مشکالت ارزی مواجه شده، پرداخته شد.وی با تاکید بر اینکه مشکالت ارزی 
شرکت ها و واحدهای تولیدی توسط بانک مرکزی قابل حل است، افزود: نماینده بانک مرکزی در 
هر استان از اختیارات الزم برای رفع مشکالت ارزی واحدهای تولیدی برخوردار نیست و بیشتر در 
نقش یک رابط انجام وظیفه می کند.وی گفت: استان اصفهان در زمینه تولید و صنعت از قطب های 
بزرگ کشور به حساب می آید و سهم مهمی در تولید ملی دارد و انتظار داریم بانک مرکزی با عنایت 
و حمایت ویژه ای به مسائل اقتصادی این استان ورود کرده و در راستای رفع مشکالت واحدهای 
تولیدی و تجاری اقدام کند.جعفری از برگزاری جلسات مقدماتی، کارشناسی و ریشه یابی علل بروز 
مشــکالت در زمینه تولید خبر داد و بیان کرد: نتیجه و جمع بندی جلسات و کارشناسی های انجام 
شده پیرامون موانع تولید را به دولت و ستاد اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه 
ارجاع خواهیم داد تا با پیگیری های ویژه و ارائه راهکارهای قانونی توســط بانک مرکزی، راه برون 

رفت از این مشکالت هموار شود.

قیمت های عجیب و غریب در بازار مسکن اصفهان باعث شده تا فعاالن بازار خواستار ورود قوای سه گانه به مسئله هنجارشکنی در 
بازار رهن و اجاره شوند؛

تابستانی سخت برای مستاجران

قیمت ها در بازار خرید و فروش مسکن  مهسا نعمتی
فعال بدون تغییر باقی مانده اســت. 
رکود تورمی با قیمت های غیر واقعی در حالی حرف اول را در بازار 
مسکن می زند که هنوز فصل نقل و انتقاالت در بازار اجاره شروع 
نشــده، دلهره افزایش قیمت ها در میان مســاجران باال گرفته 

است. 
پیش بینی می شــود با توجه به تورم هــای چندین درصدی در 
ماه های اخیر، اجاره ها در فصل تابســتان هــم با افزایش قابل 
توجه روبه رو شود. همین مسئله نگرانی های جدی ایجاد کرده، 
ســال های قبل دولت و مجلس تالش کرد تا با وضع قوانینی از 
جمله عدم ارائه حکم تخلیه به صاحــب خانه ها و تعیین درصد 
افزایش اجاره بها بــه نوعی از مســتاجران در مقابــل مالکان 
خانه های اجاره ای دفاع کند. امسال اما به نظر می رسد با توجه 
به افزایش قیمت ها وضع چنین قوانینی نتواند چندان راهگشا 

باشد و وضع برای خانه به دوش ها بسیار سخت خواهد بود. 
این مسئله ای اســت که اخیرا رییس اتحادیه مشاوران امالک 

اصفهان هم به آن اشاره کرده و خواستار ورود قوای سه گانه برای 
کنترل قیمت ها و اجاره های غیر معقول از ســوی مالکان شده 
است. به گفته رســول جهانگیری، انتظار می رود قوای سه گانه 
سیاست اقتصادی مناســبی را قبل از شروع فصل رهن و اجاره 
تدبیر کند تا از هنجار شــکنی قیمت  بــاالی اجاره ها جلوگیری 
شود.وی در خصوص آخرین وضعیت بازار مسکن و رهن و اجاره 
در اســتان اصفهان اظهار کرد: مســلما قیمت های رهن و اجاره 
تابعی از قیمت مسکن است و به واسطه کاهش و افزایش بهای 

مسکن، قیمت ها تغییر می کند. 
در حال حاضر بازار خرید و فروش مســکن دچــار رکود تورمی 
است و خرید و فروش ملموس نیســت و طی چند ماه گذشته 
دچار رکود عجیبی شده است. تا زمانی که تلنگر و شوکی به بازار 
مسکن وارد نشود، این بازار از حالت رکود تورمی خارج نمی شود 
و دور از ذهن است امسال مسکن افزایش قیمت داشته باشید.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان افزود: این افزایش 
قیمت ها دو دلیل دارد از جمله کاهش شــدید ارزش پول ملی 

کشور که متاسفانه باعث رشد قیمت طال، مسکن و خودرو شد 
و فاصله زیادی که بین عرضه و تقاضا بــه وجود آمد ، قیمت ها 
را باال برد.وی بیان کرد: امروز خرید و فروشــی در بازار مسکن 
نمی شود، اما به واســطه چندماه گذشــته که قیمت ها باال بود 
این موضــوع بر بازار رهــن و اجاره ها نیز اثرگذاشــته اســت و 
باعث افزایش تصاعدی آن شــده و اکنون شــرایط خوبی برای 
مستاجران نیســت.جهانگیری متذکر شــد: امیدواریم مالکان 
شرایط اقتصادی مستاجران را در نظر بگیرند،چراکه  هزینه های 
رهن و اجاره در ســبد خانوار مــردم اثرگذار اســت. زمانی یک 
پانزدهم هزینه خانوار مربوط به رهن و اجاره بود، اما امروز شاید 

یک دوم و یک سوم هزینه یک خانوار را در بر می گیرد.
وی اعالم کرد: عیب بزرگ جامعه ما این اســت که بیش از حد 
سیاسی شده است، بازار مسکن ما داخلی است و دولت می تواند 
با پهن کردن فرش قرمز زیر پای سرمایه گذار بازار مسکن، فاصله 
بین عرضه و تقاضای این بازار را کم و هزینه های ساخت و ساز 
را کاهش دهد.رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان تاکید 
داشت: در ایران تبلیغات دشــمنان و هیجانات برخی مسئوالن 
در حوزه سیاست، موجب شده تا مردم در مسائل اقتصادی نیز 
سیاســی فکر کنند با وجود اینکه بســیاری از بازارهای ما هیچ 
ارتباطی به سیاست ندارد و در کشورهای دیگر این گونه نیست.

وی توضیح داد: درحال حاضر منازل مســکونی با زیربنای باال 
تنها خریداران مخصوص و الکچری دارند، اگر اکنون ساخت و 
ساز های زیادی با معماری های متنوعی می شود این ساخت و 
سازها از متقاضیان بازار مسکن مشــکلی را حل نکرده و فاصله 
عرضه و تقاضای مســکن متعدد در حال افزایش است. مردم 
به مســکن نیازمند هســتند که این موجب افزایش نجومی و 
تصاعدی قیمت مســکن شده است، بازار مســکن ما می تواند 

رونق پیدا کند.
با توجه به رکود ایجاد شده در صنعت ساخت و ساز و عدم تعیین 
تکلیف در ســاخت خانه های طرح ملی مســکن در اصفهان از 
سویی و ورود موج مهاجران افغانســتانی به اصفهان که موجب 
رشد تقاضای بازار اجاره به خصوص در مناطق عمدتا اجاره نشین 
و ضعیف اصفهان شده اســت عمال باید در این تابستان منتظر 
موج نگران کننده مســتاجرانی باشــیم که توان و مکانی برای 

سرپناه نخواهند داشت.

رییس اداره مســافر اداره کل راهــداری و حمل ونقل 
جاده استان اصفهان با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی 
کرایه نــاوگان جاده ای، گفت: قیمــت قطعات یدکی 
خودروهای سنگین حدود ۷۰ درصد گران شده است.

حسین بیغمیان با اشاره به افزایش کرایه حمل ونقل 
عمومی جاده ای، اظهار کــرد: کرایه ناوگان حمل ونقل 
جاده ای نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش 
یافته است.وی توضیح داد: اگرچه سال های گذشته 
در ایام نوروز کرایه ها افزایش می یافت، اما امســال 

کرایه ها به خصوص در بخش مســافر تغییری نکرد و 
رانندگان به دلیل گرانی قطعات و الستیک و ... دچار 
مشکل شدند.رییس اداره مســافر اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده اســتان اصفهان ادامه داد: به دلیل 
عدم تغییر نرخ کرایه ها، دیگر برای رانندگان فعالیت در 
این شغل به صرفه نبود و بسیاری از آنها اتوبوس های 
خود را فروخته و یا به شــغل دیگری روی آوردند.وی 
با بیان اینکه اکنون با کمبود راننده در بخش مســافر 
ناوگان حمل ونقل بین جاده ای روبه رو هستیم، گفت: 
بعد از شیوع کرونا و کاهش تعداد مسافران، بسیاری 
از رانندگان از این شغل خارج و یا در بخش حمل ونقل 
کاال مشغول فعالیت شدند.به گفته بیغمیان، استان 
اصفهان نسبت به سال های گذشــته حدود ۲۰ درصد 
ریزش راننــده در ناوگان حمل ونقل جاده ای داشــته 

اســت.وی با تاکید بر اینکه به دلیل این مشکالت با 
تصمیم شورای اقتصاد از دهم اریبهشت ماه ۳۰ درصد 
نرخ کرایه ها برای ناوگان مسافری برون شهری افزایش 
یافت، افزود: افزایش قیمت کرایه ها برای تمام ناوگان 
جاده ای همچون اتوبوس، مینی بوس و سواری اعمال 
شــد، همچنین کرایه ناوگان باری ۳۵ درصد افزایش 
یافت.رییس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اســتان اصفهان با اعتقاد بــر اینکه باوجود 
افزایش کرایه ها بعید اســت ریزش مســافر داشته 
باشیم، گفت: همچنان حمل و  نقل عمومی جاده ای 
نســبت به ناوگان ریلی و هوایی به صرفه است و طی 
برآورد صورت گرفته در استان اصفهان حدود ۸۰ درصد 
مســافران از حمل ونقل جاده ای، ۱۲ درصد از ناوگان 

هوایی و ۸ درصد از ناوگان ریلی استقبال کرده اند.

دالیل افزایش 30 درصدی کرایه حمل و نقل جاده ای

چهره روز

همکاری مشترک بین بازار سرمایه ایران و سوریه 
مشاور رییس سازمان بورس در امور بین الملل گفت: پیشنهادهای متنوع بورس کاال به مقامات مرتبط به 
بازار سرمایه سوریه ارسال شده که منتظریم طرف سوری نظر نهایی خود را در این خصوص اعالم کند تا از 
این طریق وارد فاز جدید از همکاری خود با این کشور شویم.بهادر بیژنی در خصوص راه اندازی دفتر بورس 
کاالی ایران در دمشق اظهار کرد: بورس کاالی ایران یکی از بین المللی ترین بورس های کشور است و نگاه 
بسیار ویژه ای به کشور همسایه، سوریه دارد تا جایی که دفتری در دمشق تاسیس شد و این دفتر به عنوان 
مرکز هماهنگی فعالیت های بازار سرمایه ایران در سوریه نام گرفت.وی افزود: این دفتر نه تنها مرکزی 
برای هماهنگی فعالیت های بین المللی بورس کاال در سوریه است، بلکه به تمامی ارکان بازار سرمایه و 
سازمان بورس و اوراق بهادار هم در حوزه فعالیت های بین المللی که در کشور سوریه دارند، به ارائه خدمت 
می پردازد.مشاور رییس سازمان بورس در امور بین الملل تاکید کرد: البته بورس کاالی ایران، آمادگی 
کامل برای تاسیس بورس کاال در سوریه و همچنین تشکیل پلتفرم مشترک معامالتی با کشور سوریه 
را در حوزه بورس کاال دارد. این آمادگی به طور رسمی از طریق دفتر مشترکی که در باال به آن اشاره شد، به 
بازار مالی سوریه اعالم شده است.بیژنی ادامه داد: همکاری های موجود بین بورس کاالی ایران و سوریه 
در این خصوص به تسهیل مبادالت کاالیی کشور و انجام نظام مند آن کمک می کند تا هم از نظر قیمت و 
هم از نظر کیفیت تاثیر مثبتی در مبادالت کاالیی داشته باشد و هم از نظر میزان مبادالت و ارزش مبادالت 
کاال بین دو کشور تاثیرگذار باشد. بر این اساس، بورس کاال آمادگی خود را در این راستا اعالم کرده است.

3۶۶ مگاوات برق صنایع در تابستان وارد مدار می شود
مجری طرح احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع کشور، از وارد مدار شدن ۲ واحد نیروگاه بخش 
صنعت، در مجموع به میزان ۳۶۶ مگاوات در تابستان امســال خبر داد.سید زمان حسینی اظهار کرد: 
براساس تفاهم نامه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ میان وزارت نیرو و صمت، برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه توسط 
بخش صنایع معدنی، این طرح تاکنون متوسط ۵۷ درصد پیشرفت داشته است.وی افزود: نیروگاه های 
واقع در استان های اصفهان، هرمزگان، یزد، کرمان، فارس، سمنان و خوزستان به مرحله اجرایی رسیده 
است.مجری طرح احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع درباره تعداد واحدهای نیروگاهی که 
در زمان اوج مصرف )پیک( تابستان امسال وارد مدار می شوند، خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز مبرم 
شبکه سراسری برق در پیک مصرف ســال ۱۴۰۱ با برنامه ریزی فشرده، دو واحد )واحدهای شماره ۳ 
و ۴( نیروگاه ۱۸۳ مگاواتی شهید باکری سمنان در تابستان وارد مدار تولید می شوند.حسینی افزود: 
با پیگیری و هماهنگی بین وزارتخانه های نیرو، صمت و نفت، مجوز و تخصیص ساخت نیروگاه های 
فوالد مبارکه، آلومینیوم المهدی، گل گهر، المرد، سمنان و فوالد خوزستان نیز صادر و تامین شده است.

نان سنتی گران نشده است
مدیر کل بازرسی و نظارت بر کاال های اساسی وزارت جهاد کشاورزی خبر ها مبنی بر افزایش قیمت نان 
سنتی را تکذیب کرد و گفت: قیمت گذاری نان فانتزی رقابتی است. مسعود امراللهی با بیان اینکه قیمت 
نان سنتی هیچگونه افزایشی نداشته است، افزود: شایعاتی که در فضای مجازی مبنی بر افزایش قیمت 
نان سنتی اعم از نان بربری، سنگک، لواش و خراسانی وجود دارد، تکذیب می شود.وی با اشاره به اینکه 
افزایش قیمت نان سنتی تخلف اســت، افزود: هموطنان می توانند از طریق سامانه های ۱۲۴ و ۱۳۵ 
تعزیرات تخلفات صورت گرفته را گزارش دهند که سریعا بررسی و با فرد متخلف برخورد خواهد شد.مدیر 
کل بازرسی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به قیمت نان های فانتزی نیز گفت: از اول اردیبهشت به دلیل 
اینکه آرد نان های فانتزی آزاد شد، قیمت آن هم رقابتی است و شامل قیمت گذاری نیست.امراللهی 
تصریح کرد: سه نوع آرد داریم. یک آرد با سبوس ۲۷درصد که قیمت آن ۱۶۹۰۰ تومان است. آرد با سبوس 
۱۸درصد که قیمت آن ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان است و اکثر نانوایی ها هم از این آرد استفاده می کنند. البته آرد 
سبوس ۲۲درصد هم داریم که قیمت آن ۱۶ هزار تومان است. قیمت این آرد ها توسط سازمان حمایت از 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصویب شده و در سایت این سازمان وجود دارد.

