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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد: رشد ۱۱ درصدی سالمندی در استان اصفهان؛

زنگ خطر

تمرکز شهرداری اصفهان بر 
اتمام پروژه های نیمه  تمام

 معاون آموزش متوسطه آموزش
 و پرورش استان اصفهان:

در مدارس دولتی 
 عدالت آموزشی 

وجود ندارد

شست وشوی معابر شهر 
اصفهان با 4۷ دستگاه 

مکانیزه

808 خانوار روستایی 
اصفهان به شبکه ملی 
اطالعات متصل شدند

مدیرکل میراث فرهنگی 
استان گفته مرمتی که 
همچون گنبد مسجد 

امام)ره( اینگونه داربست بر 
پیکره اش باشد را قبول ندارم؛

دردسر داربست!

رییس خانه روان شناسان استان اصفهان 
اعتقاد دارد نظام پرداخت دستمزد و حقوق و 

نظام توزیع فرصت ها عادالنه نبوده است؛
تونل بی پایان »فقر«
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رییس خانه صمت ایران:
6 هزار معدن در کشور تعطیل است

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری توضیح داد:
چرا درختان اصفهان شبانه قطع می شوند؟

متروپل سازی ممنوع!

معاون اداره راه و شهرسازی اصفهان: 
 ممنوعیت بهره برداری از ساختمان ها 

قبل از پایان کار ضروری است؛

آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  
ذیصالح انجام دهد.

نوبت اول

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

401 2- 156 / 3
تهیه،ساخت، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب 

کلیه قطعات دیوار پیش ساخته توپر بتنی 
دو طرف نما جهت منطقه فوالدشهر 

1.428.000.000جاری ذوب آهن 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/6/5
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/6/6

WWW.abfaesfahan.ir  محل دريافت اسناد: سایت اینترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 6/581 مورخ 1401/05/02 شورای محترم اسالمی شهر فالورجان مدیریت اجرای بازار روز )جمعه( واقع در فالورجان – بلوار سپاه- کوچه 

شهید کریم زاده با مساحت تقریبی 3450 متر مربع و بازار روز )چهارشنبه( واقع در جنب پارک ساحلی گارماسه با مساحت تقریبی 2000 متر مربع را طبق شرایط ذیل بر اساس قیمت کارشناسی به 

متقاضی واجد شرایط به صورت اجاره برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید.

الف( قیمت پایه اجاره بازار روز )جمعه( فالورجان بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 32/000/000 ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.

ب( قیمت پایه اجاره بازار روز )چهارشنبه( گارماسه بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 9/000/000 ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.

ج( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/06/08 در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.

د( کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهرداری،  چاپ آگهی و ... به عهده برنده مزایده می باشد.

ه( شهرداری )کمیسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهی مزایده

محمد علی عزیزی- شهردار فالورجان  م الف:1363858

نوبت اول

شهرداری نایین باســتناد مصوبه های 2-8 شــماره 78/6/147 مــورخ 1401/03/21 و 
3-8 شماره 78/6/158 مورخ 1401/3/23 و مصوبه 3-8 شــماره 78/6/131 مورخ 
1401/03/08 شورای محترم اسالمی شهر نایین در نظر دارد نسبت به واگذاری حق بهره 
برداری از اماکن شهرداری شهر نایین را با قیمت پایه کارشناسی و با مشخصات جدول و 
پالن تفکیکی و کروکی محل که به پیوست می باشد را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
لذا متقاضیان محترم می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه مــورخ 1401/06/07 
با تکمیل اســناد مزایده و مدارک مورد نیــاز به انضمام یک فقره فیــش واریزی نقدی 
بــه حســاب 0105850675005 شــهرداری نــزد بانک ملــی نایین به عنوان ســپرده 
شــرکت در مزایده را در دو پاکــت جداگانه سربســته الک و مهر شــده )در پاکت الف 
فیش واریز نقدی ســپرده، فتوکپی شناســنامه، کارت ملــی و دیگر اســناد مزایده و 
 در پاکت ب برگ پیشــنهاد قیمت( در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( 

بارگذاری نمایند.
شرایط مزایده:

1- متقاضی موظف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادی قیمت، 
به امور مالی شهرداری مراجعه و از نتیجه مزایده  مطلع و در صورت برنده شدن ظرف مدت 
هفت روز نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید. عدم انعقاد قرارداد در مهلت مقرر انصراف 
تلقی شده و در این صورت ســپرده تودیعی متقاضی به نفع شهرداری ضبط و متقاضی 

هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
2- هزینه های مرتبط با موضوع بر عهده برنده مزایده می باشد و کمیسیون در رد یا 

قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3- قیمت پیشنهادی بایستی به عدد و حروف نوشته شود و در صورت مبهم بودن مبلغ 
پیشنهادی، ناخوانا و مخدوش بودن به درخواست متقاضی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

4- متقاضیان در صورت تمایل به منظور کســب اطالعات بیشــتر مــی توانند به امور 
قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

5- رعایت منع مداخله وزراء و نماینــدگان مجلس و کارمندان دولت و شــهرداریها در 
معامالت دولتی و شهرداریها مصوب دی ماه 1337 

6- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد مزایده را بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط، امضاء 
نموده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری نمایند.

7- متقاضیان بایستی کپی شناسنامه و کارت ملی و اسناد حقوقی مرتبط با شغل مورد 
نظر خود را ضمیمه درخواست در پاکت )الف( ارائه  نمایند و همچنین اشخاص حقوقی 
باید کپی آگهی های تاسیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاء مجاز پیشنهاد 
دهنده برای اسناد مالی و تعهدآور و گواهی کد اقتصادی نیز در سامانه ستاد ضمیمه نمایند.

8- سپرده نفرات دوم و سوم شرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذاری با برنده 
مسترد نخواهد شد.

            تجدید آگهی مزایده بهره برداری از اماکن شهرداری

حسن شفیعی – شهردار نایینم الف:1363877
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7 6

گزارش تحلیلی از پیروزی سپاهان مقابل استقالل؛
 »مورایس« پیروز نیمه مربیان

رشد سالمندی در استان اصفهان، حدود 11 درصد بوده و این رشد نسبت به استان های دیگر بیشتر است. مهم ترین چالش ما در سال 
1420 افزایش فزاینده سالمندی است که 33 درصد جمعیت کشور باالی 60 سال می شود

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir
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»سلمان رشدی« قادر به تکلم نیست
ایسنا نوشت: سلمان رشدی، نویسنده انگلیسی مرتد کتاب »آیات شیطانی« که عصر جمعه هدف 
حمله با چاقو قرار گرفت به دستگاه تنفسی وصل است و قادر به تکلم نیست.به گزارش العربیه، منابع 
نزدیک به وی اعالم کردند که این نویسنده مرتد پس از ضربات متعدد چاقو و عمل جراحی اکنون 
قادر به تکلم نیست و از ناحیه چشم، دست و کبد آسیب دیده است.وکیل راوی این رمان نویس گفت 
که رشدی نمی تواند صحبت کند و این خبر خوبی نیست و ممکن است رشدی یکی از چشمانش 
را از دســت بدهد. وی افزود: رشدی اعصاب دســتش قطع شــده و کبدش با چاقو آسیب دیده 
است.همچنین پلیس نیویورک تایید کرد که رشــدی از ناحیه گردن مورد اصابت چاقو قرار گرفته و 
خاطرنشان کرد که از ناحیه سر آسیب جزئی داشته است. این نویسنده انگلیسی بالفاصله پس از 
حمله فرد ضارب به وی با هلیکوپتر برای درمان منتقل شد.پلیس نیویورک همچنین هویت مهاجم 
را»هادی مطر« ۲۴ ساله اهل نیوجرسی معرفی کرد و گفت انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست. 
روز جمعه سلمان رشدی حین سخنرانی در بنیاد »چاتاکوا« پس از حمله مردی که چاقو به دست 
داشت و با مشت و چاقو به او حمله کرد به شدت زخمی شد.به نوشته دیلی میل، ضارب که از پشت 
سن وارد محل اجرا شده بود، ١٠ تا ١٥ بار به سلمان رشدی چاقو زد که یکی از آنها به گردنش اصابت 
کرد.ویدئویی که در شــبکه های اجتماعی دست به دست می شود، نشــان می دهد رشدی توسط 

اطرافیانش نجات داده و روی زمین دراز کشیده و مهاجم مهار شده است.
 

»اردوغان« روند ساخت کارخانه بیرقدار در اوکراین را کلید زد
فارس نوشــت: »هالوک بیرقدار« مدیر شــرکت ترکیه ای »Baykar Makina« فعال در حوزه 
تولید پهپاد از آغاز ساخت کارخانه ای برای تولید پهپادهای شرکت بیرقدار در اوکراین خبر داد.طبق 
گزارش پایگاه خبری »روســیا الیوم« و به نقل از رســانه های اوکراینی، بیرقدار در گفت وگو با این 
رسانه ها اذعان کرده است: »ما می خواهیم همه سیستم ها و فناوری های ]مربوط به تولید پهپاد[ 
را تولید کنیم؛ نه فقط بدنه آن را. بلکه کار بر روی سیستم های الکترونیکی، نرم افزارها و برنامه های 
سرمایه گذاری های ما در این مسیر ادامه دارد.«مدیر شــرکت بایکار افزود: »عالوه بر بخش های 
تولید، یک مرکز تحقیقاتی و یک مرکز تولید پیشــرفته نیز در کنار این کارخانه فعالیت خواهند کرد 
که ساخت آن ها آغاز شده است«.قرار است شرکت بایکار ترکیه، پهپادهای »بیرقدار تی-بی۲« و 
»بیرقدار آکینجی« را نیز در کارخانه اوکراینی در حال ساخت، تولید کند.این در حالی است که یک 
روز قبل از اظهارات مدیر شرکت بایکار، سفیر اوکراین در آنکارا خبر داده بود شرکت ترکیه ای سازنده 
پهپادهای تهاجمی »بیرقدار« که کی یف برای مقابله با روسیه از آن استفاده می کند، در حال ساخت 

کارخانه ای در خاک اوکراین است.
 

مدودف: 

»زلنسکی« یا محاکمه می شود یا دوباره کمدین!
ایسنا نوشت: معاون رییس شــورای امنیت ملی روسیه اظهار داشت، رییس جمهور اوکراین هیچ 
گزینه ای ندارد جز اینکه یا با محاکمه مواجه شود یا نقش های مکمل در برنامه های کمدی ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری تاس، دیمیتری مدودف، معاون رییس شــورای امنیت روسیه در مصاحبه ای 
درباره آینده والدیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین گفت: زلنسکی جز اینکه یا با محاکمه مواجه 
شــود یا مجددا نقش های مکمل در برنامه های کودی ایفا کند، هیچ گزینه دیگری ندارد.وی افزود: 
من به لوهانسک سفر کردم تا درباره اینکه چه اقدامات بیشــتری می توانیم برای دفاع از ساکنین 
جمهوری های خلق لوهانسک و دونتسک و دیگر مناطق آزاد شده انجام دهیم، صحبت کنیم. مدودف 
گفت: من از سفر به مناطقی که در آنها عملیات های جنگی انجام می شود، ترسی ندارم. این آنها هستند 
که باید از ما بترسند.وی همچنین در پستی در کانال تلگرام خود مقامات اوکراین و غرب را به تالش 

برای راه  انداختن فاجعه ای همچون چرنوبیل در نیروگاه اتمی زاپروژیا متهم کرد.

والاستریتژورنال:پیروزیجمهوریخواهاندرانتخاباتمیاندورهایچگونهباعثافزایشتمرکز»بایدن«رویایرانمیشود؟

چالش از شرق تا غرب
وال استریت ژورنال در مطلبی به قلم »ویلیام گالستون« نوشت: با وجود 
افزایش کارآیی کنگره بــا تصویب الیحه مبارزه با تغییــرات آب و هوایی و 
کاهش قیمت داروهای تجویزی، مرحله قانون گذاری دوره ریاست جمهوری 
بایدن احتماال به پایان خود نزدیک شده است. اگر در انتخابات میان دوره ای 
جمهوری خواهان اکثریت را در مجلس یا سنا به دست آورند، بایدن مجبور 
می شود بیشــتر روی موضوعاتی تمرکز کند که اصوال از طریق قوه مجریه 
باید به آنها رسیدگی شــود. با توجه به اینکه او با مجموعه ای از چالش های 
سیاســت خارجی به ویژه از ســوی ایران، روســیه و چین مواجه است که 
مستلزم توجه مداوم او هستند، این اتفاق چندان بدی هم نخواهد بود.به 
گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: ظاهرا مذاکره کنندگان 
اتحادیه اروپا آماده ارائه متن اصالح شــده نهایی از توافق برجام به ایران و 
ایاالت متحده هستند. ترامپ در سال ۲018 به صورت یکجانبه از توافق اولیه 
خارج شد، از آن زمان، برنامه هسته ای ایران به طور پیوسته پیشرفت کرده 
و مقدار قابل توجهی اورانیوم غنی شده در سطح تسلیحاتی را ذخیره کرده 
است.اگر هر دو طرف این متن نهایی را بپذیرند، بحران برای چندین سال 
به تعویق می افتد، زیرا بازرسی ها از ســر  گرفته شده و ایران را ملزم می کند 
اورانیوم بسیار غنی شده را به خارج از کشــور ارسال کند. در غیر این صورت، 
آقای بایدن باید تصمیم بگیرد که چگونــه تعهد خود را مبنی بر ندادن اجازه 
دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای، اجرایی خواهد کرد. اسراییل احتماال 
دوباره از ایاالت متحده درخواســت دریافت بمب هــای الزم برای حمله به 
تاسیسات هسته ای زیرزمینی ایران را مطرح خواهد کرد. تعمیق روابط ایران 
و روسیه گزینه های رییس جمهور را کمتر دلپذیر می کند، زیرا مسکو می تواند 
به تهران کمک کند تا به حمله اسراییل یا آمریکا پاسخ دهد.در همین حال، 
تهاجم روسیه به اوکراین همچنان ادامه دارد و پایانی برای آن متصور نیست. 
به نظر می رســد والدیمیر پوتین در حال آماده شــدن برای ضمیمه کردن 
بخش های قابل توجهی از چهار منطقه اوکراین - دونتســک و لوهانسک 
در شرق، خرسون و زاپوریژژیا در جنوب است. همه پرسی تقلبی، تاکتیکی 
که آقای پوتین قبال از آن استفاده کرده بود، از اوایل سپتامبر آغاز می شود.

هیچ یک از طرفین تمایلی به مذاکره ندارند. رییس جمهور اوکراین، والدیمیر 
زلنسکی، قول داده است تا زمانی که نیروهایش تمام سرزمین های اشغالی 
کشورش، به استثنای کریمه را پس بگیرند، مبارزه خواهد کرد. وزیر خارجه 
روسیه ماه گذشته اعالم کرد که اگر غرب به ارائه تسلیحات دوربرد به اوکراین 
ادامه دهد، اهداف جنگی روسیه باز هم بیشتر خواهد شد.با طوالنی شدن 
جنگ، بایدن برای حفظ سطح فعلی حمایت سیاسی و نظامی از اوکراین 
با چالش مواجه خواهد شد. بســته کمکی ۴0 میلیارد دالری ممکن است 
نشان دهنده نقطه ضعف کنگره باشــد، اگرچه نیازهای نظامی و اقتصادی 

اوکراین در ماه های آینده کاهش نخواهــد یافت.حفظ وحدت اروپا حتی 
دشوارتر خواهد بود. روسیه در حال دســتکاری منابع انرژی برای تضعیف 
حمایت از اوکراین است. کاهش اخیر جریان گاز طبیعی به تنها ۲0 درصد از 
ظرفیت خط لوله نورد استریم، این نگرانی را ایجاد کرده است که آلمان و سایر 
کشورهای بسیار وابسته نتوانند به اندازه کافی برای گذراندن زمستان ذخیره 
کنند. اوالف شولتز، صدراعظم آلمان، پس از آغازی امیدوارکننده، در مورد 
تحویل تسلیحات به اوکراین دچار تردید شده است. دولت طرفدار اوکراین در 
ایتالیا سقوط کرد و احتماال با یک ائتالف پوپولیستی که کمتر دلسوز موضع 
سرسخت ضد روسیه است، جایگزین خواهد شد. بایدن و تیمش باید تمام 
موانع را برای جلوگیری از فرسایش حمایت اروپا از اوکراین از سر راه بردارند 
در حالی که آقای زلنسکی و رهبران نظامی او برای یک ضد حمله حیاتی در 
جنوب آماده می شوند.رویارویی با چین بر سر تایوان خطرناک ترین و سخت 
ترین مشکل بایدن است. سفر نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان 
به چین فرصت داد تا یک رزمایش نظامی کامل را که از مدت ها قبل آماده 
شده بود، علیه استانی برگزار کند که آن را جدایی طلب می داند. چین توانایی 
هماهنگ کردن شاخه های مختلف نیروها و استراتژی احتمالی خود را برای 
تسلیم کردن تایوان نشان داد ، نه به شکل یک تهاجم همه جانبه، بلکه فشار 
آهســته بر این جزیره که می تواند به محاصره تبدیل شود. این استراتژی 
پایتون، متحدان تایوان را مجبور به انتخاب های سخت می کند، زیرا آنها باید 

خطر حمله به کشتی های نیروی دریایی چین را که توسط هواپیما و موشک 
محافظت می شــوند، بپذیرند.اگرچه متحدان آمریکا در منطقه - به ویژه 
ژاپن و فیلیپین - موضع خود را در برابر تهدید چین ســخت تر می کنند، اما 
مطمئن نیستند که ایاالت متحده آنچه را که الزم است برای مقابله با آن انجام 
 دهد. از نظر آنها، رؤسای جمهور هر دو حزب در حمایت لفظی و دیپلماسی 
با افزایش استقرار قدرت سخت شکست خورده اند. دهه ها غفلت، نیروی 
دریایی ایاالت متحده را برای انجام تعهدات جهانی خود، به ویژه در اقیانوس 
آرام، بسیار کوچک کرده است.رییس عملیات دریایی اخیرا یک سند برنامه 
ریزی منتشر کرده است که این ضعف را تشخیص داده و راهبردی برای رفع 
آن ترسیم می کند. متاســفانه، همانطور که بروس جونز، همکار من اشاره 
می کند، این طرح تا سال ۲0۴5 به طور کامل اجرا نمی شود و ما زمان زیادی 
نداریم. تحلیلگران دیگر معتقدند که تهدید تایوان احتماال در اواسط این دهه 
به اوج خود می رسد. در این صورت، ایاالت متحده باید تصمیم بگیرد که در 
کوتاه مدت چه کاری می تواند انجام دهد تــا توانایی های دفاعی تایوان و 
اعتماد متحدانش را تقویت کند، در حالی که این کشور برنامه سقوط را برای 
ارتقای بازدارندگی در اقیانوس آرام آغاز کرده اســت. طی دو ســال آینده، 
متوجه خواهیم شد که آیا دولت بایدن عزم و توان الزم را دارد تا این استراتژی 
را به کنگره و مردم آمریکا بقبوالند در حالی که با چالش های مختلف دست 

و پنجه نرم می کند.

