
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

سه شنبه 22  شهریور  1401
16 صفر  1444

13  سپتامبر  2022
 شماره 3625    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

رییس اتاق اصناف اصفهان تاکید کرده که طی سال های آینده چیزی به نام فرار 
مالیاتی نخواهیم داشت و تمام شیوه های دورزدن مالیاتی کسبه تحت رصد است؛

تخلف ممنوع!

۹ شهرستان استان 
 اصفهان فاقد سالن

 سینما هستند

مهارت پزشک اصفهانی 
در عمل جراحی غده 

تیروئید

سرمایه گذاری 11 
هزارو ۷33 میلیارد 

تومانی در بخش 
صنعت استان

تجهیز ۹5 درصد از 
نانوایی های استان 
اصفهان به کارتخوان 

هوشمند

 معاون اداره کل بهزیستی 
استان اعالم کرد:

 2 هزار خانواده
  اصفهانی در نوبت
 فرزندخواندگی

تشدید نظارت بر بازار در آستانه 
بازگشایی مدارس استان اصفهان

5

7

7

5

3

3

6

3

3
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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان:
خرید گندم در اصفهان 340 درصد 

افزایش یافت

پیشکسوت سپاهان:
به سپاهان انرژی مثبت بدهید

 سگ گردانی
 و سرگردانی مسئوالن

 گالیه شهروندان اصفهانی از پدیده سگ گردانی
 در معابر شهری افزایش یافته است؛

مسعود قنبری – شهردار سین

آگهی مزایده نوبت اول

بدینوسیله شهرداری سین در نظر دارد به استناد بند 4 مصوبه شماره 421 مورخ 1401/03/28 شورای محترم اسالمی شهر و با عنایت به ماده 7 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 در نظر دارد نسبت 
به فروش قدرالسهم خود از پالکهای مسکونی به شماره های 291  و 250 واقع در مجموعه تفکیکی امیرالمومنین با مشخصات ذیل اقدام نماید. 

1- کلیه مراحل بارگذاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. مزایده گزاران محترم می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

2- مهلت دریافت اسناد از روز دوشنبه مورخ 1401/6/14 تا روز یکشنبه مورخ 1401/6/20 و مهلت شرکت در مزایده تا آخر وقت اداری روز  پنجشنبه مورخ 1401/6/31 می باشد که پیشنهاد دهنده می بایست 
در مهلت تعیین شده پیشنهادات خود محتوی فیش واریزی نقدی بابت 5 درصد سپرده شرکت در مزایده را بر اساس جدول ذیل به شماره حساب 3100005348000 نزد بانک ملی به نام شهرداری سین 
بابت 5 درصد واریز و به همراه سایر مدارک و برگ پیشنهاد قیمت که باید به عدد و حروف پر شود را در سامانه بارگذاری نماید. پیشنهادات رسیده در ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1401/6/31 با حضور کلیه 

اعضا کمیسیون عالی معامالت که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد. 

ابوالقاسم خیابانی- شهردار انارک 

مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم

شهردای انارک در نظر دارد خرید و اجرای آسفالت 012 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
 کلیه مراحل برگــزاری فراخــوان از دریافت و تحویل اســناد فراخــوان تا بازگشــایی پاکت ها از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و 

مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/06/20
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/06/24

- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/07/04
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/07/06
- شماره مناقصه: 2001095473000011

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی به مبلغ 1۷5000000 ریال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه : استان اصفهان- شهرستان نایین- شهر انارک- بلوار امام خمینی)ره( – شهرداری انارک – 03146202014 

نوبت دوم

قیمت پایه به ازای هر متر مربعکاربریقدرالسهم شهرداریمتراژ کلشماره پالک ردیف

39/000/000 ریالمسکونی واقع در مجموعه تفکیکی امیرالمومنین129120032/35

38/500/000 ریالمسکونی واقع در مجموعه تفکیکی امیرالمومنین225025076/88

تلفن تماس: 031-4583451۷
www.seen-sh.ir :آدرس پرتال شهرداری

م الف:1376564 م الف:1380387

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir
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 مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان
 مطرح کرد:
 سرمایه 1000 میلیارد تومانی 
 شهرداری از پروژه های
 مشارکتی

س
فار

س: 
عک

حفظ آب حفظ زندگی است



واکنش »ترامپ« به انتخاب »ایوانکا« به عنوان معاون خود
دونالد ترامپ می گوید که اگر در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا شــرکت کند، به هیچ وجه 
ایوانکا ترامپ )دخترش( را معاون خود نخواهد کرد.به نقل از پایگاه خبری »شــی نوز« دونالد ترامپ، 
رییس جمهوری سابق آمریکا به اینکه چه کسی قرار اســت همراه او به عنوان معاون رییس جمهوری 
آمریکا در انتخابات ۲۰۲۴ شرکت کند، اشاراتی داشــته، اما تا االن هیچ گزینه ای را در این باره تایید یا رد 
نکرده بود.وی اخیرا در مصاحبه ای با شبکه ان دی تی وی در پاســخ به این سوال که آیا به ایوانکا ترامپ 
)دخترش( فکر می کند یا نه، گفت: ایوانکا؟ دخترم؟ هرگز به این فکر نکرده ام! ایده جالبی است، او هم 
آدم توانمندی است، اما نه، هرگز به او فکر نکرده ام.ترامپ سپس تاکید کرد که به هیچ وجه به ایوانکا به 

عنوان معاون خود فکر نخواهد کرد.

 قزاقستان؛ میزبان پاپ فرانسیس
رهبر مسیحیان کاتولیک جهان از همگان خواست دعای شان را بدرقه راه سفر او به قزاقستان که از آن به عنوان 
»زیارت صلح« یاد کرد، کنند.به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک 
جهان در سخنرانی خطاب به جمعیت مستمعین حاضر در میدان سنت پیتر شهر واتیکان ابتدا اشاره کرد که 
سفری سه روزه را به قزاقستان با هدف شرکت در یک اجالس سران مذاهب جهان انجام خواهد داد.پاپ 
فرانسیس ادامه داد:»این اجالس فرصتی برای دیدار با تعداد زیادی از نمایندگان مذهبی و انجام گفت وگو 
همچون برادران هم، با انگیز میل مشترک به صلح است؛  صلحی که جهان ما تشنه آن است«.رهبر کاتولیک 
ها گفت: »من از همه می خواهم دعای شان را بدرقه راه این زیارت صلح کنند.«وی امیدوار بود در جریان این 
سفر با اسقف اعظم کیریل، رهبر کلیسای ارتودکس روسیه دیدار کند اما اوایل تابستان جاری، کیریل از این 
اجالس بین مذهبی کناره گیری کرد.در سال ۲۰16 پاپ فرانسیس تبدیل به اولین پاپ کاتولیک ها شد که 

به دیدار رهبر کلیسای ارتودکس روسیه می رود.
 

نیویورک تایمز: 

اوکراین در ضدحمالتش از اطالعات آمریکا استفاده کرد
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که اوکراین و آمریکا در روزهای منتهی به ضدحمله کی یف در منطقه 
خارکیف، تبادل اطالعاتی خود را افزایش داده بودند.نیویورک تایمز مدعی شــد که به رغم اینکه آمریکا 
اطالعاتی درباره مراکز فرماندهی روسیه، انبارهای مهمات و دیگر اهداف روسی را به کی یف  می داد، اما 
مقامات اوکراینی در اوایل این مناقشــه، برنامه های عملیاتی خود را به همتایان آمریکایی نمی دادند، 
زیرا نگران بودند که این هماهنگی مداوم با آمریکایی ها نشــانه ضعف باشد و حمایت مداوم آمریکا را 
کم رنگ کند.اما به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، همه این ها در تابستان امسال تغییر کرد؛ کی یف به این 
نتیجه رسید که اشتراک برنامه هایش برای ضدحمله نه تنها واشنگتن را سرد نمی کند، بلکه تشویقش 
می کند تا کمک بیشتری به اوکراین بکند.این تغییر رویه، به آمریکا این فرصت را داد تا »اطالعات بهتر 
و مناسب تری درباره نقاط ضعف روسیه به اوکراین بدهد«.نیویورک تایمز نوشت، طرفین از اعالم اینکه 
سطح به اشتراک گذاری اطالعات چقدر بوده و آمریکایی ها تا چه حد در برنامه ریزی ضدحمله اوکراین 

نقش داشته اند، خودداری کردند.
 

»کرزای« از اعتراض دانش آموزان دختر در پکتیا حمایت کرد
رییس جمهوری سابق افغانستان از طالبان خواست تا دبیرستان های دخترانه را بازگشایی کنند و همچنین 
دانش آموزان دختر را که در والیت پکتیا در شرق افغانستان اعتراضاتی را به طور علنی انجام دادند، تشویق 
کرد.به نقل از خبرگزاری رویترز، حامد کرزای، رییس جمهوری ســابق افغانستان  که پس از به قدرت 
رسیدن طالبان در کابل ماند در توئیترش نوشت: »صدای دانش آموزان دختر در والیت پکتیا صدای تمامی 

دختران ما و افغانستان است.« وی افزود: ما از طالبان می خواهیم تا مدارس را باز کنند.

فعال سیاســی اصولگرا گفت: متاسفم و متاثرم از 
اینکه این همه اصالح طلبان رو دارند چون نتایج و 
آثار عملکرد آنها با هیچ آب و صابونی قابل شســت 
وشو نیست.وضعیت گرانی و فشــارهای سنگین 
معیشــتی بر مردم موضوعی نیســت که بر کسی 
پوشیده باشــد، در این میان اصالح طلبان که قصد 
دارند از آب گل آلود ماهی بگیرند، مدعی هســتند 

»تنها راه حل مشکالت کشور اصالحات است«.
ســیدمهدی هاشــمی درباره ادعای اصالح طلبان 
برای حل مشکالت کشور گفت: خیلی برای مطالعه 
ادعاهای پوچ اصالح طلبان فرصــت و زمان کافی 

ندارم؛ اما هر از گاهی که اظهارنظر آنها را می بینم یا 
می شنوم واقعا خنده ام می گیرد. باالخره عملکرد 
و کارنامه شــان وجود دارد و می توان میزان تطابق 

ادعاهای امروزشان را با آن کارنامه سنجید.
وی با اشــاره به فرصــت طلبی اصــالح طلبان از 
مطالبات انباشــته شــده مردم،  افزود:  البته مردم 
انتظار دارند و این انتظارات انباشــته شده از سال 
ها ناکارآمدی است، دولت ســیزدهم نیز مشغول 
رســیدگی به مطالبات مردم و رفع مشکالت کشور 
است؛ اما متاسفم و متاثرم از اینکه این همه اصالح 
طلبان رو دارند چون نتایج و آثــار عملکرد بد آنها با 

هیچ آب و صابونی قابل شســت وش نیست.این 
فعال سیاسی اصولگرا درباره برآورده نشدن انتظار 
مردم از دولت ســیزدهم، اظهار کرد: البته در برخی 
جاها ضعف هایی وجود دارد که این ضعف ها قابل 
قبول نیســت. امیدواریم تا پایان ســال جاری به 
رفع این مسائل بیشتر توجه شود و برنامه های در 
دست اقدام نیز با وضعیت بهتری به اجرا درآیند تا 

مسئوالن بتوانند پاسخ مطالبات مردم را بدهند.

فعال اصولگرا:

 نتایج عملکرد بد اصالح طلبان با هیچ آب و صابونی قابل 
شست وشو نیست

هاشمی طبا: 

مخالفان هم جای »رییسی« بودند همین کارها را می کردند
تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: نه کارهای دولت، آینده کشور را تامین می کند و نه مخالفان دولت حرفی برای گفتن دارند.این روزها منتقدان و حامیان دولت با 
دو زاویه نگاه کامال متناقض به وضعیت کشور می نگرند. دولت و هوادارانش دستاوردهای یک سال اخیر را چشمگیر و مثال زدنی توصیف می کنند،  در حالی که 
منتقدان بر این باور هستند که عدم تصمیم گیری دولت رییسی در موضوعات مختلف کشور را در وضعیت تعلیق و حتی عقب گرد قرار داده است.مصطفی هاشمی 
طبا در گفت وگو با نامه نیوز درباره اختالف دیدگاه منتقدان و حامیان در توصیف عملکرد دولت رییسی گفت: مشکالت اصلی کشور سر جایش باقی مانده و رفع 
نشده است. یعنی تحریم هستیم، نفت نمی توانیم بفروشیم یا اگر می فروشیم ارزان تحویل مشتری می دهیم، همچنان مشکالت بانکی داریم بنابراین همه 
معامالت ۲۰ درصد گران تر برای ما تمام می شود.وی افزود: فرض می کنیم دولت کارهای زیادی انجام داده است اما نه کارهای دولت، آینده کشور را امین می 
کند و نه مخالفان دولت حرفی برای گفتن دارند. مخالفان دولت هم اگر امروز جای آقای رییسی بودند نهایتا همین کارهای او را انجام می دادند؛ همان طور که 

دیدیم آقای روحانی چه کار می کرد.

خبر روز

وز عکس ر

جشن هفتاد و 
چهارمین سالگرد 
تاسیس کره شمالی

جشن هفتاد و چهارمین سالگرد 
تاسیس کشــور کره شــمالی در 
حالی برگزار شــد که این کشــور 
قانون جدیدی درباره اســتفاده از 
تسلیحات هسته ای تصویب کرد. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این 
قانون جدید، مذاکرات خلع سالح 

هسته ای را غیرممکن کرد.