کافه اقتصاد

اخبار

نمایشگاه بین المللی اصفهان طی روزهای بیســتم تا بیست وسوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ میزبان دو نمایشــگاه تخصصی در حوزه های »رنگ و رزین« و »الستیک و 
پالستیک« خواهد بود. »نهمین نمایشگاه تخصصی رنگ، رزین و پوشش های صنعتی« و »دوازدهمین نمایشگاه اصفهان پالست« با حضور بیش از ۱۰۰ مشارکت کننده 
از استان های مختلف کشور در اصفهان برگزار می شود.دوازدهمین نمایشگاه اصفهان پالست در حالی برگزار می شود که ۶۰ مشارکت کننده از استان های اصفهان، قم، 
یزد، تهران، البرز و خراسان رضوی را گرد هم جمع کرده است.این شرکت ها در حوزه های ماشین آالت تزریق پالستیک، ماشین آالت خردکن، بازیافت و قالب لوله، 
تامین مواد اولیه PVC، تولید پالستیک های تقویت شده، تولید افزودنی های پلیمری، تولید مستربچ، تولید قطعات پالستیک، تولید پوشش های UPVC، تولید 
کامپاندهای پالستیک، ظروف پالستیک و یک بار مصرف، بازیافت تایر و تیوب، تولید بطری های پت، وکیوم فرمینگ، تجهیزات کنترل کیفیت، تجهیزات آزمایشگاهی 
در صنعت پلیمر، بازرگانی آمیزه های پلیمری، تولید فیلم های پالستیکی و نایلکس، سیستم های تهویه مطبوع، رنگ دانه های گرانولی و سبدهای کشاورزی و صنعتی، 
استابیالیزر و پایدارکننده حرارتی فعالیت دارند و طی چهار روز برگزاری نمایشگاه، توانمندی های خود را به نمایش می گذارند.نمایشگاه اصفهان پالست این دوره در 
۸۰۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی برپا می شود و نکته مهم آن، برگزاری پس از سه سال و تنوع شرکت ها از استان های مختلف است؛ همچنین ۸۰ درصد شرکت های 

حاضر در نمایشگاه را تولیدکنندگان تشکیل می دهند که ازجمله ویژگی های مهم نمایشگاه به شمار می رود.

اصفهان میزبان نمایشگاه های تخصصی رنگ، رزین و پالستیک می شود

بالتکلیفی صدها تن 
شیرخشک رژیمی 

در گمرک
کمبود شیرخشک های رژیمی 
در بازار و نوسانات قیمت این 
نوع شیرخشــک در حالی رخ 
داده اســت که حجم باالیی از 
این شیرخشــک ها که تاریخ 
ورودشــان مربوط بــه اواخر 
سال گذشته می شود، معطل 
ترخیص از سوی وارد کنندگان 

بوده است.

وز عکس ر

معاون استاندار:

تسهیالت شرکت های 
دانش بنیان را 4 برابر 

می کنیم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان گفت: در اســتان، باالی ۲۵ درصد 
نرخ بیکاری در بین قشر تحصیل کرده داریم 
و برای کم کردن این نرخ و با توجه به شعار 
ســال، تســهیالت تبصره ۱۸ را که مختص 
شــرکت های دانش بنیان است، چهار برابر 
کردیم و فکر می کنم تــا تیرماه بتوانیم این 

تسهیالت را دریافت کنیم.
امیررضا نقش، در سی و ســومین جشنواره 
استانی امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید 
در روز جهانی کارگر، اظهار داشت: اگر از تولید 
حمایت کنیــم، قطعا از کارگــر هم حمایت 
می شود؛ اساس اقتصاد اســتان، سرمایه 
انسانی است و همه مسئوالن باید بتوانند با 
بررسی موشکافانه مشکالت را یکی پس از 
دیگری مرتفع کنند؛ ما هم پشتیبان کسانی 

هستیم که بتوانند مسیر را هموار کنند.
وی با اشاره به جایگاه دوم استان اصفهان 
در بخش صنعت کشــور گفــت: ۱۱ درصد 
ارزش افــزوده کشــور در بخــش صنعت، 
در اســتان اصفهان اتفــاق می افتــد و به 
همین ترتیــب برطرف کردن مشــکالت و 
چالش های این استان هم باید در اولویت 

باشد.
نقش با تاکید بر اولویت مســئله اشتغال و 
رفع بیکاری، بیان کرد: از یک میلیون شغل 
جدید که باید امســال ایجاد شــود، سهم 
استان اصفهان ۸۰ هزار شغل است؛ در سال 
گذشته از هدف گذاری ۶۰ هزار شغلی خود 
در حدود ۴۳ هزار شغل را محقق کردیم و به 
تعبیری در حدود ۱۰۰ درصد میزان اشتغال 
را برای امســال باید محقق کنیم و این هم 
بستگی به همبســتگی و تشریک مساعی 

بین کارگران و کارفرمایان دارد.
وی افزود: بیش از ۴۰ درصد صنایع تولیدی 
ما در اســتان، در حال حاضر زیر ۶۰ درصد 
از طرفیت خود فعالیــت می کنند که نیاز به 

تزریق سرمایه در گردش دارند.
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آگهی

مفاد آراء
2/117 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 0011 -  1401/01/08 هيات دوم  آقای ولی ا... شاملودشت 
پاگردی  به شناسنامه شماره 3 کدملي 6329891850  صادره فالرد  فرزند ا... مراد  در 
ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 18/57 متر مربع قسمتی از  پالک شماره 1806 
فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد 

ثبت دفتر امالک الکترونيکی 139920302025022286 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14

م الف: 1303326  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/118 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15263 - 1400/12/17 هيات  ســوم آقای سيد ابراهيم 
حسينی عاشق آبادی  به شناسنامه شماره 62  کدملي 1290914761  صادره  فرزند  
حسين  در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 136/70 متر مربع  پالک شماره 
66 اصلی  واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از 

احمد ذوالفقاری ثبت در صفحه 480 دفتر 149 تائيد
رديف 2- راي شماره 0525 - 1401/01/20 هيات  سوم آقای سيد ابراهيم حسينی 
عاشق آبادی  به شناسنامه شماره 62  کدملي 1290914761  صادره  اصفهان فرزند 
حسين  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 145/54 متر مربع  از پالک شماره 66 
اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکيت مالک 
رســمی احمد ذوالفقاری طبق ســند انتقالی 6046 مورخ 1350/06/07 دفترخانه 

103 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14

م الف: 1303921  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/119 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15649 - 1400/12/24 هيات  اول خانم فرشته مدنی  به 
شناسنامه شماره 745  کدملي 1199063754  صادره شهرضا  فرزند  مسيح اله  در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 182/04 متر مربع قسمتی 
از   پالک شماره 954  فرعی از 16 اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت و سهم االرث عليرضا جوانی از حسينعلی جوانی و فاطمه 
جوانی و از مالکيت فرشته مدنی از سند شماره 44091  مورخ 1376/4/23 دفترخانه 

شماره 25 اصفهان و سند 35954 مورخ 1399/8/27 دفترخانه 371 اصفهان
رديف 1- راي شماره 15650 - 1400/12/24 هيات  اول آقای عليرضا جوانی  به 
شناسنامه شماره 1649  کدملي 1283040931  صادره  اصفهان فرزند حسين علی 
در سه دانگ مشاع از  ششــدانگ يک باب ساختمان به مساحت 182/04 متر مربع 
قسمتی از  پالک شماره 954 فرعی از 16  اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکيت  و سهم االرث عليرضا جوانی از حسينعلی جوانی 
و فاطمه جوانی واز مالکيت فرشته مدنی از سند شماره 44091 مورخ 1376/4/23 
 دفترخانه شــماره 25 اصفهان و ســند 35954 مــورخ 1399/08/27 دفترخانه

 371 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14

م الف: 1304071  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/120 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي 
تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
لنجان تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001643 مورخ 1400/11/17 خانم محبوبه 
سليميان ريزی فرزند رحمت اله نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 213/70 
 متر مربع  مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14

م الف: 1303687 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
2/121 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضي و 
 امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در
 روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک لنجان تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
 انقضاي مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت صادر

خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001649 مــورخ 1400/11/18 خانم  فاطمه 
جعفريان ريزی فرزند علی نسبت به ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 13/75 متر 
مربع  مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14

م الف: 1303654 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

2/122 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضي 
وامالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
 روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140060302015001626 مورخ 1400/11/12 آقای محمدرضا 
جعفريان فرزند علی نسبت به ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 21/29 متر مربع  
مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14

م الف: 1303679 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

2/123 برابر رای شماره 140060302007005688 و 140060302007005690 
و140060302007005689 مورخ 14 / 12 / 1400 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقايان 
سلمان محمدی حســين آبادی فرزند هاشم بشماره شناســنامه 3804  وکدملی 
1290571376 صادره اصفهان واحمد محمدی حســين آبادی فرزند هاشــم به 
شناســنامه 2892 وکد ملی 1290872473صادره از اصفهان وهاشــم محمدی 
حسين آبادی فرزند عبدالحسين بشناســنامه 15 وکدملی 1111591040 صادره 
از فالورجان بالســويه هر کدام دو دانگ مشــاع ازششــدانگ يــک قطعه زمين 
بابنای احداثی باکاربری زراعی به مســاحت 67 / 101 مترمربع پالک 19 اصلی 
واقع در کليشاد خريداری مع الواسطه از مالک رســمی خانم کبری هاشمی فرزند 

حيدرمحرزگرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14

م الف: 1303570  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
 2/124 برابر رای شــماره 140060302007005289 مــورخ 11 / 11 /1400 
هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مهدی عسگری هويه فرزند هاشم بشماره شناسنامه و 
 کد ملی 1100169237 صادره از فالورجان در ششدانگ يک درب باغ به مساحت

 66 / 1412 مترمربع پالک 26 اصلی واقع در هويه خريداری مع الواسطه ازمالک 
رسمی آقای اسماعيل عسگری فرزند علی محرزگرديده است. 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14

م الف: 1303466 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان 

تحدید حدود اختصاصی
2/125 شــماره نامه : 140185602024001036-1401/02/04 نظر به اينکه 
به موجب رای شــماره 2626 مورخ 1400/08/26 ثبت جنوب اصفهان ششدانگ 
يکباب خانه و مغازه متصله پالک 4483/4972 مجزی شــده از 4483/131  واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 103/42 متر مربع به نام مهدی شــفيعی 
قهدريجانی فرزند اکبر مفروز گرديده است لذا به استناد تبصره ذيل ماده 13 قانون 
تعيين تکليف  اراضی فاقد سند ثبت جنوب اصفهان و  طبق تقاضای مالک تحديد 
حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/03/07 ساعت 9 صبح در محل شروع 
 و به عمل خواهد آمد و به موجــب اين آگهی به کليه مالکيــن و مجاورين اعالم 
می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور يابنــد و اعتراضات مالکين و 

مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود 
و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق مــاده 86  آئين نامه قانون 
ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواســت خود را 
به مرجع ذيصالح قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد 
ثبتی ارائه نمايد، درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به 
دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت 
 تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات

 ادامه ميدهد.  م الف: 1308031 شبان مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
2/126 شماره نامه : 140185602024001038-1401/02/04 نظر به اينکه به 
موجب آراء شماره 140060302024002635 و 140060302024002636مورخ 
1400/08/29 هيات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی  ششدانگ يکباب خانه به مساحت 112/42 متر مربع تحت شماره فرعی 
704 از اصلی 4786 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت آقای عليداد عبدالهی 
فرزند عزيز محمد و خانم منير ويسی فرزند جمشيد مستقرگرديد و پرونده ثبتی فاقد 
سابقه تحديد حدود می باشد لذا به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  
طبق تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1401/03/07 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليه 
مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند و 
اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديد حدود و فقط تــا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 
86  آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه 
دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواست را 
اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی 
وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت 
و به اداره ثبت تســليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با 
رعايت مقررات ادامه ميدهد.  م الف: 1307972 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/127 شماره نامه : 140185602024001051-1401/02/04 چون تحديد حدود 
ششدانگ يکبابخانه پالک شماره 4483/4948  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم اعظم موســوی ونهری فرزند اسمعيل در 
جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونًا به عمل نيامده اينک بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 1401/03/09 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 

م الف: 1308242  شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/128 شــماره نامه: 140185602024000761 - 1401/01/28 نظر به اينکه 
ششــدانگ قطعه زمين ســند مالکيت شــماره پالک 25 فرعی از 3218 اصلی 
واقع در بخش 5 اصفهان به شــماره صفحه 595 دفتر 425 امالک به شماره ثبت 
 70627 و شــماره چاپی دفترچــه ای 893595  به نام آقای محمــد علی رضائی 
حسين آبادی سابقه ثبت و صدور سند مالکيت دارد  سپس نامبرده با ارائه درخواست 
1401/001846 مورخ 1401/01/24 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا 
شهود آن ذيل شماره يکتای 140102150472000006 و رمز تصديق 550024 
و شماره ترتيب 8101 مورخ 1401/01/23 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 323 
اصفهان رسيده است مدعی است که ســند مالکيت به علت جابجايی مکان مفقود 
و درخواست صدور المثنی ســند مالکيت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی ميشــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت مذکور نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1311001 مهدي شــبان مدير واحد ثبتي حــوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/129 شــماره نامه: 140185602024000613 - 1401/01/23 نظر به اينکه 
سند مالکيت ششــدانگ پالک ثبتی 4838/33  واقع در بخش پنج ثبت اصفهان  
ذيل صفحــه 184 دفتر 372 امالک به شــماره ثبت 60073  به نــام بهناز طال 
مينائی تحت شماره چاپی ســند دفترچه ای المثنی به شــماره 968881 صادر و 
تسليم گرديده اســت و به موجب ســند 45002 مورخ 1382/12/24 دفترخانه 
اسناد رســمی 78 اصفهان به نام آقای کوروش بديعی انتقال قطعی شده سپس 
به موجب ســند 131855 مورخ 1383/07/14 دفترخانــه 15 اصفهان از طرف 
کوروش بديعی تمامت پنجاه و دو حبه به خانم  مژگان تميزی و قاهر ضياء ريزی 
و مريم امان کی يکانی و مرضيه زاد افشــار هر کدام نسبت به دو ونيم حبه مشاع 
و سيد عبدالرسول و عبدالحســين شفيعی هر کدام شــش حبه و بدرالزمان شاه 
آبادی سی حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ انتقال قطعی شده است که 
مالکيت آنــان از صفحه و دفتر مذکور خارج و مالکيت کوروش بديعی نســبت به 
بيست حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ ثبت و صفحه فوق الذکر ثبت شده 
و به موجب اسناد رهنی شــماره 132407 مورخ 1383/08/19 و 142489مورخ 
1385/09/02 دفترخانه اســناد رســمی 15 اصفهان نزد بانک ملــی ايران در 
رهن می باشد ســپس آقای مجيد قائلی طبق وکالتنامه شــماره 151223 مورخ 
1392/11/01 دفترخانه 12 اصفهــان به عنوان وکيل کــوروش بديعی با ارائه  
درخواســت کتبی به شــماره وارده  1400/041481 مــورخ 1400/11/15 به 
انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضا شــهود آن به شــماره  شناسه يکتا 
140002155810000124 به شــماره ترتيب 47902 و رمز تصديق 220995 
مورخ 1400/03/20 که به گواهی دفترخانه اســناد رســمی 15 اصفهان رسيده 
است مدعی اســت که ســند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده است و 
درخواست صدور المثنی سند مالکيت ملک فوق  را نموده است  لذا مراتب  به استناد 
 تبصره يک اصالحی ذيل مــاده 120 آئين نامه قانون ثبــت در يک نوبت آگهی 
می شودچنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
 را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ
  نمايــد تا مراتــب صورتمجلــس و اصل ســند مالکيت بــه ارائه کننده ســند

 مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1311204 مهدي شبان مدير واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
2/130 شماره نامه: 140185602024000200 - 1401/01/10 نظر به اينکه سند 
مالکيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 4838/31  واقع در بخش پنج ثبت 
اصفهان ذيل ثبت 73573  در صفحه 148 دفتر امالک جلد 440 به نام بهناز طالی 
مينائی تحت شماره چاپی 968880 ثبت و سند المثنی دفترچه ای صادر و تسليم 
گرديده است و سپس مع الواسطه به موجب سند انتقال 45002 - 1382/12/24  
دفترخانه 78 اصفهان به کورش بديعی انتقال و کورش بديعی مقدار 16 حبه مشاع 
از مالکيت  خود را به غير انتقال داده اســت که برای خريداران سند جداگانه صادر 
گرديد  و به موجب اسناد رهنی شماره 132407 مورخ 1382/08/19 دفترخانه 15 
اصفهان و 142489 مورخ 1385/09/02 دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانک ملی 
ايران می باشد.  سپس نامبرده با ارائه  درخواســت کتبی به شماره وارده  47901 
مورخ 1400/03/20 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل 
رمز تصديق 650811 که  به گواهی دفترخانه 15 اصفهان رسيده است مدعی است 
که سند مالکيت به علت جابجايی مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای 
سند مالکيت ملک فوق  را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1311207 

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

2/131 شــماره نامه: 140185602024000159 - 1401/01/09 نظر به اينکه 
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 4839/93 باقيمانده ) که در 
راستای استاندارد سازی به پالک 4839/1507 تبديل گرديده است(واقع در بخش 
پنج ثبت اصفهان ذيل ثبت 90844  در صفحه 61 دفتــر امالک جلد 510 به نام  
خليل عطار تحت شــماره چاپی دفترچه ای 411481 ثبت و سند مالکيت صادر و 
تسليم گرديده است سپس مع الواسطه به موجب سند انتقال شماره 45002 مورخ 
1382/12/24  دفترخانه شــماره  78 اصفهان به کورش بديعی انتقال يافته  که 
به موجب ســند انتقال 131855 مورخ 1383/07/14 به ميــزان 16 حبه از طرف 
کورش بديعی به مــژگان تمييزی و قاهر ضيــاء و مريم امان کــی و مرضيه زاد 
افشار ) هر کدام نسبت به 2/5 حبه( و عبدالحســين شفيعی )نسبت به شش حبه( 
انتقال گرديده که سهم هر کدام از اين ثبت و صفحه خارج گرديده و سند جداگانه 
صادر شده است و ســند اوليه فوق االشاره نسبت به بيســت حبه در سهم کورش 
بديعی قرار گرفته و به موجب سند رهنی شــماره 132407مورخ 1383/08/19 
دفترخانه 15 اصفهان نزد بانک ملی در رهن می باشــد ســپس کورش بديعی  با 
ارائه  درخواســت کتبی به شــماره وارده  41480 مورخ 1400/12/15 به انضمام 
دو برگ استشهاديه محلی که امضا شــهود آن ذيل شماره 47915 و رمز تصديق 
463188 مورخ 1400/03/20  به گواهی دفترخانه 15 اصفهان رســيده اســت 
مدعی است که سند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده است و درخواست 
صدور المثنی سند مالکيت ملک فوق  را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد تبصره 
يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات 
 خواهد شد.م الف: 1311212 مهدي شبان مدير  واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/132 شــماره نامه: 140185602210000576 - 1401/02/01 سند مالکيت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 27008 فرعی از 2187 اصلی  واقع در بخش 6  ثبت  
اصفهان که بموجب سند انتقال شــماره 20786- 1390/2/7 تنظيمی دفترخانه 
140 بهارســتان اصفهان به مالکيت مريم محمدی در آمده و سند بشماره چاپی 
164129 الف 32 ) دفترچه ای( مورد ثبت صفحه 308 دفتر امالک جلد 302 تحت 
شماره ثبت 62771 تسليم ايشان شده است و ســپس بموجب سند رهنی شماره 
1755- 1390/2/7 دفترخانه 316 اصفهان در رهن بانک مســکن شعبه حکيم 
نظامی اصفهان قرار گرفته و  سپس نامبرده با ارائه  درخواست کتبی  به انضمام دو 
برگ استشهاديه که امضا شهود آن ذيل شماره يکتا 140002155615000192 و 
رمز تصديق 929123 مورخ 1400/07/07  که  به گواهی دفترخانه 361  بهارستان 
رسيده مدعی است که سند مالکيت آن به علت نامشخص مفقود گرديده و نامبرده 
درخواســت صدور ســند مالکيت المثنی ملک فوق  را نموده  لذا مراتب  به استناد 
 تبصره يک اصالحی ذيل مــاده 120 آئين نامه قانون ثبــت در يک نوبت آگهی 
می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقــوم يا وجود 
ســند مالکيت نزد خــود می باشــد از تاريــخ انتشــار اين آگهی ظــرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبــا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به 
اين اداره تســليم و رســيد اخــذ نمايد تــا مراتــب صورتمجلس و اصل ســند 
مالکيت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بديهی اســت اگر ظــرف مدت مقرر 
اعتراضی نرســيد يــا در صورت اعتــراض اصل ســند مالکيت يا ســند معامله 
 ارائه نشــود اقدام بــه صدور ســند مالکيت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. 

م الف: 1311672 اداره ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/133  شــماره نامه: 140185602023000690 - 1401/02/10 سند مالکيت 
 ششــدانگ پالک 9/1704  واقــع در بخش 4 ثبــت اصفهان با شــماره چاپی
 355984 الف 99  بنام  رســول عديمی سابقه ثبت و ســند برگی داشته که طی 
ســند شــماره 138880 مورخ 1399/08/11 دفترخانه 44 اصفهــان به نامبرده 
انتقال شده است مالک ضمن درخواســت صدور سند المثنی بشماره14011727 
مورخ 1401/01/27 با ارائه  دو برگ استشــهاد شــهود با رمز تصديق 901918 
و شــماره يکتا 140102152066000019 دفترخانه 439 اصفهان سند مالکيت 
المثنــی در اجرای مــاده 120 آئين نامه قانــون ثبت و تبصره هــای ذيل آن در 
شــرف صدور اســت. لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 
آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ 
انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1311349  حسين زمانی علويجه سرپرست واحد ثبتی اداره ثبت اسناد 

و امالک مرکزي اصفهان

به دلیل تعطیالت رسمی عید سعید فطر تاریخ نوبت دوم  آگهی ها از  1401/02/14 به تاریخ 1401/02/15 تغییر پیدا کرد
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سرانه مدارس بعد از یک دهه در دولت سیزدهم واریز شد
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: بعد از ده سال اولین سرانه مدارس در دولت سیزدهم 
واریز شد و همچنین مصوب شده است برای ۵ میلیون دانش آموز تغذیه رایگان در نظر گرفته شده و 
قرار است در هر منطقه یک زمین چمن و یک زمین ساحلی احداث شود.محمدرضا ابراهیمی تصریح 
کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ســال ۱۳۹۰ تدوین شد، اما به مدت ده سال به شکل 
صحیح عملیاتی نشد و یکی از موارد این سند رتبه بندی معلمان بود که هدف از اجرای آن ارتقای جایگاه 
نیروی انسانی در آموزش و پرورش عنوان شده بود.ابراهیمی عنوان کرد: همه باید بدانند معلم کارمند 
نیست و شغل معلمی، مدرس و استادی اســت و این جایگاه باید ارتقا پیدا کند.مدیرکل آموزش و 
پرورش استان اصفهان با اشــاره به تخصیص ۳۸هزار میلیارد تومان در ۱۸ ماه برای نظام رتبه بندی 
معلمان بیان داشت: بودجه نظام رتبه بندی از شهریور ماه ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ تامین شده و اجرای 
این سند قابلیت اجرایی شدن را دارد و امتیازهای تامین رتبه معلمان طبق قانون مجلس تدوین شده 
و طی دو هفته گذشته ویرایش بیستم هم در قانون رتبه بندی انجام شده است.ابراهیمی با اشاره به 
مشکل نیروهای خدماتی آموزش و پرورش نیز گفت: کارگروهی در وزارتخانه تشکیل شده است تا 

نیروهای خدماتی هم از عدالت برخوردار شوند.

آب زاینده رود در تاالب بین المللی گاوخونی جریان یافت
مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه با تمهیدی که در توزیع آب اخیر اندیشیده شد، آب 
نسبتا پایدارتری به تاالب بین المللی گاوخونی رسید، گفت: آب اکنون با دبی ۱.۵ تا ۲ متر مکعب بر ثانیه 
وارد تاالب می شود. حسن ساسانی، با اشاره به رسیدن آب به تاالب گاوخونی اصفهان اظهار داشت: 
در توزیع آب سال های گذشته با توجه به نوع توزیع آب ســهم ناچیزی از آب به تاالب می رسید که با 
تمهیدی که در توزیع آب اخیر اندیشیده شد آب نسبتا پایدارتری به تاالب بین المللی گاوخونی رسید.

وی با بیان اینکه با اتمام آبیاری زمین های کشاورزی شرق کانال های رودشت و هشتم اردیبهشت 
بسته شدند، افزود: با تجمیع آب آن در بامداد نهم اردیبهشت کانال رودشت جنوبی با هدف هدایت آب 
برای تامین آب تاالب مجددا باز و در روز دهم آب از انتهای کانال رودشت جنوبی در محدوده شهر ورزنه 
وارد زاینده رود شد.ساسانی بیان کرد: با این اقدام عالوه بر جریان آب به سمت تاالب آبی که در محدوده 
شهر ورزنه به صورت محبوس و مانداب تبدیل شده بود و یکی از عوامل نامطبوع و مریضی در منطقه 
است، تبدیل به آب جاری شد.مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه در ادامه با اقدامات 
انجام شده آب با سرعت و دبی مطلوب تری به تاالب رسید، خاطرنشان کرد: با تالش آب منطقه ای و 
دیگر دستگاه ها و همراهی کشاورزان آب اکنون با دبی ۱.۵ تا ۲ متر مکعب بر ثانیه وارد تاالب می شود.

چه واکسن هایی برای دوز چهارم بهتر است؟
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم پزشــکی تهران با بیان اینکه تاثیر سینوفارم و واکسن هایی با 
پلتفرم ویروس غیرفعال شده نسبت به واکسن های ریکامبیننت کمتر است و تزریق دوز چهارم از این 
واکسن موجب تحریک سیستم ایمنی نمی شود، گفت: پیشنهاد می کنم افرادی که سه دوز واکسن 
سینوفارم گرفتند، برای دوز چهارم یک واکسن ریکامبیننت مثل آسترازنکا، اسپوتنیک، پاستو کووک، 
اســپایکوژن، رازی و یا نورا تزریق کنند. مصطفی نوری زاده  با اشاره به آغاز تزریق دوز چهارم واکسن 
کرونا در کشور ما مثل کشورهای دیگر، اظهار کرد: در مرحله اول کادر درمان به همراه افراد باالی ۸۰ سال 
و در مرحله دوم افرادی که بیماری های زمینه ای و نقص ایمنی و سن باالی ۷۰ سال دارند می توانند 
واکسن چهارم را دریافت کنند.وی، انتخاب دوز چهارم واکسن کرونا را بسیار مهم دانست و گفت: در 
دستورالعملی که از طرف وزارت بهداشت ابالغ شده، بهتر است واکسن چهارم با سه دوز قبلی یکسان 
باشداما مطالعات دیگر در ارتباط با واکسن هایی با پلتفرم غیرفعال نشان داده که تاثیر واکسن های 
غیرفعال در افرادی که ســن آن ها باالست کمتر از واکســن های ریکامبیننت است، بنابراین تزریق 

واکسن های ریکامبیننت به نفع جامعه و به نفع افراد واکسینه شده خواهد بود. 

هر چنــد بــا اوج گرفتــن دیــد و بازدید و  پریسا سعادت
مسافرت ها در عید و بازگشایی مدارس پس 
از تعطیالت، نگرانی های زیادی در مورد شیوع دوباره بیماری کرونا در اصفهان 
وجود داشت ولی خوشبختانه از این پیک عبور کرده ایم و فعال بیماری در 
روند نزولی در اغلب شهرهای اصفهان در جریان است. هر چند این دوره نیز 
تمام شــد؛ اما کرونا هنوز پایان نیافته و نمی توان مدعی شد بیماری همه 
گیری خود را از دست داده اســت به خصوص آنکه بر اساس آمار شش تا 
هفت میلیون نفر در کشــور و حدود ۶۰۰ هزار نفر در اصفهان حتی یک دوز 
واکســن را نیز دریافت نکردند، یعنی جمعیت بزرگی از افراد جامعه آماده 
پذیرش ویروس هستند و ویروس می تواند از طریق آن ها انتقال پیدا کند.