رییس حماس در خارج در گفت وگویی مفصل اعالم 
کرد، خروج حماس از سوریه باعث قطع روابط این 
جنبش با ایران نشــد و تهران همچنــان به حمایت 
از حماس ادامه می دهد. »خالد مشــعل« رییس 
حماس در خــارج در گفت وگو با برنامــه »الجانب 
االخر« شــبکه »الجزیره« به برخی سواالت درباره 
تحوالت فلسطین پاسخ داد.مشعل، دلیل اختالفات 
داخلی فعلی بین فلسطینی ها را به جامعه بین المللی 
نسبت داد که نتایح انتخابات پارلمانی فلسطین در 
سال ۲00۶ را نپذیرفت، انتخاباتی که حماس پیروز 
آن شــد؛ اما همکاری با این جنبش پذیرفته نشد.

وی دیگر دلیل این تفرقه را عدم قبول اصل شراکت 

توسط طرف های فلسطینی دانست و در همین زمینه 
»محمد دحالن« عضو جدا شده جنبش فتح را متهم 
به توطئه علیه حماس کرد و گفت، وی به طرف های 
منطقه ای و بین المللی وعده داده بود که حماس را 
ظرف چند ماه از بین ببرد و همچنین می خواست که 
با دولت وحدت ملی فلسطینی  به مخالفت برخیزد.

رییس حماس در بخش دیگری از این گفت وگو به 
دالیل خروج حماس از ســوریه همزمان با شــروع 
ناآرامی ها پرداخت و گفت، این تصمیم توسط رهبری 
حماس و در رأس آن شــخص وی گرفته شــد زیرا 
وضعیت امنیتی در دمشــق دیگر به صورتی نبود که 
حماس بتواند مسئولیت هایش را انجام دهد . مشعل 

ضمن اذعان به اینکه تصمیم مذکور بر روابط حماس 
با ایران تاثیر گذاشــت، افزود: اما روابط با ایرانی ها 
هیچ زمانی قطع نشد و هنوز ادامه دارد، حمایت ایران 
از حماس با وجود شرایط سخت شــان هنوز برقرار 
است. روابط با ایران بدان معنا نیست که بر استقالل 
تصمیم گیری حماس تاثیر می گذارد یا به ضرر منافع 
ملی فلسطین تمام می شود یا اینکه به معنای توافق 

با این کشور در پرونده های دیگر باشد.

رییس حماس:

 روابط با ایران هیچ زمانی قطع نشد

آمریکا: 

در مذاکرات وین بر سر رفع تحریم ها توافق صورت نگرفته است
نماینده دولت آمریکا در امور ایران که مذاکره کننده اصلی این کشور در مذاکرات وین است در مصاحبه ای تصریح کرد که بر سر رفع تحریم های ایران توافقی صورت 
نگرفته است. رابرت مالی که با شبکه »پی بی اس« مصاحبه می کرد در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا بر سر رفع تحریم های ایران توافقی حاصل 
شده یا خیر گفت:توافقی نشده است. مذاکره کننده ارشد آمریکا در ادامه اضافه کرد: »یک متن وجود دارد. فهم مشخصی از اینکه هماهنگ کننده اتحادیه اروپا 
چه نظری دارد وجود دارد.«رابرت مالی در ادامه به سوالی درباره ادعاهای مطرح شده در روزنامه وال استریت ژورنال پاسخ داد که مدعی شده بود آمریکا و اروپا 

در صورت همکاری ایران با آژانس اتمی به بسته شدن پرونده تحقیقات این نهاد بین المللی از چند مکان در ایران کمک خواهند کرد. 
مالی ادعای این روزنامه آمریکایی را تکذیب کرد.او در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا در این زمینه به ایران امتیاز خواهد داد، گفت: »نه ما این را روشن کرده ایم. 
البته می دانم گزارش هایی بر خالف ]آنچه گفتم[ منتشر شده اما موضع ما شفاف است و آن هم این اســت که ما هیچ فشاری روی آژانس برای بستن پرونده 
مســائل باقی مانده ]با ایران[ نخواهیم گذاشــت.«رابرت مالی تصریح کرد: »آن پرونده زمانی بسته می شود که ایران همان پاســخ های معتبر فنی که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درخواست کرده را بدهد. به محض اینکه این کار را انجام بدهند و به محض اینکه آژانس راضی شود ما هم راضی خواهیم شد. اما ما قبل 

از آن ]راضی نمی شویم[.«

نقل قول روز

وز عکس ر

دریافت نامه های مردم 
با لباس های خاکی 
 توسط رییس جمهور 

در جیرفت

ادعای »شریعتمداری« درباره »موسوی«؛

کارشناسان امنیتی گفته بودند »فراماسون« است 
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: حرکت اخیر مهندس موسوی ماموریتی بوده که به عنوان 
یک عضو تشکیالت مخوف فراماسونری بر عهده داشته است. اوایل دهه 80 ، یعنی چند سال قبل از 
فتنه 88 و پیش از آن که چهره واقعی موسوی به عنوان یکی از سران فتنه آمریکایی- اسراییلی 88 
افشا شود و در حالی که به عنوان چهره ای مقبول در میان مردم و جریانات سیاسی شناخته می شد، 
دو تن از کارشناســان برجسته امنیتی که به چیره دستی و توانمندی شــهره بودند و آن روزها یکی 
از پرونده های جاسوسی موساد را در دست بررسی داشتند، در حلقه بسیار محدودی اعالم کردند 
که مهندس موسوی » ماسون « اســت! و در مقابل تعجب توأم با ناباوری یکی از حاضران، گفتند؛ 

» احتماال در آینده ای نزدیک او را در پروژه ای علیه نظام به کار خواهند گرفت !«

آقای رییسی! دستور دادن بس است؛ نوبت تدبیر است
جمهوری اسالمی نوشــت: اگر تا دیروز جناب رییسی با »دســتور« به دنبال حل مشکل بود از 
امروز و حتی از یک ســال پیش باید با »تدبیر« و مدیریت منابع به حل مسائل و رفع مشکالت 
همت کند. انتظار جامعه از ایشــان هم همین اســت. در زمین بدوند، تردمیــل را کنار بگذارند. 
سیاهه دستورات را به فهرست روشــن تدبیرها تبدیل کنند که راه این است و نیاز هم این. هرچه 
که دولتیان را از خدمت به مردم دور کند، حاشــیه است. هرچه آنان را از شــنیدن سخن تند اما 
 صادقانه منتقدان برحذر دارد، وسوســه اســت. مباد که حاشــیه و وسوســه میدان را از متن و 

نقد بستاند.
 

»رییسی« ادامه »احمدی نژاد« است
شرق نوشت: با نگاهی گذرا به دولت های بعد از انقالب پی خواهیم برد همه دولت هایی که با شعارهای 
 متفاوتی بر ســر کار آمده اند، در آغاز با تــوان زیادی وارد گود شــده اند اما رفته رفتــه در تله مصائب،

  بروکراســی و تصمیماتی که از پیش گرفته شــده بود گرفتــار آمده اند و نه تنهــا در چنین وضعیتی 
 از مواضع خود عقب نشســته اند، بلکه در مقایسه با دولت های پیشــین گاه از موفقیت های کمتری 
 در زمینه هــای اقتصادی و اجتماعی برخوردار بوده اند. دولت هاشــمی بحران هــای خود را به دولت 
 خاتمی انتقال داد و دولت خاتمی به دولــت احمدی نژاد که مدعی بود می خواهــد در همه زمینه ها

 انقالب کند؛ ادعایی که با بازگشــتی ارتجاعــی وضع را بدتر از ســابق کرد، آن هم در حالــی که در آن 
 سال ها قیمت نفت افزایش بی سابقه ای داشــت. دولت احمدی نژاد نشان داد فقط افزایش قیمت

 نفت نمی تواند معیار تعیین کننده ای در توسعه اقتصادی کشور باشد. دولت رئیسی نه تنها نتوانست 
 قد علم کند، بلکــه در زیر کوهی از مشــکالت اقتصــادی و اجتماعی و ناکارآمدی مدیریت ســابق

  و الحق دســت وپا می زند و بعید اســت راه نجاتــی بیابد و از این رو اســت که صاحب نظــران باور 
دارند دست وپازدن های دولت ســیزدهم همچون دولت گرفتار در باتالق است که با هر تالش بیشتر 

فرو می رود.

ارزیابی مشاور تیم مذاکره ایران از همزمانی »توافق هسته ای 
احتمالی« با ترور »رشدی«

سید محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره نوشت: من برای نویســنده ای که نفرت و تحقیر بی پایان 
نسبت به مسلمانان و اسالم را به همراه داشته اســت، اشک نمی ریزم. وی یک بازیچه امپراتوری 
اســت که به عنوان یک رمان نویس پسا استعماری ظاهر شده اســت. اما، آیا عجیب نیست که با 
نزدیک شدن به توافق هسته ای احتمالی، آمریکا ادعاهایی در مورد تالش برای کشتن جان بولتون 

مطرح کرده و اکنون این اتفاق می افتد؟ )ترور رشدی(

گیشه

فعال اصولگرا: 

اروپایی ها دیگر پشت 
آمریکا نمی ایستند

یک فعال و تحلیلگر مســائل سیاسی، گفت: 
آمریکا در حال از هم پاشــیدگی است؛ چه در 
داخل و چه در خارج. آمریکا مشغول دست وپا 
زدن اســت و این ادعای واهــی از جمله اینکه 
ایران می خواسته بولتن را ترور کند هم از همین 
دست وپا زدن هاست.آمریکایی ها هر روز یک 
سیاســت عجیب وغریب علیه ایران در پیش 
می گیرند تا میزان فشــارها بر ایران را افزایش 
دهند و حاال در تازه ترین ادعای شــان گفته اند 
که ایران قصد ترور جان بولتون را داشته است.

احمد کریمی اصفهانی، دربــاره این موضوع به 
»نامه نیوز« گفت: »مطالبی که آمریکا مطرح 
می کند صرفا برای فرافکنی است و ملت ایران 
بیش از ۴3سال است که با چنین سیاستی از 
سوی آمریکایی ها آشنا هستند. امروز می بینیم 
که آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیســتی آشکارا 
از گســترش ارتباطات ایران با چین، روسیه و 
کشورهای همسایه به خشم آمده اند و شماره 
معکوس رسوایی عظیم آمریکا آغاز شده است 
و مطمئنا اروپایی ها این وضع را تحمل نمی کنند 
و در آینده ای نزدیک دیگر پشت آمریکا نخواهند 
ایستاد زیرا آنها وضعیت خوبی ندارند و تمایل 
دارند به کشورهای ایران و روسیه نزدیک شوند 
چون بعد از جنگ روســیه و اوکراین دریافتند 
که بدون منابع انرژی روسیه و ایران نمی توانند 
کشورهایشــان را مدیریت کننــد«.وی ادامه 
داد: »آمریکا در حال از هم پاشــیدگی است؛ 
چه در داخل و چه در خارج. آمریکا مشــغول 
دست وپا زدن است و این ادعای واهی از جمله 
اینکه ایران می خواسته بولتن را ترور کند هم از 
همین دست وپا زدن هاست. آنها تصور می کنند 
یا چنین ادعاهایی می توانند فشــار را بر ایران 
افزایش دهند تا ایران به زورگویی های آنها پاسخ 
مثبت دهد«.این فعال سیاسی همچنین بیان 
کرد: »دولت سیزدهم و مجموعه حاکمیت به 
خوبی دربرابر زورگویی های آمریکا ایستاده اند و 
همین مقاومت ما آمریکا را در شرایطی قرار داده 
که چاره ای جز تسلیم شدن در برابر خواسته های 

به حق ما ندارد. «

بین الملل
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دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان:

نیروگاه خودتامین، صرفه اقتصادی ندارد 
دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان  اظهار کرد: برقی که از طریق شبکه به فعال اقتصادی 
تحویل داده می شود قابلیت رقابت با برق خودتأمین را ندارد.احسان شعاعی گفت: یکی از مهم ترین 
دغدغه هایی که درحال حاضر برای یک فعال اقتصادی وجود دارد، تامین پایدار انرژی است. تامین 
پایدار به این معنی است که اگر برای مثال سیستم دیزل را راه اندازی کرد بتواند سوختش را بدون 
دغدغه تامین کند. یا اگر یک سیستم تجدیدپذیر را راه اندازی کرد تضمین های الزم را برای تامین 

پایدار برقش داشته باشد؛ این یکی از دغدغه های بزرگ فعاالن اقتصادی است.
وی ادامه داد: بــرای راه انــدازی هریک از سیســتم های تجدیدپذیــر یا خودتامیــن مبتنی بر 
سوخت های فسیلی، سرمایه سنگینی نیاز است و در شرایط اقتصادی فعلی که سرمایه در گردش 
با محدودیت هایی روبه رو است تامین هزینه های جدید دشوار است؛ مجموع این دو عامل دغدغه 
درجه اول یک فعال اقتصادی برای خود تامین شدن اســت.دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
اصفهان افزود: یکی از معیارهای مهم انتخاب سیستم های تولید انرژی )برق( هزینه های مربوط 
به تعمیر، نگهداری و به کارگیری نیروی متخصص برای آن است. برای مثال کوچک ترین نیروگاه 
پراکنده با ظرفیت یک مگاوات سیستم کنترل مخصوص به خود را دارد؛ درواقع یک واحد صنعتی 
برای خود تامین شــدن، باید این کار را با تامیــن، فضا و تجهیزات جدید به گونــه ای ایجاد کند که 
شاید زیرســاختش اصال برای آن ها فراهم نباشد.شــعاعی ادامه داد: برای قطع برق مورد نیاز از 
شبکه سراسری با استفاده از راه اندازی نیروگاه تجدید پذیر، باید دو برابر دیماند مصرفی، ظرفیت 
نیروگاهی ایجاد شود؛ این دو دغدغه تا ۹۵ درصد از مشکالت تامین برق توسط واحدهای صنعتی 
به صورت خود تامین را پوشش می دهد.دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه 
قیمت تمام شــده برق تولیدی برای واحد صنعتی بسیار بیشتر از قیمت تمام شده برق نیروگاهی 
است، گفت: هزینه تمام شده برق نیروگاه خود تامین به دلیل باال بودن تعرفه گاز واحدهای صنعتی، 

صرفه اقتصادی نداشته و نیاز به اصالح دارد.
 

رییس خانه صمت ایران:

6 هزار معدن در کشور تعطیل است
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: نزدیک به شش هزار معدن در کشور تعطیل است، 
این آمار نشان می دهد که معادن استان اصفهان هم از این تعطیلی در امان نبودند. تمام ماشین آالت 
معدن توسط دالالن وارد شده اســت که آن ها قصد دارند با قیمت های بســیار باال، همان را به فرد 
معدن دار بفروشند.عبدالوهاب سهل آبادی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: راه اندازی معادن 
می تواند عالوه بر تقویت صادرات محصوالتی مانند ســنگ به فعال شدن کارخانجات فرآوری نیز 
منجر شود.وی افزود: توجهی به حوزه معادن در کشور نشده و علت تعطیلی معادن بخشنامه ها یا 
آیین نامه های بی منطقی است که دولت صادر کرده است.رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
ادامه داد: اگر شخصی بیشتر یا کمتر از میزان قرارداد از معدن بهره برداری کند، شامل جریمه هایی 
از سوی دولت می شود.ســهل آبادی گفت: یکی از اعتراض هایی که از سوی خانه صنعت، معدن و 
تجارت ایران به حق دولتی معادن شده، این است که اگر این میزان در همان استانی که معدن در 
آن فعالیت می کند هزینه می شد، بسیاری از مشــکالت محلی را برطرف می کرد.وی با بیان اینکه 
ماشین آالت معادن بسیار کهنه شــده اند، گفت: عالوه بر اینکه امکان خرید ماشین نو برای معادن 
وجود ندارد، ماشین آالت دست دوم و قابل استفاده ای که به کشور وارد شده هنوز به دست معدن دار 
نرسیده اســت.رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشــان کرد: معادن سنگ کشور 
با ماشین آالت سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ میالدی کار می کنند و ماشــینی که بیش از پنج دهه از عمر آن 
می گذرد، به جز دردسر هیچ چیزی به همراه ندارد.سهل آبادی با بیان اینکه مدتی است اجازه واردات 
ماشین آالت دست دوم و قابل استفاده معادن به کشور صادر شده ، گفت: به جرأت می توانم بگویم 

از ماشین آالت وارد شده حتی دو درصد هم به معدن دار نرسیده است.

معاون اداره راه و شهرسازی اصفهان: ممنوعیت بهره برداری از ساختمان ها قبل از پایان کار ضروری است؛

متروپل سازی ممنوع!

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان 
گفت: باید جلوی تولید ساختمان هایی نظیر متروپل در اصفهان گرفته 
شــود و ممنوعیت اســتفاده و بهره برداری از آنها قبل از اخذ پایان کار 
ضروری است.امیر زاغیان افزود: دستگاه های خدمات رسان آب، برق و 
گاز باید تا قبل از دریافت پایان کار اجازه وصل دائمی انشعابات را ندهند.