ادعای آمریکا درباره نقش 
ایران در حمله سایبری 

علیه آلبانی
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی 
مدعی شد که ایران در دو حمله سایبری اخیر 

انجام شده علیه آلبانی نقش داشته است.
ند پرایس، ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
آمریکا در صفحه توئیتــرش با مطرح کردن 
ادعایی علیه ایران نوشــت: مــا قویا حمله 
سایبری ۹سپتامبر ]1۸ شهریور[ علیه آلبانی، 
یکی از متحدان مان در ناتو را محکوم می کنیم 
که به دنبال حمله سایبری 1۵ جوالی انجام 
شد.پرایس ادامه داد: به همکاری با آلبانی و 
دیگر متحدان و شــرکای مان ادامه خواهیم 
داد تا توانمندی دفاع سایبری مان را تقویت 
کنیم و بازیگران مخرب  را پاسخگو خواهیم 
کرد.این ادعای سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا در پی این موضوع مطرح می شــود 
که بر اســاس اعالمیه وزارت کشــور آلبانی، 
»سیســتم های اطالعاتی پلیس ملی روز 

جمعه مورد حمله الکترونیکی قرار گرفت«.
این وزارتخانه در بیانیه خود ادامه داد: »دولت 
به منظــور خنثی کردن این حمله ســایبری 
و تامیــن امنیت ســامانه ها، ســامانه های 
اطالعاتی نظارت بر بنــادر دریایی و هوایی و 
گذرگاه های مرزی را از دسترس خارج کرده  
اســت«.دولت آلبانی چند روز پیش اعالم 
کرده بود که روابط دیپلماتیک خود را با ایران 
قطع کرده اســت.پس از آنکــه آلبانی اعالم 
کرد روابط دیپلماتیک خود با ایران را به  اتهام 
حمالت سایبری قطع می کند، تهران نسبت 
به این موضــوع واکنش نشــان داد.وزارت 
خارجه ایران در بیانیه ای اتهامات تیرانا را رد 
کرد و گفت: »جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
یکی از کشورهای هدف حمالت سایبری به 
زیرساخت های حیاتی خود، هرگونه استفاده 
از فضای سایبری به عنوان ابزاری برای حمله 
به زیرساخت های حیاتی ســایر کشورها را 
مردود می داند و محکوم می کند.«جمهوری 
اســالمی ایران تصمیم دولت آلبانی به قطع 
روابط سیاســی اش با تهران را نســنجیده 

خواند.
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    رهبر معظم انقالب، سیاست های کلی برنامه هفتم را ابالغ کردند
به نقل از  پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت ا...خامنه ای در اجرای 
بند یک اصل 11۰ قانون اساسی، سیاست های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده 
است، به سران سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت و رییس ستاد کل نیروهای 

مسلح ابالغ کردند.
ایشان با تشکر از فعالیت فشرده اعضا و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال 
قوای سه گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست ها 
را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاست ها 

تاکید کردند.
سیاســت های کلی برنامه هفتم در هفت ســرفصل »اقتصادی«، »امــور زیربنایی«، 
»فرهنگی و اجتماعی«، »علمی، فناوری و آموزشی«، »سیاسی و سیاست خارجی«، 

»دفاعی و امنیتی«، »اداری، حقوقی و قضایی« و در ۲6 بند تصویب شده است.
متن نامه رهبر انقالب اســالمی و سیاســت های ابالغی برنامه پنج ساله هفتم به این 

شرح است:

»بسم ا... الرحمن الرحیم

سیاســت های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی »پیشرفت اقتصادی توأم با 

عدالت« تعیین شده است، ابالغ می  شود:

از اعضای محترم به ویژه رییس مکرم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه 

آن که با فعالیت فشرده و کوشــش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون 

ذی ربط، پیش نویس سیاست های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و 

نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می کنم.

مشارکت فعال و موثر دولت و مجلس و قوه قضاییه و سایر ارکان نظام نیز شایسته 

تقدیر است.

تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست ها و اجرای دقیق و مسئوالنه 

آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران خواهد بود 

همچنان که نظارت فعال هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حسن 

اجرای سیاست های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.

شایسته است برخی از راه های تحقق سیاست ها و الزامات مالی و شاخص های 

کّمی که در پیشنهادهای مجمع اســت و در مجموعه  سیاست های ابالغی مذکور 

نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه الیحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.

سیدعلی خامنه ای
20 شهریور 1401«

سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم

اقتصادی:
1- هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست های کلی مصوب، پیشرفت 
اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشــد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین 
می شود با تاکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید )منابع انسانی، سرمایه، فناوری 

و مدیریت(.
۲- ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال 
و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی 

از فعالیت های غیرمولد.
3- اصالح ساختار بودجه دولت از طریق:

_ احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی ها.
_ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.

_ تعیین تکلیف طرح هــای عمرانی نیمه تمام بــا واگذاری از طریق مشــارکت دادن 
بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح های عمرانی انتفاعی.

_ شفاف سازی و ضابطه مند کردن درآمدها و هزینه های شرکت نفت و سایر شرکت های 
دولتی در بودجه.

۴- ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکــرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه 
جاری دولت، ایجاد پایه های مالیاتی جدید، جلوگیــری از فرار مالیاتی و تقویت نقش 

هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
۵- استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای 

در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادالنه خدمات.

امور زیربنایی:
6- تامین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کاالهای اساسی و اقالم غذایی در داخل، 
همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سالمت و ایمنی مواد 
غذایی.اصالح الگوی کشت با توجه به مزیت های منطقه ای و منابع آبی و با اولویت بخشی 

به تولید کاالهای راهبردی کشاورزی.
7- اســتقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشــور و افزایش بهره وری حدود پنج 

درصدی آب کشاورزی.
-کنترل و مدیریت آب های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری 

و آبخوان داری.
-برنامه ریزی برای دستیابی به سایر آب ها و بازچرخانی آب های صنعتی و پساب.

۸- افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.
-افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.

-افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.

۹- اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشــران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر 
آینده نگری.

1۰-فعال سازی مزیت های جغرافیایی سیاسی و تبدیل جمهوری اسالمی ایران به مرکز 
مبادالت و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل ونقل با روان سازی مقررات و ایجاد 

و توسعه زیرساخت های الزم.
11- تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت های بالفعل و بالقوه و 

اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب های مرزی.
1۲- ارتقای نظام سالمت براساس سیاست های کلی سالمت.

فرهنگی و اجتماعی:
13-اعتالی فرهنگ عمومی در جهت تحکیم ســبک زندگی اســالمی ایرانی، تقویت 
همبســتگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تالش 
در جامعه با بســیج تمامی امکانات و ظرفیت های کشور، دستگاه ها و نهادهای دولتی 
و مردمی و افراد و شخصیت های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی موثر 

دولت از آن.
1۴-تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسالمی ایرانی 

و مواجهه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.
1۵- تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.

16- افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از 
فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق های موثر و اصالح فرهنگی.

17- توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.
1۸-ارتقای سالمت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد، 
حاشیه نشینی، طالق و فساد بر اساس شــاخص های معتبر و بهره گیری حداکثری از 

مشارکت مردم و با زمان بندی متناسب.

علمی، فناوری و آموزشی:
1۹- برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش های اسالمی ایرانی در فضای مجازی با 
تکمیل و توسعه شبکه ملی اطالعات و تامین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت 
سایبری در تراز قدرت های جهانی با تاکید بر مقاوم سازی و امنیت زیرساخت های حیاتی 

و کالن داده کشور.
۲۰- افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن ها به ویژه در 
حوزه های اطالعات و ارتباطات و زیســت فناوری و ریزفناوری و انرژی های نو و تجدید 

پذیر.روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

سیاسی و سیاست خارجی:
۲1-کنش گری فعال در دیپلماسی رســمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت سازی 
ارزشی و انقالبی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماســی و همکاری هدفمند و موثر 

سازمان ها و نهادهای مسئول در امور خارجی .
۲۲-تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت 

پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.

دفاعی و امنیتی:
۲3- تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقای بازدارندگی و اکتساب فناوری های اقتدار آفرین 
مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تاکید بر خودکفایی کشــور در سامانه ها، تجهیزات و 

خدمات اولویت دار با تخصیص حداقل پنج درصد بودجه عمومی کشور.
۲۴- تقویت زیرســاخت ها و بهینه ســازی ســاز و کارهای عمومی و دستگاهی برای 
مصون سازی و ارتقای تاب آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، 

شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل.

اداری، حقوقی و قضایی:
۲۵- تحول در نظام اداری و اصالح ساختار آن مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری با 
تاکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیالت موازی و غیرضرور، 
به روزرسانی قوانین و مقررات، اصالح روش ها و رفع فساد و زمینه های آن در مناسبات 

اداری.
۲6- روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تاکید بر:

-پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
-هوشمندسازی فرآیندها و بهره گیری از فناوری های نوین در ارائه خدمات قضایی.

-اجرای 1۰۰ درصدی حد نگار.
-حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.

-استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روش های مشارکتی و غیرقضایی در حل و 
فصل دعاوی.

-تقویت و تثبیت سهم قوه قضاییه از منابع بودجه عمومی دولت و تامین نیازهای مالی 
و استخدامی قوه قضاییه.

-باال بردن سطح علمی و شایستگی اخالقی ضابطان دادگستری.
_بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

بین الملل

عکس: فرارو
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تجهیز ۹5 درصد از نانوایی های استان اصفهان به کارتخوان 
هوشمند

دبیر کمیته گندم و نان اســتان اصفهان گفت: بیش از ۹۵ درصد از نانوایی های اســتان اصفهان از 
دستگاه کارتخوان هوشمند استفاده می کنند.

اصغر مهدوی، دبیر کمیته گندم و نان استان اصفهان در حاشیه بازرسی از واحد های نانوایی اظهار 
کرد: از ۴ هزار و ۴۶۰ واحد نانوایی استان ۴ هزار و ۲۰۰ واحد به این دستگاه مجهز شده اند.

وی افزود: با نصب این دســتگاه در نانوایی ها امکان رصد ۷ تخلف مثل فروش بر اساس سهمیه 
وجود دارد که شــامل تراکنش های کمتر از ۳۰ تراکم در سه شیفت و یا بسیار باالتر می شود و برای 
فروش اجباری نان کنجد دار و فروش در زمان های نامتعارف در ســه نوبت پیامک اخطار ارســال 
می شــود. مهدوی عنوان کرد: اســتفاده از کارتخوان ها قدیمی و فروش تعداد بیشتر نان از آنچه 
مشتری درخواست می کند و رعایت نکردن وزن و استفاده از کنجد از بیشترین تخلفات اعالم شده 

در سامانه ۱۲۴ است.
 

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان:

خرید گندم در اصفهان 340 درصد افزایش یافت
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: ۵۳ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان اصفهانی 

خریداری شد که نسبت به سال گذشته ۱۴۳ درصد رشد داشته است.
محسن ضیایی درخصوص خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: در فصل خرید تضمینی امسال که به 

پایان رسیده است، ۵۳ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان اصفهانی خریداری شد.
وی با بیان اینکه ارزش ریالی گندم خریداری شده امسال پنج هزار و ۶۵۱ میلیارد ریال است، افزود: 
این گندم ها توسط ۷،۰۹۱ کشاورز در قالب ۱۴،۸۲۲ محموله به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان 

اصفهان تحویل داده شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان گفت: با توجه به اینکه در سال گذشته ۲۲ هزار تن 
گندم از کشاورزان خریداری شد، امسال خرید تضمینی گندم  ۱۴۳ درصد رشد وزنی داشته است.

ضیایی اضافه کرد: همچنین ارزش ریالی گندم خریداری شــده از کشاورزان در سال گذشته ۱۶۵ 
میلیون ریال بوده، امسال ارزش ریالی خرید تضمینی گندم نســبت به سال گذشته ۳۴۲ درصد 

رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت شهرک های اصفهان:

 کارخانه های راکد در شرکت شهرک های صنعتی را 
فعال می کنیم

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان با بیان اینکه خروجی ایجاد شهرک های 
صنعتی باید اشتغال باشد، اظهار کرد: در سنوات گذشته زمین هایی واگذار شده که بخشی از آن ها 

ساخته شده، اما فعال نشده و بخشی هم اصال ساخته نشده است.
رسول سواری افزود: شــرکت شــهرک های صنعتی هزینه های زیادی برای ایجاد زیرساخت در 
شــهرک ها و نواحی صنعتی انجام داده اســت و افرادی زمین هایی را در اختیار گرفته اند که از این 
زیرساخت بهره برداری نمی کنند. ســواری گفت: پیگیری جهت تعیین تکلیف اراضی فاقد اقدام و 
فعال سازی کارخانه های راکد و زیر ظرفیت دستور کار جدی این شرکت است. مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه هدف اصلی ما به بهره برداری رسیدن زمین های 
صنعتی و ایجاد اشتغال است و دنبال پس گرفتن زمین ها نیستیم، اظهار داشت: تیم های کاری در 
معاونت صنایع کوچک و امور حقوقی شرکت شــهرک های صنعتی استان تشکیل شدند و با قوت 

دنبال این کار هستیم تا این اتفاق رخ دهد و خروجی آن به اشتغال منجر شود.

رییس اتاق اصناف اصفهان تاکید کرده که طی سال های آینده چیزی به نام فرار 
مالیاتی نخواهیم داشت و تمام شیوه های دورزدن مالیاتی کسبه تحت رصد است؛

تخلف ممنوع!