خبر خوب این اســت که برای اکثر افراد خطر مرگ آور این بیماری منتفی 
شده است. آنگونه که سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته است  
پیک ششم همه گیری کرونا در استان پایان یافته اما خطر کرونا هنوز باقی 
اســت.پژمان عقــدک  اظهــار کرد: بــر اســاس آخرین آمار، پوشــش 
واکسیناسیون تاکنون برای باالتر از ۱۲ سال دوز اول نزدیک به ۸۶ درصد، 
برای دوز دوم حدود ۷۷ درصد و برای دوز سوم ۳۸ درصد رسیده است در 
این آمار، پوشش دوز اول و دوم نسبتا مطلوب است؛ اما دوز سوم عدد قابل 
قبولی نیست.وی، پوشش واکسیناسیون برای کودکان ۹ تا ۱۱ سال را ۱۲.۱ 
درصد دانست و برای کودکان پنج تا هشت سال را ۵.۵۹ درصد اعالم کرد و 
افزود: با اینکه نزدیک به شش ماه از آغاز واکسیناسیون این گروه های سنی 
می گذرد؛ اما حدود یک ماه و نیم است که آمار پوشش واکسیناسیون روی 

شــش درصد و ۱۲ درصد ثابت مانده و معلوم است که با این شرایط اتفاق 
جدی نخواهد افتاد.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به 
بازگشایی مدارس و کمرنگ شدن نگرانی های خانواده ها، تصریح کرد: با 
توجه به شلوغی شب عید، دید و بازدیدها، مسافرت ها و بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها این احتمال وجود داشت که افراد بیشتری در تماس با ویروس 
قرار می گیرند در نتیجه احتمال ابتال به بیماری های تنفسی از جمله کرونا 
افزایش پیدا می کند، افزایش تعداد موارد ســرپایی در چند هفته گذشته 
اتفاق افتاد اما این آمار هیچ گاه به اندازه پیک قله ششــم باال نرفت.وی، 
افزایش موارد سرپایی در نتیجه بازگشایی ها را بر آمار افراد بستری، بیماران 
بدحال بستری در آی سی یو و مرگ ومیر بی تاثیر دانست و گفت: در ۱۰ روز 
گذشته، تعداد افراد مبتال، بستری و فوتی روبه کاهش بوده و می توان گفت 
که تقریبا تعداد آن به صفر رسیده و به جز یکی دو روز که دو مورد فوتی در 
استان ثبت شد، بیشــتر روزها مرگ ومیر صفر بوده اســت.عقدک ،آمار 
مبتالیان به ویروس در حدود ۱۰ روز گذشــته را نشان دهنده رسیدن پیک 
ششم به شاخ نزولی بیان کرد و افزود: در همه اســتان های کشور آمار به 
ســمتی می رود که می توان گفت با زمانی که پیک ششم آغاز شد، برابری 
می کند یعنی به شــرایط پیش از آغاز پیک ششم بازگشــتیم.وی درباره 
احتمال وقوع پیک هفتم، خاطرنشــان کرد: پیک هفتم هیچ ارتباطی به 
تغییرات سویه اومیکرون یا پوشــش واکسیناسیون ندارد؛ زیرا این موارد 
می تواند در پیک بعدی اثرگذار باشد و شدت آن را کم و زیاد کند اما در پیش 
بودن یا نبودن پیک هفتم برای کل کشورها و از جمله استان اصفهان به انجام 

اقدامات مداخله ای جدی در سطح ملی، بستگی دارد مانند اتفاقی که در 
کشور چین رخ داد و با یک قرنطینه کامل از انتشار دوباره ویروس پس از 
ماه های متمادی که آمار مرگ ومیر در این کشور به صفر رسیده بود، جلوگیری 
شد.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام این قرنطینه کامل را 
برای بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی ناممکن دانست و 
گفت: طبیعت بیماری مثل پاندمی کرونا به ســبکی است که اگر مداخله 
موثری مانند قرنطینه کامل انجام نشــود، در فاصله های زمانی مشخص 
حدود چهار تا پنج ماه، پیک های بعدی اتفاق می افتد که می تواند همزمان 
با سویه جدید یا با همان سویه های قبلی باشــد ولی افزایش تعداد افراد 
مبتال، بستری، آی سی یو و مرگ ومیر به تدریج اتفاق می افتد.وی تاکید کرد: 
اگر بپذیریم که کرونا یک اپیدمی پیش رونده است، باید باور کنیم که شکل، 
شمایل و رفتاری که در جامعه انجام می دهد مثل یک اپیدمی پیش رونده 
است، بنابراین در سیکل های مشخص آمار مبتالیان افزایش پیدا می کند و 
به همین دلیل باید منتظر باشیم که به احتمال زیاد در مرداد و شهریورماه 
پیک هفتــم نیز اتفــاق بیفتد.عقــدک در واکنش بــه پیش بینی برخی 
کارشناسان درباره نزدیک شدن زمان پایان پاندمی کرونا، گفت: از بین رفتن 
کرونا یک شوخی است این ویروس قبل از این که اپیدمی کووید به وجود 
بیاید به نام ســرماخوردگی در جامعه وجود داشت، در این مدت ویروس 
تغییر شکل هایی یافت از جمله افزایش قدرت ســرایت پذیری و ابتالی 
گســترده افراد در جهان، اکنون نیز ممکن است شرایط به سمتی برود که 
ویروس خفیف تر شود؛ همان گونه که احتمال شدیدتر شدن آن و باال رفتن 
آمار مرگ ومیــر نیز وجــود دارد.وی از بیــن رفتن کرونا را یک اشــتباه و 
ســاده انگاری خواند و تصریح کرد: کرونا می تواند به تدریج شــکل های 
خفیف تری پیدا کند و از نظر قدرت بیماری و انتقال در جامعه باقی بماند، 
بنابراین مردم باید یاد بگیرند کــه کرونا مثل ویروس های دیگری ازجمله 
آنفلوآنزا در جامعه وجود دارد و باید مراقبت های الزم برای پیشگیری از ابتال 
به آن از جمله انجام به موقع واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی  
صورت گیرد. هر چند آمار در خوش بینانه ترین حالت از شروع این بیماری 
است؛ اما کارشناسان بهداشتی هنوز برای برداشتن محدودیت های کرونایی 
به خصوص استفاده از ماسک در کشور تردیدهای جدی دارند. در همین 
زمینه رییسی، معاون وزیر بهداشــت در دولت قبل درباره این که آیا بعد از 
پایان پاندمی، مردم می توانند بدون ماسک و رعایت پروتکل ها به زندگی 
عادی خودشان برگردند، می گوید: در پایان پاندمی و تزریق واکسن ساالنه، 
سال ۱۴۰۲ می توان به سمت حذف ماسک پیش رفت. تا پیش از این عنوان 
می شد که تمام افراد در دوران کرونا در خانه بمانند ولی پس از پایان پاندمی 
در کشور توصیه این خواهد بود که فقط افراد مبتال در خانه بمانند و سایر افراد 
تردد داشته باشــند. البته هشــدار برای افرادی که بیماری زمینه ای دارند 
همچنان وجود دارد که از حضور در جمع به صورت حفاظت نشده خودداری 
کنند. اما زمانی که واکســن ۱۴۰۲ را زدیم می تــوان انتظار حذف تدریجی 
ماسک ها را داشت و حضور در تجمعات راحت تر خواهد بود. این توصیه ها به 
هیچ عنوان برای االن و تا پایان ســال نیســت و باید همچنان استفاده از 

ماسک و رعایت پروتکل ها وجود داشته باشد.

اخبار جامعه
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مفاد آراء
2/134 آگهی مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302031001034 - 1400/12/11 خانم زهرا رجبیان مقدم  
فرزند عبدالغنی ششــدانگ مفروزی یک قطعه زمین با بنای احداثی باستثناء ربیعه 
اعیانی در قسمتی از پالک ثبتی 46 فرعی از 31 اصلی واقع در بخش 2 ثبت نایین به 
مساحت 281/60 متر مربع خریداری عادی از ابوذر گرامی زاده نایینی مالک رسمی 

2- رای شماره 140060302031001035 - 1400/12/11 آقای علیرضا گرامی  
زاده نایینی فرزند اصغر  ششدانگ مفروزی یک قطعه زمین با بنای احداثی باستثناء 
ربیعه اعیانی در قســمتی از پالک ثبتی 46 فرعی از 31 اصلی واقع در بخش 2 ثبت 
نایین به مســاحت 372 متر مربع خریداری عادی از ابوذر گرامی زاده نایینی مالک 

رسمی 
3- رای شــماره 140160302031000051 - 1401/1/21 خانم نصرت نجیمی 
حاجی آبادی فرزند فرج اله 4 سهم مشــاع از 72  سهم ششدانگ مزرعه یوسف آباد  
به پالک ثبتی 264 اصلی واقع در بخش 19 ثبت اصفهان الحاقی به ثبت نایین به 
 مساحت ششدانگ  40000 متر مربع خریداری عادی 3 ســهم از ابراهیم نجیمی 

یوسف آبای و یک سهم از محمد نجیمی حاجی آبای مالکین رسمی 
4- رای شماره 140160302031000052 - 1401/1/21  آقای براتعلی صادقیان 
تمنانی فرزند محمد  ششدانگ مفروزی یک واحد دامداری و آب انبار باستثناء ثمنیه 
اعیانی در پالک ثبتی قســمتی از 286   اصلی واقع در روســتای کالچو بخش 19  
اصفهان الحاقی به ثبت نایین به مســاحت 793/75 متر مربع نسبت به قسمتی از 

مالکیت مشاعی متقاضی
5- رای شــماره 140160302031000053 - 1401/1/21  آقای صادق رحیمی 
حاجی آبادی فرزند رضا  ششــدانگ مفروزی یکدرب خانه پالک ثبتی قسمتی از 
335   اصلی واقع در روســتای حاجی آباد  بخش 19  اصفهان الحاقی به ثبت نایین 
به مساحت 322/33 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از صادق رحیمی فرزند 

رحیم مالک رسمی
6- رای شماره 140160302031000054 - 1401/1/21 آقای عبدالحسین توسلی 
فرزند محمد تقی  ششدانگ مفروزی یکدرب باغ  پالک ثبتی قسمتی از 52  اصلی 
واقع در مزرعه شاه کوه بخش 17 اصفهان الحاقی به ثبت نایین به مساحت 454 متر 

مربع  نسبت به قسمتی از مالکیت مشاعی متقاضی
7- رای شماره 140160302031000055 - 1401/1/21  آقای غالمرضا طالبی 
مزرعه شاهی فرزند ابوالقاسم ششدانگ یکدرب خانه پالک ثبتی 5333   اصلی واقع 
در روستای  مزرعه امام   بخش 2 ثبت  نایین به مساحت 593/80 متر مربع خریداری 

عادی و مع الواسطه از ابوالقاسم طالبی مزرعه شاهی مالک رسمی
8- رای شماره 140160302031000056 - 1401/1/21 آقای علیرضا جهان پناه 
فرزند قاسمعلی ششدانگ یکقطعه زمین با بنای احداثی پالک ثبتی قسمتی از 214   
اصلی واقع در  بخش 2 ثبت  نایین به مساحت 336 متر مربع خریداری عادی از حسین 

هادیزاده مالک رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15

م الف: 1300500 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نائین

مفاد آراء
2/135 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
اصالحی

ردیف 1- رای شماره 13937 - 1400/11/20 هیات سوم پالک 168/36 صحیح 
می  باشد که در رای شــماره 5677- 1400/05/03 هیات ســوم آقای قدیر علی 
الیاران به شناسنامه شماره 3 کدملی 1290311692 صادره اصفهان فرزند قاسم در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 109/31 متر مربع از پالک 1698 فرعی از 36 
اصلی واقع  در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از شیخ جمال الدین 
نجفی و خانم محترم آقا رشتی طبق سند انتقالی 1501 مورخ 1322/12/25 دفترخانه 

62 اصفهان و سند 60737 مورخ 1333/7/29 دفترخانه 6 اصفهان آمده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15

م الف: 1305001 شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

2/136 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 3630 مورخ 1400/11/16 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای احمد امیر حاجلو   به 
شناسنامه شماره 7 کدملی 5759858122 صادره فریدن فرزند محمود  در ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 220/52 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلی  
 واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و 
مع الواسطه  از طرف آقای غالمحسین دهقان )مالک رسمی(  خریداری گردیده است.

لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 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 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15

م الف: 1305019  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

2/137 آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  5525 14006030200700 مورخ  28 / 11 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای شعبانعلی جمشــیدی فالورجانی فرزند عبدالعظیم بشماره شناسنامه3334 
وکدملی 1110033321 صادره از فالورجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
24 / 210 مترمربع پالک 15 اصلی واقع درفالورجان خریداری مع الواسطه ازمالک 
رسمی آقای مهدی کیانی فرزند عباســعلی  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص 

نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند .  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15

م الف: 1303695  محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

2/138 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره 5552 14006030200700 مورخ  01 / 12 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم عذرا شــفیعی قهدریجانی فرزند جعفر بشــماره شناســنامه 1564 
وکدملی 1111994234 صادره از فالورجان درششدانگ یک باب خانه نیمه سازبه 
مساحت200 مترمربع پالک 386 اصلی واقع در قهدریجان خریداری مع الواسطه 
ازمالک رسمی آقای حبیب اله کاظمی قهدریجانی  محرزگردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید 
 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی

 تقدیم نمایند .  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15

م الف: 1303997  محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

2/139 آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  5712 14006030200700 مورخ  15 / 12 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای روح اله شیرانی سراشــکفتی فرزند عیدی محمد بشماره شناسنامه وکدملی 
1270394576 صادره از اصفهان درششدانگ یک باب ساختمان با کاربری تجاری 
مسکونی به مســاحت 88 / 66 مترمربع پالک 411 اصلی واقع در اراضی شرودان 
فالورجان خریداری مع الواســطه ازمالک رسمی آقا وخانم عبدالمجید وزهرا ارباب 
فرزندان عبدالعلی محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15

م الف: 1304317  محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

2/140 آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  5575 14006030200700 مورخ  03 / 12 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 

مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اسمعیل قربانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 4850 وکدملی 4170048520 
صادره از الیگودرز درششدانگ یک باب خانه به مساحت  78 / 180 مترمربع پالک 
411 اصلی واقع در شــرودان فالورجان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای 
عبدالعلی ارباب ورمضانعلی ارباب  محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
.  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15

م الف: 1304046  محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
فقدان سند مالکیت

2/141 شماره نامه: 140185602024001146 - 1401/02/06 نظر به اینکه سند 
مالکیت نود و پنج سهم از چهارصد و سی دو سهم ششدانگ ) به استثناء بهای ثمنیه 
دوازده و نیم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ( پالک ثبتی شماره 36 فرعی 
از 1379 اصلی  واقع در بخش پنج اصفهان ذیل ثبت 73720  در صفحه 595 دفتر 
امالک جلد 440 به نام زهرا مختاری کرچگانی تحت شماره چاپی 445189 ه 91 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه  درخواست کتبی به شماره 
وارده  1401/001829 مورخ 1401/01/23 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره 7961 مورخ 1401/01/23 و رمز تصدیق 984771   به 
گواهی دفترخانه 401 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق  را 
نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1311687 مهدي شبان مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت 

ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/142 نظر به اینکه ســند مالکیت شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 443 فرعی 
از 24 اصلی واقــع در  بخش 7 خوانســار ذیل ثبــت 705 در صفحــه 308 دفتر 
 امالک جلد 7 به نام علی ســالمی تحت شماره چاپی مسلســل 846232 ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
 140021702011004662 بــه انضمــام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شماره 140002155864000663 به  گواهی دفترخانه 25 خوانسار 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
 تبصره یــک اصالحی ذیل ماده 120 آییــن نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی 
 می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند
  مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خــود را کتبا ضمــن ارائــه اصل ســند مالکیت یا ســند معاملــه به ایــن اداره 
تســلیم و رســید اخذ نماید تــا مراتــب صورتمجلــس و اصل ســند مالکیت 
به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرســید یا در صــورت اعتــراض اصل ســند مالکیــت یا ســند معاملــه ارائه 
 نشــود اقدام بــه صدور ســند مالکیــت المثنــی طبق مقــررات خواهد شــد. 