وی با بیان اینکه بر اساس اســتانداردها همه ساختمان ها باید به طور 
کامل ســاخته شــود و پس از آن مجوز بهره برداری به آن داده شــود، 
ادامه داد: بعضی ســاختمان ها پس از احداث واحدهــای تجاری از 
آنها بهره برداری و از محل درآمدهای واحد های تجاری، ســاختمان را 

تکمیل می کنند.
به گفته وی، یکی از بیشترین آســیب هایی که متروپل دید این بود که 
مالکان این ساختمان پیش از تکمیل سایر طبقات، واحدهای تجاری 
این مجموعه را به فروش رسانده و یا اجاره داده بودند و از محل درآمد 
آنها در حال تکمیل ساختمان بودند و به همین دلیل بیشتر فوتی های 

این حادثه افرادی بودند که در طبقه همکف حضور داشتند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان 
اظهار داشت:مهم ترین کار این است که دستگاه های خدمات رسان از 
وصل دائم انشعابات قبل از صدور پایان کار توسط مراجع صدور پروانه 

خودداری کنند.وی با بیان اینکه این مســئله به شدت در سطح شهر و 
استان در حال وقوع است، تصریح کرد: ضمانت ایمنی یک ساختمان 
برای بهره برداری، صدور پایان کار است و تا زمانی که پایان کار را نداریم 

نباید از ساختمان استفاده کنیم.
زاغیان گفت: در سال های اخیر بیش از ۳۰۰ ساختمان ناایمن در شهر 
اصفهان شناســایی و وضعیت کلیه این اماکن به شــهرداری اعالم و 

اخطارهای الزم به مالکان آنها داده شده است.
وی با بیان اینکه حادثه ســاختمان متروپل با پالسکو متفاوت است، 
خاطرنشان کرد: رسیدن به ساختمان هایی نظیر پالسکو اجتناب ناپذیر 
است و با افزایش سن این ســاختمان ها و گذشت زمان ساختمان ها 
به این وضعیت می رســند که باید بهره برداران بر اساس مبحث ۲۲ با 
دریافت هزینه تامین و نگهداری از ســاکنان همیشــه آنهــا را به روز و 

نگهداری کنند و اجازه فرسوده شدن به ساختمان ها ندهند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان 
با بیــان اینکه ســاختمان هم همانند خــودرو نیاز به رســیدگی دارد، 
افزود: مرجع صدور پروانــه باید مطابق مبحث ۲۲ هیات بازرســی را 
فعال کند و برای سرکشــی از این ســاختمان ها اقدام کنند تا مدیران 
ســاختمان ها کار خود را به درســتی انجام دهند.وی اظهار داشــت: 

شناسایی ساختمان هایی نظیر متروپل و پالسکو و معرفی آنها به مراجع 
قضایی یا شهرداری ها بیشترین کاری است که راه و شهرسازی از نظر 

قانونی می تواند انجام دهد.
زاغیان ادامه داد: بر اســاس مبحــث ۲۲ قانون، وظیفه نگه داشــتن 
ساختمان پس از پایان کار مطابق استاندارد بر عهده بهره برداران آن است 
و شهرداری ها وظیفه اصلی متوقف کردن ساختمان های قدیمی و تذکر 

به بهره برداران آنها را بر مبنای مبحث ۲۲ بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه مدیران ســاختمان نباید از وظایف خود غافل شوند، 
گفت: قانون وظیفه مدیر یک ساختمان را مشخص کرده اما این مسئله 

مغفول مانده است.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان 
کرد: تنها گرفتن حق شارژ و نظافت در ساختمان به عنوان وظیفه مدیران 
ساختمان محسوب نمی شــود، بلکه بر اساس مبحث ۲۲ ساختمان، 
وظیفه اصلی بهره برداری از این ســاختمان و انطباق آن با استانداردها 
بر عهده مدیران ساختمان هاست که وظیفه بسیار مهمی محسوب می 
شود و در صورتی که آسانســور با کوچ کترین مشکلی مواجه است باید 
توسط مدیر ساختمان قطع شود و در صورتی که نقصی در نرده های پله 

ها وجود دارد باید ارتباط پله را قطع کند.

مدیر بهره برداری و نگهداری از سد زاینده  رود گفت: 
ذخیره ســد مخزنی زاینــده رود بــه ۲۶۴ میلیون 

مترمکعب رسید.
سید مجتبی موسوی نائینی با اشاره به اینکه ذخیره 
ســد زاینده رود  به ۲۶۴ میلیون مترمکعب رسید، 
اظهار کرد: ورودی به سد هم اکنون ۱۶ متر مکعب بر 

ثانیه و خروجی از آن ۲۷ مترمکعب بر ثانیه است.
وی درخصوص تاثیر کدورت آب چشــمه کوهرنگ 
بر کیفیت آب ســد زاینده رود در پــی بارش های 

ســیالبی اخیر در این منطقه خاطرنشــان کرد: با 
توجه به خودپاالیی و فاصله چشمه کوهرنگ تا سد 
زاینده رود این کدورت به صورت مستقیم تاثیر قابل 

توجهی بر کیفیت آب سد نخواهد داشت.
مدیر بهره برداری و نگهداری از ســد و تاسیســات 
سد زاینده رود به وضعیت آبگیری این سد در سال 
آبی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ اشــاره کرد و افزود: ورودی آب به 
سد زاینده رود از ابتدای سال آبی )مهرماه ۱۴۰۰( تا 
هفدهم مردادماه امســال در مجموع ۹۳۲ میلیون 
مترمکعب بوده است در حالی که این سد در مدت 
مشابه سال گذشــته ۷۲۳ میلیون مترمکعب و در 
بلندمدت )۵۱ ســاله( یک میلیارد و ۲۹۹ میلیون 
مترمکعب ورودی داشت.وی با بیان اینکه ورودی به 
سد زاینده رود از ابتدای سال آبی تاکنون در مقایسه 

با مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد افزایش دارد، 
اضافه کرد: مقایسه ورودی آب به سد زاینده رود در 
سال آبی کنونی با مشابه بلند مدت کماکان حاکی 
از کاهش ۲۸ درصدی ورودی آب به این سد است.

مدیر بهره برداری و نگهداری از ســد و نیروگاه های 
زاینده رود ادامه داد: حجم آب خروجی از این ســد 
مخزنی از ابتدای ســال آبی تاکنــون ۸۹۱ میلیون 
مترمکعب اســت در حالی کــه در مدت مشــابه 
سال گذشــته ۵۸۰ میلیون مترمکعب و در مشابه 
بلندمدت یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون مترمکعب بوده 
است.موسوی نائینی بیان داشت: خروجی از سد 
زاینده رود امسال نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد 
افزایش و در مقایسه با حجم خروجی در بلند مدت 

۲۳ درصد کاهش نشان می دهد.

264 میلیون مترمکعب ذخیره سد زاینده  رود 

خبر روز

در سال های اخیر بیش از ۳۰۰ ساختمان ناایمن در 
شهر اصفهان شناسایی و وضعیت کلیه این اماکن به 
شهرداری اعالم و اخطارهای الزم به مالکان آنها داده 

شده است

فرماندار جرقویه:

 طرح آزادسازی قیمت ها در جرقویه 
با آرامش در حال اجراست

فرماندار جرقویه گفت: در کل طرح آزادی ســازی قیمت ها با آرامــش خاصی در جرقویه در حال 
اجراست و مردم اعتراض خاصی به این طرح نداشتند. مردم باید از این طرح دولت حمایت کنند، 
چراکه اجــرای آن به نفع ملت اســت.

محســن ریاحی در گفت وگو با ایســنا 
درباره کیفیت اجرای طرح آزادســازی 
قیمت هــا و حــذف ارز ترجیحــی در 
شهرســتان جرقویه، اظهار کــرد: بعد از 
آغاز اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها 
طبق جلساتی که با استانداری اصفهان 
داشــتیم تمام بازار را به خوبی رصد و با 
پیش بینی هایی که کردیم تا حد زیادی 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم از قبل 
روغن، برنج و ... را تامین و به اندازه کافی این اقــالم را ذخیره کردیم و طی اجرای این طرح هیچ 
کمبودی در کاالهای اساسی نداشــتیم.وی افزود: البته پس از اجرای طرح آزادسازی قیمت ها 
مانند سایر نقاط کشــور برخی اقالم در جرقویه نیز دچار افزایش قیمت شد که در نتیجه سه اکیپ 
بازرسی را فعال کردیم که تاثیر زیادی در کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش آن داشت. در این 
بازرسی ها ۴۰ پرونده تخلف از اصناف مختلف توسط اداره تعزیرات تشکیل شد که در شعب مختلف 

در حال رسیدگی است و حتی به برخی تخلف ها در محل رسیدگی و حکم آن ابالغ شد.
فرماندار جرقویه گفت: در کل طرح آزادی ســازی قیمت ها با آرامــش خاصی در جرقویه در حال 
اجراست و مردم اعتراض خاصی به این طرح نداشتند. مردم باید از این طرح دولت حمایت کنند، 
چراکه اجرای آن به نفع مردم است و دولت قصد دارد با اجرای طرح آزادسازی قیمت ها اقتصاد را 
به نفع مردم تغییر دهد. شاید در ابتدا اجرای طرح، مشکالتی را برای مردم به وجود بیاورد، اما وقتی 
این میوه برسد حالوت و شیرینی آن برای خود مردم است. دیوار کجی که در دولت قبل با عنوان 
ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ترجیحی بنیان گذاشته شــد باید اصالح می شد چراکه نفع آن برای عده ای 

رانت خوار بود که ایجاد فساد می کرد.
ریاحی تصریح کرد: وعده دولت سیزدهم برخورد با فســاد بود و اجرای این طرح در همین جهت 
است. در تالش هســتیم افزایش قیمت ها به ندرت رخ دهد و کمترین فشار بر مردم وارد شود که 
نظارت بیشتر را از ســوی دســتگاه های مختلف طلب می کند و این فضا را در شهرستان جرقویه 
ایجاد کرده ایم و مردم مستمرا با دستگاه های اجرایی همکاری می کنند و هرگونه تخلف را گزارش 
می دهند. البته میزان تخلفات اندک بوده است، چراکه اصناف جرقویه منصف هستند و قوانین را 

به خوبی رعایت می کنند و همراهی خوبی داشته اند.
وی درباره وضعیت فروش نان، اظهار کرد: از نظر پخت نان این شهرســتان وضعیت خاصی دارد، 
چراکه نان مورد نیاز مردم بیشــتر در محوریت نان خانگی می چرخد و هنوز توزیع آرد نان خانگی 
داریم. برای مثال در شهر نیک آباد که مرکز شهرستان است یک نانوایی وجود دارد که مدت زیادی 
تعطیل بود و مردم بیشــتر نان مورد نیاز خود را در خانه های خود پخــت می کنند. به عبارت دیگر 
۸۰ درصد نان پخته شــده در شهرستان جرقویه در خانه ها انجام می شــود و ۲۰ درصد آن بر عهده 

نانوایی هاست.
فرماندار جرقویه، خاطرنشان کرد: اما روی کیفیت نان های پخته شده در نانوایی ها به طور مستمر 
نظارت و هفته ای دو بار این مهم انجام می شــود. برای فروش الکترونیکــی نان باید در گام اول 
دستگاه »پوز« در نانوایی ها نصب شود که مراحل اداری آن انجام شده و تمام نانوایی ها به دستگاه 

پوز مجهز شده اند و آماده اجرای فروش الکترونیکی نان در جرقویه هستیم.

کافه اقتصاد

همزمان با فصل برداشت گندم در فریدون شهر؛شهرستان ها

نارضایتی کشاورزان از کمبود مراکز خرید تضمینی گندم
سه هزار کشاورز فریدون شهری این روز ها مشغول برداشت گندم از مزارع شهرستان هستند.مسئول زراعت جهاد کشاورزی شهرستان فریدون شهر سطح زیر 
کشت گندم آبی و دیم این شهرستان در سال زراعی جاری را ۸ هزارو ۵۰۰ هکتار اعالم کرد و گفت: امسال پیش بینی می شود از هر هکتار گندم آبی به طور میانگین 
۴ تن و از هرهکتار گندم دیم یک تن محصول برداشت شــود.حمیدرضا چیانی، تعداد بهره بردارگندم شهرستان فریدون شــهر را ۳ هزار نفر عنوان کرد و افزود: 
مهم ترین ارقام گندم کشت شده در سال زراعی جاری در شهرستان ارقام الوند، امید، حیدری، اروم و میهن است و پیش بینی می شود بیش از ۱۴ هزار تن م گندم 
تا نیمه مردادماه در شهرستان برداشت شود.وی با بیان اینکه گندم در این شهرستان به دو روش سنتی و مکانیکی برداشت می شود ،گفت: به دلیل فرسودگی و 
غیراستاندارد بودن کمباین ها، بخشی از محصول گندم کشاورزان از بین می رود.چیانی در ادامه با اشاره به وجود تنها یک مرکز خرید تضمینی گندم در شهرستان 
فریدون شهر و نارضایتی کشاورزان گفت: به دلیل کمبود مراکز خرید تضمینی گندم در شهرستان و دوری از مکان های تولید محصول، بخش اعظم گندم تولیدی 

شهرستان را دالالن به قیمت کمتر از نرخ مصوب از کشاورزان خریداری می کنند.

کشاورزان در حال 
برداشت نیلوفرهای 

آبی باریسال، 
بنگالدش

وز عکس ر

مدیر کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان:

۸0۸ خانوار روستایی 
اصفهان به شبکه ملی 
اطالعات متصل شدند

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان 
اصفهان گفت: ۸۰۸ خانوار این استان با پوشش 
جمعیتی ۲ هزار و ۲۸۰ نفر با احداث یک سایت 
و ارتقای چهار سایت روستایی با فناوری نسل 
سوم به شبکه ملی اطالعات و اینترنت متصل 
شدند.جعفر مطلب زاده با اشاره به برنامه های 
وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات برای بهره 
مندی روستاهای اســتان از پوشش همراه و 
اینترنت، اظهار داشت: روند اتصال روستاهای 
استان از محل بودجه USO  )توسعه خدمات 
عمومی اجباری روستایی( ادامه دارد و با برنامه 
ریزی های الزم برای تحقق این امر در اســتان 
اصفهان در حال تالش هستیم.وی ادامه داد: 
با احداث و ارتقای این ســایت ها، روستاهای 
ماربر، حسین آباد، خلیلی، شیرازان، کچوسنگ، 
لشکرکوه، تجره، پنداس، پروانه، قلعه عبدا...، 
مارچی، جمبزه و ســریان اســتان اصفهان به 
اینترنت و شبکه ملی اطالعات متصل شدند.

مطلب زاده اظهار داشــت: زمینه رشد و توسعه 
بیش از پیش این روستاها با اتصال به شبکه 
ملی اطالعات و اینترنت محقق خواهد شد.وی 
با اشــاره به اینکه ضریب نفوذ اینترنت ســیار 
و ثابــت در روســتاهای باالی ۲۰ خانــوار این 
استان ۸۳ درصد اســت، خاطرنشان کرد: این 
شــاخص برای اپراتور همراه اول  ۶۳.۵ درصد 
و برای اپراتور ایرانســل ۳۳ درصــد و و رایتل 
۳.۵ درصد است.مطلب زاده ادامه داد: تعداد 
مشــترکان همراه اول در اســتان پنج میلیون 
و ۵۶۷ هــزار و ۷۹۲ خط و تعداد مشــترکان 
ایرانسل  ۲ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۹۷  مشترک 
است  و هم اینک تمام شهرهای استان اصفهان 
از پوشش نسل های سوم و چهارم تلفن همراه 
برخوردارند.در زمان حاضر ضریب نفوذ اینترنت 
پهن باند ثابت در استان ۱۸.۳۹ درصد و ضریب 
نفوذ اینترنت پهن باند سیار در استان ۱۱۶.۴۷ 
درصد و ضریــب نفوذ اینترنت پهــن باند در 

استان ۱۳۴.۸۶ درصد است.
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 خوانسار؛ سرزمین گل و عسل

  ایران گردی

مفاد آراء
5/124 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 4965 - 1401/05/03 هيات سوم خانم فاطمه نصر اصفهانی 
به شناسنامه شماره 1271511762 کدملي 1271511762 صادره اصفهان فرزند 
اکبر در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 224/28 متر مربع از پالک شماره  
87 فرعی از 30  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت اسمعيل خليلی يان طبق سند انتقاالت شماره 24978 مورخ 1345/09/08 

دفتر 5 اصفهان  
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/23

م الف: 1356546  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/125 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3615 - 1401/04/02 هيات دوم خانم اکرم صالحی مورکانی 
به شناسنامه شماره 247 کدملي 6209689116 صادره باغ بهادران  فرزند رضا در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 161/54 متر مربع قسمتی از پالک شماره  
28 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکيت 

رمضان توکلی کوجانی  از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/23

م الف: 1356500  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/126 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 

رديف 1- راي شماره 3719 - 1401/04/07 هيات سوم آقای بابک عسگری رنانی 
به شناسنامه شــماره 493 کدملي 1290440972 صادره اصفهان فرزند محمد در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 110/88 متر مربع از پالک شماره  3158 
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت مالک 

رسمی علی کيانی رنانی مورد ثبت 263 دفتر 272 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/23

م الف: 1356464  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/127 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3009 - 1401/03/25 هيات سوم آقای حسين نصر آزادانی 
به شناسنامه شــماره 1095 کدملي 1290362378 صادره اصفهان فرزند قاسم 
ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 181/30 مربع از پالک  203 فرعی از 7  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت مالک رسمی يداله 

نصر اصفهانی طبق اظهارنامه ثبتی 
رديف 2- راي شماره 3008 - 1401/03/25 هيات ســوم خانم اعظم نصری به 
شناســنامه شــماره 29 کدملي 1290311579 صادره اصفهان فرزند مرتضی در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 146/73 مربع از پالک  58 فرعی از 5  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب از مالکيت متقاضی مورد ثبت 
صفحه 122 دفتر 5 امالک به ميزان 46/73 متــر مربع و 100 متر مربع از مالکيت 

مالک رسمی قاسم نصر اصفهانی مورد ثبت صفحه 381 دفتر 498 امالک 
رديف 3- راي شــماره 4998 - 1401/05/03 هيات ســوم آقای مسعود نصری 
نصرآبادی به شناسنامه شماره 1393 کدملي 1283482797 صادره اصفهان فرزند 
علی ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 185/43 مترمربع از پالک  503 فرعی 
از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکيت 
متقاضی مورد ثبت صفحه 2 دفتر 533 امالک و نيز طبق ســند انتقالی 115346 

مورخ 1375/04/20 دفترخانه 103 اصفهان 
رديف 4- راي شــماره 4997 - 1401/05/03 هيات سوم آقای حسين شفيعيون 
به شناسنامه شماره 1270896148 کدملي 1270896148 صادره اصفهان فرزند 
جمال در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 195 متر مربع از پالک  1756 
فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت طبق 

سند الکترونيکی 139920302025015625 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/23

م الف: 1357115  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/128 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــررای شــماره 140160302023000307 و 140160302023000311 و 
140160302023000312 و 140160302023000314 و 140160302023000315 
مورخ 1401/04/06 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان محسن عابدی اندانی فرزند احمد بشماره 
شناســنامه 56039 صادره از اصفهان در هفده حبه و هفده - بیست و سوم حبه مشاع و 
ایران عابدی خوزانی فرزند احمد بشــماره شناسنامه 66575 صادره از اصفهان در هشت 
حبه و بیســت - بیست و ســوم حبه مشــاع و اعظم رحمتی اندانی فرزند اسداله بشماره 
شناسنامه 2072 صادره از خمینی شهر در هجده حبه و هجده - بیست و سوم حبه مشاع و 
غالمرضا عابدی فرزند احمد بشماره شناسنامه 63532 صادره از اصفهان در هفده حبه و 
هفده - بیست و سوم حبه مشاع و زهرا عابدی خوزانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 2868 
صادره از اصفهان در هشت حبه و بیست - بیست و سوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 116/51 متر مربع مفروزی از پالک 3121 اصلی واقع در بخش 2 
اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
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 مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/23

م الف: 1357317  حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان   
مفاد آراء

5/129 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 
16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اسناد مالکیت متقاضیان 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 اســناد مالکیت صادر 

خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شــماره 140160302018000095 مورخ 1401/02/20 و کالســه پرونده 
1394114402018000192 بنام احمد کریمی فرانی فرزند عباس به شماره شناسنامه 
747 کدملی 1286535964 نسبت به شش دانگ یک باب مرغداری به مساحت 9040.72 
مترمربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 35 اصلی واقع دراصفهان  جاده دولت آباد – 
حبیب آباد- - جاده شاپورآباد بعداز مجتمع کشت و دام لسدی زمین پشت مرغداری کریمی 
 بخش 16 حوزه ثبت دولت آباد برخوار در ازای خریداری عادی مع الواسطه از آقای حسن
 )معروف به میرزا( احمدی شاپورآبادی طی ســند 4344 به شماره مورخ 1328/09/07 
دفتر 65 اصفهان و آقای حســین احمدی شاپورآبادی طی سند شــماره 57406 مورخ 

1331/08/24 دفتر 14 اصفهان  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/08
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/23

م الف: 1356766 محمدرضا بیکیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء

5/130 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

 تقديم نمايد. 
اصالحی

رديف 1- راي شماره 2625 - 1401/03/16 هيات ســوم ششدانگ به مساحت 
219/21 متر مربع صحيح است که در رای شماره 13463 - 1400/11/06 هيات 
سوم خانم بيگم عباسی ولدانی به شناسنامه شــماره 180 کدملی 1290095132 
صادره اصفهان فرزند يداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان 
به مســاحت 149/02 متر مربع از پالک شــماره  551 فرعی از 36  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی محمد 
حسن آقا نجفی زاده و محمد حسين نجفی و شيخ زين الدين نجفی و شيخ علی نقی 
نجفی زاده طبق ســند انتقالی 32957 مورخ 1337/11/14 دفترخانه 20 اصفهان 

آمده است.
رديف 2- راي شماره 2626 - 1401/03/16 هيات ســوم ششدانگ به مساحت 
219/21 متر مربع صحيح است که در رای شماره 13462 - 1400/11/06 هيات 
سوم آقای نصر ا... عباسی ولدانی به شناسنامه شماره 15 کدملی 1289991758 
صادره اصفهان فرزند محمود نســبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب 
ساختمان به مســاحت 149/02 متر مربع از پالک شماره  551 فرعی از 36  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی 
محمد حسن آقا نجفی زاده و محمد حسين نجفی و شيخ زين الدين نجفی و شيخ 
علی نقی نجفی زاده طبق سند انتقالی 32957 مورخ 1337/11/14 دفترخانه 20 

اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07

م الف: 1363114  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/131 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1329 مورخ 1401/05/02 هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم زهرا مؤیدی زفره به 
شناسنامه شماره 22 کدملی 1111470545 صادره فالورجان فرزند مهدی در ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 16/17 متر مربع پالک شماره 13 فرعی از 4410 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07

م الف: 1363067  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

شهرستان خوانسار از توابع استان اصفهان است که از شمال با شهرستان گلپایگان، از جنوب با شهرستان داران و از جنوب غرب با فریدون شهر همسایه 
است. اگر با ماشین شخصی تان قصد سفر به این شهر را دارید، بد نیست بدانید از اصفهان تا خوانسار ۱۶۰ کیلومتر و از تهران تا خوانسار ۳۸۰ کیلومتر راه است.