حدود سه سال پیش، مدیرکل وقت امور  زینب ذاکر
مالیاتی اســتان گفت که  بر پایــه آمار به 
دست آمده در این استان میزان فرار مالیاتی که قابلیت وصول دارد، بیش 

از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
بهروز مهدلو آن زمان )سال ۹۹( خبر داد که اداره کل امور مالیاتی اصفهان 
جزو نخســتین اداراتی بوده که از یک سال و نیم قبل تر برای جلوگیری 
از فرار مالیاتی اقدام کرده و به این منظور یــک اداره امور مالیاتی جدید 
ایجاد شده و گفت که در روزهای آینده نیز اداره دیگری برای ممانعت فرار 
مالیاتی ایجاد خواهیم کرد و شماری از پرسنل را به این بخش اختصاص 
خواهیم داد. با این حال نه تنها اصفهان که کل ایران با معضل بزرگی به نام 

فرار مالیاتی دست و پنجه نرم می کنند. 
باوجود اینکه از مالیات به عنوان یکی از پایدارترین منابع درآمدی دولت ها 
نام برده شــده ؛ اما فرار مالیاتی ازجمله چالش های بزرگی اســت که 
معموال در جوامع مختلف اثراتی مخرب مانند تورم و تضعیف اقتصادی 
را به دنبال دارد. معضلی که کشور ایران هم از آن مستثنا نیست و به کرات 
با این مســئله مواجه بوده است. حال آنکه در ســال های اخیر به دلیل 
گسترش تحریم های اقتصادی و کاهش فروش نفت و کسری بودجه 
ناشی از آن، دولت ها در پی جایگزینی این منابع درآمدی با درآمدهای 

مالیاتی بوده اند اما در مقابل، تالش غیرقانونی برای نپرداختن مالیات 
هم فراوان تر بوده است .اتفاقی که به نظر می رسد ثمره ای از فعالیت های 
غیررسمی و پنهان اقتصادی و فقدان سیاست هایی صحیح در راستای 
مقابله با آن باشد .طبق محاســبات ســازمان امور مالیاتی میزان فرار 
مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط 
به فرار مالیاتی و ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به اجتناب مالیاتی مربوط 
می شود.عباس مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در خصوص 
درآمدهای مالیاتی اصناف اصفهان می گوید: حدود پنج درصد مالیات 
کشور توسط استان اصفهان پرداخت می شود. حدود ۶۰ درصد از مالیات 
استان توســط اشــخاص حقوقی، پنج درصد مشــاغل و ۱۳ درصد از 
مالیات ها توسط حقوق بگیران پرداخت می شود. حدود ۲۰ درصد فعاالن 
اقتصادی نیز عوارض مالیات ارزش افزوده را پرداخت می کنند. عوارض 
ارزش افزوده و آالیندگی ســال ۱۴۰۰ که میان شهرداری ها، دهیاری ها و 
فرمانداری ها توزیع شد، ۴,۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.اما فرار مالیاتی 
کسبه هم یکی از چالش های حوزه مالیاتی اســت که البته در این باره 
رییس اتاق اصناف اصفهان گفته در ســال های آینده چیزی به نام فرار 

مالیاتی نخواهیم داشت
رییس اتاق اصناف اصفهان با تاکید بر اینکه طی سال های آینده چیزی 

به نام فرار مالیاتی نخواهیم داشت، گفت: زمانی که حساب شخصی افراد 
به طور نامتعارف باال رود، اصرار بر گرفتن پول نقد و دادن شماره حساب 
دیگری و ممانعت از کارت کشــیدن مشــتری و ... به نوعی دلخوشی 
برخی کســبه اســت، در حالی که حوزه مالیاتی با برنامه ریزی و دقت 
تمام حساب ها را بررسی می کند.رسول جهانگیری در گفت وگو با ایسنا، 
درباره جدا شدن تراکنش های تجاری از شخصی برای دریافت مالیات 
و ممانعت اصناف از دریافت کارت از مشتریان و اصرار بر گرفتن پول نقد، 
اظهار کرد: در سیستم فعلی مالیات تمام حساب های یک شخص، چه 
کارتخوان، چه شخصی، چه تجاری و ... همه رصد می شود.وی تاکید کرد: 
زمانی که حساب شخصی افراد به طور نامتعارف باال برود، اصرار بر گرفتن 
پول نقد و دادن شماره حساب دیگری و ممانعت از کارت کشیدن مشتری 
و ... به نوعی دلخوشی برخی کسبه اســت، در حالی که حوزه مالیاتی با 

برنامه ریزی و دقت تمام حساب ها را بررسی می کند.
رییس اتاق اصناف اصفهان افزود: عمال افراد یک حساب شخصی دارند 
که خانه، خودرو و ... خود را با آن خرید می کنند و مســتندات آن وجود 
دارد، حتی اگر این رقم در حساب تجاری کسبه وارد شود، قابل بررسی و 

راستی آزمایی است.
وی تصریح کرد: حوزه مالیاتی در حال به روزرسانی و عمال در آینده تمام 
حساب ها برای سیستم مالیاتی قابل بررسی است و طی سال های آینده 
چیزی به نام فرار مالیاتی نخواهیم داشــت و یا فرار مالیاتی به حداقل 
می رســد.جهانگیری درباره اینکه آیا امروز تمام کسبه باید دستگاه پوز 
متصل به سامانه جامع مالیات را داشته باشند، گفت: مشاغل به ترتیب 

اولویت بندی شده اند و آرام آرام به این سامانه متصل می شوند.
وی در خصوص گالیه اصناف به قانون جدید مالیات و تاکید بر استفاده 
از دســتگاه های پوز در خریدوفروش های خود، توضیح داد: باید توجه 
داشــت که جامعه کســب وکار ما هنوز به روز نیســت و به صورت سنتی 
فعالیت می کند.رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: در کشورهای اروپایی 
مطابق اســتاندارد در قبال ۴۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد، در حالی 
که در ایران به ازای هر ۴۰ نفر یک واحد صنفی و در اصفهان به ازای هر ۲۰ 
نفر، یک واحد صنفی وجود دارد.طبق گزارش دیوان محاسبات  در سال 
گذشته، از ۱۰۱هزار و ۸۲ نفری که در سامانه مالیاتی ثبت نام نکرده اند، ۲۴ 
هزار و ۲۴۷ نفر آن در تهران هستند که براساس گزارش های مختلف، جزو 
پول سازترین ها در کشــور بوده اند. فارس با ۷۵۶۰ نفر، اصفهان با ۶۱۷۸ 
نفر، خراسان رضوی با ۶۰۸۰ نفر، مازندران با ۵۱۰۰ نفر، آذربایجان شرقی 
با ۴۶۶۷ نفر، البرز با ۴۱۶۶ نفر و خوزستان با ۳۵۵۵ نفر در رتبه های دوم 
تا هشتم قرار دارند. اما به لحاظ ســهم و درصد نیز، طبق گزارش دیوان 
محاسبات، از مشموالن مشاغل جامعه پزشکی، وکال و مشاوران خانواده 
فعال در بخش خصوصی، تا پایان سال ۱۳۹۹ گرچه به طور میانگین در کل 
کشور ۶۵ درصد این مشموالن در سامانه امور مالیاتی ثبت نام نکرده اند. 
باالترین فرارمالیاتی مربوط به استان سمنان با ۸۰ درصد بوده است. پس 
از این استان؛ شاغالن سه صنف مذکور در استان کهگیلویه و بویراحمد با 

۸۷.۷ درصد در رتبه دوم فرار مالیاتی قرار دارند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان گفت: فروش گوشــت مرغ باالتر از 
نرخ مصوب ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان در فروشــگاه های 
اصفهان تخلف اســت.به رغم اینکه ستاد تنظیم بازار 
کشور و اســتان سال گذشــته نرخ مصوب ۵۹ هزار و 
۸۰۰ تومان را برای هر کیلوگرم گوشت مرغ تعیین کرد، 
بررسی های میدانی در شهر اصفهان حاکی از سه نرخی 
بودن این کاال در برخی فروشگاه هاست. به طوری که 
برخی خرده فروشی ها هر کیلوگرم مرغ را به نرخ ۶۳ 
هزار تا ۶۴ هزار تومان و مرغ شمال را به قیمت کیلویی 

۶۹ هزار تومان می فروشــند.از ســوی دیگر با اجرای 
طرح مردمی سازی، اصالح نظام یارانه ها و حذف ارز 
ترجیحی، هزینه های تولیــد در واحدهای تولید مرغ 
گوشتی و مرغ تخم گذار افزایش یافته و تولیدکنندگان 
با کمبود نقدینگی رو به رو شــدند و با وجود تسهیالت 
دولتی برای تامین نهاده ها اما تولیدکنندگان درصدد 
تغییر نرخ مصوب مرغ و تخــم مرغ به قیمت های به 
گفته آنها )منطقی( هســتند.در همین پیوند حسین 
ایراندوست، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار مهر با 
اشاره به اینکه قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ براساس 
اعالم ســتاد تنظیم بازار کشــور ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان 
است، اظهار داشت: کشــتارگاه ها ملزم به درج همین 
نرخ روی پاکت مرغ بوده و فروشگاه ها و مغازه ها نیز 

باید مرغ را با همین قیمت به مصرف کننده بفروشند.
وی ادامه داد: اگر مرغ باالتر از این نرخ در فروشگاهی 
فروخته می شود از خارج از استان وارد شده زیرا قیمت 
مرغ تولید داخل استان اصفهان طبق مصوبه کشوری 
همان ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است و مرغ شمال مبنای 
قیمت این کاال در استان نبوده و مورد تایید ما نیست 
اما متاسفانه برخی وارد می کنند و گران تر می فروشند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان ابراز داشت: تولیدکنندگان مرغ گوشتی 
و تخم گذار از زمانی که نرخ مصوب فروش این کاالها 
تعیین شد نیز معتقد بودند که قیمت تمام شده تولید 
مرغ باالتر از این مبلغ است و اکنون هم که با ارز نیمایی 
جوجه تولید می کنند قیمت تمام شده تولید افزایش 

یافته است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

فروش مرغ باالتر از 5۹,۸00 تومان تخلف است

خبر روز

احداث 3۷۸ واحد طرح نهضت ملی مسکن در شهرضا
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان شهرضا  گفت: در شهرستان شهرضا، تعداد ۳۷۸  واحد در قالب 
نهضت ملی مسکن با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است.غالمرضا سبزواری  اظهار کرد: 
همزمان با آغاز فعالیت دولت جدید، بحث خانه دار شــدن مردم با عزمی قوی و جدی در دستور کار 
دولت قرار گرفت و با تصویب قانون تولید مسکن توسط مجلس شورای اسالمی، ساالنه به طور متوسط 
یک میلیون مسکن مسکونی برای اقشار مختلف مردم در نظر گرفته شده است.وی افزود: بیش از ۱۵ 
هزار نفر از شهروندان شهرستان شهرضا در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که پنج هزار و ۶۲۵ 
نفر واجد شرایط در سامانه سمن وزارت راه و شهرسازی، به مرحله تایید نهایی رسیده اند.رییس اداره 
راه و شهرسازی شهرستان شهرضا ادامه داد: برای تامین زمین، قانون جهش تولید مسکن ۳۰۰ هکتار 
از اراضی دولت به محدوده شهرستان شهرضا و ۵۰ هکتار به شهر منظریه الحاق می شود.وی با اشاره به 
اقدامات این اداره در حوزه راه تصریح کرد: با حمایت مسئولین استان و شهرستان در حوزه احداث راه، 
اقدامات خوبی از جمله چهار خطه کردن محور شهرضا - مبارکه انجام شد که در سال ۱۳۹۸ به افتتاح 
رسید.سبزواری گفت: با افتتاح این پروژه در محور مواصالتی و پر تردد شهرضا - مبارکه، شاهد کاهش 

تصادفات در این محور بودیم که از اقدامات مهم اداره راه و شهرسازی به شمار می رود.
 

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان گلپایگان خبر داد:

پیشرفت ۷0 درصدی کمربندی وانشان در شهرستان گلپایگان
رییس اداره راه و شهرســازی شهرســتان گلپایگان با بیان اینکه طول پروژه های راهسازی شهرستان 
گلپایگان در مجموع ۱۰ کیلومتر است، گفت: عملیات زیر سازی کمربندی وانشان در حال اجرا بوده و بیش 
از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.غالمرضا امینی در خصوص مجموعه اقدامات به عمل آمده در حوزه های 
مختلف کاری این اداره اظهار داشت: در مبحث راهسازی با توجه به موقعیت شهرستان گلپایگان، طی 
بازدیدهای به عمل آمده توسط مسئولین مربوطه، در محل اتصال استان اصفهان به استان های غرب کشور 
طرح جانمایی ایستگاه راه آهن اراک - خمین - گلپایگان- اصفهان در چند موقعیت پیشنهادی، توسط 
مشاور در دست بررسی قرار دارد.  وی با اشاره به ضرورت تسریع در احداث کمربندی وانشان بطول ۲.۶ 
کیلومتر اذعان داشت: اکنون عملیات زیر سازی این پروژه در حال اجرا بوده و بیش از ۷۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد.  رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان گلپایگان اضافه کرد: به علت قرار گرفتن تاسیسات 
در قسمتی از مسیر این پروژه، نیاز به آزادسازی وجود دارد همچنین در صورت تخصیص اعتبارات الزم، 
پروژه تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.  وی با بیان اینکه طول پروژه های راهسازی شهرستان 
گلپایگان در مجموع ۱۰ کیلومتر است ،گفت: پیگیری های الزم به منظور تخصیص اعتبار پروژه های این 
شهرستان از جمله مطالعات باند دوم محور گلپایگان - دهق و کمربندی سعید آباد در رباط سرخ به طول 

حدود ۶ کیلومتر و کمربندی روستای درب امامزاده بطول حدود ۱.۵ کیلومتر به عمل آمده است.  

کارشناس امور باغبانی جهاد کشاورزی نطنز  اعالم کرد:

برداشت 12 هزار تن طالبی در نطنز
کارشناس امور باغبانی جهاد کشاورزی نطنز گفت: بیش از ۱۲ هزار تن طالبی از مزارع شهرستان نطنز 
برداشت شد.اسفندیار حاجی زاده در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: در سال زراعی جاری ۱۲ هزار تن 
طالبی که شامل گرمک و جانا بوده است، از مزارع شهرستان نطنز برداشت شد.وی افزود: ۳۰۰ هکتار از 
اراضی کشاورزی شهرستان نطنز زیر کشت طالبی و گرمک و جانا بوده که این میزان محصول برداشت 
شده است.کارشناس امور باغبانی جهاد کشاورزی نطنز پیرامون مقایسه برداشت این محصول با سال 
گذشته گفت: میزان برداشت این محصول نسبت به سال گذشته تفاوتی نداشته است.وی تصریح 
کرد: با توجه به موضوع بحران آب، همه این محصول زیر کشت آبیاری قطره ای بوده و به صورت غرقابی 
آبیاری نشده است.حاجی زاده خاطرنشان کرد: بازار هدف این محصول، تهران، قم و آذربایجان غربی 

و شرقی است که به این شهرها ارسال می شود.

کافه اقتصاد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبرداد:شهرستان ها

لزوم تخصیص اعتبار برای احیای تاالب گاوخونی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: از حدود ۴۷ هزار هکتار وسعت تاالب گاوخونی، تنها یک درصد آن رطوبت دارد.منصور شیشه فروش درباره اینکه منطقه 
تاالب گاوخونی یکی از ۱۴ کانون داخلی تولید ریزگرد ها در استان اصفهان است، اظهار کرد: این تاالب با ۴۷ هزار هکتار وسعت اکنون ۹۸ درصد آن خشک است و چنان چه 
به یکی از کانون های جدی تولید ریزگرد با اثرات زیست محیطی تبدیل شود، تشدید ریزگرد ها و ذرات گردوغبار تاالب می تواند پنج استان قم، تهران، چهارمحال وبختیاری، 
مرکزی و یزد را تحت تاثیر بحران فرسایش بادی قرار دهد.وی با اشاره به اهمیت و جایگاه تاالب بین المللی گاوخونی در اکوسیستم زیست بوم فالت مرکزی کشور و حفظ 
حیات پرندگان، جانداران و گیاهان مختلف، افزود: این تاالب در گذشته ساالنه میزبان ۱۵۰ هزار بال انواع پرنده بوده است، اما براساس آخرین سرشماری ساالنه کمتر از 
۷۰۰ پرنده مهاجر در این تاالب مشاهده می شود.شیشه فروش درباره اینکه طرح احیای تاالب گاوخونی اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: حفاظت تنوع زیستی و ذخایر 
ژنتیکی، حفظ فرصت های ارزشمند گردشگری، حمایت از ارزش های تاریخی و فرهنگی، تغییرات و تعدیل آب و هوای منطقه، کنترل سیالب، پاالیش آالینده ها و تصفیه 
پساب از کارکرد های ارزشمند تاالب گاوخونی است که با احیای این تاالب بین المللی، مخاطرات زیست محیطی و بیابان زایی در سطح استان نیز کاهش پیدا می کند.