م الف: 1311824حبیب اکبری رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار

بر اساس اعالم سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دوره اوج ششم کرونا پایان 
یافته؛ اما کرونا هنوز تمام نشده است

گذر آرام از پیک ششم
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مورنو: 

سربلند از لیگ قهرمانان کنار رفتیم
مهاجم ویارئال حذف تیمش از لیگ قهرمانان اروپا را ســربلندانه توصیف کرد. ویارئال در دیدار 
برگشــت برابر لیورپول هم شکســت خورد. تیم اســپانیایی که در دیدار رفت در آنفیلد با دو گل 

شکست خورده بود در بازی برگشت هم با نتیجه ۳ بر ۲ تن به شکست داد.
جرارد مورنو، مهاجم ویارئال بعد از بازی گفت: باید به عملکرد خود افتخار کنیم. بازی باورنکردنی 
را در نیمه نخست به نمایش گذاشتیم. شــاید این بهترین  نیمه اول ما باشــد. اجازه هیچگونه 
حرکتی را به تیم حریف در نیمه نخست ندادیم و دو گل هم به ثمر رساندیم. هواداران به خوبی از 

تیم حمایت کردند و همه چیز به خوبی پیش رفت.
مهاجم ویارئال ادامه داد: باید بازیکنان و همه کســانی که با باشــگاه در ارتباط هستند قدر این 
پیراهن را بدانند و به آن افتخار کنند. هدف ما این بود که در نیمه دوم هم با قدرت ظاهر شــویم. 
می دانستیم که ادامه فشار ســنگین بر لیورپول توان ما را می گیرد. متاســفانه نتوانستیم بازی 
خوب خود در نیمه دوم را ادامــه دهیم. از لیگ قهرمانان اروپا کنار رفتیم اما ســربلند و با افتخار 

میدان را ترک کردیم.

بازیکن تیم ملی مراکش: 

نباید بازی برابر ایران را فراموش کرد
بازیکن تیم ملی فوتبال مراکش از شکســت برابر ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ به عنوان یک درس 

بزرگ برای این تیم یاد کرد.
تیم ملی فوتبال مراکش یکی از تیم هایی است که در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر حضور خواهد داشت. 

مراکش با تیم های کرواسی، بلژیک و کانادا همگروه است.
طارق تســودالی، بازیکن تیم ملی فوتبال مراکش، که در خنت بلژیک بازی می کند، گفت: ما به 
قدرت خود ایمان داریم و هیچ تیمی را دست کم نخواهیم گرفت. به همه تیم ها احترام خواهیم 

گذاشت.
او ادامه داد: بعضی بر این باور هســتند که کانادا تیم آســانی اســت و به راحتی برابر آنها پیروز 
می شویم؛ اما من اصال چنین نظری ندارم. نباید اتفاقی را که در جام جهانی ۲۰۱۸ برابر ایران برای 
ما رخ داد، فراموش کنیم. در آن زمان همه از شانس ما برای پیروزی می گفتند اما ما برابر ایران 

شکست خوردیم. به همین خاطر نباید کانادا را دست کم گرفت.

بایرن مونیخ، آب پاکی را روی دست بارسلونا ریخت
سایت فوتبالی نوشت:  اولی هوینس رییس افتخاری باشگاه بایرن مونیخ صراحتا تاکید کرد که 

روبرت لواندوفسکی در فصل آینده نیز برای باواریایی ها توپ خواهد زد. 
قرارداد روبرت لواندوفســکی، مهاجم ۳۳ ساله لهســتانی با باواریایی ها در سال ۲۰۲۳ به پایان 
می رسد و در چند وقت گذشته اخبار و شایعات زیادی راجع به خروج او از آلیانز پخش شده و حتی 
گفته می شود که خود این بازیکن دیگر عالقه ای به ماندن در آلمان ندارد و می خواهد ماجراجویی 
در زندگی اش را آغاز کند. بارسلونا اصلی ترین مشتری اوست و منابع کاتالونیایی ادعا می کنند که 

مدیر برنامه های این بازیکن با سران بلوگرانا جلسه ای برگزار کرده اند. 
به نقل از مارکا، مدیــران بایرن مونیخ در روزهای اخیر از هر فرصتی برای رد کردن این شــایعات 
اســتفاده کردند و حاال اولی هوینس، رییس افتخاری باواریایی ها به BR Portal گفت: »من 
صد در صد معتقدم که لواندوفسکی در فصل آینده نیز برای بایرن مونیخ توپ خواهد زد. او با این 

باشگاه قرارداد دارد و مسئله به همین سادگی است«.
هفته گذشته یولیان ناگلزمن، سرمربی جوان بایرن نیز اذعان کرد که تمدید قرارداد ستاره سابق 

بروسیا دورتموند، خواسته اصلی اوست.

بررسی قانون بازی رو در رو در لیگ های معتبر اروپایی و لیگ ایران؛

وقتیمدامشگفتزدهمیشویم!

بررســی قانون بازی رو در رو در لیگ های  محمدامین شهسواری
معتبر اروپایی کــه از این قانــون پیروی 
می کنند نشان می دهد که گل زده در خانه حریف دیگر در بین پارامترهای 
تعیین کننده رتبه تیم های هم امتیاز نقشی ندارد. عملکرد سازمان لیگ از 
ابتدای تاسیس تاکنون به شکلی بوده که هر لحظه می تواند باشگاه ها و 

اهالی فوتبال را شگفت زده کند. 
با این حال پیش از شروع لیگ بیست و یکم تا هفته بیست و پنجم این 
رقابت ها، این خصوصیت سازمان لیگ بیشتر به چشم آمد چرا که این 
سازمان از تاخیر در شــروع لیگ برتر و قطره چکانی اعالم کردن برنامه 
این رقابت ها تا تغییر متعدد ســاعت بازی های لیگ برتر، بدســلیقه و 
بی برنامه عمل کرده و اســتانداردهای دوگانه این سازمان در بسیاری از 
موضوعات، باعث تعجب همه شده است. جدیدترین شگفتانه سازمان 
لیگ فوتبال برای باشــگاه ها، تغییر دوباره قانــون تعیین رتبه تیم های 
هم امتیاز در جدول رده بندی است؛ جایی که سهیل مهدی، مدیر کمیته 
مسابقات سازمان لیگ فوتبال نشان داد که فوتبال به اصطالح حرفه ای 
ایران عالوه بر امکانات سخت افزاری، چند سال هم از نظر قوانین فوتبال 

مدرن عقب است. 
ابتدای فصل بود که حسن کامرانی فر، دبیرکل فدراسیون فوتبال اعالم کرد 
که قانون بازی رو در رو جای تفاضل گل را در تعیین رتبه تیم های هم امتیاز 
گرفته است. در ادامه هم سهیل مهدی، مدیر کمیته مسابقات سازمان 

لیگ فوتبال در تشریح این قانون صحبتی از گل زده در خانه حریف برای 
تعیین تیم برتر در بازی های رو در رو نکرده بود. از طرفی چون در کشورهای 
مختلف، دیگر قانون گل زده در خانه حریف مالک اول نیست، باشگاه ها 

و اهالی فوتبال مبنا را بر نبودن این قانون در لیگ برتر گذاشته بودند. 
با این حال مهدی، دوشــنبه در گفت وگویی تلویزیونی در فاصله ۶ هفته 
مانده به پایان لیگ برتر اعالم کرد که بازی رو در رو با در نظر گرفتن قانون 
گل زده در خانــه حریف مالک ســازمان لیگ فوتبال بــرای رتبه بندی 
تیم هاست.  اظهارات مدیر کمیته مسابقات، اعتراض باشگاه پرسپولیس 
را به همراه داشت چرا که در صورت هم امتیاز شدن استقالل و پرسپولیس 
در پایان فصل، استقالل قهرمان لیگ می شود، زیرا داربی رفت به میزبانی 
استقالل با تساوی صفر، صفر و داربی برگشت به میزبانی پرسپولیس با 

تساوی یک، یک به پایان رسیده است. 
اکنون می خواهیم بررسی کنیم که لیگ های معتبر اروپایی که تیم های 
هم امتیاز را بر مبنای قانون بازی رو در رو رتبه بندی می کنند، در صورتی که 
نتیجه بازی رو در رو مساوی باشد، به ترتیب چه پارامترهایی تعیین کننده 

رتبه آن هاست.

اللیگا
تفاضل گل در بازی رو در رو )بدون اعمال گل زده در خانه حریف(، تفاضل 

گل، گل زده، بازی جوانمردانه.

سری آ
تفاضل گل در بازی رو در رو، تفاضل گل، گل زده.

بازی پلی آف در زمین بی طرف در صورتی که برای تعیین قهرمان، سهمیه 
اروپا یا سقوط باشد، در غیر این صورت با قرعه کشی.

بوندسلیگا
در بوندســلیگا در صورتی که دو تیم در امتیاز، تفاضل گل و گل زده برابر 
باشند، بازی رو در رو تعیین کننده رتبه تیم ها می شود. حال اگر امتیازات 

دو تیم در بازی رو در رو برابر شود، تعیین رتبه بر مبنای زیر است:
گل زده در بازی رو در رو، گل زده در خانه حریف، گل های زده در دیدارهای 

خارج از خانه، لیگ قهرمانان اروپا
از امسال قانون گل زده در خانه حریف از لیگ قهرمانان حذف شده است.

موارد باال نشــان می دهد که فوتبال مدرن اروپا بــه دنبال حذف قانون 
گل زده در خانه حریف اســت. با این وجود به نظر می رسد فوتبال ایران 
می خواهد به عقب ماندگی خودخواسته اش ادامه دهد و در ساده ترین 
موارد مانند تعیین رتبه تیم های هم امتیاز هم با قوانین قدیمی اداره شود. 
البته در رابطه با این موضوع، حتی اگر حق را به سازمان لیگ بدهیم که 
بتواند قوانین خودش را تصویب و اجرا کند، همچنان جای انتقاد بابت دیر 
اعالم کردن جزئیات قوانین تعیین رتبه تیم های هم امتیاز که می تواند 

سرنوشت قهرمانی را تعیین کند، وجود دارد.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران از هواداران ســپاهان 
خواســت تا از محرم نویدکیا حمایت کنند و او را در 
این شــرایط تنها نگذارند. احسان حاج صفی ضمن 
اشــاره به اینکه پس از جدایی ارتباطش را با محرم 
نویدکیا حفظ کرده، از نتایجی کــه این تیم در فصل 
جاری کســب کرده ابراز تعجب کــرد و گفت:» من 
همیشه با محرم در تماس هستم و در مورد شرایط 
تیم صحبت می کنیم. اما اصال فکر نمی کردم اینطور 
پیش برود و این اتفاقات رخ بدهد. واقعا ســپاهان 
یکی از بهترین باشگاه هاســت. بهترین مدیرعامل 
را دارد، بهترین کادر فنــی را دارد. بهترین بازیکنان را 
دارد و در هر پســتی دو بازیکــن دارد. من اصال فکر 
نمی کردم اینطور نتیجه بگیرد.«  وی سپس با اشاره 
به مکالمه هایش با محرم نویدکیا اضافه کرد:»من 

به محرم می گفتم تو با خیال راحت و بدون استرس 
بنشین روی نیمکت و اصال بلند نشو.«  سپاهان در 
این فصل در بیشــتر رقابت ها عملکرد قابل توجه و 
خیره کننده ای نسبت به رقبایش داشته و در مصاف 
با اســتقالل و پرســپولیس نیز این اختالف در آمار 
بازی کامال مشاهده شــد و در لیگ قهرمانان آسیا 
هم روند مشــابهی را از تیم محــرم نویدکیا دیدیم. 
احسان حاج صفی در ادامه حرف هایش به بدبیاری 
سپاهان در اســتفاده از موقعیت هایش و گل شدن 
موقعیت های حریف پرداخــت و عنوان کرد:» البته 
من بازی ها را نگاه می کردم که واقعا بدشانس بودند. 
در هر بــازی چند موقعیت خوب ایجــاد می کردند، 
ولی توپ هایشان به گل تبدیل نمی شد. از آن طرف 
توپ هایــی روی دروازه آنها می آمد و گل می شــد 

که واقعا خنده دار بود.«  کاپیتان ســابق سپاهان در 
بخش پایانی صحبت هایش در پاســخ به ســوالی 
درباره فضای دوگانه ای که این روزها میان هواداران 
ســپاهان در قبال حمایت یا عدم حمایت از محرم 
نویدکیا در اصفهان ایجاد شده، اینطور واکنش نشان 
داد و با طرح یک خواسته صحبت هایش را خطاب به 
هواداران این تیم خاتمه داد:»من از هواداران سپاهان 
درخواست می  کنم مثل همیشــه که تیم را حمایت 
کردند، االن هم حمایت کنند. االن تیم در شــرایطی 

است که به حمایت های شما نیاز دارد.«

االن محرم و سپاهان به حمایت هواداران نیاز دارند؛

حاج صفی: اصال فکر نمی کردم سپاهان اینطور نتیجه بگیرد

اسکوچیچ:

 خیلی ها من را دست کم گرفتند
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از این که توانسته خودش را روی نیمکت تیم ملی اثبات کند ابراز خوشحالی کرد. تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی با تیم های آمریکا، 
انگلیس و نماینده اروپا همگروه شده است. همه نگاه ها در این گروه به بازی حساس ایران و آمریکا معطوف شده است. برهالتر، سرمربی تیم ملی آمریکا به آسوشیتدپرس 
گفت: برای ما، این یک بازی فوتبال است. ما برای ایران احترام زیادی قائلیم. فکر می کنیم تیم خوبی است و اکنون فقط در تالشیم تا بفهمیم چگونه آنها را شکست دهیم. 
دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم های مختلف باشگاهی و تیم ملی ایران در هشت سال گذشته در این کشور اقامت داشته است. این مربی درباره شرایط زندگی در 
ایران گفت: ایران متفاوت از آن چیزی است که مردم فکر می کنند. همه از سیاست حرف می زنند اما من هرگز مهمان نوازی ایرانیان را جای دیگری ندیده ام. همان طور که او 
ادعا می کند، تمرکز اسکوچیچ بر روی ورزش است، نه سیاست. با توجه به برگزاری جام جهانی قطر، ایران امیدوار است با توجه به نزدیکی به کشور میزبان بازی ها عملکرد 

خوبی داشته باشد. این مربی در پایان گفت: خیلی ها من را دست کم گرفتند و به من احترام نمی گذاشتند؛ اما من خیلی خوشحالم چون خودم را ثابت کردم.