شاید یکی از مهم ترین دالیل معرفی جاهای دیدنی خوانسار به عنوان جاذبه گردشگری، وضع آب وهوای این شهر باشد که در هر چهار فصل سال مسافران مختلف 
با سلیقه های متفاوت را جذب خود می کند. هوای این شهرســتان عمدتا سرد و خنک بوده  که ناشــی از موقعیت جغرافیایی و کوهستانی آن است. دمای هوا در 
گرم ترین روزهای تابستان خوانسار به ۳۰ درجه می رسد.زمستان خوانسار سرد و پوشیده از برف است. بارش برف تا حدی است که عالقه مندان و ورزشکاران بسیاری 
برای تفریحات زمستانی راهی این شهر می شــوند. پاییز هم عالوه بر هوای خنک، طبیعت پاییزی زیبایی را برای این شهر به همراه دارد. شاید بتوان بهترین فصل 
سفر به خوانسار را بهار دانست؛ نه فقط به دلیل آب وهوای بهاری و کوهستانی بلکه به سبب طبیعت خوانسار که پوشیده از گیاهان زیبا و گل های چشم نواز می شود.

پوشش گیاهی این شهر بسیار متنوع است. شاید علت اصلی شهرت خوانسار، دشت الله های واژگون خوانســار اصفهان باشد. بی شک مهم ترین جاذبه طبیعت 
خوانسار در فصل بهار را نیز همین الله های واژگون می سازند.البته خوانسار محصوالت زراعی مهمی از قبیل گندم و جو دارد. همچنین میوه های انگور، بادام، آلو و گردو 
هم از باغ های این شهرستان برداشت می شوند؛ بنابراین گشت وگذار در دل باغ های میوه را هم جزو گردش در جاهای دیدنی خوانسار در نظر بگیرید.اسم خوانسار 
با طبیعت آن گره خورده است. باغ شهر خوانسار زیباترین طبیعت را در استان اصفهان از آن خود کرده است. کوهستانی و مرتفع بودن این شهر هم موهبتی برای این 
شهر است که مسافران را به سوی خود جذب می کند.دهکده گردشگری گلستان کوه در جنوب خوانسار، منطقه ای ییالقی و پوشیده از گل های الله و گزانگبین است. 
این دهکده از پر رفت وآمدترین مناطق این شهر به شمار می آید و یکی از جاهای دیدنی خوانسار است.در سراسر خوانسار ۴۵۰ چشمه در جریان است که سرسبزی 
و زندگی را در رگ های کوچه باغ های این شهر جاری کرده است. کوچه باغ هایی که در محله های پایتخت، آقانظر، مالگاه، تیدجان و در روستاهای بیدهند، چهارباغ، 
وادشت و بسیاری جاهای دیگر دیده می شود، سرشار از زندگی و طراوت هستند. پارک ملی سرچشمه هم که ۱۵ هکتار است و چندین چشمه را در برگرفته از دیگر 
جاهای دیدنی خوانسار است.سنگ های ورودی غار و کوه هیکل به گونه ای شکل گرفته اند که گویی دو سرباز در کنار ورودی آن ایستاده اند. البته سنگ های این غار 

ریزشی هستند و افراد برای عبور از آن به تجهیزات فنی غارنوردی نیاز دارند. هیکل تنها غار موجود در این منطقه نیست. 

به دلیل شرایط کوهستانی ،چندین غار دیگر مانند اشکاف در فهرست جاهای دیدنی خوانسار دیده می شود.تونل سبز خوانسار در خیابان امام خمینی)ره(، گره خوردن 
طبیعت زیبا با زندگی شهری مردم را به نمایش می گذارد. در این بخش از شهر شاهد خیابانی هستید که دو طرف آن را درختان چنار درهم تنیده تشکیل می دهند. 
سراسر خیابان در زیر سایه این تونل از نور آفتاب فاصله گرفته است.این روز ها بسیاری از شهر های ایران از کم آبی رنج می برند. خوانسار نیز از این مشکل جدا نمانده 
که هیچ بلکه آسیب های فراوانی را متحمل شده است. خشکسالی در ســال های اخیر سبب به پایان رسیدن عمر چندین چشمه و ازبین رفتن طبیعت شهرستان و 
آسیب بسیار به باغ ها و جاهای دیدنی خوانسار شده است.وجود آتشکده ها و معبد ها به خصوص معبد هیکل و پیداکردن سنگ مزاری به خط پهلوی نشان از قدمت 
این شهر دارد. گفته می شود تاریخ خوانسار به پیش از اسالم بر می گردد. این شهرستان در زمان حمله مغول به ایران مانند سایر شهر ها از غارتگری در امان نماند و 
خسارت های بسیاری را متحمل شد؛ اما در دوران صفویه رونق بسیار یافت و از نظر فرهنگ و هنر و صنعت بسیار پیشرفت کرد. احداث کارگاه های قالی بافی، کوزه گری 
و بسیاری از هنرها و صنایع دیگر به آن زمان بر می گردد.در زمان صفویه، به خواست همسر شاه طهماسب، مدرسه مریم بیگم صفوی احداث شد که هنوز هم وجود 
دارد و از اماکن تاریخی این شهر محسوب می شود.آسیاب خوانسار در پارک سرچشمه قرار دارد. صدای زنگوله متصل به سنگ آسیاب هنوز به گوش می رسد. این 
مکان تنها آسیاب قدیمی  استان اصفهان است که دو سال پیش بازسازی شده اســت. این روزها عالوه بر خردکردن گندم در فضای آن، امکان بازدید مسافران هم 
فراهم شده است.مسجد جامع خوانسار معماری متفاوتی با اکثر مساجد دارد. این مسجد فاقد گنبد بوده و فقط یک گلدسته دارد. آتشکده هیکل که گفته می شود 
مربوط به دوره ساسانی است، مقبره باباپیر، پل ساســان در شمال شرق روســتای تیدجان، خانه ابهری که قدمت آن به دوره قاجار برمی گردد و قرار است به موزه 
مردم شناسی تبدیل شود، از دیگر آثار تاریخی خوانسار هستند. همچنین شــاهزاده احمد، کتابخانه و موزه آیت ا...خوانساری، امامزاده سید محمود، امامزاده سید 
صالح هم از مکان های مذهبی این شهرستان هستند.اهالی این شهر با گویش خوانساری صحبت می کنند که مخصوص خودشان است و از پیش از اسالم در آن 
منطقه رایج بوده است. اهالی این شهر به انجام مراسم ها و آیین های ویژه مذهبی اعتقاد بسیاری دارند. مراسم های ویژه در ماه محرم مانند انجام تعزیه و حرکت 
نمادین شترسواران در این شهر با احترام ویژه ای انجام می شود. تمامی  مغازه داران، کسب وکار خود را تعطیل کرده و به عزاداری می پردازند. در این ایام از عزاداران 

با صبحانه، ناهار و شام پذیرایی می شود.



یکشنبه 23 مرداد  1401 / 16 محرم 1444 / 14   آگوست 2022 / شماره 3599
مدیرکل بهزیستی استان خبر داد: رشد ۱۱ درصدی سالمندی در استان اصفهان؛

زنگ خطر
مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان با بیان اینکه مراکز روزانه ای ایجاد شــده تا سالمندان اوقات 
فراغت خود را در آنجا سپری کنند و از این طرح استقبال خوبی نیز شده است، گفت: رشد سالمندی 
در استان اصفهان، حدود ۱۱ درصد بوده و این رشد نسبت به استان های دیگر بیشتر است.ولی ا... 
نصر اظهار کرد: در مهدهای ســالمندی که در برخی از مناطق استان فعال هستند، هدف این است 
که ســالمند از محیط خانواده خودش دور نشــود و از طرف دیگر بتواند تجربیات خود را در اختیار 
سایر سالمندان قرار دهد؛ طرح دیگر مراقبت از سالمندان در منزل است که از حضور سالمندان در 
مراکز جلوگیری می کند.مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان تصریح کرد: الزم است سالمند درون 
خانواده خودش ساماندهی شود و باید برنامه ریزی مناسب و بیشتری برای آن صورت بگیرد، طرح 
مهدهای سالمندی جزو طرح های موفق و اولویت های سازمان است؛ در مهدهای سالمندی هدف 
این است ســالمند از محیط خانواده خودش دور نشــود و از طرف دیگر بتواند تجربیات خود را در 
اختیار سایر سالمندان قرار دهد.وی ادامه داد: برنامه ای نیز با شورای ملی سالمندان در کشور تحت 
عنوان »شهر دوستدار سالمند« داریم که در چهار منطقه اســتان با استفاده از تسهیل گران محلی 
تالش می شود آن محل به عنوان محل دوستدار سالمند شناخته شود؛ امیدوارم پس از این طرح 
مشترک که با همکاری شهرداری انجام می شود، بتوانیم این موضوع را به کل استان تعمیم دهیم.

وی رشد سالمندی در ایران را جزو بزرگ ترین چالش ها دانست و اظهار کرد: این موضوع در ایران تا 
حدی نگران کننده است و اصفهان جزو استان های نخست کشور در این زمینه محسوب می شود. 
رشد سالمندی در استان اصفهان، حدود ۱۱ درصد بوده و این رشد نسبت به استان های دیگر بیشتر 
است. مهم ترین چالش ما در ســال ۱۴۲۰ افزایش فزاینده سالمندی است که ۳۳ درصد جمعیت 

کشور باالی ۶۰ سال می شود و این موضوع از هر منظر یک تهدید برای کشور به حساب می آید.
 

معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش استان اصفهان:

در مدارس دولتی، عدالت آموزشی وجود ندارد
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش وپرورش اســتان اصفهان، با اشــاره به فقدان اجرای 
عدالت آموزشی در مدارس دولتی گفت: درمجموع سازمان ها و ادارات سطح استان، آموزش های 
ضمن خدمت به منظور توانمندســازی نیروها با دوره های مختلف با حضور کارشناســان با تجربه 
آموزش وپرورش برگزار می شود.سیداحمد بنی لوحی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به اینکه 
چرا در نتایج کنکور سراسری ســال ۱۴۰۱ تنها یک نفر از مدارس دولتی اصفهان حائز رتبه برتر شده 
است، اظهار کرد: در سال های اخیر با اعالم نتایج کنکور این مباحث مطرح می شد، امسال هم تنها 
با دسترســی به رتبه های تک رقمی کنکور و نبود تحلیل بر رتبه دو تا سه رقمی کنکوری های استان، 
تاکنون نتوانســته ایم میزان قبولی ها را از مدارس دولتی اعالم کنیم.وی افزود: براساس ابالغیه 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان، تمام مدارس نواحی و مناطق در استان باید رتبه های 
دو تا سه رقمی کنکور سال ۱۴۰۱ به همراه رشته قبولی، منطقه و سهمیه کنکوری دانش آموزان را طی 
سرشماری دقیق به اداره کل اصفهان ارســال کنند تا بتوانیم مطابق با آن درصد قبولی ها از مدارس 
دولتی را اعالم کنیم.معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان درخصوص 
کیفیت آموزش در مدارس دولتی، تصریح کرد: مطلقا نمی توانیم سطح کیفیت آموزشی را بیان کنیم، 
زیرا هم مدارس دخترانه و پســرانه باکیفیت باال و مطرح در سطح استان وجود دارد و هم مدارس 
الزم التوجه در مناطق و نواحی مختلف، اما عدالت آموزشی ایجاب می کند که از نظر نیروی انسانی 
و بودجه، مدارس را به صورت متعادل اداره کنیم.وی با ابراز تاســف از اینکه درپی فقدان همکاری 
و همراهی اولیا و دیدگاه برخی از مســئوالن به امر آموزش هنوز عدالت آموزشی در مدارس دولتی 
تحقق پیدا نکرده است، ادامه داد: براساس دســتورالعمل »قرارگاه جهادی عدالت تربیتی و نسل 
آموزش برابری« باید ضمن شناســایی تمام مدارس الزم التوجه در مناطق و محله های محروم با 

تالش کارگاه های مختلف، عدالت آموزشی و تربیتی در این مدارس برقرار شود.

رییس خانه روان شناسان استان اصفهان اعتقاد دارد نظام پرداخت دستمزد و حقوق و نظام توزیع فرصت ها عادالنه نبوده است؛

تونلبیپایان»فقر«

بررسی شاخص های فقر در ایران حاکی از آن است که با  ایمنا
وجود درگیری سازمان های مختلف با مسئله فقر، این 
پدیده همچنان یکی از جدی ترین معضالت کشــور است.کورش محمدی؛ 
رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران اظهار می کند: پدیده فقر به انواع 
اقتصادی، معیشتی، فرهنگی و اجتماعی تقسیم می شود که فقر فرهنگی، 
شــدیدترین و آســیب زاترین نوع فقر اســت. فقر اقتصادی و معیشتی با 
برنامه ریزی اقتصادی و برطرف کردن نیازها، جبران می شود؛ اما فقر فرهنگی 
به راحتی جبران نمی شود و آسیب های آن سنگین تر و واضح تر از فقر اقتصادی 
و معیشتی است.وی می افزاید: اقتصاد ایران، اقتصادی ناکارآمد و بیمار است 
که توان ایجاد پویایی در جامعه را ندارد و نتوانســته است به خلق ثروت در 
الیه های جامعه منتهی شود. از این اقتصاد تحت عنوان اقتصاد رانتی، ضعیف 
و ازهم گسیخته یاد می شود که منجر به ایجاد اختالف طبقاتی شدید میان 
اقشار جامعه شده است.رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران با بیان 
اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر تک محصولی و سوار بر نفت است، تصریح 
می کند: اگرچه تحوالتی در حوزه اقتصادی رخ داده؛ اما به واسطه فضاهای 
سیاسی بین الملل هنوز اقتصاد ایران نتوانسته است وابستگی خود به نفت و 
منابع فسیلی را کم کند. اقتصاد تک محصولی که همه تمرکز آن بر یک منبع 
فسیلی است به دنبال تحوالت جهانی بر اثر معادالت بین الملل و سیاست های 

بین المللی و داخلی، دچار آسیب می شود و رانت های بزرگ شکل می گیرد.

فقدان عدالت و توزیع عادالنه ثروت و رشد حاشیه نشینی
محمدی با تاکید بر اینکه نبود عدالت و توزیع عادالنه ثروت در جامعه از دالیل 
عمده رشد فقر است، می گوید: در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و مباحث 
مدیریتی کالن کشور، رویکرد مبتنی بر تفکیک و فاصله اندازی میان طبقات 
مختلف جامعه است. در کالن شــهرهای ایران ظرف مدت کمتر از ۳۰ سال 
آمار حاشیه نشینی بیش از ۲۰ درصد رشد داشته و این فاجعه ای است که در 
پی نگاه های اقتصادی موجود رخ داده است.وی با اشاره به نگاه ها و تفکرات 
ســنتی در حوزه اقتصاد، اضافه می کند: رویکردهای اقتصادی حال حاضر 
جامعه، رویکردهای خالق ثروت نیست و به جای تولید ثروت، تولید فقیر 
می کند؛ به عنوان مثال نظام یارانه ای موجود به نوعی جامعه را وابســته به 
مقداری ناچیز از سهم حامل های انرژی می کند که آن هم به صورت نامنظم 
و با تعاریف نامشخص توزیع می شود که خود بخش بزرگی از توان تولید و 
خلق ثروت جامعه را به سمت جامعه مصرف کننده، منحرف می کند.رییس 
خانه روان شناسان استان اصفهان با بیان اینکه با توزیع یارانه و تعریف کردن 
دهک های مختلف فاصله طبقاتی ایجاد شده اســت، اظهار می کند: نظام 
پرداخت دســتمزد و حقوق و نظام توزیع فرصت ها عادالنه نبوده و به جای 
ایجاد فرصت های شغلی و کارآفرینی، مشاغل ضعیف، بی پایه و بدون امنیت 
شغلی، ایجاد شده و توسعه یافته است. با کنار هم گذاشتن اعداد و ارقام ایجاد 
شده مشاهده می شود که برای آینده جامعه برنامه و زمینه شغلی وجود ندارد.