کاهش صادرات؛ نگرانی این 
روزهای شورای ملی زعفران

رییس شــورای ملی زعفران گفت: چین تا 
پارسال بزرگ ترین هدف صادراتی زعفران 
ایران بوده، اما امسال صادرات به آن کشور 
کاهش زیادی یافته است. صادرات زعفران 
به چین در پنج ماهه ابتدای امســال ۶۱۸ 
کیلوگرم به ارزش ۸۲۴ هزار و ۱۷۱ دالر بوده 
در حالی کــه در پنج ماهه ابتدای پارســال  
ســه هزار و ۶۹۱ کیلوگرم زعفــران به ارزش 
یک میلیون و ۹۳۲ هزار و ۱۲۰ دالر به چین 

صادر شده بود. 

عکس خبر روز

سرمایه گذاری 11 هزارو ۷33 
میلیارد تومانی در بخش 

صنعت استان اصفهان
مدیرکل صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهــان گفــت: از ابتدای دولت ســیزدهم 
تاکنون در مجمــوع ۱۱ هــزار و ۷۳۳ میلیارد 
تومــان در بخــش صنعت اســتان اصفهان 
سرمایه گذاری شده است.امیرحسین کمیلی 
اظهار کــرد: ۱۱ هــزار و ۷۳۳ میلیــارد تومان 
ســرمایه گذاری صرف راه اندازی ۵۸۶ واحد 
تولیدی و صنعتی شده است.وی ادامه داد: با 
وجود محدودیت ها، تحریم ها و کرونا با فعال 
شدن این واحد های تولیدی و صنعتی برای 
۱۲ هزار و ۲۳۰ نفر اشتغال مستقیم در استان 
ایجاد شــد.مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان با بیان اینکه ظرفیت باالیی 
برای کار، فعالیت و تالش در استان اصفهان 
وجود دارد، اظهار داشت: طی یک سال اخیر 
۵۸۶ فقره پروانه پروانه بهره برداری صنعتی 
در این استان صادر شده اســت.وی با بیان 
اینکه در یک سال گذشــته هزار و ۳۰۳ مجوز 
صنعتی در استان صادر شد، اضافه کرد: میزان 
سرمایه گذاری برای این تعداد جواز تاسیس، 
۶۰ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان با اشــتغال ۳۵ 
هزار و ۶۹۵ نفر است.کمیلی خاطرنشان کرد: 
در یک سال گذشته ۱۴۱ جواز طرح توسعه با 
هفت هزار و ۵۹۱ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
و اشتغال زایی برای ســه هزار و ۳۹۷ نفر در 
استان صادر شده است.وی بیان کرد: در یک 
سال گذشته ۱۱۴ پروانه بهره برداری صنعتی در 
زمینه ساخت منسوجات با سرمایه گذاری سه 
هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی برای 
سه هزار و ۸۰ نفر صادر شــده است.مدیرکل 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
در یک ســال اخیر ۶۲ پروانه بهــره برداری 
صنعتی در بخش محصوالت فلزی فابریکی 
با یک هزار و ۱۴۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
و اشــتغال زایی برای یک هزار و ۹۹۲ نفر، ۶۱ 
پروانه بهره برداری صنعتی در زمینه ساخت 
ماشین آالت و تجهیزات با ســرمایه گذاری 
۵۲۱ میلیارد تومانی و اشتغال زایی برای یکهزار 

و ۲۰۸ نفر صادر شده است.
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نایین یکی از شــهرهای اصفهان در منطقه دشــت کویر است که باتوجه به 
بناهای کهن این شــهر، قدمت آن به بیش از ســه هزار ســال می رســد. 
جاذبه های گردشــگری نایین متعلق به معماری دوران مختلف است و با 
تلفیق بافت شهری قدیم با تاثیرپذیری از شرایط محیط طبیعی، نیازهای 
شهری و لزوم امنیت شهر در برابر مهاجمان ساخته شده اند. در این مطلب 

نگاهی به مهم ترین دیدنی های تاریخی و طبیعی این شهر می اندازیم.

خانه تاریخی پیرنیا )موزه مردم شناسی نایین(
خانه تاریخی پیرنیا یکی از مهم ترین خانه های تاریخی شــهر نایین است که 
معماری آن با الهام از خانه های کویر مرکزی ایران بنا شــده اســت. این خانه 
۴۰۰ساله در دوران حکومت صفویه بنا شده و شــامل قسمت های مختلفی از 
جمله ورودی، داالن های متعدد، هشتی، غالم گردش، ایوان شاه نشین، اتاق 
نشیمن، گودال باغچه و باغ می شــود. در حال حاضر این خانه محل نمایندگی 

میراث فرهنگی نایین و موزه مردم شناسی نایین است.

مسجد جامع نایین )مسجد علویان(
مسجد جامع نایین با الهام از مسجد پیامبر در مدینه به سبک خراسانی بنا شده 
است. این مسجد از معدود مساجد اولیه شبستانی است که کمتر دستخوش 
تغییروتحول شــده و صورت اولیه خود را تا امروز حفظ کرده است. ساختمان 
اولیه آن در قرن دوم هجری قمری ساخته شده که در حال حاضر قسمت زیادی 

از مسجد فعلی را تشکیل می دهد.

قلعه محمدیه )عاشورگاه(
قلعه محمدیه یکی از معروف ترین بناهای نایین است که در باالی کوهی مشرف 
به محله محمدیه احداث شــده است. طبق نظر کارشناســان و بنا بر موقعیت 
سوق الجیشــی این قلعه، احتماال از آن به عنوان دژ دفاعی اســتفاده می شده 
است. شکوه این قلعه چنان زیاد است که از جای جای محله محمدیه می توانید 
ابهت آن را تماشــا کنید. قدمت این قلعــه را مربوط به دوران پیش از اســالم 

می دانند و برخی آن را »عاشوراگاه« هم می نامند.

بازار تاریخی نایین
بازار تاریخی نایین از قدیمی ترین بازارهای سنتی ایران و اصلی ترین معبر مهم 
و مرکز تجاری شهر نایین در دوران گذشته بوده اســت. ورودی این بازار یکی از 
دروازه های قدیم شــهر بوده که به »دروازه تاریخی چهل دختران« نیز معروف 
است. بنای اولیه بازار را متعلق به دوره ایلخانان می دانند و بیشتر رونق آن مربوط 

به دوران حکومت صفویه است.  

خانه تاریخی امامی
خانه تاریخی امام در محله تاریخــی »کلوان« قرار گرفتــه و متعلق به دوران 
صفویه است. بنای این خانه در دوران قاجار نیز تغییراتی را در فضاها و معماری 
خود داشته اســت. این خانه در قدیم از چندین خانه تشــکیل می شده و در 
دوران حکومت قاجاریان به عنوان خانه امام جمعه شهر نایین یعنی »خاندان 

امامی ها« و »محمد سعید امامی« استفاده می شده است.

دو آب انبار تاریخی با بادگیر
آب انبار معصومانی، یکی از آب انبارهای اصلی شــهر نایین است که توسط فرد 
خیری به همین نام در دوران پهلوی در محله »چهل دختران« کنار »دروازه چهل 

دختران« ساخته شده و به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

قلعه رستم
قلعه رستم در روستای بافران در شرق شهر نایین قرار گرفته است. متاسفانه در 

حال حاضر به دلیل عدم رسیدگی به آن در حال تخریب و ویرانی است.

آسیاب آبی با سنگ های آسیاب
آسیاب آبی ریگاره، در محله محمدیه شهر نایین بنا شده است و به عنوان یکی 
از شاهکارهای معماری و تاریخی شهر محسوب می شــود. در محوطه اصلی 
آسیاب در عمق ۲۵ متری، شاهد فضاهای متعددی نظیر اتاق ها، محل اصطبل 

و محل قرار گرفتن سنگ های آسیاب و تنوره خواهید بود.

    خانه فاطمی ها
خانه فاطمی ها در محلــه نوآباد مقابل بازار تاریخی شــهر ناییــن قرار گرفته 
اســت و به عنوان یکی از مهم ترین خانه های تاریخی و ســنتی شهر نایین در 
دوران قاجاریه به شــمار می آید. این خانه در حال حاضر در مالکیت نمایندگی 

میراث فرهنگی و گردشگری شهر نایین و در حال مرمت است.

کاروانسرای بالباد

یکی دیگر از جاهای دیدنی نایین، کاروانســرای بالبــاد در کیلومتر ۲۳ جاده 
اصفهان به نایین است که در دهستان »الی سیاه« در مجاورت روستای »بالباد« 
واقع شده است. این کاروانســرا دارای دو هزار مترمربع مساحت و ۲۶ حجره 

است و از بناهای تاریخی مربوط به دوران صفویه به شمار می رود.

مسجد بابا عبدا...
بنای تاریخی مسجد باباعبدا...در شهر نایین استان اصفهان، ابتدا به صورت گنبد 
مقبره ای در دوران ایلخانی بوده و سپس مسجد در کنار آن توسعه یافته است. 
طبق کتیبه ای که متعلق به سال ۷۰۰ هجری قمری است، گفته می شود که این 
مسجد در اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن هشتم هجری قمری ساخته شده است.

آتشکده سپرو
آتشکده سپرو،  در روستای سپرو در ۳۰ کیلومتری شمال غربی شهر نایین بر فراز 
شیرکوه جا خوش کرده است. این آتشکده که مردم محلی به آن »چهاردری« 
نیز می گویند، در لیست آثار باســتانی متعلق به دوران ساسانیان ثبت شده و 

اکنون در حال ترمیم و بازسازی است.

باغ مصلی
باغ مصلی یکی از آثار تاریخی و دیدنی قابل توجه شهر نایین است. این باغ زیبا 
و وسیع تا چند سال پیش تفرجگاه مردم در ایام تعطیل بوده و بقعه داخل آن 
نیز زیارتگاه نایینی ها محسوب می شده است. بقعه موجود در این باغ متعلق به 

پیشینیان »خاندان پیرنیا« است.

  ایران گردی

مفاد آراء
6/161 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5914 - 1401/05/24 هيات سوم آقای ابراهيم نصر اصفهانی 
به شناسنامه شماره 69 کدملي 1290068143 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به نه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه  ششــدانگ باستثنای بهای ثمنيه اعيانی  يکباب 
ساختمان به مســاحت 356/23 متر مربع از پالک  527 فرعی از 5  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب مالکيت شــهال  محمود زاده طبق سند 
انتقالی 56345 مــورخ 1359/08/15 دفترخانه 5 اصفهان و مالکيت حســن نصر 

اصفهانی مورد ثبت صفحه 556 دفتر 313 امالک 
رديف 2- راي شماره 5915 - 1401/05/24 هيات سوم آقای ابراهيم نصر اصفهانی 
به شناسنامه شماره 69 کدملي 1290068143 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به نه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه  ششــدانگ باستثنای بهای ثمنيه اعيانی  يکباب 
ساختمان به مســاحت 356/23 متر مربع از پالک  527 فرعی از 5  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب مالکيت شــهال  محمود زاده طبق سند 
انتقالی 56345 مــورخ 1359/08/15 دفترخانه 5 اصفهان و مالکيت حســن نصر 

اصفهانی مورد ثبت صفحه 556 دفتر 313 امالک
رديف 3- راي شــماره 5916 - 1401/05/24 هيات سوم خانم شهال محمود زاده 
به شناسنامه شماره 562 کدملي 1285609621 صادره اصفهان فرزند کريم نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 356/23 متر مربع از 
پالک  527 فرعــی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
مالکيت شهال  محمود زاده طبق سند انتقالی 56345 مورخ 1359/08/15 دفترخانه 

5 اصفهان و مالکيت حسن نصر اصفهانی مورد ثبت صفحه 556 دفتر 313 امالک
رديف 4- راي شماره 5917 - 1401/05/24 هيات سوم خانم فاطمه نصر اصفهانی 
به شناسنامه شماره 2171 کدملي 1283494108 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به چهار و نيم حبه  مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ باستثنای بهای ثمنيه اعيانی  
يکباب ساختمان به مســاحت 356/23 متر مربع از پالک  527 فرعی از 5  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب مالکيت شهال  محمود زاده طبق 
سند انتقالی 56345 مورخ 1359/08/15 دفترخانه 5 اصفهان و مالکيت حسن نصر 

اصفهانی مورد ثبت صفحه 556 دفتر 313 امالک
رديف 5- راي شماره 5913 - 1401/05/24 هيات سوم خانم فاطمه نصر اصفهانی 
به شناسنامه شماره 2171 کدملي 1283494108 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به چهار و نيم حبه  مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ باستثنای بهای ثمنيه اعيانی  
يکباب ساختمان به مســاحت 356/23 متر مربع از پالک  527 فرعی از 5  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب مالکيت شهال  محمود زاده طبق 
سند انتقالی 56345 مورخ 1359/08/15 دفترخانه 5 اصفهان و مالکيت حسن نصر 

اصفهانی مورد ثبت صفحه 556 دفتر 313 امالک
رديف 6- راي شماره 5918 - 1401/05/24 هيات سوم آقای قاسم نصر اصفهانی 
به شناسنامه شماره 47 کدملي 1290108129 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به نه حبه  مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ باستثنای بهای ثمنيه اعيانی  يکباب 
ساختمان به مســاحت 356/23 متر مربع از پالک  527 فرعی از 5  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب مالکيت شــهال  محمود زاده طبق سند 

انتقالی 56345 مــورخ 1359/08/15 دفترخانه 5 اصفهان و مالکيت حســن نصر 
اصفهانی مورد ثبت صفحه 556 دفتر 313 امالک

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/22

م الف: 1371095  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/162 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 1345 مورخ 1401/5/3 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيــت آقای مهدی ملک محمدی به 
شناسنامه شماره 2053 کدملی 1289003254 صادره اصفهان فرزند ابراهيم در ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 110/15 متر مربع مفروزی از پالک شماره 6  فرعی از 4156  واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه 
مفروز ثبتی گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آ گهی می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/22