پژمان راهبر:

فوتبال خود ما هستیم

خبر روز

وز عکس ر

برگزاری نماز عید 
فطر در ورزشگاه 

بلکبرن
باشگاه بلکبرن روورز انگلیس 
در اقدامــی جالــب درهــای 
ورزشــگاه خــود را بــه روی 
مسلمانان برای برگزاری نماز 

عیدفطر گشود.

اعتراض باشگاه پرسپولیس به تصمیم جدید سازمان لیگ 
برای تعیین قهرمان

باشگاه پرسپولیس نسبت به اظهار نظر رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ درباره چگونگی تعیین 
قهرمان بیست ویکمین دوره لیگ برتر واکنش نشان داد.

علیرضا اشرف، مدیر رســانه ای تیم پرســپولیس در خصوص صحبت های سهیل مهدی، رییس 
کمیته مسابقات ســازمان لیگ مبنی بر اینکه »در صورت تســاوی امتیاز های تیم های استقالل 
و پرســپولیس، بازی رودررو و گل زده در خانه حریف مالک تعیین قهرمان خواهد بود«، گفت: از 
رویکرد سازمان لیگ تعجب می کنیم. آقای مهدی قبال اعالم کرده بود نحوه تعیین قهرمان در صورتی 

که بازی رودررو مالک باشد، به شکلی دیگر است.
وی ادامه داد: در لیگ های دیگر قانون بازی رودررو مالک است، ولی گل زده در خانه حریف مالک 
نیست. تعجب می کنیم چرا آقای سهیل مهدی یک شبه حرف شان را عوض کردند. مردم هم شاهد 
صحبت های قبل او هســتند ولی اظهارنظر جدید او جای تعجب کرد. قطعا این موضوع را پیگیری 
می کنیم که چرا یک شبه تصمیم سازمان لیگ تغییر کرده است. دوست نداریم به موارد دیگر اشاره 
کنیم؛ مثل صحبت های مسئوالن دیگر سازمان لیگ درباره استفاده از بازیکنان خارجی و بازیکنان 

سرباز که دیدیم در عمل اتفاقات دیگری افتاد.

رسانه  یونانی:

 »حاج صفی« به ایران بازمی گردد
یک رسانه یونانی از جدایی احسان حاج صفی از تیم آِاک آتن در نقل وانتقاالت تابستانی خبر داد.

سناریوی بازگشت احسان حاج صفی به فوتبال ایران دوباره شروع شده است. این بازیکن ایرانی 
که توانایی بازی در جناح چپ دفاعی و خط میانی را دارد، مورد توجه استقالل قرار گرفته است.

سایت رادیو ورزش یونان در ادامه نوشت: طبق گزارش های رســیده از ایران، استقالل تمایل دارد 
حاج صفی را در نقل وانتقاالت تابستانی سال جاری به خدمت بگیرد.

احسان حاج صفی از تابستان سال گذشته میالدی در تیم آِاک بازی می کند و در ۲۸ بازی ۲ گل زده 
است. او سابقه بازی در تیم های یونانی پانیونیوس و المپیاکوس را هم دارد.

 برای صدور مجوز حرفه ای؛ AFC چند ایراد از 
پرسپولیس گرفت؟

ایراداتی که باعث شد پروانه حرفه ای باشگاه پرسپولیس برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا صادر 
نشود، بسیار زیاد است.

باشگاه پرسپولیس با تشکیل کمیته صدور مجوز حرفه ای به دنبال این است تا بتواند مجوز حرفه ای 
خود را جهت شرکت در لیگ قهرمانان آسیا به دست بیاورد.

در همین رابطه جلسه ای در باشگاه پرســپولیس  برگزار شد و اعضای این کمیته به بحث و بررسی 
در خصوص آخرین وضعیت ایرادات و اشکاالتی که کنفدراسیون فوتبال آسیا از این باشگاه گرفته 

بود، پرداختند. 
AFC حدود ۱5۰ ایراد از باشگاه پرســپولیس گرفته که برای صدور مجوز حرفه ای باید این نواقص 
برطرف شــود. البته همه ۱5۰ ایراد گرفته شده الزامی برای برطرف شــدن ندارد بلکه این نواقص 
طبقه بندی شــده و هر یک از اعضا مشغول برطرف کردن ایراداتی اســت که در حوزه کاری آن فرد 

قرار دارد.
با توجه به برنامه اعالم شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال جاری مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا در دوره جدید برگزار نخواهد شد و به همین دلیل باشگاه پرسپولیس در تالش است تا با اخذ 

مجوز حرفه ای بتواند مجددا در این رقابت در سال آینده حاضر شود.

مستطیل سبز

تماشــای مصاحبــه امیرحســین صادقــی و 
صحبت های توهین آمیزش خطاب به سرمربی 
نســاجی، واقعیتــی عریــان از دنیــای ذهنی 
ســتاره های بازنشســته فوتبال ماست. صرف  
نظر از لحن که قبال آن را در مجادله میان اعضای 
دو باشــگاه آلومینیوم و نســاجی پس از فینال 
شنیده بودیم، چیزی که صادقی روی آن اصرار 
دارد، ســوابق درخشــان بازیگری محمد نوازی 
و مقایسه آن با گذشــته الهامی است. صادقی 
البته نیم نگاهی به خود نیز دارد که انصافا بازیکن 
برجســته و درجه اولی بود و سال ها در استقالل 
و تیم ملی درخشــید. اما اصل ماجــرا، )مثال( 
حق طلبی بازیکن مشهور اما بازنشسته ای است 
که دوره شغلی او در فوتبال به  نوعی متوقف شده؛ 
اتفاقی که برای محمد نوازی هم رخ داده و اگر چه 
او در ســمت هایی به  عنوان مربی به کار مشغول 
بوده اما این عرصه مثل دوران بازیگری نیست که 
بشود صرفا با توانایی ، نیرو و قریحه ذاتی در کار 
 با توپ آن را پیش برد. مربیگری، شکل تازه ای 
از کار فوتبال است که آنچنان به بازیگری مربوط 
نیست؛ گر چه تنفس در آن فضا می تواند از شما 
مربی بهتری بسازد اما اینجا عرصه متفاوتی است 
پس وقتی پای صحبت دربــاره مربیان به میان 
می آید، سوابق قبلی  و به قول صادقی رابوناهای 
سمت راست را باید بایگانی کرد؛ چرا که موضوع 
تغییر کرده و به ساحت تازه ای منتقل شده است . 
ســاکت الهامی که حاال با کسب دو جام حذفی 
طی سه سال و نجات نساجی از سقوط در سال 
قبلــی در مربیگری نامی برای خود دســت و پا 
کرده ، نزدیک به دو دهه به  عنوان مربی کار کرده، 
چه شغل ها و چه دشواری هایی به امید یک گام 
به پیش. پس از دســتیاری کریمی و حجازی 
و صمد و مربیگری در اتــکا و کاوه تا انتظار برای 
یک اعتماد عمری گذشــته؛ یک عمر تا یک روز 
محمدرضا زنوزی به ذهنش برســد که دستیار 
رسول خطیبی در ماشین را سرمربی تراکتور کند. 
تصمیمی که به جام و کسب سهمیه رسید اگر چه 
به نظر تیم ورشکسته دنیزلی قابل ترمیم نبود ؛اما 
او از پس این کار برآمد تا برای اولین  بار اسمش 
به  عنوان سرمربی مطرح شود و انتظار طوالنی و 

آزاردهنده اش به اتمام برسد.

فوتبال مدرن اروپا به دنبال حذف قانون گل زده در 
خانه حریف است. با این وجود به نظر می رسد فوتبال 
ایران می خواهد به عقب ماندگی خودخواسته اش 
ادامه دهد و در ساده ترین موارد مانند تعیین رتبه 

تیم های هم امتیاز هم با قوانین قدیمی اداره شود

فوتبال جهان
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 ؟
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عک
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رییس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شهری شهرداری:

سقوط درختان بیمه حوادث شهروندی دارد
رییــس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شــهری شــهرداری اصفهان با بیان اینکــه بیمه حوادث 
شهروندی چند سالی است که با انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه معتبر اجرا می شود، گفت: از جمله 
مســئولیت های این بیمه می توان به حوادث طوفان و سقوط درخت روی شهروندان یا خودروی آنها 
اشاره کرد. رامین میرعسگری اظهار کرد: بیمه حوادث شهروندی شهرداری اصفهان چند سالی است 
که با انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه معتبر اجرا می شود. وی با اشاره به مسئولیت های بیمه حوادث 
شهروندی، ادامه داد: از جمله مســئولیت های این بیمه می توان به حوادث طوفان و سقوط درخت 
روی شهروندان یا خودروی آنها اشاره کرد. رییس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شهری شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه گشت های شهرداری اصفهان در سه شیفت کاری و به صورت ۲۴ ساعته در سطح 
شهر فعال هستند، خاطر نشان کرد: اگر حادثه ای برای شهروندان اصفهان رخ داد، می توانند با حضور 
پلیس حادثه را صورت جلسه تنظیم کنند، البته نماینده شهرداری نیز در محل حادثه حضور می یابد و 

مستندسازی حادثه را انجام می دهد.

خدمت رسانی ابرسازه های تفریحی اصفهان با تخفیف 50 درصد
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان گفت: 
مردم شریف اصفهان می توانند به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان از تخفیف ۵۰ درصدی ابرسازه های 
تفریحی تله کابین صفه، تله سی یژ ناژوان و پک خانواده مجموعه تفریحی شهررویاها بهره مند شوند. 
سعید ساکت، پیرامون برنامه های شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان در 
هفته نکوداشت اصفهان اظهار داشت: یکی از دغدغه های مهم مجموعه مدیریت شهری، توجه به ابعاد و 
شئون مختلف زندگی مردم و بهبود شرایط تفریحی مردم بوده که آن را فراهم کرده است. وی ادامه داد: 
مطابق با برنامه های فرهنگی در نظر گرفته شده از سوی مدیریت شهری به منظور ارائه خدمت به مردم 
شریف اصفهان در هفته نکوداشت پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی، شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی سپاهان نیز در این راستا برنامه های تخفیفی ویژه ای را تدارک دیده است. مدیرعامل شرکت 
توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی ســپاهان شهرداری اصفهان در تشریح برنامه های 
تخفیفی در ارتباط با ظرفیت های تفریحی و فرهنگی موجود این مجموعه، تصریح کرد: مردم اصفهان 
می توانند با آغاز هفته نکوداشــت اصفهان از ۱۳ اردیبهشــت لغایت ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، با مراجعه به 
تله کابین صفه واقع در مجتمع گردشگری صفه، تله سی یژ ناژوان به عنوان ابرسازه های تفریحی کالن 

شهر اصفهان از تخفیف ۵۰ درصدی استفاده کنند.

برپایی بازار صنایع دستی اصفهان در بازارهای روز کوثر
مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل شهری شــهرداری اصفهان گفت: در هفته 
فرهنگی اصفهان، طرحی با عنوان »طاقچه بازارهای روز کوثر« با هدف عرضه صنایع دستی و حمایت از این 
آثار هنری در بازارهای روز کوثر برگزار می شود. امیرحسین ماه آورپور اظهار کرد: طی توافقی که با بنیاد تعاون 
زندانیان به عمل آمد، مقرر شد برای حمایت از زندانیان و رونق بخشیدن به تولید داخلی، در تمام بازارهای روز 
کوثر در هفته فرهنگی اصفهان، صنایع دستی و لوازم خانگی تولید شده از سوی این بنیاد، با قیمت مناسب 
عرضه شود. وی افزود: این طرح از تاریخ سیزدهم تا نوزدهم اردیبهشت ماه با عنوان »طاقچه بازارهای روز 
کوثر« و به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان برگزار شده و آثار میناکاری، فیروزه کوبی و خاتم کاری را عرضه 
خواهد کرد. مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه این طرح به منظور تکریم صنایع دستی اصفهان و حمایت مالی از زندانیان برگزار می شود، ادامه داد: 
صنایع و هنرهای دستی، نمادی از فرهنگ و تمدن هر ملتی است که همواره جلوه گر خالقیت ها و ایده های 
ذهنی سازندگان آن ها بوده است. وی ادامه داد: رونق بخشیدن به تولید صنایع دستی و حرکت هنرمندان 

مختلف در این عرصه فرصت مناسبی را برای معرفی هرچه بهتر اصفهان فراهم خواهد کرد.

هفته اصفهان؛ پاسداشت مفاخر و مشاهیری در قامت اسطوره شهر جهانی

به افتخار نصف جهان

هفته نکوداشت اصفهان از ۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت  سولماز محمدی
با برنامه های متنوع فرهنگی برگزار می شود. 
سال ۸۴ و در مدیریت شهری سابق اصفهان، سوم اردیبهشت مصادف با 
زادروز شیخ بهایی به عنوان روز اصفهان در نظر گرفته شده بود و در طول یک 
هفته برنامه های ویژه ای با محوریت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان برگزار می شــد. این تاریخ همواره محل مناقشه بین 
انجمن دوستداران اصفهان و برخی استادان تاریخ با مدیریت شهری بود، 
مخالفان بر این باور بوده و هستند که بنابر شواهد تاریخی و نماد های موجود 
در میدان امام )ره(، »قوس« به عنوان نماد اصفهان شناخته شده و بر این 
اســاس باید اول آذر به نام روز اصفهان گرامی داشــته و هفته نکوداشت 
اصفهان در ماه آذر برگزار شود. در نهایت با مصوبه شورای قبلی شهر اصفهان 
اول آذر به عنوان روز اصفهان انتخاب شد و هفته نخست اردیبهشت ماه هفته 
فرهنگی اصفهان نام گرفت. برنامه هایی که پیش از این با ســالگرد میالد 
شیخ بهایی آغاز می شد و امسال به دلیل تقارن با ایام شهادت امیرمومنان 

حضرت علی علیه السالم و شب های قدر به ایام عیدفطر موکول شد.