گسترش خیریه ها و برگزاری برنامه های مقطعی کارساز نیست
محمدی تصریح می کند: هرچه تورم در جامعه رشــد می کند، بخش غنی 
جامعه از فرصت تورم به واسطه توان خرید، انبار و احتکار استفاده می کند 
و غنی تر می شــود؛ اما دامنه زیر خط فقر قشر متوسط و ضعیف گسترده تر 
می شود. با وجود شرایط حال حاضر جامعه، ناخواسته در حال گسترش فقر 
هســتیم؛ در واقع فرزندان افراد غنی در آینده غنی خواهند ماند و فرزندان 
افراد فقیر نیز در آینده با فقر روبه رو هستند.وی با بیان اینکه نگرش موجود در 
جامعه فقرپذیری و فقرگرایی است، ادامه می دهد: درپی سیاست های به کار 
برده شده، فرصت فقیر بودن به بخشی از جامعه داده و تحمیل شده و فرصت 
رشد از آنها گرفته شده است و امیدی برای خروج افراد از فقر دیده نمی شود. 
فرزندان افراد فقیر از امکانات تحصیلی کمتری برخوردار خواهند بود، بخشی 
از آنها درگیر آسیب هایی نظیر کودک کار، ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی 
مانند اعتیاد می شوند و به لحاظ آینده شــغلی، ارتباطات این افراد کمتر از 

طبقات غنی خواهد بود و به دنبال این شرایط فقر نسلی منتقل می شود.

سیاست های بخش عمومی، مهم ترین عامل فقر است
حسین راغفر؛ پژوهشگر فقر و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
اظهار می کند: مهم ترین عامل فقر سیاســت های بخش عمومی، دولت ها 
و حکومت هاست، در این سیاســت ها، منابع و فرصت ها به صورت بسیار 
نامتوازنی توزیع می شود؛ به نحوی که گروه هایی از جمعیت قادر نخواهند 
بود ظرفیت های خود را رشد دهند و حتی به علت این نابرابری در دسترسی 
به فرصت ها، از جریان اصلی جامعه عقب می ماننــد. در واقع اصلی ترین 
عامل شکل گیری فقر را در سیاست های بخش عمومی و سیاست هایی که 

فرصت ها را به صورت نابرابر در جامعه توزیع می کنند، باید شناسایی کرد.
وی تصریح می کند: اگر فردی به علت اینکه در خانواده ای فقیر متولد شده 
است نمی تواند به مدرسه مناسبی برود، به طور طبیعی فرصت های رشد را 
از دســت می دهد و در آینده نیز هنگامی که به سن اشتغال می رسد، شغل 
مناسبی پیدا نمی کند یا شغلی که به آن مشــغول می شود، دستمزدهای 
نازلی دارد؛ به همین علت درگیر فقر می شود و در چنین شرایطی فقر از نسلی 
به نسل دیگر منتقل می شود.این پژوهشگر فقر و رفاه اجتماعی با اشاره به 
علل افزایش روند فقر در کشور، ادامه می دهد: عوامل متعددی در راستای 
افزایش روند فقر تاثیرگذار است و ازجمله آن ها می توان به فرصت های شغلی 
و خلق شغل اشاره کرد که به شدت به ســرمایه گذاری در جامعه وابستگی 
دارد. از سال ۹۰ تاکنون، ســرمایه گذاری خالص در کشور منفی بوده، منابع 
سرمایه گذاری شده حتی استهالک ســرمایه های موجود را تامین نکرده 
و به همین علت فرصت های شــغلی محدودتر و همزمان رکود اقتصادی 

بیشتر شده است.

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
5/132 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 1189 مورخ 1401/04/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــی، مالکيت آقای محمود 
آرمان دوست به شناسنامه شــماره 380 کدملی 1288733496 صادره اصفهان فرزند 
رضا در ششدانگ قسمتی از يکباب خانه به مساحت 23/60 متر مربع مفروزی از پالک 
 شــماره 1753 باقيمانده واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان

 )مورد تقاضا با پالک های 1753/2 و 1753/9 توامًا تشــکيل يکباب خانه را می دهند 
 که می بايســت با پالک های مذکور تجميع گردد( و متقاضی مالک رســمی را آقای

 اصغر شــاه طالبی حســين آبادی معرفی نموده اســت و نامبرده اخير الذکر به موجب 
يک بــرگ رضايت نامه عادی مــورخ 1392/12/10 اعالم نموده اســت نســبت به 
خانه خريداری شــده توســط متقاضی )آقای محمــود قربانعلی »کــه طبق گواهی 
ثبت احوال نــام خانوادگــی از قربانعلی کــر به آرمان دوســت تغيير يافته اســت«( 
درپــالک هــای 1753/1 و 1753/2 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهــان هيچ گونه 
اعتراض و ادعايی ندارد و آقای اصغر شــاه طالبی حســين آبادی بــه موجب گواهی 
ثبت احوال بــه شــماره 741864 ف / 23 فوت نموده اســت )همچنين ششــدانگ 
پالک هــای ثبتــی 2 و 9 فرعــی از 1753 اصلی واقــع در بخش 5 ثبــت احوال به 
ترتيب ذيل دفاتر الکترونيکی امالک به شــماره هــای 140020302024021355 و 
 140020302024021375 بنــام متقاضی ) آقای محمود آرمان دوســت فرزند رضا(

 دارای سابقه ثبت و صدور سند مالکيت می باشد( 
 لذا به منظور اطــالع عمومی مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشــته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مــدت دو ماه اعتــراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خود را بــه مراجــع قضايی تقديــم نماينــد. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقــررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07

م الف: 1363126  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/133 شــماره نامه: 140185602024005095- 1401/05/11 نظر به اينکه ســه 
دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی 4999/19967  واقع در بخش  5 ثبت اصفهان 
مستند مالکيت )به موجب تقســيم نامه 124528 مورخ 1390/03/09 دفترخانه اسناد 
رسمی 31 اصفهان( مورد ثبت صفحه 350 دفتر 1319 امالک به شماره ثبت 245518 
و شــماره چاپی ســند برگی 190069 الف 90  به نام آقای احمد فراســت سابقه ثبت 
و صدور ســند مالکيت دارد به موجب درخواســت 24014887 مورخ 1401/05/11 
بانضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شــهود آن ذيل شماره يکتای  000460 
و رمز تصديق 314503 و شــماره ترتيب 120769  مورخ 1401/05/01 مورد گواهی 
دفترخانه اسناد رسمی 31 اصفهان رسيده اســت اعالم نموده که سند مالکيت به علت  
جابجايی مفقود و درخواســت صدور المثنی ســند مالکيت نموده لذا مراتب  به استناد 
تبصره يک اصالحــی ذيل ماده 120 آئيــن نامه قانون ثبت در يــک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت 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 ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا 

 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
 م الف: 1363454 مهدي شــبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/134 ســند مالکيت ششــدانگ عرصه و اعيان پالک ثبتی 4355 فرعی از 14874 
اصلی مفروز و مجزی شــده از 4151 فرعی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان در صفحه 
44 دفتر 176 ذيل شــماره 36290 دارای ســند مالکيت اصلی بشــماره 323436 و 
طبق مستند مالکيت بشــماره 51693 مورخ 1382/08/17 بنام خانم نجمه منصوری 
طهرانی فرزند حسن بشــماره شناسنامه 2759 مسبوق به ســابقه است و اکنون آقای 
محمدرضا حور مهر فرزند ابوالقاسم بشماره شناســنامه 56551 اصفهان بشماره ملی 
1280993294 وکالتا از طرف خانم نجمه منصوری طهرانی بموجب وکالتنامه شماره 
100790 مورخ 1401/04/15 دفترخانه 17 اصفهان درخواســت صدور سند مالکيت 
المثنی نسبت به مالکيت موکل خود از پالک فوق را نموده اســت لذا به استناد تبصره 
يک اصالحی ذيل مــاده 120 آئين نامه قانــون ثبت مراتب در يــک نوبت آگهی می 
شود 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 کتبًا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تســليم و رسيد اخذ نمائيد تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1363041 موسوی رئيس ثبت منطقه شمال اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/135 شــماره نامه: 140185602033001682- 1401/05/15 نظر به اينکه سند 
مالکيت ششــدانگ يک قطعه زمين معروف باغ ماندعلی بشــماره  پالک ثبتی 1524 
فرعی از 33-  اصلی جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنــز ذيل ثبت 2547 صفحه 414 دفتر 
13-  امالک به نام عباسعلی صمدی فرزند ميرزا بشماره چاپی 968778 صادر و تسليم 
گرديده اســت ســپس بموجب دادنامه حصر وراثت 796 مورخ 1376/05/20 دادرس 
شــعبه دوم دادگاه عمومی نطنز نامبرده فوت ورثه حين الفوتش عبارتند از 1- فاطمه 
صمدی نطنزی )همسر( 2- تقی صمدی 3- حسين 4- حسن 5- نصرت 6- عصمت 
7-  عذری 8- بتول 9- شوکت 10- علی شــهرت همگی صمدی نطنزی )فرزندان( 
و الغير ســپس بموجب دادنامه حصر وراثت 795 مورخ 1379/06/14 دادرس شعبه 
دوم دادگاه عمومــی نطنز فاطمه صمدی نطنــزی فوت ورثه حيــن الفوتش عبارتند 
از نامبــردگان فوق الذکر و الغير ســپس بموجــب دادنامه حصر وراثــت 794 مورخ 
1376/05/20 رئيس شعبه اول دادگاه حقوقی نطنز علی آقا صمدی نطنزی فوت ورثه 
حين الفوتش عبارتند از: محمدرضا، عليرضا شــهرت هــر دو صمدی نطنزی و فاطمه 
صمدی نطنزی )فرزندان( و ربابه شير محمد )همســر( و الغير سپس عليرضا صمدی 
نطنزی فرزند علی آقا احدی از ورثه تقاضای صدور ســند مالکيت سهم االرث خود از 
مورد ثبت فوق اعالم داشته که سند مالکيت اوليه فوق الذکر نزد بتول صمدی نطنزی 
فرزند عباس می باشد که طی اخطاريه 14018560203300626 مورخ 1401/4/21 
به نامبرده اخطار گرديــده که پس از پايان يافتن مدت اعالم شــده در اخطاريه مرقوم 
مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت 
آگهی می شود  چنانچه کسی 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 
کتبًا 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 ســند مسترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 1363042 رحمــت الــه شــاهدي مديــر واحــد ثبتي حــوزه ثبت

 ملک نطنز

فقدان سند مالکیت
5/136 شــماره نامه: 140185602033001683- 1401/05/15 نظر به اينکه سند 
مالکيت مجاری يک ساعت از قنات مشهور کوی در شبانه روز سه شنبه  بشماره  پالک 
ثبتی 32-    اصلی رديف 32  جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذيل ثبت 18 صفحات 79 و 
82  دفتر 28-  امالک به نام عباسعلی صمدی نطنزی فرزند ميرزا عبدالکريم نسبت به 
چهل دقيقه و فاطمه صمدی نطنزی فرزند حسن نسبت به بيست دقيقه  بشماره چاپی 
199783 و 199784  صادر و تســليم گرديده است سپس بموجب دادنامه حصر وراثت 
796 مورخ 1376/05/20 دادرس شــعبه دوم دادگاه عمومی نطنز نامبرده فوت ورثه 
حين الفوتش عبارتند از 1- فاطمه صمدی نطنزی )همسر( 2- تقی صمدی 3- حسين 
4- حســن 5- نصرت 6- عصمت 7-  عذری 8- بتول 9- شــوکت 10- علی شهرت 
همگی صمدی نطنزی )فرزندان( و الغير ســپس بموجــب دادنامه حصر وراثت 795 
مورخ 1379/06/14 دادرس شــعبه دوم دادگاه عمومی نطنــز فاطمه صمدی نطنزی 
فوت ورثه حين الفوتش عبارتند از نامبردگان فوق الذکر و الغير سپس بموجب دادنامه 
حصر وراثت 794 مورخ 1376/05/20 رئيس شــعبه اول دادگاه حقوقی نطنز علی آقا 
صمدی نطنزی فوت ورثه حين الفوتش عبارتند از: محمدرضا، عليرضا شــهرت هر دو 
صمدی نطنزی و فاطمه صمدی نطنزی )فرزندان( و ربابه شير محمد )همسر( و الغير 
 سپس عليرضا صمدی نطنزی فرزند علی آقا احدی از ورثه تقاضای صدور سند مالکيت 
سهم االرث خود از مورد ثبت فوق اعالم داشته که ســند مالکيت اوليه فوق الذکر نزد 
بتول صمدی نطنزی فرزند عباس می باشد که طی اخطاريه 14018560203300626 
مورخ 1401/4/21 به نامبرده اخطار گرديده که پس از پايان يافتن مدت اعالم شده در 
اخطاريه مرقوم مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شــود  چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد 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 رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق 
 مقررات خواهد شــد. م الف: 1363066 رحمت اله شــاهدي مديــر واحد ثبتي 

حوزه ثبت ملک نطنز
فقدان سند مالکیت

5/137 شماره نامه: 140185602210003759- 1401/05/20 سند مالکيت ششدانگ  
پالک ثبتی شــماره 12761 فرعی از 2187  اصلی واقع در بخــش 6 ثبت اصفهان که 
بموجب سند انتقال شــماره 3365- 1384/10/25 تنظيمی دفترخانه 149 بهارستان 
به مالکيت آقای داوود داوودی در آمده و سند بشماره چاپی 6741241 الف- 99 )تک 
برگی( بشماره دفتر امالک الکترونيکی 139920302210018951 تسليم ايشان شده 
است و سپس خانم الهه عبدلی وکيل نامبرده بشــماره وکالتنامه 1389/11/6-4655 
تنظيمی دفترخانه 234 اصفهان  با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهاديه 
که امضاء شهود آن ذيل شماره يکتا 140102155887000726 و رمز تصديق 694757  
مورخ 1401/4/11  که به گواهی دفترخانه 234 اصفهان رسيده  مدعی است که  سند 
مالکيت آن بعلت جابجايی مفقود گرديده و نامبرده درخواست صدور سند مالکيت المثنی 
ملک فوق را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود ســند 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 نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف: 1363728  ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان

فقدان سند مالکیت
5/138 شــماره نامــه: 140185602023003521-1401/05/20   ســند مالکيت 
ده حبه و دو هفتم حبه مشــاع از هفتادو دو حبه ششــدانگ پــالک 2629/0 واقع در 
بخش 4 ثبــت اصفهان با شــماره چاپی 076615 بنــام طاهره مــدرس زاده خاتون 
آبادی در دفتر 222 صفحه 137 ســابقه ثبت و ســند داشــته که بصورت موروثی در 
سهم نامبرده قرار گرفته اســت که وراث مالک ضمن درخواســت صدور سند المثنی 
بشــماره 14013008114 مورخ 1401/04/06  با ارائه دو برگ استشهاد شهود با رمز 
تصديق 964581 و شــماره يکتا 140102153834000079 دفترخانه 286 اصفهان 
ســند مالکيت المثنی در اجرای ماده 120 آئيــن نامه قانون ثبــت و تبصره های ذيل 
 آن در شرف صدور اســت.  لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 
آئيــن نامه قانون ثبــت در يک نوبــت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقــوم يا وجود ســند مالکيت نــزد خود می باشــد از تاريخ 
انتشــار اين آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تســليم و رســيد اخــذ نمائيد تــا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکيــت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بديهی اســت اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيــت المثنی طبق مقررات خواهد شــد.  
م الف: 1363796   حســين زمانی علويجه سرپرست واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و 

امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/139 شــماره نامــه: 140185602023003523-1401/05/20   ســند مالکيت 
ســه حبه و ســه هفتم حبه مشــاع از هفتادو دو حبه ششــدانگ پالک 2632/0 واقع 
در بخش 4 ثبت اصفهان با شــماره چاپــی 076771 بنام طاهره مــدرس زاده خاتون 
آبادی در دفتر 222 صفحه 167 ســابقه ثبت و ســند داشــته که بصورت موروثی در 
سهم نامبرده قرار گرفته اســت که وراث مالک ضمن درخواســت صدور سند المثنی 
بشــماره 14013008113 مورخ 1401/04/06  با ارائه دو برگ استشهاد شهود با رمز 
تصديق 494399 و شــماره يکتا 140102153834000080 دفترخانه 286 اصفهان 
ســند مالکيت المثنی در اجرای ماده 120 آئيــن نامه قانون ثبــت و تبصره های ذيل 
 آن در شرف صدور اســت.  لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 
آئيــن نامه قانون ثبــت در يک نوبــت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقــوم يا وجود ســند مالکيت نــزد خود می باشــد از تاريخ 
انتشــار اين آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تســليم و رســيد اخــذ نمائيد تــا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکيــت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بديهی اســت اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيــت المثنی طبق مقررات خواهد شــد.  
م الف: 1363794   حســين زمانی علويجه سرپرست واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و 

امالک مرکزي اصفهان

آگهی تغییرات شرکت روشا رخداد نقش جهان سهامی خاص
 به شماره ثبت 66566 و شناسه ملی 14009696799

 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/02/01 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزی ، شهر اصفهان، محله مفتح ، خيابان رشحه ، کوچه اميرالمومنين 29 ]8[ ، 
پالک 3 ، ساختمان شفيق ، پالک قديمی 110 ، طبقه دوم کدپستی 8156899366 
تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان )1362503(



امیرآبادی: 

»ساپینتو « مجبور است مثل یک شطرنج باز مهره جا به جا کند
مهدی امیرآبادی در مورد بازی استقالل و سپاهان اظهار داشت: به نظر من هواداران باید صبور باشند. با یک بازی مشخص نمی شود که شرایط یک تیم خوب 
یا بد است. اگر به بازی استقالل و سپاهان دقت کرده باشید هر دو تیم با توجه به دوران بدنسازی که پشت سر گذاشته بودند کند بودند و پاس های اشتباه زیاد 
می دادند. نباید زود قضاوت کنیم. وی افزود: مشخص است که بدن های بازیکنان هنوز از دوران بدنسازی خارج نشده و مطمئن هستم که تا دو سه هفته دیگر 
شرایط بدنی بازیکنان بهتر می شود و در سرعت دادن به بازی هم بهتر عمل می کنند. این پیشکسوت فوتبال تاکید کرد: من همان روزی هم که ساپینتو سرمربی 
استقالل شد گفتم او یک هندوانه در بسته است. چون او شناختی از فوتبال و بازیکنان ایران ندارد. االن ساپینتو باید مثل یک شطرنج باز مهره هایش را انتخاب 
کند. وی با اشاره به جذب مهدی قائدی به عنوان یک وینگر در شــرایطی که این تیم دارای بازیکن در این پست بوده، گفت: من وقتی  این خبر را شنیدم تعجب 
کردم. نمی دانم این همه بازیکن در یک پست در اســتقالل به چه کار می آید. همه این بازیکنان هم برای خودشان اسم و رسمی دارند و همه می دانیم اگر هر 
بازیکنی بیرون بشیند ممکن است حاشیه هایی ایجاد شود. اگر ما در مورد این مسائل حرفی می زنیم برای این است که می خواهیم شرایط استقالل بهتر شود. 