م الف: 1371130  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/163 آگهی مفاد آراء صادره توسط هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان مبارکه
نظر به اينکه طبق آراء صادره توسط هيأت فوق الذکر تصرفات مفروزی يا مشاعی 
افراد مشروحه ذيل به استناد اسناد مالکيت رسمی مشاعی يا قباله انتقال عادی مورد 
تأييد قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو 
روزنامه اخبار اصفهان و زاينده رود چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه شــخص يا 
اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاريخ انتشار نوبت اول آگهی روزنامه 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ 
نمايند. معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمايدو گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل 
دهد. در اينصــورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعــی دادگاه خواهد بود و 
چنانچه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا  معترض ، گواهی تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکيت 
بنام متصرف می نمايد. ليکن صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود .
1- رأی شــماره 140160302009001491مورخ  1401/06/01 آقای احمدرضا 
داتلی بيگی فرزند خداداد در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 280/02متر مربع 
مجزی شده از پالک 12 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی اسفنديار باروتی 
2- رأی شــماره 140160302009001520مورخ  1401/06/01 شرکت عمران 
شهر جديد مجلسی در ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 42842/21متر مربع 
مجزی شده از پالک 2 فرعی از 214 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی 

با واسطه از مالک رسمی شرکت عمران شهر جديد مجلسی
3- رأی شــماره 140160302009001481مورخ  1401/06/01 آقای ســعيد 

نوروزيان مبارکه فرزند مرتضی در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب خانه 
به مساحت 154/14  متر مربع مجزی شــده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 
9 ثبت اصفهان ) جزء پالک 3177 فرعی از 1 -اصلی ( انتقالی با واســطه از مالک 
رسمی نظرعلی صابری  بموجب سند شــماره 52408 مورخ 1350/11/04 دفتر 

29 - اصفهان  
4- رأی شــماره 140160302009001212مورخ 1401/04/28 آقای عبدالعلی 
سليمانی شيخ آبادی فرزند بختيار در  چهار دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه 
به مساحت195/85 متر مربع مجزی شده از پالک 166فرعی از 4- اصلی واقع در 
بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی  بختيار سليمانی بموجب سند 

شماره 17741مورخ 1349/09/05 دفتر 3 – شهرضا   
5- رأی شــماره 140160302009001213مــورخ 1401/04/28 خانم مونس 
صادقی سرارودی فرزند مصطفی در  دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به 
مساحت195/85 متر مربع مجزی شــده از پالک 166فرعی از 4- اصلی واقع در 
بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی  بختيار سليمانی بموجب سند 

شماره 17741مورخ 1349/09/05 دفتر 3 – شهرضا   
6- رأی شــماره 140160302009001214مورخ 1401/04/28 آقای عباسعلی 
سليمانی شيخ آبادی فرزند عبدالعلی در  ششدانگ يک باب خانه به مساحت162/32 
متر مربع مجزی شده از پالک 166فرعی از 4- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی  بختيار ســليمانی شيخ آبادی بموجب سند شماره 

17741 مورخ 1349/09/05 دفتر 3 – شهرضا   
7- رأی شماره 140160302009001502مورخ 1401/06/01 خانم مهناز شاکری 
فرزند حشمت اله در ششدانگ يک باب خانه به مساحت224/91 متر مربع مجزی 
شده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی  غالمحسين صالحی بموجب سند شماره 55888مورخ 1351/06/08 دفتر 

29- اصفهان 
8- رأی شماره 140160302009001508مورخ 1401/06/01 آقای امين نظری 
مبارکه فرزند اميرقلی در ششــدانگ يک باب خانه نيمه ساز به مساحت233/64 
متر مربع مجزی شده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی 
با واسطه از مالک رســمی  اميرقلی محمدی بموجب سند شــماره 52167مورخ 

1350/11/04 دفتر 29- اصفهان
9- رأی شماره 140160302009001517مورخ 1401/06/01 خانم الهه موسوی 
مبارکه فرزند رمضانعلی در ششدانگ يک باب خانه مخروبه به مساحت432/12 متر 
مربع مجزی شده از پالک 287 فرعی از 19- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالک رسمی عوضعلی صفائی 
10- رأی شــماره 140160302009001486مــورخ 1401/06/01 خانم کلثوم 
راشدی فرزند عطيه در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب خانه نيمه ساز  به 
مساحت168متر مربع مجزی شده از پالک 11 - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی اسداله عســگری بموجب سند شماره 762 مورخ 

1334/01/09 دفتر 4 - شهرضا  
11- رأی شــماره 140160302009001485مورخ 1401/06/01 آقای مهرداد 
مالکی فرزند صفرعلی در سه دانگ مشــاع از ششدانگ يک باب خانه نيمه ساز  به 
مساحت168متر مربع مجزی شده از پالک 11 - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی اسداله عســگری بموجب سند شماره 762 مورخ 

1334/01/09 دفتر 4 – شهرضا 
12 - رأی شــماره 140160302009000801مــورخ 1401/03/25 آقای بيژن 
صفائی فرزند رضا در ششدانگ يک باب خانه نيمه ساز به مساحت 208/39متر مربع 
مجزی شده از پالک 47 فرعی از 6 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی بختيار هيرمن پور 
13- رأی شــماره 140160302009000327مورخ 1401/02/20 آقای مهدی 
ترابی فرزند مصطفی  در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب خانه به مساحت 

123/91متر مربع مجزی شده از 12 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی يداله باروتی بموجب سند شماره 26711 مورخ 1351/04/29 

دفتر 3- شهرضا 
14- رأی شــماره 140160302009000328مــورخ 1401/02/20 خانم زهرا 
ايرانپور مبارکه فرزند اصغر  در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 
123/91متر مربع مجزی شده از 12 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی يداله باروتی بموجب سند شماره 26711 مورخ 1351/04/29 

دفتر 3- شهرضا 
 15- رأی شــماره 140160302009001497مورخ 1401/06/01 آقای مهدی 
زمانی جوهرستانی فرزند عوضعلی در ششدانگ يک باب خانه به مساحت224/81 
متر مربع مجزی شــده از پالک يک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی 
با واســطه از مالک رســمی مهدی ايرانپور بموجب ســند شــماره 55938مورخ 

1351/06/08 دفتر 29 – اصفهان
16- رأی شــماره 140160302009001507مورخ 1401/06/01 آقای  محمد 
فروغی فرزند جمشيد در ششدانگ قســمتی از يک باب خانه نيمه ساز به مساحت 
64/36 متر مربع مجزی شده از پالک يک – اصلی باقيمانده  واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی  ابوالقاســم ايرانپور مبارکه بموجب سند 

شماره 52424 مورخ 1350/12/27 دفتر 29 – اصفهان
17- رأی شــماره 140160302009001477مورخ 1401/06/01 خانم محدثه 
فروغی فرزند مجيد در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب خانه نيمه ساز به 
مســاحت 174/55متر مربع مجزی شــده از پالک يک- اصلی واقع در بخش 9 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی  مهدی ايرانپور  بموجب سند شماره 

55938مورخ 1351/06/08 دفتر 29 – اصفهان
18- رأی شماره 140160302009001478مورخ 1401/06/01 آقای رضا نجاتی 
درچه کلمارانی فرزند اسفنديار در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه نيمه 
ساز به مساحت 174/55متر مربع مجزی شده از پالک يک- اصلی واقع در بخش 
9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی  مهدی ايرانپور  بموجب سند شماره 

55938مورخ 1351/06/08 دفتر 29 – اصفهان
19- رأی شــماره 140160302009001487مــورخ 1401/06/01 آقای علی 
شاهمرادی ورنامخواستی فرزند غضنفر در ششــدانگ يک باب خانه نيمه ساز به 
مساحت 220/80متر مربع مجزی شده از پالک 17- اصلی واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رســمی  رحمت اله قربانی شاه کوچکی بموجب 

سند شماره 25612مورخ 1351/03/01 دفتر سه – شهرضا
20- رأی شــماره 140160302009001468مــورخ 1401/05/31 خانم زهرا 
طاهری حســن زاده فرزند محمدحسين در ششــدانگ يک باب خانه به مساحت 
324/79 متر مربع مجزی شده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی  اسداله صالحی  بموجب سند شماره 52195 مورخ 

1350/11/04 دفتر 29– اصفهان
21- رأی شــماره 140160302009001495مورخ 1401/06/01 آقای عباس 
خالــوزاده فرزند صفرعلی در ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 164/42متر 
مربع مجزی شــده از پالک 270 فرعی از 5- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی  عظيم باقريان  بموجب سند شماره 25758مورخ 

1351/03/08 دفتر 3 – شهرضا
22- رأی شماره 140160302009001505مورخ 1401/06/01 آقای محمودرضا 
فروتن مبارکه فرزند حبيب اله در ششــدانگ يک باب مغازه به مساحت 61/72متر 
مربع مجزی شــده از پالک يک- اصلی واقع در بخش 9 ثبــت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی  محمد شيخ زاده هراتی
تاريخ انتشار اول : 1401/06/07
تاريخ انتشار دوم : 1401/06/22

م الف: 1370707 مظاهر نصرالهی رييس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه

  نایین؛ نگینی در حاشیه کویر اصفهان



سه شنبه 22  شهریور  1401 /  16 صفر  1444  /  13  سپتامبر   2022 / شماره 3625 
در بیمارستان شریعتی رخ داد؛

مهارت پزشک اصفهانی در عمل جراحی غده تیروئید
درمانگر اصفهانی با استفاده ازروشی نادر غده تیرویید یک بیمار را از راه دهان باموفقیت جراحی کرد.به 
گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این متخصص جراحی عمومی وفوق تخصص جراحی قفسه سینه گفت: 
جراحی تیروئید به روش ترانس اورال تیروییدکتومی روشی حساس و نوین است که با بازشدن ۳ منفذ 
و ورود دوربینی کوچک در یک برش با استفاده از ابزار پزشکی، بیمار جراحی می شود.بهنام یزدانی افزود: 
دسترسی آسان به غده ازدو طرف، بدون برش در ناحیه پوست، درد کمتر و کاهش زمان بستری بیمار 
در مقایسه حدود ۴۰ روش جراحی از مهم ترین مزایای این روش درمانی است.وی گفت: هم اکنون ۱۳ 
کشور در ۵۰ مرکز با استفاده ازاین روش به درمان پرداخته اند که با بهره گیری ازدانش حرفه ای وتخصصی 
داخلی وانجام موفقیت آمیز، به کارگیری این روش دراین بیمارستان، ایران هم به این کشور ها پیوسته 
است.روش های عمل جراحی غده تیروئید از پشت گوش و زیربغل از روش های معمولی درمان است 
که با برش پوست انجام می شود.روش جراحی تیروئید ازراه دهان که روشی حساس است به سابقه 

طوالنی درعمل های غده تیروئید و تجهیزات کامل پزشکی هم بستگی دارد.

مدیر آزمایشگاه نوبل اصفهان:

کمبود کیت آزمایشگاهی داریم
مسئله کمبود کیت در آزمایشــگاه های طبی یکی از مشــکالت جدی حوزه سالمت محسوب می شود. 
متاسفانه با وجود نارضایتی مدیران آزمایشگاه های معتبر کشور مسئوالن یا می گویند مشکل فراگیر نیست 
یا باید با همین اوضاع سر کرد.»سپید« در این باره نوشت: کمبود کیت های های آزمایشگاهی مسئله ای 
است که این روز ها مسئوالن آزمایشگاهی از آن گله مند هستند، به ادعای بسیاری از مدیران آزمایشگاهی 
کمبود کیت های آزمایشگاهی، اجباری برای خرید کیت های قاچاقی است که با قیمت چندین برابری به 
فروش می رسد. کیت هایی که از کشور های ترکیه و عراق وارد می شود و سالمت آن ها مشخص نیست.در 
این رابطه سراغ مدیران آزمایشگاه های دولتی و خصوصی رفته ایم. مدیرانی که از این وضعیت احساس نا 
امیدی دارند و می گویند: »کیفیت آزمایش ها روز به روز افت می کند و به دلیل نبود کیت دستگاه های تمام 
اتوماتیک مجبور به خاموش کردن دستگاه های خود هستند.«کمبود کیت آزمایشگاهی نه تنها سرعت 
انجام آزمایش ها را پایین می آورد بلکه تشخیص درست را هم گاهی دچار اختالل می کند. »علی عجمی« 
مدیر آزمایشگاه نوبل اصفهان در رابطه با کمبود کیت های آزمایشگاهی می گوید: »کیت های تخصصی یا کم 
هستند یا اصال موجود نیستند و به خصوص در آزمایش های تخصصی، کامال دچار مشکل شده ایم. به عالوه 
اینکه کیت ها گران است و راحت هم به دست نمی آید.«وی دلیل به وجود آمدن این مشکل را تحریم ها 
می داند و ادامه می دهد: »شاید آزمایشگاه های کوچک بتوانند خود را سر پا نگه دارند، ولی آزمایشگاه های 
بزرگ وابسته به کیت های خارجی هستند.«این روز ها آزمایشگاه ها اغلب برای انجام آزمایش های خود از 
کیت های داخلی استفاده می کنند. عجمی درباره کیفیت این کیت ها می گوید: »هر چند کیت های داخلی 

پیشرفت قابل مالحظه ای داشتند، اما ضعف هایی هم دارند.«

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان خبرداد:

ثبت نام رایگان در دوره های کمک های اولیه هالل احمر
عالقه مندان می توانند به صورت رایگان در دوره های کمک های اولیه هالل احمر استان ثبت نام کنند.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان با اشــاره به روز جهانی آموزش کمک های اولیه گفت: مردم 
استان می توانند به صورت رایگان در دوره های آموزشی کمک های اولیه شرکت و مدرک دریافت کنند.

محمد نوید متقی اظهار کرد: آموزش کمک های اولیه برای هر خانواده ضروری است چراکه ممکن 
است در شرایطی قرار بگیریم که بتوانیم جان نزدیکان خود را نجات دهیم.وی با اشاره به شعار جمعیت 
هالل احمر، هر خانواده ایرانی یک امدادگر از هم استانی ها خواست تا با مراجعه به واحد های هالل 

احمر در اصفهان و دیگر شهرستان ها در دوره های عمومی و تخصصی ثبت نام کنند.