هفته فرهنگی اصفهان، رخدادی که باید بــه آیین ملی و بین المللی 
تبدیل شود

علی قاسم زاده، شهردار اصفهان گفت: اردیبهشت یکی از بهترین ماه ها برای 
سفر به اصفهان است، چون طبیعت اصفهان در این ایام به شدت زیبا و چشم 
نواز می شود و قرارگرفتن هفته فرهنگی اصفهان در این ماه فرصتی است که 

بتوان برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دقیق تر برنامه ریزی کرد و با 
معرفی دقیق این آیین بتوان سفر گردشگران را به یک هفته افزایش داد. به 
گفته وی، هر دو برنامه گرامیداشت روز اصفهان و نکوداشت هفته فرهنگی 
اصفهان مصوبه شورای اسالمی شهر است و برنامه های ویژه ای برای این 
دو مناسبت در نظر گرفته شده است. امسال برخی از برنامه های مهم هفته 
نکوداشــت اصفهان در چند شبکه ملی پخش می شــود و مردم بیشتر با 
مفاخر و رویداد های فرهنگی و تاریخی اصفهان آشنا می شوند و این امر به 
گفته شهردار اصفهان بسیار مهم است، چون در گام اول، این مردم هستند 
که به یک رویداد هویت ملی می دهند و از آن استقبال می کنند. قاسم زاده 
افرود: درنظر داریم به این رویداد فرهنگی هویت ملی و بین المللی بدهیم 
و در تالش هستیم تا هفته فرهنگی اصفهان در تقویم رخداد های ملی کشور 
ثبت شود، سال های پیش این درخواست را مطرح کردیم که به سرانجام 
نرسید، اما امســال باز هم پیگیر این موضوع هستیم. وی این را هم گفت 
که با رخت بر بستن کرونا شاهد ورود گردشــگران خارجی هم به اصفهان 
هستیم و این روند رو به افزایش است به طوری که همه هتل های اصفهان 
رزرو شده است. شهردار اصفهان ادامه داد: تالش می کنیم بتوانیم با اجرای 
هرچه بهتر رویداد های مهم و فرهنگی نظیر هفته نکوداشت اصفهان، از مسیر 
فرهنگی، اصفهان را بهتر به جهانیان معرفی کنیم. در استقبال از برنامه های 
هفته نکوداشت اصفهان، پوستر هفته فرهنگی اصفهان نقاشی واقع گرایی 
از نمای مدرسه علیمه امام صادق علیه السالم به عنوان پوستر هفته فرهنگی 

اصفهان رونمایی شد.

عید فطر آغاز هفته نکوداشت اصفهان
علی صالحی، سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: با توجه به 
همزمانی هفته اصفهان با لیالی قدر امسال، مقرر شد رویداد های این هفته 
از سیزدهم تا نوزدهم اردیبهشت برگزار شود. به گفته وی، برای گرامیداشت 
این هفته، فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری، بسته جذاب و متنوعی از 
رویداد ها را تهیه کرده اســت. در این ایام، مجموعه های تاریخی به صورت 
رایگان یا تخفیف دار در اختیار مردم قرار می گیرد که امیدواریم این اقدام، 
در معرفی مفاخر ارزشــمند و هویت تاریخی اصفهان موثر واقع شــود. به 
گفته شــهردار اصفهان، محور اصلی برنامه های هفته نکوداشت اصفهان، 
بزرگداشت و معرفی مشاهیر و مفاخر اصفهان است. قاسم زاده گفت: هر 
روز هفته فرهنگی اصفهان به نام یکی از مفاخر نام گذاری و بر این اساس 
رویداد های مختلــف برنامه ریزی و برای هر یک از مشــاهیر برنامه های 
ویژه ای در خیابان هایی که به نام آن ها نام گذاری شده در نظر گرفته شده 
است. افتتاحیه رویداد هفته فرهنگی ساعت ۲۰ روز ۱۲ اردیبهشت در خیابان 

چهارباغ مقابل مجسمه شیخ بهایی برگزار شد.

تشریح برنامه های هفته فرهنگی اصفهان
مجتبی شاهمرادی، معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: ما نام بسیاری 
از خیابان ها را می دانیم، ولی مفاخری را که نام شان بر خیابان ها گذاشته 
شده نمی شناسیم، برای پاســخ به این دغدغه، رویداد نام ها و یاد ها را در 
مناطق پانزده گانه شــهرداری طراحی کردیم که با اســتفاده از فضاسازی 
شهری، شهروندان با مفاخر شهر خود بیشتر آشنا شوند. روز های سیزدهم 
تا نوزدهم اردیبهشت به ترتیب به نام شیخ بهایی، آیت ا... سیدابوالحسن 
اصفهانی، شهید سردار حسین خرازی، استاد صغیر اصفهانی، استاد حاج 
مصورالملکی، بانو علویه همایونــی و عالمه جالل الدین همایی نام گذاری 
شده است. وی اظهار کرد: بر اســاس تقویم هفته فرهنگی اصفهان، آیین 
گرامیداشت زاینده رود، روز سیزدهم اردیبهشت با محوریت مدیریت سنتی 
زاینده رود و به نگاه به ضورت احیای زاینده رود طراحی شده و در همین روز 
کارگاه بزرگ فرهنگی از پل خواجو تا پل چوبی بــا حضور هنرمندان برای 
خلق آثار مختلف با موضوع زاینده رود برگزار می شود. در ادامه برنامه هایی 
نظیر برگزاری کارگاه موسیقی ایرانی، برنامه های فرهنگی و نجوم، جشن 
سالمندان، نشست های فرهنگی و شب شعر در اماکنی همچون تخت فوالد، 

خانه مشروطه، موزه عصارخانه شاهی و ... برگزار می شود.

برنامه های بین المللی و رونمایی از دو سقاخانه مرمت شده
معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: شــنبه هفدهم اردیبهشت، همایشی 
بین المللی در تاالر صائب دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 
آیین پایانی و معرفی برگزیدگان جشنواره بین المللی نقاشی کودک و نوجوان 
اصفهان و همایش بین المللی میرداماد با سخنرانی غالمحسین ابراهیمی 
دینانی، آیت ا... دکتر ســیدمصطفی محقق داماد، حامد ناجی، مهدی امام 
جمعه برگزار می شود.آیین رونمایی از دو سقاخانه مرمت شده شامل سقاخانه 

بازار و سقاخانه چهارراه نقاشی از دیگر برنامه های هفدهم اردیبهشت است.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: 
با استقرار نظام شکوهمند جمهوری اسالمی، این امید 
تقویت شد که به سلطه حدود یک سده تفکر معماری و 
شهرسازی بیگانه بر شهرها و روستاهایمان که به صورت 
گوناگون ســبب بروز و ظهور ناهنجاری های کالبدی و 
فضایی شــهرها و به تبع آن ظهور و تشدید معضالت 
و آسیب های اجتماعی و فرهنگی شــده بود، خاتمه 
داده شود، لیکن در عمل روال گذشته در شهرسازی و 
معماری به ویژه در شهرهای تاریخی مان ادامه یافت 

و اسطوره شــهر اصفهان نیز از این آسیب ها بی نصیب 
نبوده اســت. مهدی جمالی نژاد افزود: با جامعیت و 
جاودانگی اسالم، با اســتناد به اصولی که اسالم برای 
زندگی و فعالیت مردم و رابطه آنها با محیط و مصنوعات 
معرفی کرده اســت، می توان به مبانی اصیل انتظام 
محیط زندگی و یا به عبارتی به ویژگی های نظم شهر 
و معماری مسلمانان نیز دست یافت و اسطوره شهر 
اصفهان را به عنوان یک شهر حکمت پایه و دانش محور 
اسالمی سرآمد شهرهای جهان ساخت. شهرداری و 
نهادهای ذی ربط نقش محوری در این ماموریت خطیر 
خواهند داشت. جمالی نژاد تاکید کرد: توالی انسانی 
و ارتباط نزدیک بین نســلی و ماهیت کالبدی شهر، 
همواره انسان های صاحب نظر را تربیت می کرده است 

که تبلور آن، مشاهیر ملی و جهانی است؛ از این رو باید 
گفت که اصفهان جایگاه خود را همیشه داشته و خواهد 
داشت. وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز اسطوره شهر 
اصفهان، مثل گذشته انسان های ممتازی تربیت کرده 
است که احصای آن کار دشواری نیست، خاطرنشان 
کرد: کمال جویی یکی از شاخصه های مبرز مردمان این 
سرزمین کهن بوده و هست و همین تمایل اوست که 
میل به نوگرایی را نیز به طور مطلق توجیه می کند؛ جالب 
آنکه هرچقدر که کمال مورد نظر به سمت معنویت میل 
کند، »نو«های مطلوب انســان نیز جلــوه و وجهه ای 
معنوی می یابد که مصداق آن را در هنرمندان شــهیر 
اصفهانی و جوانان خــالق این کهن شــهر به راحتی 

می توان یافت.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور:

اسطوره شهر اصفهان همچنان انسان های ممتاز تربیت می کند

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان:

هزینه در حوزه فرهنگ و هنر، نوعی سرمایه گذاری است
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان آران  و بیدگل گفت: همایش خوشنویسی مشق نور با 
هدف نگارش آیه هایی از قرآن کریم، نهج البالغه و اشعار فارسی همراه با کارگاه تذهیب، کارگاه مرمت 
برگزار شد. سعید ضابطی اظهار کرد: همایش مشق نور، چهار موضوع اساسی جامعه را در حوزه های 

دینی، ارزشی، ملی و ادبیات را مورد توجه قرار داده  است که ریشه در تاریخ ایران اسالمی دارند.
وی افزود: نقش هنر به ویژه هنر خوشنویسی در توسعه فرهنگی جامعه بسیار مهم است، زیرا هنر 
خوشنویسی از قرن ششم و هفتم هجری در ایران با آیات قرآن کریم و شعر و ادبیات فارسی عجین 
شده است. رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان، تصریح کرد: هزینه در حوزه فرهنگ و هنر، 
نوعی سرمایه گذاری است و هنرمندان خوشنویسی که در سطح استانی و ملی صاحب رتبه های برتر 
شده و می شوند، به معنای واقعی یک سرمایه گذاری در مسیر توسعه فرهنگی جامعه و کشور است. 
وی تاکید کرد: توسعه فرهنگی، شرط اساسی توسعه در بخش های اقتصادی، اجتماعی و شهری 
است و تا در حوزه فرهنگ به سطح مطلوب توسعه دست نیابیم، توسعه در حوزه های دیگر حاصل 
نخواهدشــد. ضابطی گفت: طی دو دهه فعالیت هنری انجمن خوشنویســان آران و بیدگل، ۲۵۰ 
هنرجو فارغ التحصیل شده اند که ۲۵ نفر از آنها موفق به کســب مدرک ممتاز و فوق ممتاز  در این 

رشته هنری شده اند.

سرپرست اداره میراث فرهنگی نطنز:

گالب گیری سنتی در نطنز آغاز شد
سرپرست اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری نطنز گفت: با فرا رسیدن اردیبهشت ماه، 
گالب گیری سنتی در نطنز و منطقه آغاز شد. حسین یزدانمهر اظهار کرد: به رسم هر ساله با فرا رسیدن 
اردیبهشت ماه، گالب گیری سنتی در نطنز آغاز شد. از گذشته های دور تا کنون در کارگاه های سنتی 
نطنز در این وقت از سال گالب گیری آغاز می شــود. وی گفت: یکی از مهم ترین مراکز گالب گیری 
فالت مرکزی ایران، منطقه تاج آباد نطنز است که با شهر نطنز ۱۵ کیلومتر فاصله دارد و تاسیس آن 
مربوط به دوران شاه عباس صفوی است. یزدانمهر تصریح کرد: در سال های اخیر، با همت مالک 
این مجموعه، بیش از ۸ هکتار از اراضی این ناحیه، زیر کشــت گل محمــدی قرار گرفته و با نصب 
۲ دیگ گالب گیری در این روزها، گالب گیری ســنتی انجام می شود. وی خاطرنشان کرد: اخیرا با 
پیشــنهاد میراث فرهنگی نطنز به تعدادی از مدیران اقامتگاه های سنتی نطنز برای اشتغال زایی و 
جاذبه های گردشــگری، کارگاه های کوچک گالب گیری در اقامتگاه ها دایر شده است . سرپرست 
اداره میراث فرهنگی نطنز گفت: سرای مادر، سرای جواهر، سفره خانه ابیانه و اقامتگاه دیاوا از جمله 

مکان هایی هستند که به صورت فعال و زنده مراسم گالب گیری را برای گردشگران اجرا می کنند.

فرماندار کوهپایه:

کمبود آب از مهم ترین مشکالت کوهپایه است
فرماندار کوهپایه گفت: مهم ترین ظرفیت شهرستان کوهپایه وجود قنوات است و باید از همین آب 
محدود بهره کافی برده شود به همین دلیل الزم است با تامین اعتبار الزم قنوات این شهرستان احیا و 
اصالح شود. اصغر هدایت درباره مهم ترین ظرفیت ها و معضالت شهرستان کوهپایه، اظهار کرد: یکی 
از مهم ترین مشکالت این شهرستان کمبود آب است به طوری که برخی از روستاهای این شهرستان 
با کمبود آب مواجه هستند و قنوات کوهپایه نیاز به احیا، اصالح و بازسازی دارد چراکه منبع اصلی آب 
کشاورزی از طریق قنوات تامین می شود. وی افزود: از دیگر مشکالت شهرستان کوهپایه و به ویژه 
در شهر سجزی آلودگی هواست که معتقدم مهم ترین معضل شهرستان است. بخشی از این مشکل 
به گرد و غبار و ریزگردها بر می گردد که این گرد و غبار بیشتر ناشی از فعالیت کوره ها، وسعت بیابانی 

و وجود شهرک صنعتی سجزی است.