یکشنبه 23 مرداد  1401 / 16 محرم 1444 / 14   آگوست 2022 / شماره 3599

 رونمایی از جانشین »شکیرا« در زندگی »پیکه«؛ ارتباط ستاره
 بارسا با کارمندش!

جرارد پیکه، ستاره قدیمی بارسلونا اخیرا در اتفاقی خبرساز پس از 12 سال زندگی مشترک از شکیرا جدا 
شد و این زوج به زندگی زناشویی خود پایان دادند. در این بین نکته جالب در خصوص پیکه این است 
که او خیلی زود پس از این جدایی با یک فرد جدید وارد رابطه شده است.فرد جدیدی که وارد زندگی 
اسطوره بارسلونا شده، کالرا چیا مارتی نام دارد که 23 ساله و دانشجوی رشته روابط عمومی است و برای 
شرکت برنامه ریزی رویدادهای جرارد پیکه به نام Kosmos کار می کند و به نوعی کارمند او به حساب 
می آید.نشریه سان حاال مدعی شده آن ها باهم در ارتباط هستند و چند ماهی هم از این ماجرا می گذرد.

 

پایان پادشاهی »لیونل مسی« در فوتبال؟!
لیونل مسی پس از ســال ها در فهرست توپ طال قرار نگرفت.فهرست ســی نامزد دریافت توپ طالی 
فرانس فوتبال منتشر شد که در کمال شگفتی نام لیونل مسی در این لیست قرار نداشت. این برای اولین 
بار از سال 2۰۰۵ است که نام لیونل مســی در میان نامزدهای اولیه توپ طال حضور ندارد.مسی ابتدای 
فصل 2۰21-22 از بارسلونا جدا شد و به پاری سن ژرمن پیوست و به خصوص در شروع کار با تیم فرانسوی 
نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد و همین موضوع باعث حذف نام برنده ۷ توپ طالی فرانس فوتبال از 
این فهرست شد.مسی در 1۵ حضور خود در فهرست توپ طالی فرانس فوتبال ۷ بار فاتح این جایزه شده 
و به جز یک دوره همیشه در بین سه نفر نهایی قرار داشته است. او سال گذشته هم بهترین بازیکن جهان 

شد و غیبت او در فهرست تنها یک سال پس از این اتفاق کمی عجیب به نظر می رسد.
 

نقشه جدید چلسی؛ معاوضه »آلونسو« با ستاره بارسا
انتقال مارکوس آلونسو، مدافع چلسی، به بارسلونا تا مشخص نشدن تکلیف فرانکی دی یونگ ممکن 
نیست.به نظر می رسد که کار بارسا در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی هنوز به پایان نرسیده و این باشگاه 
به صورت جدی به دنبال جذب آلونسو از چلسی است. توماس توخل در نشست خبری پس از بازی 
برابر اورتون این موضوع را بار دیگر تایید کرد و گفت که این مدافع اسپانیایی تا پیش از پایان پنجره نقل 
و انتقاالت از این باشگاه جدا خواهد شد.با این حال تا زمانی که معضل دی یونگ در نوکمپ حل نشود، 
بارسا شانسی برای جذب این بازیکن نخواهد داشت و حاال همه چیز بستگی به تصمیم نهایی این 
ستاره هلندی برای فصل پیش رو دارد.روزنامه اسپانیایی اسپورت که به باشگاه بارسا نزدیک است 
خبر داده که چلسی قصد دارد آلونسو را با دی یونگ معاوضه کند و به این ترتیب به هدفش برای جذب 
این بازیکن برسد؛ اما این در حالی است که او هنوز با جدایی از بارسا موافقت نکرده است. چلسی قصد 
دارد پیشنهاد قابل توجه 8۰ میلیون یورو به عالوه آلونسو را برای خرید این هافبک ارائه کند که شانس 
پذیرش آن از سوی مدیران بارسا بسیار زیاد است؛ اما مشکل اصلی خود دی یونگ است که حاال آینده 

آلونسو نیز به تصمیم نهایی او در این زمینه گره خورده است. 
 

ستاره سابق آرسنال:

یونایتد با این بازیکنان دیگر بزرگ ترین باشگاه دنیا نیست
پل مرسون، ستاره سابق آرسنال، به شدت از سیاست های نقل و انتقاالتی منچستریونایتد انتقاد کرد.

یونایتد در چند فصل اخیر با بحرانی جدی روبه رو شــده است و شکســت در اولین هفته فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر باعث شــد که این تیم فصل جدید را نیز با شرایطی مشــابه آغاز کند. ناکامی این 
تیم در جذب بازیکنان مدنظر اریک تن هاخ و انتقال ســتاره های نام آشــنا به اولدترافورد باعث شــده 
است که انتقادهای بسیاری از مدیران این باشگاه صورت بگیرد. مرسون در ستونش برای دیلی استار 
نوشت:»یونایتد باید به دنبال جذب بازیکنان بزرگ باشد، نه این که شرایط جذب مارکو آرناتوویچ را بررسی 

کند. این باشگاه باید درک کند که آرناتوویچ برای یونایتد به اندازه کافی خوب نیست.«

گزارش تحلیلی از پیروزی سپاهان مقابل استقالل؛

 »مورایس« پیروز نیمه مربیان

با بررسی شیوه بازی ســپاهان،دالیل موفقیت زردپوشان مقابل استقالل 
را می توان در ۴ فاکتور انتخاب تاکتیک درست، آنالیز دقیق از شیوه بازی 
رقیب،نظم تاکتیکی و آهنگ حرکتی بهتر زردپوشان و بازی خوانی درست 
مورایس خالصه کرد.ســپاهان در دیدار افتتاحیه لیگ مقابل استقالل به 
میدان رفت و با ارائه یک بازی حساب شده و منطقی، قهرمان فصل گذشته 
را شکســت داد تا از همین ابتدا برای ســایر مدعیان خط و نشان بکشد؛ 
زردپوشــان اصفهانی در چند فصل اخیر همیشــه در بازی های افتتاحیه 
پرقدرت ظاهر می شدند و امتیازات مهمی را جمع آوری می کردند، در بازی 
اخیر  نیز رویه همیشگی خود را ادامه دادند و با شکست استقالل، خودشان 

را به عنوان جدی ترین مدعی لیگ مطرح کردند.

سپاهان در قامت یک مدعی
ســپاهانی ها که در چند فصل اخیر در رســیدن به عنــوان قهرمانی ناکام 
مانده اند، در فصل جاری برای قدرت نمایی دوباره و قرار گرفتن در مســیر 
قهرمانی تدارک زیادی انجــام داده  و بازیکنان باکیفیــت و نامداری را به 
خدمت گرفتند. مدیران سپاهان در نخستین گام ،به همکاری شان با نویدکیا 
خاتمه بخشیدند و ژوزه مورایس را به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال خود 
برگزیدند. حضور یک مربی صاحب نام، جذب بازیکنان تراز اول و برنامه های 
آماده سازی اصولی، ســپاهان را تبدیل به یکی از مدعیان قهرمانی کرده و 

بسیاری از فوتبال دوستان منتظر رونمایی از آن بودند.
شاگردان مورایس در شرایطی مقابل استقالل به میدان رفتند که حضور یک 
مربی پرتغالی در رأس کادر فنی آبی ها، حساسیت این دیدار را دوچندان 
کرده بود و سرمربی هر دو  تیم به دنبال اثبات توانایی های خود بودند.هر دو  
تیم درحالی آماده حضور در دیدار افتتاحیه شده بودند که کسب 3 امتیاز این 
بازی برای شان ارزش باالیی داشت؛ سپاهانی ها قصد داشتند که از همین 
بازی ابتدایی امتیازات را جمع آوری کرده و جایگاه شان را به عنوان مدعی 
قهرمانی تثبیت کنند، شاگردان ساپینتو نیز که فصل گذشته بدون شکست 
به عنوان قهرمانی رسیده بودند و با 3۰ بازی بدون بخت رکوردار لیگ به شمار 
می آمدند، قصد داشتند با پیروزی مقابل سپاهان مدعی، رکوردشان را حفظ 
کرده و شروعی رویایی در لیگ داشته باشند اما به هدف شان دست نیافتند.

سپاهان مقابل استقالل هوشمندانه بازی کرد و از نظر تاکتیکی تیم پخته و 
کاملی نشان داد؛ مورایس با توجه به ناشناخته بودن شیوه بازی استقالل، 
ترجیح داد تا بازی را محتاطانه شروع کند و در نیمه دوم با تغییر تاکتیک 
به موقع تفکراتش را به رقیب هم وطن خود غالب کرده و برد ارزشمندی را 

به دست آورد.

سپاهاِن مورایس، باهوش و صبور
بررسی و آنالیز بازی ســپاهان نشــان می دهد که تیم مورایس، به دنبال 
اجرای فوتبالی نتیجه گرا، با حمالت کم تعداد اما به شــدت زهردار است؛ 
ســپاهان تیمی باهوش و صبور نشــان داد که از نظم تاکتیکی و انسجام 
تیمی خوبی بهره می گرفت و ســرعت باالیی در انتقال از فاز دفاع به حمله 
داشت.ســپاهانی ها با آرایش اولیه 3_3_۴ به میــدان آمدند و در ادامه 
بارها به سیســتم 1_3_2_۴ تغییر آرایش داده و در فاز دفاعی به شــیوه 

1_۵_۴ بازی می کردند. زردپوشان اصفهانی در دقایق ابتدایی بازی سعی 
داشتند تا با ایجاد فشار روی تیم اســتقالل، آبی پوشان پایتخت را به الک 
دفاعی کشانده و با پرس سنگین بازیکنان استقالل را وادار به اشتباه کنند. 
با این حال شیوه بازی استقاللی ها باعث شد تا بازیکنان سپاهان در ادامه 
تغییر تاکتیک داده و با شیوه 1_3_2_۴ بازی کنند.اولویت اول مورایس 
گل نخوردن تیمش بود و به همین دلیل تالش داشت تا با بستن زمین از 
یک سوم میانی زمین خودی، راه را برای حمالت استقالل بسته و مانع باز 
شدن دروازه تیمش شود. سپاهانی ها تالش می کردند تا با قطع توپ های 
پیاپی مانع شکل گیری حمالت استقالل شده و در حمالت با انتقال توپ به 
جناحین و استفاده از سرعت و قدرت حمل توپ دو زوج نورافکن_علی نژاد 
و رضاییان_احمدزاده با نفوذ به طرف مرکز یک ســوم دفاعی استقالل، از 
فضای خالی پشــت مدافعان کناری و عمق دفاع این تیم استفاده کرده و 

به گل برسند.

دو نیمه کامال متفاوت
مورایس به درستی تشخیص داده بود که ساختار دفاعی استقالل با مشکل 

روبه رو است و بازیکنان این تیم به ویژه در برگشت ها ضعف دارند و فاصله 
بین مدافعان مرکزی تیم ساپینتو زیاد است، به همین دلیل در نیمه دوم 
آرایش تیمش را تغییر داد و بازیکنان ســپاهان  تــالش کردند تا با فرار به 
جناحین و ارسال های عرضی، از فضای پشت مدافعان کناری و خألهای 
به وجود آمده در عمق دفاع استقالل استفاده کرده و موقعیت سازی کنند، 
نگاهی به بازی نشان می دهد که هر دو گل سپاهان با همین شیوه به دست 
آمده است.تقابل سپاهان و استقالل را می توان به دو نیمه کامال متفاوت 
تقسیم کرد؛ یک نیمه سرد و کسل کننده و نیمه دوم جذاب و تماشایی. بازی 
در نیمه نخست کیفیت پایینی داشت و بیشتر زمان بازی به درگیری های 
میانه میدان سپری شد، سپاهانی ها در خلق موقعیت با مشکل مواجه بوده 
و روند انتقال توپ این تیم کامل نبود. نقطه ضعفی که به درســتی توسط 
کادرفنی سپاهانی ها تشخیص داده شد و با تغییر تاکتیک به موقع روند 
حرکتی سپاهان تغییر چشمگیری کرد.سپاهان در نیمه دوم نمایش بدون 
نقصی ارائه داده و در فاز هجومی خوب ظاهر شــد. شاگردان مورایس در 
نیمه دوم موقعیت های خطرناکی را خلق کردند و از موقعیت های به وجود 

آمده نیز به خوبی بهره بردند.

خبر روز

رییس کمیته داوران:

بازیکن استقالل در محوطه جریمه سپاهان بزرگ نمایی کرد
رییس کمیته داوران فدراســیون فوتبال تاکید کرد، مهاجم اســتقالل در محوطه جریمه ســپاهان 
بزرگ نمایی کرده و پنالتی رخ نداده است.خداداد افشــاریان درباره اعتراض استقاللی ها به صحنه 
مشــکوک خطا روی آرمان رمضانی، مهاجم آبی پوشــان در بازی با ســپاهان در هفته اول لیگ برتر 
فوتبال، اظهار داشت: با توجه به اینکه هنوز فیلم  های بازی ارسال نشده و کارشناسی نکرده ایم تنها از 
روی تلویزیون نظر می دهیم. داور در 1۰ متری صحنه اســت و با این فیلمی که دیدم بازیکن استقالل 
بزرگ نمایی می کند و ادامه بازی بهترین تصمیم داور بود.وی افزود: نه فشاری به بازیکن وارد می شود، 
نه شارژی صورت می گیرد. در ادامه بازیکن استقالل بزرگ نمایی می کند. اگر به پای بازیکن استقالل 
نگاه کرده باشید، او شیرجه می زند! به رسانه ها هم توجه کنید نصف کارشناسان گفته اند پنالتی بوده و 
نصف دیگر گفته اند پنالتی نبوده است. وقتی شرایط این گونه باشد، باید حق را به داور بدهیم.رییس 
کمیته داوران فدراسیون فوتبال در واکنش به شکایت باشگاه استقالل از بیژن حیدری گفت: باشگاه 
استقالل رفتار خودش را دارد، اما ما به هیچ وجه به رفتار اداری باشگاه ها توجه نمی کنیم. هم طرفدار 
تیم ها هستیم و هم داوران خودمان. اگر داوری حقی از تیم ها ضایع کند طبق نظر داور و آنالیزها، اتفاقاتی 
برای او خواهد افتاد و داور را کنار می گذاریم. برای داوران هم تنبیه داریم و هم تشویق. روی هیچ داوری 
تعصبی نداریم. صحنه ها کامال واضح و شفاف است و اگر داوری اشتباه کند، هیچ مماشاتی نمی کنیم.

تفاوت رفتارهای مربیان پرتغالی استقالل و سپاهان کنار زمین
بازی تیم های استقالل و سپاهان جدای از نتیجه آن و جدالی که می توانست با حضور هواداران در اولین 
بازی لیگ برتر جذابیت های خاص خود را داشته باشد به یک دیدار تقریبا معمولی تبدیل شد و شاید 
تنها چیزی که باعث جذابیت آن بود، رفتارهای متفاوت دو سرمربی پرتغالی است.همان طور که از سابقه 
رفتاری ساپینتو مشخص بود این مرد پرتغالی در کنار زمین آرام و قرار نداشت و بارها هم به داور اعتراض 
کرد؛ اما در نقطه مقابل مورایس همتای هموطنش در نیمکت ســپاهان کمتر پیش آمد که کنار زمین 

رفتارهای عجیب از خود نشان دهد و آرام تر از رقیب خود بازی شاگردانش را هدایت کرد.
 

اولین گل لیگ تقدیم به خانواده »جهانبخش«!
مدافع راست پیکان بابت به ثمر رساندن اولین گل لیگ برتر بیست و دوم و همچنین پیروزی تیمش 
ابراز خوشحالی کرد.تیم پیکان در اولین بازی لیگ برتر موفق شد با نتیجه یک بر صفر مقابل ملوان به 
برد برسد و 3 امتیاز ارزشمند را به دست آورد. دانیال جهانبخش، مدافع راست جوان خودروسازان ضمن 
به ثمر رساندن گل برتری تیمش موفق شد اولین گل مسابقات لیگ را نیز بزند.جهانبخش درباره اینکه 
گلزنی یک مدافع راست موضوع جالبی است، تاکید کرد:  مطمئنا این گل برای من فراموش نشدنی 
است. خوشحالم که نقشی در موفقیت تیمم داشتم و دوست دارم این گل را به خانواده ام تقدیم کنم.

 

مدیرعامل مس کرمان استعفا داد
ساعتی پس از بازگشت اعضای تیم فوتبال مس کرمان از مسجد سلیمان، محمد کهندل مدیرعامل این 
باشگاه از سمت خود استعفا داد.این دومین باری است که کهندل در یکی دو هفته گذشته استعفای 
خود را تقدیم شرکت ملی صنایع مس ایران می کند. ظاهرا علت این استعفا دلخوری هایی است که او 
از مجموعه اداره کننده این باشگاه دارد و با توجه به مسائل پیش آمده ترجیح می دهد که با استعفای 
خود راه را بر بهبود اوضاع باشگاه نبندد. درباره این استعفا این گمان می رفت که اختالفی میان او و فرزاد 
حسین خانی رخ داده، اما این مسئله حقیقت ندارد و نزدیکان مدیرعامل این موضوع را به طور کامل 
تکذیب می کنند.کهندل با حضورش به عنوان مدیرعامل مس به ناکامی های نزدیک به یک دهه ای 

کرمانی ها برای بازگشت به لیگ برتر خاتمه داد.

مستطیل سبز

افشای رمز موفقیت 
»برانکو«، پشت پنجره های 

بسته
بارهــا و بارها در توصیــف هنرهــای برانکو 
ایوانکوویچ روی نیمکت پرسپولیس به این 
موضوع اشاره شده که او پشت 2پنجره بسته 
نقل وانتقاالتی نه تنها با سرخ پوشان قهرمان 
ایران شد، بلکه توانســت تیمش را به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا برساند. ورودی »صفر« 
در شــرایطی بود که این تیــم حق جلوگیری 
از خروج ها را نداشــت و چندیــن بازیکن در 
همان بازه زمانی از پرســپولیس جدا شدند.

در آن شرایط رســیدن به فینال آسیا و تکرار 
قهرمانی ها واقعا کار سختی بود؛ مخصوصا که 
یکی از قهرمانی های لیگ بعد از شکست برابر 
کاشیما و تخلیه روحی کامل تیم به دست آمد.

حتما چنان دستاوردی رمز و رازهایی داشته 
و حاال حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل فوالد 
که آن زمان در پرســپولیس نفر اول اجرایی 
بود، بخشــی از داســتان را بازگو کرده است. 
گرشاســبی می گوید: »من برای باز شــدن 
پنجره ها بی تابی می کردم، اما برانکو خونسرد 
بود و می گفت زیاد هم عجله نکن. شــرایط 
خوب اســت و اگر نیمکت شــلوغ باشد هم 
گرفتاری های خاص خودش را دارد.« طبیعتا 
این تفکر از ســوی مربی کــروات به تیمش 
تزریق شــده بود و کمک می کــرد بازیکنان 
با خودباوری و انگیــزه بــاال، بازی به بازی و 
تورنمنت به تورنمنت پیش بروند. شــاید اگر 
هر مربی دیگری بود، در آن زمان حسابی قیل 
و قال راه می انداخت و هر نتیجه ضعیفی را به 
پنجره های بسته ربط می داد. استراتژی برانکو 
اما چیز دیگری بود و مــزدش را هم گرفت.