گالیه شهروندان اصفهانی از پدیده سگ گردانی در معابر شهری افزایش یافته است؛

سگ گردانی و سرگردانی مسئوالن

گالیه شــهروندان اصفهانی از پدیده سگ  ریحانه شهبازی 
گردانــی در معابر شــهری افزایش یافته و 
انتظار می رود دستگاه های متولی اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری »مهر« باوجود اینکه از عواقب و آسیب های 
سگ گردانی تا هشدارها و اخطارهای جریمه بسیار سخن گفته شده؛ اما 
این معضل همچنان روی دور تکرار و تکثیر می چرخد و گویی راه چاره ای جز 
آگاهی بخشی و فرهنگ ســازی ندارد.مســلما خصومتی با حیوانات و 
آفریده هــای خداوند وجود نــدارد؛ اما اینکه ارزش و احترام ســگ ها از 
انسان ها فراتر رود و برای خرید شامپوی ضد ریزش مو، انواع مکمل های 
غذایی و لباس های طرح دار وارداتی سگ ها از نان شب خود بزنند و آنها را 
در پارک ها و معابر عمومی ببرند و آسایش، آرامش و اعصاب مردم را مختل 
کنند و صرفا با تقلید کورکورانه از فرهنگ غرب حضور ســگ را یک سبک 
زندگی الکچری تلقی کنند، همه آن چیزی است که به آن نقد وارد است.در 
این میان اما برخی ادعا می کنند که حامی حیوانات هستند و حتی برای 
سگ های ولگرد دلسوزی و سینه سپر می کنند که باید به آنها کمک کرد، این 
در حالی است که اگر همین سگ ها به کودکان و زنان حمله کنند و موجب 
آزار و اذیت شهروندان شوند حرفی برای گفتن ندارند و حس خیرخواهی 
آنها چیزی جز نقض غرض نیست. این موضوع مسبوق به سابقه نیز هست 
که یکی از همین سگ های خانگی مدتی قبل به یک زن باردار در اصفهان 

حمله کرد و در نتیجه، این بانو گرفتار زایمان زودرس و پرخطر شد.

دوروی سکه تبلیغات در پدیده سگ گردانی
در کنار برخورد نکردن جدی با پدیده ســگ گردانی و نگهداری سگ در 
فضای عمومی و شهری، تبلیغات نقش موثری در افزایش این ناهنجاری 
داشته است. از یک سو عدم تبلیغات صحیح برای آگاهی بخشی و ترویج 
عواقب آن و از سویی دیگر علنی بودن تبلیغات مربوط به خریدوفروش و 
خدمات مربوط به این حیوان که باعث ترویج این فرهنگ غلط شده است. 
در واقع تبلیغات یک نقش اساســی را ایفا می کند و تاثیرگذاری بسیار 
باالیی در بازدارندگی و حتی اقبال عمومی دارد.در این راستا طی چند روز 
اخیر شــهرداری اصفهان اولین قدم را برای مقابله با بازدارندگی از طریق 
تبلیغات شهری و نصب بنرهای شهری در ســطح معابر برداشته و البته 
با یک شیوه ناپسندی آغاز کرده است. تابلوهایی که با جمالتی همچون 
»جای میز غذاخوری توی دستشــویی نیســت« یا »جای جوراب توی 
یخچال نیست« قصد نتیجه گیری و سوق دادن مخاطب به مذمت سگ 
گردانی و اینکه »جای سگ توی رستوران و پارک نیست« داشته است. در 
این رابطه سعید امامی، معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در مصاحبه ای اعالم کرد که 
در دوره جدید تابلوهای شهری به مسئله سگ گردانی از زاویه نقض حقوق 

شهروندی و احترام به حقوق سایر شهروندان پرداخته شده است.

گالیه شهروندان از پدیده سگ گردانی در اصفهان
علی اتحادی، شهروند اصفهانی که از سگ گردانی در این شهر گالیه دارد، 
به خبرنگار مهر می گوید: هر روز شاهد افزایش تعداد سگ گردانی در شهر 
هستیم و این در حالی است که با وجود اعتراض بسیاری از شهروندان هنوز 
برخورد جدی با این پدیده صورت نگرفته است.از نظر شرعی و احکام فقه، 
داشتن سگ در منزل به دلیل نجاست منع شده و لعاب دهان آنها که نیاز 
به شست وشوی چند مرتبه با آب وخاک دارد، نشان از نجاست و میکروب 
شدید آنها دارد که از نظر اسالم آنچه به ضرر انسان تمام شود حرام است.

وی اضافه می کند: در پارک ها نیز تابلوهای ورود سگ به پارک ها و فضاهای 
عمومی نصب نشده و شــهرداری تنها به نصب چند بنر تبلیغاتی که بیشتر 
منجر به رنجش ذهن شهروندان است، بســنده کرده است.این شهروند 
تصریح می کند: گاهی شاهد بوده ایم که در فضاهای عمومی افرادی که سگ 
به همراه داشته به دلیل انتقاد دیگر شــهروندان در خصوص سگ گردانی 
واکنش های زیادی را داشته و در برخی موارد منجر به نزاع نیز شده است.

اتحادی از مسئوالن درخواست دارد تا پدیده سگ گردانی در اصفهان همه گیر 
نشده، برنامه ریزی درست برای ساماندهی این پدیده در نظر بگیرند.

خأل ضوابط اختصاصی قانونی در مواجهه با سگ گردانی

با اینکه زمزمه مباحثی همچون قانون جامع در خصوص نحوه نگهداری از 
حیوانات در محیط های عمومی و یا طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل 
حیوانات مضر و خطرناک در مجلس شــورای اســالمی مطرح شد؛ اما 
همچنان هیچ اتفاق ویژه ای در حوزه قانون گذاری رخ نداده است.پدیده 
سگ گردانی یک پدیده جدید و گسترده  است که تاکنون به جزییات آن 
پرداخته نشده است و طرح و پیشنهادهای این حوزه به کمیسیون قضایی 
مجلس شورای اسالمی داده شــده که وظایف و تعهدات صاحبان سگ 
مشخص شود.ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیســیون امور داخلی کشور و 
شوراها در مجلس نیز به خأل قانونی در مورد جزییات سگ گردانی اعتقاد 
دارد و به خبرنگار مهر می گوید: در مورد هر آنچه که باعث آلودگی محیط شود 
شامل صدا، انگل و فضوالت حیوانات و جریحه دار کردن عفت عمومی، مواد 
قانونی کلی وجود دارد؛ اما به صورت اختصاصی در راستای ضوابطی در مورد 
مقتضیات سگ گردانی کمبود وجود دارد.وی ادامه می دهد: در کشورهای 
دنیا صاحب سگ باید فضوالت را جمع آوری کند، نوع واکسیناسیون آنها 
مشخص است و سگ های بال صاحب را معدوم و یا عقیم می کنند که البته 
این مورد آخر چندان کاربردی نخواهــد بود.ابوترابی با بیان اینکه قضات 
می توانند به قانون عمومی در مورد سگ گردانی استناد کنند، گفت: در مورد 
سگ های بال صاحب فرمانداری ها و شهرداری ها می توانند اعمال قانون 
کنند و از گذشته قانون آن وجود داشته، اما پدیده سگ گردانی یک پدیده 
جدید و گسترده ای است که تاکنون به جزییات آن پرداخته نشده است و 
طرح و پیشنهادات این حوزه به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی 

داده شده که وظایف و تعهدات صاحبان سگ مشخص شود.

با مسئولان جامعه

هشدار پلیس فتای اصفهان:

مراقب آگهی های جعلی اینترنت نامحدود 
اربعین باشید

رییس پلیس فتای استان اصفهان از شناسایی و دستگیری فردی که در فضای 
مجازی با شگرد ارائه اینترنت نامحدود به مناسبت اربعین اقدام به کالهبرداری 
از شهروندان می کرد، خبرداد.سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی گفت: در پی 
شــکایت یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه پس از دریافت اینترنت نامحدود 
مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال از حســاب وی به صورت غیر مجاز برداشت شده است، 
کارشناسان پلیس فتا را بر آن داشت تا به صورت ویژه موضوع را در دستور کار 
خود قرار دهند.وی افزود: ماموران این پلیس در بررسی های خود دریافتند که 
شاکی در یکی از سایت های تبلیغاتی با آگهی دریافت هدیه اینترنت نامحدود 
به مناسبت اربعین مواجه شده و پس از واریز مبلغ ۵۰ هزار ریال از طریق درگاه 
بانکی جهت دریافت بسته متوجه شــده عالوه بر اینکه بسته اینترنت دریافت 
نکرده کل موجودی حساب وی که ۲۰۰ میلیون ریال بود نیز برداشت شده است.

رییس پلیس فتای استان اصفهان تصریح کرد: در بررسی های اولیه مشخص 
می شود درگاه بانکی که شاکی از طریق آن اقدام به واریز وجه کرده است، درگاهی 

جعلی بوده که اطالعات حســاب بانکی وی را به ســرقت برده است که نهایتا 
کارشناسان با اقدامات تخصصی و فنی خود موفق به شناسایی و دستگیری 
فرد کالهبردار شده و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع 
قضایی تحویل داده شد.وی در پایان با هشــدار به کاربران فضای مجازی در 
خصوص اینکه مجرمان سایبری به راحتی با عناوین مختلف شهروندان را برای 
ورود به درگاه های جعلی تشویق می کنند، خاطر نشان کرد: بیشتر این لینک ها 
کاربر را به صفحات فیشینگ هدایت می کند و با دریافت اطالعات کارت بانکی 

اقدام به برداشت از حساب آنها می کنند.

خودروی شوتی قاچاق در چنگال قانون
 خودروی شــوتی حامل کاالی قاچاق در محور بروجن – مبارکه متوقف شــد.مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: ماموران انتظامی شهرستان 
 مبارکه هنــگام ماموریت در محــور بروجن- مبارکــه به یک خــودرو مشــکوک و آن را متوقف کردند.علــی اکبر مختاری افــزود: در این عملیــات به دلیل 
 بی توجهی خودرو به فرمان ایســت، ماموران با رعایت قانون به کارگیری سالح با شــلیک گلوله متهم را متوقف کردند.وی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو

  ۵۷ طاقه پارچه خارجی کشــف و به ظن قاچاق توقیف شــد، گفت: بار مکشــوفه به ســازمان جمــع آوری و فروش امــوال تملیکی و به شــعبه اول بدوی 
 تعزیرات حکومتی مبارکه ارســال شــد.مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان افزود: با ضبط کاال بــه نفع دولت، متهم به پرداخــت جزای نقدی بیش 

از یک میلیارد و ۳۴ میلیون ریال محکوم شد.

گودبرداری غیر اصولی، کار دست مالک و پیمانکار داد
بر اثر گودبرداری غیر اصولی در خیابان احمدآباد اصفهان، ساختمان مجاور در آستانه تخریب قرار گرفته است.معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۳ اصفهان 
در گفت وگوی تلفنی با خبر ۲۰ شبکه اصفهان با اشاره به حضور سریع آتش نشــانی و عوامل شهرداری در نخستین لحظات بروز نشست در این منزل مسکونی 
گفت: بر اساس صورتجلسه آتش نشانی مالک سریعا به دادگستری شکایت کند و مالک، پیمانکار خاکبردار و مهندس ناظر موظف به پرداخت تمامی خسارت، 
ایمن سازی ساختمان و تهیه منزل مسکونی برای اقامت موقت ساکنان هستند.ملکوتی خواه تاکید کرد: ساخت و ساز نیز تا تعیین تکلیف ایمنی ساختمان های 
مجاور و گودبرداری طرح متوقف شده است.وی افزود: در طرح های اینچنینی الزم است که پس از صدور پروانه مجوز و اخذ تاییدیه فنی از مهندس ناظر خاکبرداری 

آغاز شود و اگر عمق خاکبرداری بیش از ۵ متر باشد، مهندس سازه نیز باید آن را تایید کند.

مفاد آراء
6/164 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 1357 مورخ 1401/5/5 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقــای حبيب ا... حيدری 
 دســتنائی به شناســنامه شــماره 512 کدملی 6339377361 صادره شــهرکرد فرزند 
ولی ا...  در ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 152/10 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
131  فرعی از 4483  اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان 
 مع الواســطه و به موجب بيع نامه عادی از طرف آقای مانده علی صالحيان دســتجردی

 )مالک رسمی( خريداری شده 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/22

م الف: 1371123  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/165 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  2245 14016030200700 مورخ 25 / 05 / 1401  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمدی فرزند 
زينعلی بشماره شناسنامه 1177 وکدملی 5759412965 صادره از چادگان درششدانگ يک 
باب خانه به مســاحت  22 / 202 مترمربع پالک 15 اصلی واقع در فالورجان خريداری مع 
الواسطه ازمالک رسمی خانم ها عزت و اشرف و ايران مديحی چهارسوقی محرزگرديده است.

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

مالکيت صادر خواهد شد .
 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/22

م الف: 1370714 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

6/166 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديــف 1- راي شــماره 6479 - 1401/06/08 هيات اول آقــای اکبر ابراهيمی 
بابوکانی به شناسنامه شــماره 527 کدملي 1282962841 صادره اصفهان فرزند 
يداله  در  ششــدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 179/16 متر مربع قسمتی از 
پالک شــماره  3952  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهان از مالکيت حســين حاجی شــفيعی از مورد ثبت صفحه 510 

دفتر 523 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/06

م الف: 1378389  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
6/167 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 1709 مــورخ 1401/6/2 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای حسين وحيد 
 دستجردی  به شناســنامه شــماره 76 کدملی 1288857101 صادره اصفهان فرزند 
اصغر در ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 59/15 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
6  فرعی از 3615  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به 
موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای مهدی کيان وش )مالک رســمی( 

خريداری گرديده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/06

م الف: 1378623  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

6/168 شــماره نامه : 140185602024006521-1401/06/15 نظــر به اينکه به 
موجب آراء شــماره 140160302024000596 و 140160302024000597 مورخ 
1401/03/07 هيات قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 231/30  متر مربع تحت شماره 5094 
فرعی  از 4483 اصلی مفروز و مجزی شده از 131 فرعی از اصلی مرقوم  واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان در مالکيــت آقايان رحيم صديقی قلعه آقائــی فرزند رمضان و علی يار 
سعيدی قلعه آقائی فرزند علی ضامن ) هر يک نسبت به سه دانگ مشاع( مستقر گرديد 
 و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذيل ماده 13 قانون 

فوق الذکــر و  طبق تقاضای مالــک تحديد حدود ملــک مرقوم در روز شــنبه مورخ 
1401/07/23 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين 
آگهی به کليه مالکين و مجاوريــن اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 
86  آئين نامه قانــون ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به ايــن اداره، ظرف يک ماه 
دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و 
به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می 
تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره 
 ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات

 ادامه ميدهد. 
تاريخ انتشار: 1401/06/22 

م الف: 1377746 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

6/169 شــماره نامــه : 140185602024006483-1401/06/14 چــون تحديد 
حدود ششــدانگ يک قطعه ملک پالک 4348/790 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
 که طبق پرونده ثبتی به نام  خانم پريســا هاشــم زاده درچه عابدی فرزند عباسعلی در

 جريان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در 
روز دوشنبه مورخ 1401/7/18 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، 
 لذا به موجب اين آگهی به کليــه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در اين آگهی در محل حضــور يابند و اعتراضــات مالکين يا مجاوريــن مطابق ماده 
20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلــس تحديدی تــا 30 روز پذيرفته خواهد 
شــد و طبق تبصره 2 ماده واحــده قانون تعييــن تکليف پرونده هــای معترضی ثبت 
معترضين ظــرف مدت يک مــاه از تاريخ تســليم اعتراض بــه اين اداره بــا تقديم 
 دادخواســت به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين اداره 

تسليم نماييد. 
تاريخ انتشار: 1401/06/22 

م الف: 1377315 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان



در میان دعوت شــدگان به اردوی تیم ملی فوتبال یک نام وجود دارد که طی چند ســال اخیر اوج و حضیض های فراوانی را تجربه کرده است.یکی از دعوت 
شدگان به اردوی تیم ملی برای دو دیدار پیش رو در اتریش، مهدی شیری نام دارد، بازیکن سابق پرسپولیس که روزهای پر افت و خیزی را در فوتبال ایران و به 
ویژه در باشگاه پرسپولیس تجربه کرد. شیری از اتفاقات و انتقاداتی که پس از اشتباه مرگ بارش در فینال لیگ قهرمانان آسیا به چشم دید به این روزها رسیده 
است؛ روزهایی که در او امید حضور در جام جهانی قطر را پررنگ می کند، هر چند با توجه به رقبای وی در این پست، کار سختی برای ماندگاری در پیش دارد.