خبرخوان

شهرستانها

استاد دانشگاه:

 اصفهان، دارالشهدای ایران 
است

خبرروز

یک عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه با بیان 
اینکه در حال حاضر اصفهان با چندین شهر از 
کشورهای مختلف خواهر خوانده است، گفت: 
این ارتباطات می توانــد الگوی اصفهان را به 
الگوی جهانی تبدیل کند و از ظرفیت اصفهان 
در مقیاس جهانی بهره برداری شود. محسن 
نصری در خصوص هفته نکوداشت اصفهان 
اظهار کرد: اصفهان در طول تاریخ قدمت چند 
هزار ساله داشته و از شــهرهای مهم کشور، 

منطقه و دنیا محسوب می شود. 
وی ادامــه داد: اصفهان در عرصه سیاســی 
طی چند هزار سال گذشــته پایتخت کشور 
بوده و به لحاظ علمی مهم ترین مراکز علمی، 
دانشگاه های کشــور، عالمان، دانشمندان و 
کتابخانه های کشــور در این استان مستقر 
بوده اســت. این عضو هیئت علمی و استاد 
دانشــگاه تصریح کرد: به عنوان نمونه هزار 
سال پیش در دوره سلجوقیان که ملک شاه 
سلجوقی پادشاه و خواجه نظام الملک وزیر 
عالم و دانشمند آن بوده گستره ایران از دریای 
مدیترانه شروع و تا هند و چین ادامه داشته 
است یعنی فلســطین، لبنان، عراق، سوریه، 
افغانســتان و بنگالدش جز ایران بودند که 

پایتخت اصفهان بوده است. 
وی گفت: خواجه نظام الملک گستره عظیم 
تمدنی را با تاسیس دانشگاه ها که در آن زمان 
به آن ها نظامیه می گفتند به وجود می آورد، 
۷۰۰ ســال بعد از اصفهانی هــا و ایرانی ها که 
صاحب دانشــگاه بودند اروپایی ها دانشگاه 
تاسیس کردند که قدیمی ترین آن اکسفورد 
انگلستان نام دارد. آن ها معتقدند آکسفورد 
الگو گرفتــه از نظامیه نظام الملک اســت. 
نصری افزود: در این گســتره عظیم تمدنی 
کشور، اصفهان هم پایتخت، هم مرکز علم و 
دانش و هم مرکز جهاد و مبارزه بوده است. 
وی با بیان اینکه ســپاهان به معنای لشکر 
خداست، گفت: از قدیم اصفهان به نام لشکر 
خدا و سپاهان نام گذاری شد و در دوره های 
اخیر و تاریخ معاصر کشور نقش مهمی ایفا 

کرد.

معاون برنامه ریزی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت: این اداره کل نسبت به برگزاری نشست های هفتگی اصحاب رسانه با مدیران شهری در 
فضایی صمیمانه، اقدام کرده است تا فرصتی را برای تعامل این دو با یکدیگر فراهم کند. محمدحسن مردانی اظهار کرد: نشست های صمیمانه با خبرنگاران به منظور 
ایجاد فضایی صمیمانه میان مدیریت شهری و اصحاب رسانه و فارغ از آداب و رسوم متعارف در جلسات رسمی و کلیشه ای، به صورت هفتگی برگزار می شود. وی تصریح 
کرد: در این جلسات، خبرنگاران به بیان دغدغه ها و پرسش های خود در حوزه های مربوطه می پردازند و مدیران شهری نیز برنامه ها و اقدامات خود را ترسیم می کنند و 
از این طریق، افق های پیش روی مدیریت شهری را به اطالع شهروندان می رسانند. معاون برنامه ریزی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان ادامه داد: 
نشست های صمیمانه هر هفته با حضور تعدادی از خبرنگاران خبرگزاری ها، روزنامه ها و هفته نامه ها، به میزبانی یکی از مدیران شهری برگزار می شود؛ چنان که نخستین 
نشست در هفته گذشته با حضور مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان و نشست دوم در هفته جاری با حضور مدیرعامل 
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه برگزار شد. وی، تولید محتوای خبری براساس تحلیل و نگاه نقادانه خبرنگاران را از رویکردهای این مجموعه نشست ها دانست 
و تاکید کرد: مدیریت شهری اصفهان عالقه مند است که اصحاب رسانه در موضوعات مختلف به تولید محتوا بپردازند و اخبار و اطالعات را برمبنای تحلیل، نگرش و نگاه 

نقادانه خود تهیه کنند؛ تا چراغ راهی برای شناسایی بهتر معضالت شهر از سوی مدیران شهری باشد. 

برپایی نشست های هفتگی اصحاب رسانه با مدیران شهری

شهرداری شهرضا در نظر دارد به اســتناد مصوبه سوم جلسه 6۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ 
شورای اسالمی شهر نسبت به اجرای عملیات تراش آســفالت و حمل به کارخانه 

آسفالت از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد 
مناقصه به شــهرداری مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۲۴۱ مســئول امور 

قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
* آخرین مهلت دریافت و تحویل اســناد و محل آن: ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ دبیرخانه محرمانه شــهرداری واقع در واحد حراست شهرداری 

مرکزی

* تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵:۰۰ روز پنج شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ در محل 
شهرداری شهرضا

* به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج ازتاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پیشــنهاد دهندگان باید مبلغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )سیصد و پنجاه میلیون ریال( 
ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ نزد بانک ملی 

و رسید مربوطه در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند.
* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
* شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مناقصه
اجرای عملیات تراش آسفالت و حمل به کارخانه آسفالت )مرحله اول- نوبت دوم(

حبیب قاسمی- شهردار شهرضام الف: 1311892
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مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه اصفهان گفت: این شرکت برای رونق و توسعه 
تولید و اشتغال، 250 هزار میلیارد تومان اخیرا سرمایه گذاری و پروژه تعریف 
کرده است. محمد یاسر طیب نیا در نشســت آزادی زندانیان جرائم غیرعمد 
استان اصفهان افزود: ماموریت این بنگاه بزرگ اقتصادی ایجاد فرصت های 
شغلی، تولید و رشد اقتصادی است که ساالنه پروژه های جدید پیش بینی و 
اجرا می کند. وی بیان کرد: همسو با توسعه فعالیت ها توجه به صنعت کم آب، 
کاهش آلودگی و صنایع پاک مورد توجه بوده تا با گذر زمان فوالد مبارکه به یک 

مجتمع تولیدی پاک تبدیل شود. 
مدیر عامل مجتمع فوالد مبارکه اصفهان اضافــه کرد: این حوزه فعال صنعتی 
برای کاهش چالش های استان مثل آلودگی و مشکل کم آبی تالش و همت 
دارد. وی با اشاره به مسئولیت اجتماعی این صنعت فعال کشور، خاطرنشان 
کرد: در یک دهه گذشــته 2 هزار زندانی جرائم غیر عمد توســط این مجموعه 

آزاد شده اند. 

طیب نیا گفت: امســال 50 میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و 
2 میلیارد ریال برای حمایت از خانواده زندانیان از سوی شرکت فوالد مبارکه به 

ستاد دیه و انجمن حمایت اختصاص یافت.

ایجاد اشتغال پایدار برای اقشار آسیب پذیر
مدیرعامل موسسه خیریه مشکات اصفهان گفت: این مرکز خیریه برای اقشار 
آسیب پذیر و نیازمند اصفهان فرصت های شغلی پایدار ایجاد می کند تا به خود 
کفایی برسند. صدرالدین مشــکات افزود: این خیریه پارسال 122 نفر را با 20 
میلیارد ریال کمک خیرین آزاد کــرد و 40 میلیارد ریال نیز به خانواده زندانیان 

کمک کرد تا نیاز امرار و معاش آنان رفع شود.
وی خاطرنشان کرد: امســال نیز در این برنامه هزار میلیارد و 100 میلیون ریال 
برای آزادی محکومین غیر عمد زندان های این استان از این خیریه اختصاص 

می یابد.

معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه 28.5 کیلومتر از پروژه باند دوم محور بروجن- مبارکه باقی مانده، گفت: 

عملیات اجرایی با سرعت مطلوب و طی دو قرارداد در حال اجراست.
بهزاد شاهسوندی در خصوص آخرین وضعیت محور بروجن به مبارکه اظهار 
کرد: این محور از جمله محورهــای با ترافیک باال و تصادفات ســنگین بوده 
و اجرای باند دوم آن یکــی از طرح های اولویت دار اداره کل راه و شهرســازی 
استان اصفهان اســت بنابراین عملیات اجرایی باند دوم بروجن به مبارکه با 
سرعت مطلوب و با دو قرارداد در حال اجراســت.  وی با اشاره به اینکه هفت 
کیلومتر از پروژه باند دوم بروجن – مبارکه در سال 1400 به بهره برداری رسید، 
اذعان داشــت: با زیرترافیک رفتن آن، تصادفات این بخش از محور که دارای 
قوس های شــدید بود به طور چشــمگیر کاهش یافت.  معاون مهندســی و 
ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه 28.5 کیلومتر از 
این پروژه باقی مانده است، عنوان کرد: عملیات خاکی حدود 12 کیلومتر اتمام 
یافته همچنین تا این میزان عملیات بیس انجام شده و روسازی آن در حال 

اجراست. معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با 
اشاره به اینکه در این پروژه از بتن غلطکی به جای آسفالت استفاده می شود، 
گفت: در استان اصفهان این روش برای اولین بار است که انجام می شود و از 
مزیت های آن نسبت به آسفالت می توان به دوام بیشتر، مدت زمان نگهداری 

طوالنی تر و کاهش در هزینه نگهداری اشاره کرد.
وی بیان داشت: اکنون پیمانکار این پروژه در مرحله نصب ایستگاه تولید بتن 
)بچینگ( اســت که به لطف خدا پس از اتمام نصب، حداکثر تا دو ماه آینده، 
عملیات بتن غلطکی آغاز می شود. شاهســوندی عنوان کرد: برای اجرای این 
پروژه، محور به سه قطعه تقسیم می شود و در صورت تامین اعتبار الزم، پس 

از اجرا و بهره برداری هر قطعه، عملیات اجرایی قطعه بعدی شروع می شود.
وی با بیان اینکه پروژه باند دوم بروجن – مبارکه، پروژه ملی اســت گفت: با 
توجه به مبالغ سنگین قراردادهای این پروژه نیاز است منابع مالی به خوبی به 
پروژه تزریق شــود تا مطابق با برنامه زمان بندی )برنامه سه ساله(، تکمیل و 

تقدیم مردم عزیز شود.

معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از لزوم 
به روز رسانی محل سکونت و مالکیت در سامانه امالک و اسکان خبر داد.

امیر زاغیان اعــالم کرد: مطابق بــا اطالعیه وزارت راه و شهرســازی، تمامی 
دریافت کنندگان پیامک از سرشماره V.MASKAN  ملزم هستند نسبت به 

بروزرسانی اطالعات محل سکونت و مالکیت خود اقدام کنند.  
 وی افزود: براین اساس دریافت کنندگان پیامک با مضمون »دارنده محترم 
کدملی ...، آدرس اقامت شــما در ســامانه ملی امالک و اسکان کشور درج 

شده است. 
در صورت عدم مراجعه به سامانه این نشانی مالک ارائه کلیه خدمات دولتی، 
بیمه ها، بانک ها و... قــرار خواهد گرفت«، الزم اســت صرفا بــا مراجعه به 
»سامانه ملی امالک و اسکان کشور« به آدرس amlak.mrud.ir اطالعات 

محل سکونت و مالکیت خود را به روز کنند. 
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان تصریح 

کرد: وزارت راه و شهرسازی هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت نشانی محل 
سکونت اشــخاص جهت ارائه خدمات مربوطه ندارد.  وی خاطرنشان کرد: 
قبل از این پیامکی از سرشــماره V.MASKAN با مضمون » دارنده محترم 

کدملی...، ملک شما خالی شناسایی شده است. 
حداکثر تا تاریــخ 1401/01/31 وضعیت امالک خود را در ســامانه امالک و 
اســکان تعیین کنید. در غیر این صورت مطابق قانون مالیات های مستقیم 
اقدام خواهد شد«، ارســال شــده بود که الزم بود گیرندگان پیامک تا تاریخ 
1401/01/31 با مراجعه به »ســامانه ملی امالک و اسکان کشور« به آدرس 

amlak.mrud.ir اطالعات سکونت و مالکیت خود را به روز کنند.  
زاغیان به مردم استان اصفهان تاکید است: در صورت عدم مراجعه به سامانه 
مذکور و تکمیل اطالعات، وزارت راه و شهرســازی هیچ گونه مســئولیتی در 
قبال اعالم امالک اظهار نشده به عنوان واحد مسکونی خالی به سازمان امور 

مالیاتی کشور ندارد.

مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی شبکه فاضالب آبفای استان اصفهان 
از بازسازی شبکه فرسوده فاضالب شهر اصفهان در چهار مرحله به شرط تامین 

اعتبار خبر داد.
سعید شمسایی با اشاره به قدمت 55 ساله شبکه فاضالب شهر اصفهان افزود: 
مرحله نخست این عملیات در محدوده جنوب شهر اصفهان انجام شده است 
و مراحل بعدی پس از تامین اعتبار در مناطق شــمال، غرب و شرق این شهر 

آغاز خواهد شد.
وی با بیان این که در صورت تامین اعتبار مورد نیاز، ساالنه می توان 10 کیلومتر 
از شبکه فرسوده فاضالب شهر اصفهان را اصالح و بازسازی کرد، افزود: به طور 
میانگین برای بازسازی هرکیلومتر از خطوط انتقال و شبکه فرسوده فاضالب 

با قطرهای مختلف به 30 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی شبکه فاضالب آبفای استان اصفهان 

افزود: در چهار سال گذشته با هزینه ای بالغ بر 50 میلیارد یورو از محل فاینانس 
خارجی در حدود 10 کیلومتر از خط انتقال فاضالب غرب به شرق اصفهان در حد 
فاصل خیابان نظر غربی تا پل غدیر با قطر 1200 میلی متر اصالح و بازسازی شد 
و از 330 کیلومتر شبکه فرسوده فاضالب نیز به روش CCTV تصویربرداری 

به عمل آمد.
وی با بیان این که شبکه فاضالب شــهر اصفهان در سال 1345 به بهره برداری 
رسیده است گفت: در طول این مدت نزدیک به 3900 کیلومتر شبکه جمع آوری 
و خط انتقال فاضالب در شهر اصفهان اجرا شده که بیش از 10 درصد آن کامال 

فرسوده است و به بازسازی کامل نیاز دارد. 
شمسایی افزود: 77 درصد از شبکه فاضالب شهر اصفهان از جنس بتون است 
که با توجه به عمر این جنس لوله که 35 تعیین می شود باید هرچه زودتر مورد 

اصالح و بازسازی قرار گیرد.

فوالد مبارکه برای توسعه تولید ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

 کاهش چشمگیر تصادفات جاده ای با اجرای باند دوم محور بروجن- مبارکه

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد:

لزوم به روزرسانی اطالعات سکونتی دریافت کنندگان پیامک خانه خالی

بازسازی شبکه فرسوده فاضالب شهر اصفهان در 4 مرحله؛ 

به شرط تامین اعتبار!

منبع : ایرنا
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