حاال مقایسه کنید این رفتار او را با دیدگاه های 
کادرفنی فعلی تیــم که حتــی در پس یک 
تابستان پرسروصدا و بعد از جذب کلی ستاره 
هم دیرکرد در استخدام مهاجم خارجی را به 
یک بحران بزرگ تبدیل می کند و حتی گروهی 
از هواداران را به خیابان ها می کشــد! چنین 
رفتاری واقعا دور از انتظار است و ثمره ای غیر از 
تشدید تنش ها درون باشگاه و تخریب روحیه 

بازیکنان فعلی ندارد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

روز پایانی مسابقات 
تکواندوی کشورهای 

اسالمی در قونیه
تیم ملی تکواندوی ایران در مجموع 
زنان و مــردان به عنــوان قهرمانی 
دســت یافت. تیم ملی تکواندوی 
ایران در مجموع بانــوان و آقایان ۵ 
مدال طال، ۴ نقره و ۴ برنز به دست 
آورد و باالتر از تیم های ازبکســتان، 
مراکش و ترکیه عنــوان قهرمانی را 
به خود اختصاص داد. ازبکســتان 
با 3 طال و ۴ برنز نایب قهرمان شد. 

ریکاردو ساپینتو در نخســتین دیدار فصل و در کنار 
زمین، پر شور و با حرارت و البته بسیار معترض نشان 
داد.تجربه نخستین حضور ســاپینتو روی نیمکت 
استقالل، برای او خوش یمن نبود. سرمربی پرتغالی 
در همــان هفته اول به مصاف تیم پرمهره ســپاهان 
رفت و با 2 گل نتیجه را واگذار گرد تا رکورد یک فصل 
شکســت ناپذیری آبی ها باالخره شکســته شود.

نکته شاخص این دیدار در کنار زمین، اعتراض های 
ساپینتو به تصمیمات تیم داوری بود. اولین اعتراض 
جدی او به لحظه برخورد توپ به بدن فرشاد احمدزاده 
برمی گردد. جایی که ارســال رضــا میرزایی به روی 
دروازه به بازیکن سپاهان خورد و سرمربی استقالل 
اعتقاد به خطای پنالتی داشت.او در کنار زمین بارها به 

یاسر همرنگ، داور چهارم معترض بود و اعتقاد داشت 
که ســوت های بیژن حیدری به ضرر تیمش است. 
دیگر صحنه ای که ساپینتو روی آن معترض بود، بر هم 
خوردن تعادل رشید مظاهری پشت محوطه جریمه 
بود که قاضی میدان خطای سلمانی را اعالم کرد ولی 
ساپینتو معتقد بود که بازیکن تیمش مرتکب خطایی 
نشده است.همرنگ که به عنوان داور چهارم در کنار 
زمین روز فعالی را سپری کرد، با هر اعتراض ساپینتو 
مجبور بود که برای آرام کردن ســرمربی استقالل به 
سمت نیمکت آبی ها رفته و از او بخواهد که آرامشش را 
حفظ کند.در دقایق پایانی نیز که آرمان رمضانی درون 
محوطه جریمه تعادلش را از دســت داد، اعتراضات 
ساپینتو شــدت یافت و او باز هم معتقد بود که یک 

خطای پنالتی به سود اســتقالل اعالم نشده است. 
مسئله ای که توسط بسیاری از کارشناسان داوری نیز 
تایید شــد تا این بار اعتراض سرمربی پرتغالی بحق 
باشد و داور چهارم باز هم برای حفظ آرامش او در کنار 
زمین، مجبور به تذکر شود.ساپینتو در پایان بازی نیز 
وارد زمین مسابقه شد و با اعتراض به بیژن حیدری، 
نســبت به تصمیمات داور مســابقه معترض بود که 
قاضی میدان نیز ســعی کرد با به زبان آوردن برخی 

جمالت، سرمربی پرتغالی را به آرامش دعوت کند.

مربی پرتغالی عصبانی اما قابل مهار بود؛

داور چهارم از دست »ساپینتو« ذله شد

عکس: ایلنا
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شهردار مطرح کرد:

تمرکز شهرداری اصفهان بر اتمام پروژه های نیمه  تمام
شهردار اصفهان گفت: یکی از اولویت های این دوره مدیریت شهری، تمرکز بر اتمام پروژه های نیمه تمام 
به ویژه پروژه هایی است که باعث کندی رفت وآمد یا ایجاد آلودگی های بصری در سطح شهراصفهان شده 
است.علی قاسم زاده با بیان اینکه امسال محرم پرشــوری در شهر اصفهان داشتیم و مردم در مساجد، 
حسینیه ها و معابر اصلی شهر با ایجاد موکب ها و حرکت دســته جات عزاداری، شور حسینی را در شهر 
مضاعف کردند، اظهار کرد: پس از پایان مراسم عاشورا، پاکبانان بالفاصله شهر را به حالت اولیه بازگرداندند 
و شست وشوی خیابان های اصلی مناطق پانزده گانه شهر با استفاده از خودرو های مکانیزه انجام شد که 
امیدواریم بتوانیم در روز ها و شب های آینده وارد محله ها و خیابان های فرعی شویم.وی ادامه داد: یکی 
از اولویت های این دوره مدیریت شهری، تمرکز بر اتمام پروژه های نیمه تمام به ویژه پروژه هایی است که 
باعث کندی رفت وآمد یا ایجاد آلودگی های بصری در سطح شهر شده است، بنابراین  از هفته آینده هر دو 

هفته یک بار پروژه های عمرانی، فرهنگی و خدماتی را تا پایان سال رونمایی خواهیم کرد.
 

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خبر داد:

بودجه 1۸0 میلیارد ریالی برای آزادسازی خیابان بهشت
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر بیشترین آزادسازی این منطقه، در پروژه خیابان 
بهشت با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال انجام شده که شــامل حدود ۳۳ هزار متر مربع زمین بایر 
و حدود سه هزار متر مربع عرصه و اعیان منازل مسکونی می شــود. سیدسلمان قاضی عسگر  اظهار 
کرد: مدیریت آزادسازی و امالک شهرداری از بخش های مهم شهرداری است که رسیدگی به امالک 
و مستغالت، آزادسازی امالک و اراضی طرح ها و پروژه های شهری را بر عهده دارد و حجم گسترده ای 
از مراجعه شــهروندان به شــهرداری را به خود اختصاص داده اســت.وی اضافه کرد: هدف از انجام 
آزادسازی ها در منطقه ۹، سهولت در تردد شهروندان، بهبود وضعیت ترافیک، توزیع عادالنه امکانات و 
فضاهای عمومی شهر در حوزه حمل ونقل اســت که تاثیر بسزایی در رشد فرهنگی ساکنان این منطقه 
است.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان اضافه کرد: آزادسازی های منطقه ۹ بیشتر برای اجرای طرح های 
اصلی انجام می شود که در حال حاضر عالوه بر خیابان بهشت، فضای سبز اطراف کوه آتشگاه و تملک 
پیاده راه و مسیر گردشگری غرب هر دو به صورت تدریجی در حال انجام است.قاضی عسگر تصریح کرد: 
گلوگاه های اصلی در منطقه ۹ با توجه به اولویت بندی و بر اساس درخواست ساکنان محله یا مراجعه 

موردی مالکان، شناسایی می شود و در دستور کار قرار می گیرد.
 

رییس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شهری شهرداری اعالم کرد:
شست وشوی معابر شهر اصفهان با 4۷ دستگاه مکانیزه

رییس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شــهری شــهرداری اصفهان گفت: شست وشوی معابر شهر، 
المان های شهری و عالئم ترافیکی توسط ۴۷ دستگاه مکانیزه طی ۱۲ ساعت در روز در حال انجام است.

رامین میرعسگری اظهار کرد: شهرداری اصفهان با تالش بیش از دو هزار کارگر زحمتکش در بخش های 
نظافت و رفت و روب معابر شهری، فضای خوب و رضایت بخشی ایجاد کرده است، البته همکاری های 
مردم نیز مهم ترین عامل تاثیرگذار در تمیزی شهر بوده است.وی با بیان اینکه روزانه ۴۵ میلیون مترمربع 
از معابر شهر اصفهان نظافت می شود، گفت: در حال حاضر بخشــی از نظافت شهر به صورت مکانیزه و 
توسط ماشین آالت جاروی کوچک، متوسط و بزرگ صورت می گیرد، اما در بعضی معابر شهری به دلیل 
بافت سنتی امکان نظافت به صورت مکانیزه وجود ندارد.رییس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شهری 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه در محل هایی که به دلیل خارج از نوبت قراردادن زباله ها، شیرابه وجود 
دارد، توسط دستگاه های مکانیزه شست وشو انجام و حتی بخش هایی با پودر سنگ و آهک ضدعفونی 
می شود، گفت: دو دستگاه دیوار شوی، دیواره زیرگذرها را شست وشو می دهد، همچنین شست وشوی 

معابر، جداول و پیاده روهای شهر اصفهان به صورت روزانه انجام می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان گفته مرمتی که همچون گنبد مسجد امام)ره( اینگونه داربست بر پیکره اش باشد را قبول ندارم؛

دردسر داربست!

خردادماه  سال جاری بود که  اعالم شد گنبد مســجد امام )ره( در میدان 
نقش جهان پس از ۱۱ سال عملیات مرمت از بند داربست ها رها خواهد شد، 
ولی بعد از باز شدن قسمتی از داربست های گنبد، معایب و مشکالتی ازنظر 
ناهمواری در بخش هایی از آن مشاهده شد که مسئوالن امر قول دادند این 

مسائل با دقت، کار تخصصی و دلسوزانه برطرف شود.
 علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان در جمع خبرنگاران با اشــاره به مرمت و مشــکالتی که برای گنبد 
مسجد امام )ره( ایجاد شده، اظهار داشت: در اصفهان باید مقداری به نیمه 
پرلیوان توجه کرد چرا که آنچه در نظام و مدیریت شهری امروز اصفهان شاهد 
هستیم، برای من نوید آینده ای بهتر را می دهد. امروز در بافت به دنبال آن 
هســتیم که مردم را به عنوان صاحبان اصلی این بافت ببینیم و مدیریت 
شهری در این زمینه همراه است.وی گفت: خوشبختانه مجموعه مدیریت 
استان و شهر اصفهان به عنوان اصلی ترین خواستگاه این تفکر به دنبال آن 
است که مردم را با بافت آشتی دهد و آن را احیاکند. همچنین درخصوص 
وضعیت کنونی میزان پیشــروی بافت زدایی در اصفهــان باید گفت که در 
تصمیم گیری که در کمیسیون ماده ۵ در معاونت عمرانی اتفاق می افتد و 
پیوست فرهنگی که در شهرداری در حوزه بافت وجود دارد نوید بسیار خوبی 
برای احیای  مجدد بافت می توان داد.ایزدی پیرامون آنچه در مرمت گنبد 

مسجد امام)ره( به وقوع پیوسته و به چه میزان قابل بهبود است، خاطرنشان 
کرد: اینکه مردم دغدغه مسائل فرهنگی و مواریث فرهنگی را داشته باشند، 
اتفاق خوبی است. اگر این دغدغه را ۲۰ سال پیش داشتیم شاهد آسیب های 
کمتری در حوزه بناهای تاریخی بودیم. در قرن اخیر در مورد مسجد امام)ره( 

و گنبد آن در سال های ۱۳۱6 و ۱۳۲۸ اتفاقاتی بر پیکر گنبد وارد شده است.

مرمتی که همچون گنبد مسجد امام)ره( اینگونه داربست بر پیکره اش 
باشد را قبول ندارم

به گزارش تسنیم؛ وی با بیان آنکه مرمت بسیار سخت تر از بهسازی و نوسازی 
مجدد اســت، بیان کرد: در طول دهه ۸۰ به طور مجــدد تغییرات و مرمت 
اساسی درخصوص گنبد مسجد امام)ره( صورت می گیرد که مرمت به طور 
مجدد در سال ۱۳۸۹ به صورت کامل آغاز می شود. مرمت با وجود آنکه کار 
علمی و تخصصی است اما این تخصصی بودن گاهی با سلیقه های مختلف 
اجرا می شود. مرمتی که این نوع داربست بر پیکره بنای تاریخی ایجاد شود 
را قبول ندارم. وزن چندتنی که بر پیکره گنبد به واسطه داربست وارد شده که 
موجب ایجاد تصویر ذهنی مردم و مخاطبان از گنبد مسجد امام)ره( شده 
است مناسب نیست، به همین دلیل از روزی که در اصفهان بر سر کار آمدم 

اصرار بر باز شدن داربست از این گنبد داشتم. 

نوع نظارت بر مرمت گنبدهای مسجد امام)ره( و شیخ لطف ا...مشکل 
دارد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با بیان 
اینکه نگرانی هایی را درخصوص نقوش و اعوجاجات  گنبد مسجد امام)ره( 
پیش بینی می کردیم، گفت: یکی از نگرانی که وارد است، نوع نظارت ماست 
که مشکل دارد. ما بر مقوله مرمت هایی که انجام می دهیم نظارت را آمیخته با 
نگاه و متخصصان علمی این نوع فعالیت ها نمی بینیم و همین موضوع منجر 
به بروز مشکل در طوالنی مدت می شود. باید توجه داشت که میدان نقش 
جهان فضای عادی نیســت بلکه هویت تاریخی یک کشور است که همین 
امر آن را به ثبت جهانی رسانده اســت. وی افزود: نگرانی ما بعد از باز کردن 
داربست گنبد مسجد امام)ره( مشخص شد و فرضیه  ما در صورت بهره مندی 
از اهل فن صاحب سبقه در کنار علم روز نسبت به این گنبد نفیس حل خواهد 
شد چرا که مرمت علمی پویاست که به طور دائمی نیازمند به روزرسانی است. 
درخصوص مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا...، استاد رضایت به عنوان یکی 
از بزرگ ترین اساتیدی بودند که در حوزه کاشی داشتیم و استاد پاکدل نیز 
در حوزه مرمت گنبد مسجد امام)ره( یکی از قدیمی ترین افرادی است که 

در این حوزه فعالیت می کند که در این باره بحثی در مورد اشخاص نداریم.
ایزدی با اشــاره به وجود برخی مشکالت پشــت پرده، بیان کرد: برخی از 
مشــکالت اصلی ما به بودجه های کاری باز می گردد. در گذشته شیوه های 
قراردادها براساس قانون امانی بود که امروز پیمانی است و کار در حوزه میراث 
فرهنگی با پیمان به سرانجام نمی رسد. ما بایستی برای بناهای نفیس مان 
که واجد ارزش جهانی هستند نگاه و نسخه جداگانه داشته باشیم. امروز 
۱۲۰۰ میلیارد تومان برای مرمت کلی میدان نقش جهان نیاز است که با میزان 
دارایی های ما تطابق ندارد و باید توجه داشــت که میزان دارایی بر ســطح 

کیفیت مرمت اثرگذار است. 

برخی رفتارها لطمات جدی بر میدان نقش جهان و ابنیه های تاریخی 
وارد می کند

وی ادامه داد: امروز به دستور وزیر میراث فرهنگی، شورای عالی نظارت را در 
اصفهان تشکیل دادیم، باید بر آثار تاریخی اصفهان نگاه ویژه ای وجود داشته 
باشد چرا که ایران است و اصفهان، با مبالغ کنونی آنچه در اصفهان وجود دارد 
به سرانجام نمی رسد. میدان نقش جهان یک نسخه واحد و جداگانه نیاز 
دارد، همین امروز در بهار امسال تردد اتوبوس در بنای تاریخی واجد ارزشی که 
داریم خود معضل است چرا که آن بنا دیگر تکرارپذیر نخواهد بود که این دست 
موضوعات پیرو رفتارهای ما صورت می پذیرد. بخشی از رفتارها و اقدامات 

لطمات جدی بر پیکره میدان وارد می کند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان، اقدامات این ســازمان در راســتای تحقق 
شعار سال و استفاده از دانش بنیان ها را تشریح کرد.

مجید عرفان منش  اظهار کرد: با توجه به شعار سال، 
اســتفاده از شــرکت های دانش بنیان در دستور کار 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان قرار 
گرفته است و از شــرکت های موجود در شهرک های 
علم و فناوری استفاده می شــود.وی ادامه داد: طی 
فراخوانی، شــرکت های دانش بنیان فعال در حوزه 
فضای ســبز را برای همــکاری با ســازمان پارک ها 
دعوت و جلسات متعددی نیز با مراکز رشد و فناوری 

برگزار کردیم که این رویکرد در حال پیشروی است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه ماشــین آالت نگهداری فضای 
سبز شهری بیشتر برای حوزه کشاورزی ساخته شده 
اســت، تصریح کرد: نیازهای این سازمان همچون 
مبارزه با بیماری ها و آفات فضای ســبز شــهری و 
استفاده از فناوری های به روز در فضای سبز شهری، 
طی فراخوانی به شرکت های دانش بنیان اعالم شده 
اســت.وی با بیان اینکه تنها ۱۵۰ ســال از ایجاد علم 
فضای سبز می گذرد، تاکید کرد: به رغم اینکه بیشتر 
فعاالن حوزه فضای سبز شهری دانش آموخته حوزه 
کشــاورزی هســتند، در حوزه تجهیزات با توجه به 
هندسه فضای ســبز و گیاهان نیازمند دستگاه های 
خاص هســتیم که ایــن موضوع به شــرکت های 
دانش بنیان اعالم نیاز شد، همچنین جلساتی در این 
خصوص برگزار و از عرصه ها بازدید شد که قرار است 

این شــرکت ها راه کارهای اقتصادی و صنعتی ارائه 
کنند.عرفان منش با اشــاره به استفاده از پساب ها و 
آب های نامتعارف برای آبیاری فضای ســبز شهری 
اصفهان، اضافه کرد: 6۰ میلیــون مترمکعب نیاز آبی 
این عرصه هاســت که در حال حاضر بــا ۲۵ میلیون 
مترمکعب آبیاری انجــام می شــود و از این میزان 
هشــت میلیون مترمکعب آن، از پســاب فاضالب 
شهری با همکاری شرکت های دانش بنیان استفاده 
می شــود.وی با بیان اینکه از پساب فاضالب بیشتر 
برای آبیاری پارک های جنگلی اســتفاده می شــود 
و مدار توزیــع آن مجزاســت، تصریح کــرد: حدود 
۳۰۰ کیلومتــر خط لوله انتقال پســاب وجود دارد که 
شــرکت های دانش بنیان آن را اجرا کرده اند.عرفان 
منش خاطرنشان کرد: پساب شرکت آب و فاضالب به 
شرکت های دانش بنیان تحویل داده شده  و با کیفیت 

مطلوب تر از آنها تحویل گرفته می شود.