شیری در دوران دراگان اســکوچیچ هم گاهی به اردو دعوت می شــد؛ اما جامعه فوتبال هرگز او را در قامت یک بازیکن ســطح ملی نمی دیدند و حاال مورد 
عجیبی را از خود به نمایش گذاشته است. درخشش وی در فوالد موجب شده تا وریا غفوری دیگر مدافع راست تیم جنوبی نیمکت نشین شود و … باید دید 

این بازیکن تا کجا پیش می رود؟ 

موردعجیبیکپرسپولیسی؛آیااوبهقطرمیرود؟
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همهبهدنبالجدایی»رونالدو«ازمنچستر!
بازیکنان منچســتر یونایتد خواهان رفتن ابرســتاره پرتغالی از تیم شدند.نشــریه »دیلی میل« 
انگلیس خبر داد همچنان بازیکنان منچســتر یونایتد امیدوار هستند کریستیانو رونالدو ابرستاره 
پرتغالی در زمســتان اولدترافورد را ترک کند.رونالدو در تابستان گذشته بعد از ناکامی منچستر از 
راهیابی به لیگ قهرمانان اروپا به باشگاه اعالم کرد قصد جدایی دارد. در همین رابطه خورخه مندز 
مدیر برنامه رونالدو، موکلش را به چندین باشــگاه اروپایی عرضه کرد.اما تمام باشگاه ها به دلیل 
سن باال و دســتمزد نجومی رونالدو زیربار امضای قرارداد با دارنده 5 توپ طالی جهان نرفتند.با 
وجود اینکه رونالدو در فصل گذشته 24 گل برای شیاطین سرخ به ثمر رساند ولی در این فصل با 
دستور اریک تن هاگ از ترکیب اصلی کنار گذاشته شد و تنها یک بار در این فصل در ترکیب اصلی 
قرار گرفته است. تن هاگ استفاده از مارکوس رشفورد را در خط حمله به رونالدو ترجیح می دهد. 
البته این تنها مشکل نیست بلکه تمام بازیکنان منچســتر خواهاد جدایی رونالدو هستند تا تیم 

به آرامش برسد.
 

جنجالVARدرتورین،4اخراجیبرجایگذاشت
تصمیم جنجالی داور در جریان دیدار یوونتوس و سالرنیتانا باعث درگیری و اخراج چند بازیکن 
شد.یوونتوس در دیدار هفته ششم لیگ ایتالیا به مصاف سالرنیتانا رفت و با تساوی 2 بر 2 برابر 
این تیم متوقف شــد. در این دیدار یوونتوس ابتدا دو گل از حریف خود دریافت کرد ولی در ادامه 
توانست دو گل خورده را جبران کند و حتی در ثانیه های پایانی گل سوم را نیز به ثمر رساند که داور 
بعد از بررســی صحنه این گل را مردود اعالم کرد.همین تصمیم داور کافی بود تا خشم بازیکنان 
یوونتوس برانگیخته شود. در نتیجه خوان کوادرادو، میلیک و آلگری از یووه با دریافت کارت قرمز 
از زمین بازی اخراج شدند و بازی بعدی تیم شان را در لیگ از دست دادند. همچنین فدریکو فازیو 
از تیم سالرنتینا نیز اخراج شــد.یوونتوس فصل جدید را خوب شروع نکرده است و در رده هشتم 
جدول قرار دارد. این تیم در اولین بازی خود در لیگ قهرمانان نیز برابر پاری ســن ژرمن شکست 
خورد تا آلگری در آســتانه اخراج باشــد. یوونتوس در بازی بعدی خود باید در لیگ قهرمانان به 

مصاف بنفیکا برود.
 

ماموریتعجیب»آزمون«ویاراندرلورکوزن!
تساوی 2-2 مقابل هرتابرلین هم باعث نشد که بحران لورکوزن در ابتدای فصل جدید بوندسلیگا 
به پایان برسد.لورکوزن با چهار امتیاز از شش مســابقه در رده هفدهم جدول رده بندی بوندسلیگا 
قرار دارد. موضوعی که حتی خشم هواداران را هم به دنبال داشته تا جایی که دو هوادار پیراهن های 

بازیکنان را که در استادیوم المپیک به سمت شان انداخته بودند به عقب پرت کردند!
جراردو سیوانه، سرمربی 43 ساله سوئیسی در خصوص این شرایط بعد از بازی با هرتا می گوید: 
»من می توانم ناامیدی هواداران را درک کنم، اما ما نیز ناامید هســتیم. ما خیلی فعال تر بودیم. 
این یک افزایش واضح در عملکرد بود.« این ضعیف ترین شروع لورکوزن در 40 سال گذشته بوده 
است. آنها فصل 83-1982 را با سه امتیاز از شش بازی نخســت آغاز کرده بودند و اکنون با یک 
برد و یک تساوی و چهار شکست، تنها یک امتیاز بیشــتر از آن زمان دارند. وضعیتی که برای آنها 
خطرناک است چرا که به جای تالش برای کســب عنوان قهرمانی اکنون باید برای فرار از منطقه 
ســقوط بجنگند!کریم دمیربای، بهترین بازیکن لورکوزن در دیدار برابر هرتا معتقد اســت تیم در 
مشکل عمیقی فرو رفته است: »این شرایط مشخص خواهد کرد که آیا ما یک خانواده هستیم و 
بنیان آن پایدار است یا خیر. ما با هم از این وضعیت خارج خواهیم شد. باور کنید، بعد از چند بازی 
خواهید پرسید: آیا دوباره به سمت لیگ قهرمانان می رویم؟« اما آنچه مشخص است بازیکنان 

اصلی تیم همه پشت سرمربی قرار دارند.

اظهار نظر  روز

ارسالنمطهری؛ازیادمیرویگوییهرگزنبودهای!
وضعیت این روزهای ارسالن مطهری بی شباهت به خالکوبی روی بازوی او نیست. ستاره گیتاریست 
استقالل که به واسطه عملکرد درخشان در خط حمله این تیم و گلزنی در دربی پایتخت و هم چنین شادی 
پس از گل منحصر به فردش حسابی بین هواداران محبوب شده بود حاال شرایط متفاوتی را می گذراند.

مطهری چند روز پیش از دیدار با ملوان در لیست مازاد استقالل قرار گرفت تا جا برای حضور کاوه رضایی 
باز شود؛ اما عدم توافق بر ســر جدایی باعث ماندن او و حضور کاوه در تراکتور شد و همین امر ناراحتی 
هواداران استقالل از ستاره گیتاریست را به دنبال داشت.ارسالن در این فصل تنها در دو مسابقه آن هم به 
عنوان یار تعویضی برای استقالل به میدان رفته و اصال شرایط خوبی ندارد. وضعیت مطهری این روزها 

همان خالکوبی روی بازوی اوست؛ از یاد می روی گویی هرگز نبوده ای!
 

زیرآب»وحیدامیری«راهمپیش»کیروش«زدند!
خبرورزشی نوشت: درحالی که قرار بود وحید امیری همراه تیم ملی به اتریش برود، این بازیکن اصال 
از سوی کی روش به اردوی تیم ایران دعوت نشد.تیم ایران بر اساس برنامه تعیین شده قرار است 2۷ 
شهریور نیز به سمت اتریش پرواز کند. از تاریخ 28 شهریور فیفادی آغاز شده و بچه های لژیونر نیز از آن 
تاریخ به جمع ملی پوشان اضافه خواهند شد.پیش از این دراگان اسکوچیچ که امیدوار بود بتواند در جام 
جهانی قطر از وحید امیری استفاده کند از دکتر شهاب، پزشک تیم ملی خواست هر روز ستاره پرسپولیس 
را زیر نظر داشته باشد و او را نیز با وجود مصدومیت در لیست مسافران اردوی اتریش نیز قرار داده بود؛ 
اماشنیدیم برخی ها زیرآب وحید امیری را به عنوان یکی از حامیان اسکوچیچ نزد کارلوس کی روش زدند 

تا اسمش در لیست نهایی سفر به اتریش قرار نگیرد.
 

عراقیهادراصفهاناردومیزنند
تیم فوتبال نجف عازم ایران است تا میهمان سپاهان باشد.سایت »الکوره« خبر داد تیم فوتبال نجف 
عازم ایران است تا در اصفهان اردو بزند.طبق گزارش این رسانه تیم فوتبال نجف قرار است در اصفهان 
برای مدت دو هفته اردو بزند و در این مدت 4 بازی دوستانه انجام دهد.شاگردان مورایس، مهم ترین 
رقیب تدارکاتی نجف در اصفهان هستند. پنجشنبه آینده دیدار نجف با سپاهان در اصفهان برگزار می شود. 

باشگاه نجف پیش از با سپاهان قرارداد همکاری دو جانبه امضا کرده بود.
 

آقایگلپرسپولیسیهامیلیونیشد
پیج اینستاگرامی مهاجم هلندی قرمزپوشان میلیونی شد.صفحه اینستاگرامش لوکادیا بعد از درخشش 
مقابل نفت مسجد سلیمان، به یک میلیون فالوور رســید.این شاید کمترین زمان برای میلیونی شدن 
دنبال کنندگان یکی از بازیکنان پرسپولیس باشد زیرا این اتفاق در کمتر از یک ماه افتاده است.لوکادیا 
البته رکورد سریع ترین مهاجم چهار گله پرســپولیس را هم در اختیار دارد و به نوعی عالوه بر شهرتش، 
درخشش او نیز در جلب نظر طرفداران پرسپولیس تاثیر داشته است.مهاجم هلندی، پیش از اینکه به 
پرسپولیس بیاید، کمتر از صدهزار دنبال کننده داشت؛ اما به محض ورود به ایران به 300 هزار فالوور رسید.

 

اولینپیروزی»مجیدی«دراماراتبهشکایتکشید!
تیم فوتبال اتحاد کلباء چند روز پیش در هفته دوم لیگ برتر امارات به مصاف الوحده رفت و موفق شد 
با هدایت فرهاد مجیدی بعد از باخت هفته اول اولین برد خود را کسب کند. اما به نظر می رسد اولین برد 
مجیدی در لیگ امارات به عنوان مربی حاشیه ساز و جنجال آفرین شد. باشگاه الوحده امارات با انتشار 
بیانیه ای از اشتباهات داوری در این دیدار شکایت کرد. باشگاه الوحده معتقد است که اشتباهات داوری 

در این بازی به نفع شاگردان مجیدی بوده و خواهان رسیدگی به اشتباهات داور بازی شد.

مستطیل سبز

پیشکسوت سپاهان: 

بهسپاهانانرژیمثبت
بدهید

پیشکسوت باشگاه سپاهان می گوید مورایس 
به زمان نیــاز دارد و با کادرفنــی با تجربه اش 
می تواند به روزهــای بهتری برســد.مجید 
بصیرت در گفت وگو با ایســنا، درباره عملکرد 
سپاهانی ها در لیگ بیســت ودوم اظهار کرد: 
تیمی که افکار جدید و مربی جدید استخدام 
می کند، بایــد 10 هفته صبر کند تــا کادرفنی 
شــناخت کافــی از بازیکنان پیــدا کند. این 
طبیعی است و ســبک جدید باعث به وجود 
آمدن برخی از مشــکالت می شود. امیدوارم 
هرچه زودتر این شــناخت کامل شود و بعد 
از برگشــت تیم ملی از اردو شرایط بهتر از این 
شود.وی ادامه داد: درباره مورایس نمی شود 
نظر منفی داد چــون او از نظر کارنامه  و ارتباط 
با بازیکنان قوی است. جوری با ما بازیکنان 
برخورد می کند که انگار ســالیان سال آن ها 
را می شناسد و بســیار از نظر روحی و روانی 
دیدگاه مثبتی دارد. با این حال فوتبال فراز و 
نشیب دارد؛ اما مطمئنم سپاهان به روزهای 
خوبش برمی گردد.کاپیتان ســال های دور 
ســپاهان درباره نقاط ضعف تیم عنوان کرد: 
کادرفنی سپاهان باتجربه است و حتما فکری 
کردند تا نقاط ضعف شــان برطرف شود. در 
همان دو بازی اول که شش امتیاز هم کسب 
کردند با همین نفرات بــه میدان رفتند و باید 
بگویم فوتبال باال و پایین و بدشانســی دارد. 
این شــرایط برای همه تیم ها پیش می آید. 
مورایس به زمان نیــاز دارد و بــا کادرفنی با 
تجربه اش می تواند به روزهای بهتری برسد.

وی اضافه کــرد: با مدیریت خوبــی که آقای 
ســاکت دارد حتما یک راه حل پیدا خواهند 
کرد تا از این بحران خارج شوند. خوب است 
که لیگ تعطیل شد و در این شرایط مورایس 
می تواند خوب آنالیز کند و تیم را از نظر روحی 
و روانی در وضعیت بهتــری قرار دهد. اکنون 
نمی شــود به تیم و بازیکنان نمــره داد. همه 
تیم ها ممکن است افت  داشته باشند؛ اما باید 
انرژی مثبت به تیم بدهیم تا حاشیه درست 
نشود. ســپاهان آینده خوبی خواهد داشت 

چون کل اصفهان پشت این تیم هستند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

سوتمسابقاتکشتی
دردستبانویمحجبه

یک داور محجبه در مســابقات جهانی 
کشتی فرنگی قضاوت کرد.به گزارش 
مشرق، مسابقات جهانی کشتی فرنگی 
از روز شنبه به میزبانی بلگراد آغاز شد. 
در جریان این مسابقات داوران زن هم 
قضاوت مردان را برعهده دارند؛ اما آنچه 
قابل توجه است اینکه یک داور محجبه 
مصری در چند مسابقه سوت زده است. 
ماروا موح مد اســماعیل از مصر داور 

درجه یک بین المللی است.