همکاری فضای سبز اصفهان با دانش بنیان ها

برگزاری نمایشگاه »سرآغاز نقش« در خانه صفوی
نمایشگاه »سرآغاز نقش« با محوریت آثار هنرجویان رشته نگارگری و با این هدف که افراد در همه سنین 
می توانند هنر نگارگری را با توجه به استعداد و توانایی خود بیاموزند، در خانه صفوی برگزار شده است.

الهام امین علی، مدرس هنر نگارگری با اعالم این خبر به ایســنا گفت: در نمایشگاه نگارگری »سرآغاز 
نقش« تعداد 6۰ اثر از ۲۰ هنرجوی رشــته نگارگری به نام های رویا براتی نیکو، سپیده جوادی فر، فریبا 
حاج حیدری، زهرا رحیمی، فاطمه رفیعی، مسیح روزبهانی، فرانک شــاهرخی، سهیل شباهنگ، آرام 
عباسی، زهرا عبدالهی، باران عبودیت، بهنود عبودیت، آصفه عمادفر، ناصر عمروآبادی، آوا محمدی، مهسا 
مرشدی، نیلوفر مسایلی، مرجان میرحاج، سمیه نورمحمدی و مهدی هاشمی پور ارائه شده است.این 
هنرمند با بیان اینکه نگارگرانی که آثار آن ها در نمایشگاه »ســرآغاز نقش« در معرض دید عالقه مندان 
قرارگرفته است در ســنین مختلف ۱۳ تا ۴۳ سال قرار دارند و دارای ســابقه های متفاوتی نیز در زمینه 
نگارگری هستند، افزود: آثار ارائه شده در این نمایشگاه با تکنیک قلم گیری و پرداز و با استفاده از آبرنگ  و 
گواش، به سبک نگارگری مکتب صفوی و با موضوع مینیاتورهای ایرانی، گل ومرغ  و تذهیب خلق شده اند.

امین علی درباره انتخاب عنوان »سرآغاز نقش« برای این نمایشگاه گفت: این نام ازاین جهت انتخاب شد 
که تمام ۲۰ هنرجوی حاضر در نمایشگاه اولین تجربه نمایشگاه نگارگری خود را می گذرانند و بیشترین 
هدف ما از برگزاری چنین نمایشگاهی این بود که نشان دهیم افراد در همه سنین می توانند هنر نگارگری 
را با توجه به استعداد و توان خود بیاموزند.این نگارگر هدف از برپایی نمایشگاه سرآغاز نقش را اهمیت 
بیشتر به سنت ها، ریشه ها و اصالت ها و همچنین نشان دادن فراگیری هنر نگارگری دانست و تاکید کرد: 
ایران سرزمین سنت و اصالت است و چقدر خوب می شد اگر تمام سنت ها و میراث زیبا و مفید ما حفظ 
و به نسل های آینده منتقل می شد. در این میان، هنر نگارگری یکی از هنرهای اصیل به شمار می رود که 
خوشبختانه در سال های اخیر مورد استقبال قرارگرفته و هنرجویان بسیاری به فراگرفتن این هنر روی 
آورده اند و من خوشحال هســتم که تا امروز با آموزش این هنر به عالقه مندان، برای حفظ و تداوم این 
هنر اصیل گامی هرچند کوچک برداشته ام.امین علی ضمن درخواست از اساتید و هنرمندان بزرگ برای 
آموزش هنرهای مختلف ایرانی به نسل جدید گفت: هنرهای ما نباید با ما تمام شوند، بلکه باید گسترش 
پیداکرده و با آموزش در بین عالقه مندان و هنرجویان بااستعداد توزیع شوند.به گزارش ایسنا، عالقه مندان 
برای بازدید از نمایشگاه »سرآغاز نقش« می توانند تا ۲6 مردادماه همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت 
۱۷ تا ۲۱ به نگارخانه خانه صفوی اصفهان، واقع در خیابان خاقانی، حدفاصل خواجه پطروس و وحید، 

جنب کوچه شماره ۲۱ مراجعه کنند.

 حمایت از احداث ساختمان های سازگار با محیط زیست 
در دستور کار شورای ششم

رییس کمیسیون خدمات شــهری، بهداشت، سالمت و محیط زیست شــورای اسالمی شهر از ارسال 
الیحه حمایت از احداث و توسعه ساختمان های سازگار با محیط زیست تا یک ماه آینده به صحن علنی 
شورای اسالمی شهر خبر داد.سیدامیر سامع در خصوص پیش نویس الیحه حمایت از احداث و توسعه 
ساختمان های سازگار با محیط زیست ، اظهار کرد: بحث ساختمان و سکونت در شهر یکی از مباحث بسیار 
مهم است.وی با بیان اینکه یکی از مؤلفه های اصلی برای داشتن شهر و زندگی باکیفیت تر، ساختمان های 
آن شهر است، ادامه داد: ساختمان های شهری باید دارای شــرایط الزم از جنبه های مختلف همچون 
مصرف آب، انرژی، مباحث زیست محیطی، فضای سبز، مســائل ایمنی، پدافند غیرعامل و مباحث 
مرتبط با پسماند برای یک زندگی مطلوب باشند.رییس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سالمت 
و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: امروزه ساختمان های شهری مصرف بی حد 
و ضابطه مندی در زمینه انرژی و آب دارند که این عامل متاثر از دالیل متعدد مانند مصالح ســاختمانی 
غیرمتناسب، درب و پنجره های غیرعایق، معماری های ساختمان ها، تجهیزات به کار رفته با کارایی پایین 
در ساختمان ها و اتکا به مصرف انرژی فسیلی است.وی افزود: امروزه با توجه به وضعیت موجود، باید 

شرایط ساختمان ها را روزبه روز بهینه تر کنیم و به سمتی پیش برویم.

با مسئولان

سوال روزاخبار

چرا درختان اصفهان شبانه 
قطع می شوند؟

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان گفت: قطع شبانه درختان 
به غیر از رعایت ایمنی عابران و افراد در محدوده 
خطر و مباحــث ترافیکی شــهر دلیل دیگری 
ندارد.مجید عرفان منش در پاســخ به چرایی 
قطع درختان در شــب به ایســنا گفت: گاهی 
اوقات وجود یک درخت خطرآفرین اســت و 
یا به علــت بیماری احتمال ســقوط آن وجود 
دارد، حتی ممکن است خودرویی با آن برخورد 
کرده و درخت به شدت آســیب دیده باشد که 
مجبوریم آن  را قطع کنیم.مدیرعامل ســازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان  ادامه 
داد: در اغلب اوقات ممکن است درخت در معبر 
ترافیکی قرار داشته باشد که در طول روز اجازه کار 
کردن نداشته باشیم و به علت اینکه قطع درخت 
با وجود رعایت موارد ایمنی از ســوی نیروهای 
سازمان، فعالیت پرخطری است، در برخی از 
مکان ها مجبور شویم به صورت شبانه کار کنیم.

وی با تاکید بر اینکه قطع شبانه درختان به غیر از 
ایمنی عابران و افراد در محدوده خطر و مباحث 
ترافیکی شهر دلیل دیگری ندارد، تصریح کرد: 
در مجموعه ما واحدی به نام واحد گیاه پزشکی 
وجود دارد که در مناطق ۱۵ گانه سطح شهر فعال 
هســتند. این واحد با کمک سه سازمان دیگر 
ازجمله مدیریت ناژوان، سازمان میوه و تره بار 
و ســازمان آرامســتان ها که فضای سبز دارند 
به طور مستمر از درختان شهر بازدید و وضعیت 
درختان را رصد می کنند.عرفــان منش درباره 
افزایش سقوط درختان در سطح شهر نیز گفت: 
اغلب اوقات مجموعه ای از عوامل فیزیولوژیک 
به گونه ای شــکل می گیرند که از ادامه حیاط 
یک درخت جلوگیری می شــود، بخش عمده 
از این عوامل به شــرایط اقلیمی و خشکسالی 
برمی گردد و ممکن است با مختصر وزش باد 
درخت از جا کنده شود.وی در خصوص استفاده 
از روش های علمی مدرن برای اسکن درختان 
گفت: برای اینکه در هنگام ســقوط درختان از 
ورود خسارت به شهروندان جلوگیری کنیم، از 
شیوه علمی و روش پژوهشی سنجش تراکم 

چوب استفاده کرده ایم. 

سکوبان ایستگاه متروی میدان انقالب اصفهان، کیف حاوی طال و مدارک جا مانده به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال را به صاحبش بازگرداند.طی روز های گذشته 
یکی از مسافران متروی اصفهان سراسیمه به ایستگاه متروی انقالب مراجعه کرد و از گم شدن کیف دســتی خود خبر داد؛ او که یک خانم حدود ۵۰ ساله 
بود، هنگام برگشت از مطب دکتر در خیابان شمس آبادی موقع انتظار برای رسیدن مترو، کیف دستی خود را روی سکوی ایستگاه جا می گذارد و هنگام سوار 
شدن در حالی که کیسه دیگری در دست داشته است، فراموش می کند کیف دســتی خود را که حامل مقداری طال و پول بوده است، بردارد.در همین هنگام 
»حمیدرضا زارع«، یکی از سکوبان های ایستگاه متروی میدان انقالب، متوجه جا ماندن این کیف دستی زنانه می شود. او کیف حاوی یک دستبند زنانه طال 
همراه فاکتور خرید، انگشتر و مقداری طالی سفید و نقره همراه با چندین کارت بانکی، مقداری پول نقد به ارزش ریالی ۵۰۰ میلیون ریال و مدارک آن را تحویل 
انتظامات مترو می دهد.شرکت متروی اصفهان در همین راستا ضمن توصیه به شهروندان در خصوص مراقبت از اشیای همراه خود، اعالم کرد، در صورتی که 

مسافر مترو وسیله یا چیزی را در سکو های انتظار جا بگذارد و سکوبان ها آن را پیدا کنند، آن را به انتظامات ایستگاه مربوطه تحویل خواهد داد.

کیف حاوی طال در ایستگاه مترو به صاحبش بازگردانده شد

هفتمین سالگرد 
تدفین شهدای گمنام 

غواص برگزار شد
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان 
گفــت: هفتمین ســالگرد تدفین 
شــهدای گمنام غواص بــا حضور 
خانواده های معزز شهدا، جانبازان، 
آزادگان و شــهروندان این منطقه 
در بوســتان بزرگ کوثر خوراسگان 

برگزار شد.

وز عکس ر
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معاون اداره استعدادیابی اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: 
ساالنه به طور متوســط بین 1۵0 تا 200 فقره عرصه در اســتان برای فعالیت های 
مختلف تولیدی و خدماتی شناســایی می شــود.علی نجفی اظهار داشت: پیرو 
منویات رهبر معظم انقالب و مســئوالن عالی رتبه کشور و در مسیر استعدادیابی 
اراضی در استان ساالنه به طور متوسط حدود 1۵0 تا 200 فقره تخصیص عرصه با 
مساحت میانگین 300 تا ۵00 هکتار برای فعالیت های مختلف تولیدی-خدماتی 
شناسایی و تایید می شود.وی افزود: این فرآیند قانونی مبتنی بر ضوابط فنی و 
معیارهای ابالغی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است که مسیر تغییر 
کاربری اراضی ملی را مبتنی بر اصول شــناخته شــده علمی با مد نظر قرار دادن 
محدودیت ها و ممنوعیت های تخصیص عرصه و هموار ســازی مســیر تولید و 
اشتغال میسر می کند.معاون اداره اســتعدادیابی اراضی اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: برابر ابالغیه وزیر محترم جهاد 
کشاورزی همه وظایف و اختیارات واگذاری اراضی ملی شده و دولتی جهت اجرای 
طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی موضوع مواد 31 و 32 آیین نامه اجرایی الیحه 
قانونی واگذاری و احیای اراضی از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور سلب 
و به سازمان امور اراضی محول و موضوع شناسایی، استعدادیابی، تعیین کاربری، 
تخصیص و بهره برداری از اراضی مذکور با هدف استفاده بهینه از سرزمین، حفظ 
تعادل اکولوژیک و توسعه پایدار به ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
واگذار شده است.وی اضافه کرد: در همین رابطه متقاضیان دریافت اراضی ملی 
شده و دولتی به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها مراجعه و بعد از تهیه 
نقشه مختصاتی پرونده مربوطه به منظور استعدادیابی اراضی مورد درخواست به 

ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری ارجاع می شود.

رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت شــهرداری اصفهان از برگزاری 6 کارگاه 
آموزشی در زمینه فرهنگ ســالمت در شــهریور ماه خبر داد.به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، هاجر ابراهیمی با اعالم این خبر گفت: 
به منظور افزایش تعداد مخاطبان کارگاه های آموزشی حوزه سالمت و ایجاد 
فرصت برای افرادی که امکان استفاده از ظرفیت فضای مجازی و شرکت در 
دوره های آنالین این مرکز را ندارند، 6 کارگاه آموزشی با محوریت ارتقای کیفیت 
ســالمت شــهروندان به صورت حضوری و با تدریس مربیان و متخصصان 
مربوطه تدارک دیده شده است.ابراهیمی افزود: از جمله این کارگاه ها آموزش 
پیشگیری از بیماری های شایع زنان است که روز 7 شهریورماه برگزار می شود. 
بهداشت فردی و عمومی هم عنوان کارگاه دیگری است که روز 9 شهریور ماه 
میزبان عالقه مندان است.وی از برگزاری کارگاه آموزش تغذیه سالم در روز 14 

شهریور خبر داد و اعالم کرد: کارگاه سالمت سالمندان روز 16 شهریور، کارگاه 
رشد و تکامل کودکان روز 21 شهریور و کارگاه خطرسنجی بیماری ها )دیابت( 
روز 23 شهریورماه میزبان عالقه مندان خواهد بود.رییس اداره توسعه فرهنگ 
سالمت شهرداری اصفهان با بیان اینکه همه این کارگاه های آموزشی از ساعت 
10 الی 11 و سی دقیقه برگزار می شوند، خاطرنشان کرد: هزینه ثبت نام در این 

دوره ها بسیار کم و مناسب همه اقشار است. 
وی افزود: عالقه مندان برای ثبت نام در این دوره ها می توانند از 20 لغایت 30 
مردادماه به اداره توسعه فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان واقع در خیابان 
جی، خیابان دکتر علی شــریعتی، روبه روی پارک شــریعتی، طبقه فوقانی 
سینما بهمن مراجعه کنند و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 3۵211990 

الی ۵ تماس بگیرند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان در دیدار با مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد: 
فوالد مبارکه همواره نقش ارزنده ای در توسعه فضا های آموزشی استان داشته 
است.مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان در دیدار با محمدیاسر طیب نیا، 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه  همواره نقش ارزنده ای در 
توسعه فضاهای آموزشی استان و بسیاری از مناطق محروم کشور داشته است. 
وی افزود: با برنامه ریزی های انجام شــده بــه دنبال ایجاد تحــول در نظام 
آموزشی و زیرساخت های آن در استان اصفهان هستیم. فوالد مبارکه گام های 
موثری در راستای افزایش سطح علمی و آموزشی در استان و کشور برداشته 
و با حمایت های خود در تسهیل امور آموزش وپرورش استان اصفهان و دیگر 
استان ها نقش بســزایی ایفا کرده که جای تقدیر و تشــکر دارد.محمدیاسر 
طیب نیا، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه نیز در این دیدار گفت:   فوالد مبارکه 
همواره در زمینه تعلیم و تربیت کارکنان خود و جامعه دغدغه مند بوده و به دنبال 
ارتقای جایگاه آموزش است و ایجاد تحولی بزرگ در سیستم تعلیم و تربیت 
کشور ضروری است.وی ادامه داد: فوالد مبارکه آمادگی دارد تا در راستای تحقق 

مسئولیت های اجتماعی خود، سطح همکاری با آموزش وپرورش را افزایش 
دهد تا سهمی در بهبود شرایط موجود داشته باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: پروژه باند دوم محور چادگان 
به تیران به طول 18 کیلومتر تا پایان امسال تکمیل می شود.

علیرضا قاری قرآن اظهار کرد: محور تیران به چادگان از محور های گردشگری 
پرتردد استان محسوب می شود که در میان محور های دو خطه استان اصفهان 

بیشترین و سنگین ترین ترافیک را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه طول این محور 31 کیلومتر اســت و در حوزه شهرستان های 
تیران و کرون و چادگان واقع شده اســت، گفت: در حوزه چادگان این مسیر 
18 بوده که از ابتدای چادگان تا کیلومتر 12.۵ در سنوات گذشته به بهره برداری 
رسیده است.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اذعان داشت: عملیات 
اجرایــی ۵.۵ کیلومتر باقی مانده در حــوزه چــادگان )از کیلومتر 12.۵ الی 
کیلومتر 18( از ســال 1400 آغاز و در دست اجراست.وی با اشاره به پیشرفت 
فیزیکی حدود 6۵ درصدی این بخش از پروژه عنوان کرد: تاکنون برای اجرا 
11.۵ میلیارد تومان هزینه شــده است.قاری قرآن بیان داشــت: با توجه به 

اولویت دار بودن پروژه بــا پیگیری های به عمل آمــده اعتبار خوبی برای آن 
اخذ شده و در صدد هســتیم تا به لطف خدا این پروژه را در حوزه شهرستان 
چادگان تا پایان سال تکمیل کنیم.وی با اشاره به اینکه چالش هایی در مسیر 
این پروژه وجود داشت، خاطرنشــان کرد: در جلسه شورای مشترک اداری 
استان اصفهان و شهرستان چادگان چالش های مرتبط با این پروژه مطرح، 
مصوبه ای اخذ و در خصوص آن تصمیم گیری شــد تا در اجرای این مســیر 

موانعی وجود نداشته باشد و کار با سرعت پیش برود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص بخشی از پروژه به طول 
13 کیلومتر که در حوزه شهرســتان تیران و کرون قرار دارد، اذعان داشت: در 
رابطه با مطالعات این محور در سال 1399 قرارداد با مشاور منعقد و مطالعات 
محور تیران به چادگان به صورت کامل انجام پذیرفت. همچنین براســاس 
برآورد های به عمل آمــده، اقدامات این میزان از پروژه حــدود 1۵0 میلیارد 

تومان اعتبار نیاز دارد.

معاون استعدادیابی اراضی اداره کل منابع طبیعی اصفهان:

ساالنهحدود۲۰۰فقرهعرصهبرایفعالیتهایاقتصادیشناساییمیشود

رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان خبر داد:

برگزاری6کارگاهآموزشیبامحوریتفرهنگسالمتدرشهریورماه

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

تکمیلدوباندهشدن۱۸کیلومترمسیرچادگانبهتیرانتاپایانامسال

در دیدار مدیرکل آموزش وپرورش استان با مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح شد:

فوالدمبارکههموارهنقشارزندهایدرتوسعهفضاهایآموزشیاستانداشتهاست
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