برگــزاری 6 هفته از لیــگ برتر آن هــم با حضور 
تماشــاگران بعد از دو ســال کرونا که باعث شده 
بود لیگ بدون تماشاگر یا با حداقلی ترین حضور 
هواداران برگزار شود، نشان داد که سازمان لیگ با 

چه معضالتی روبه رو است. 
یکی از مشکالت سازمان لیگ در این 6 هفته نحوه 
بلیت فروشی و ورود و خروج هواداران به ورزشگاه 
بوده که ظواهر امر نشــان می دهد هــم در بحث 
کنترل جمعیت و هم در بحث احــراز هویت افراد 
 باشــگاه ها و عوامل برگزار کننده مسابقات دچار 

بی نظمی بوده اند.
در همین زمینه ســهیل مهدی، مسئول مسابقات 
لیگ برتر بــه خبرنــگار آخرین خبر گفــت: تمام 

ورزشگاه های ما در کنترل بلیت های الکترونیک 
دچار مشکل هستند. اکنون که لیگ برای تیم ملی 
تعطیل اســت در حال تذکر به همه باشــگاه ها و 
ورزشگاه ها هستیم که این مشکل حل شود. انگار 
دو ســال کرونا باعث شــده که یادمان برود نحوه 
اســتقرار هواداران و کنترل آنها به چه شــکل بوده 
است. در برخی از ورزشگاه از در و دیوارش هوادار 
وارد استادیوم می شود. در صورتی که ورود و خروج 
تماشاگران باید به صورتی باشــد که هم بلیت ها 

باید چک شود و هم احراز هویت انجام شود.
وی افزود:بخشــی از این موضوع به باشــگاه ها 
و بخش دیگرش بــه عوامل انتظامی ورزشــگاه 
ها برمی گردد که در برخی بازی هــا واقعا این کار 

ضعیف انجام شده اســت. جمعیت نباید بیش از 
حد مجازی که در نظر گرفته شــده وارد ورزشگاه 
شــود که در این 6 بازی این موضوع رعایت نشد. 
دچار ســاده انگاری در پذیرش هوادار شده ایم و 

یکسری پروتکل ها رعایت نشده است.

معضلجدیددرلیگبرترفوتبالمشخصشد

با شکست میزبان قدرتمند؛ ایتالیا قهرمان جهان شد

چه پایان حیرت انگیزی!

تیم ملی والیبال ایتالیا با شکست لهستان به عنوان قهرمان مردان جهان 
2022 معرفی شد.

مســابقات والیبال قهرمانی مردان جهان 2022 که از چهارم شهریور به 
میزبانی اسلوونی و لهستان آغاز شــده بود، یکشنبه شب 20 شهریور با 
برگزاری دو دیدار مرحله نهایی در ســالن اسپودک آرنا شهر کاتوویتسه 

لهستان به پایان رسید.
تیم ملی والیبال ایتالیا در دیدار نهایی این رقابت ها که نخستین فینال 
این مسابقات با حضور دو تیم اروپایی در قرن 21 بود، به مصاف لهستان 
میزبان رفت و سه بر یک به پیروزی رســید تا برای چهارمین بار بر روی 
سکوی نخست جهان قرار گیرد. )در پنج دوره قبلی تیم برزیل پایه ثابت 

فینال بوده است(.
لهستان در ست نخست این مسابقه 25 بر 22 به پیروزی رسید، اما در 
ست های دوم تا چهارم به ترتیب با امتیازهای 25 بر 21، 25 بر18 و 25 بر 
20 نتیجه را به ایتالیا واگذار کرد تا به مقام نایب قهرمانی جهان اکتفا کند.

تیم ملی والیبال ایتالیا با کســب هفت برد متوالی برابر تیم های کانادا، 
ترکیه، چین، کوبا، فرانسه، اسلوونی و لهستان به مدال طالی قهرمانی 

جهان دست یافت.
نماینده سرزمین چکمه ها در ســال 2022 هجدهمین دوره حضور خود 

در رقابت های قهرمانی جهان را تجربه کرد. تیــم ملی والیبال ایتالیا در 
سال های 1990، 1994 و 1998 در سه دوره متوالی به مقام قهرمانی جهان 
دست یافته بود و امسال پس از 24 سال به دوران اوج خود بازگشت تا 

چهارمین قهرمانی جهان را جشن بگیرد.
لهستان نیز که در سال های 19۷4، 2014 و 2018 به مقام قهرمانی جهان 
رسیده بود، به رغم میزبانی در مسابقات امسال به مقام نایب قهرمانی 

اکتفا کرد تا جام را به ایتالیا تقدیم کند.
لهســتان در مســیر نایب قهرمانی شــش برد متوالی برابــر تیم های 
بلغارســتان، مکزیک، آمریکا )دوبار(، تونس و برزیل به دست آورد و 

درآخرین مسابقه مغلوب ایتالیا شد.
در دیدار رده بندی این مسابقات نیز برزیل سه بر یک اسلوونی را شکست 

داد و به مدال برنز و مقام سومی دست یافت.
برزیل که در ســال 2022 هفدهمین حضور خود در رقابت های قهرمانی 
جهان را تجربه کرد، سه مدال طال و قهرمانی متوالی در سال های2002، 
2006 و 2010 را در پرونده افتخارات خود در این رقابت ها دارد. زردپوشان 

همچنین سه مدال نقره جهان را در اختیار دارند.
تیم ملی والیبال اسلوونی نیز امسال دومین حضور خود در رقابت های 
قهرمانی جهان را تجربه کرد و با استفاده از امتیاز میزبانی به جمع چهار 

تیم برتر راه یافت و در نهایت، رتبه چهارم جهان را به خود اختصاص داد.
جیانلی؛ارزشمندترینبازیکن 

کمیته فنی این مســابقات تیم رویایی قهرمانی مردان جهان 2022 را 
انتخاب کرد که سیمونه جیانلی به عنوان ارزشمندترین بازیکن معرفی 
شد. بدون شک، یکی از مهم ترین عوامل قهرمانی ایتالیا در رقابت های 
قهرمانی جهان پاســور این تیم بود. ســیمونه جیانلی جوان که در حال 
حاضر یکی از بهترین پاسورهای دنیای توپ و تور محسوب می شود؛  در 
بازی فینال نیز نمایش شــگفت انگیزی داشت و در پایان هم به عنوان 

ارزشمندترین بازیکن رقابت ها انتخاب شد.
اسامیبرترینبازیکنانقهرمانیجهانبهقرارزیراست:

بهتریندریافتکنندهقدرتی: یوآندی رئال از برزیل و کامیل سیمونیک 
از لهستان

بهترینقطرپاسور: بارتوش کورک از لهستان
بهترینمدافعمیانی: جیانلوکا گاالســی از ایتالیا و متئوش بینیک از 

لهستان
بهترینپاسور:سیمونه جیانلی از ایتالیا

بهترینلیبرو: فابیو باالسو از ایتالیا
ارزشمندترینبازیکن: سیمونه جیانلی از ایتالیا

تیم ملی والیبال ایتالیا در دیدار نهایی این رقابت ها که 
نخستین فینال این مسابقات با حضور دو تیم اروپایی 
در قرن 21 بود، به مصاف لهستان میزبان رفت و سه 
بر یک به پیروزی رسید تا برای چهارمین بار بر روی 
سکوی نخست جهان قرار گیرد. )در پنج دوره قبلی تیم 

برزیل پایه ثابت فینال بوده است(
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تاپایانشهریورماهانجاممیشود؛
تکمیل شبکه توزیع آب فضای سبز خیابان بهشت

مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان گفت: اجرای شــبکه توزیع آب فضای ســبز خیابان بهشت با 
اختصاص ۱۳۰ میلیون تومان اعتبار در دست اقدام است و تا پایان شهریورماه به اتمام می رسد.

سیدسلمان قاضی عســگر اظهار کرد: اجرای عملیات لوله گذاری به منظور آبرسانی و توسعه شبکه 
آبیاری فضای سبز منطقه ۹ شهرداری اصفهان در حال انجام است.

وی ادامه داد: در حال حاضر عملیات لوله گذاری در خیابان بهشت به طول یک هزار متر با استفاده 
از لوله پلی اتیلن ۱۱۰ در دست اجراست.مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه استفاده از 
آب غیرشرب و سیستم انتقال آب خام برای آبیاری فضای سبز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، 
خاطرنشان کرد: اجرای شبکه توزیع آب فضای سبز خیابان بهشت با اختصاص ۱۳۰ میلیون تومان 
اعتبار در دست اقدام است و تا پایان شهریورماه به اتمام می رســد.وی تصریح کرد: با استفاده از 
روش های نوین آبیاری، میزان سنتی کاهش می یابد و بهره وری آن نیز افزایش می یابد.قاضی عسگر 
با تاکید بر اهمیــت صرفه جویی در مصرف آب، گفــت: یکی از راه های بهینه ســازی مصرف آب و 
جلوگیری از هدررفت آن هنگام انتقال، اجرای طرح های لوله گذاری برای آبیاری تحت فشــار در 

فضای سبز شهر است.

مدیرعاملسازمانتاکسیرانیشهرداریاصفهان:
ثبت نام سرویس مدارس تا فردا  انجام می شود

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: با توجه به اینکه اتمام زمان 
ثبت نام سرویس مدارس چهارشنبه تعیین شده است، پس از زمان اعالم شده، این سازمان هیچ گونه 
مسئولیتی در قبال سرویس دهی به دانش آموزان نخواهد داشــت.محمد پرورش اظهار کرد: آخرین 
فرصت برای ثبت نام و دریافت خدمات ســرویس مدارس روز چهارشــنبه هفته جاری ،بیست وسوم 
شهریورماه)فردا( است.وی ادامه داد: پیرو برنامه ریزی های انجام شده با اداره کل آموزش وپرورش و 
کارگروه ماده ۱۸، اولیای دانش آموزان برای ثبت نام و رزرو سرویس مدارس تا سی ویکم مردادماه فرصت 
داشتند و تاکنون شرکت های زیرمجموعه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی بر اساس درخواست ها، 
مسیربندی و جذب راننده را انجام داده اند.مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان خاطرنشــان کرد: با توجه با اتمام زمان مقرر و لزوم برنامه ریزی برای سرویس دهی مطلوب، 
آن دســته از اولیای دانش آموزان که تاکنون اعالم نیاز برای سرویس مدرسه نداشته اند، حداکثر تا روز 
چهارشنبه فرصت دارند تا برای ثبت نام و تایید نهایی سرویس اقدام کنند و پس از زمان اعالم شده این 

سازمان هیچ گونه مسئولیتی در قبال سرویس دهی نخواهد داشت.

 حمایت 60 میلیارد تومانی خیران اصفهانی در طرح اطعام
 و احسان حسینی

اصفهانی ها از ابتدای ماه محرم تاکنون در طرح اطعام و احسان حسینی بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان به صورت 
نقدی و کاالیی مشارکت داشته اند.قائم مقام کمیته امداد استان اصفهان درخصوص اجرای طرح اطعام 
و احسان حسینی، گفت: این طرح همچون سال های گذشته با هدف کمک به معاش مددجویان تحت 
حمایت و نیازمندان سطح استان، با همکاری و مساعدت خیران، مراکز نیکوکاری، موسسات خیریه، 
مساجد و هیئت های مذهبی در حال اجراست.عباسعلی زارعان افزود: خیران و نیک اندیشان اصفهانی 
از ابتدای ماه محرم تاکنون در طرح اطعام و احسان حسینی، بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان به صورت نقدی و 
کاالیی مشارکت داشته اند.قائم مقام کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به اینکه این طرح تا پایان ماه 
صفر ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: خیران با همکاری مراکز نیکوکاری کمیته امداد در این مدت، ۲۴ 

هزار و ۴۳۱ بسته معیشتی و ۹۵۲ هزار و ۶۹۰ پرس غذای گرم به نیازمندان اهدا کرده اند.

مدیرمنطقه۵شهرداریاصفهانمطرحکرد:

سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شهرداری از پروژه های مشارکتی

مدیر منطقــه پنج شــهرداری اصفهان گفــت: با توجه بــه اقداماتی 
که ســال های گذشــته در راســتای اجرای پروژه های مشــارکتی با 
بخــش خصوصــی در نظــر گرفته شــده اســت، می تــوان انتظار 
 برگشــت ســرمایه حدود یک هزار میلیارد تومانی را برای این منطقه 

متصور شد.
احمد رضایی در گفت وگو با خبرنگار ایمنــا اظهار کرد: با توجه به اینکه 
یکی از سیاســت های این دوره مدیریت شهری در تامین منابع مالی 
پروژه ها، اجرای آن به صورت مشارکتی است، در منطقه پنج شهرداری 

نیز پروژه هایی با این روش در نظر گرفته شد.
وی با بیان اینکه پروژه هایی با مشارکت بخش خصوصی در منطقه پنج 
اجرا شده است که در پایان شهریورماه می توان انتظار برگشت سرمایه 
حدود یک هزار میلیارد تومانی از آن را داشت، ادامه داد: در سال جاری 
نیز از این روش اجرای پــروژه غافل نشــدیم و پروژه هایی به عنوان 
سرمایه گذاری در منطقه پنج تعریف شده است که با اعالم فراخوان، 
سرمایه گذاران در آن مشارکت خواهند داشت تا به افق روشنی دست 
پیدا کنیم و شــهرداری از اندوختــه حاصل از آن، بــرای اجرای دیگر 

پروژه های منطقه استفاده کند.

مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: بــا توجه به 
اقداماتی که در سال های گذشته در نظر گرفته شده است، می توان این 

میزان از سرمایه را برای منطقه پنج شهرداری متصور شد.
وی تاکیــد کرد: با توجــه به اراضی موجــود در منطقه پنــج، یکی از 
روش های ســرمایه گذاری در این منطقه ساخت وساز است،بنابراین  
با توجه به حرکت جهان شهرها به سمت هوشمندی، لزوم توجه به این 

موضوع نیز احساس می شود.
رضایــی تصریح کــرد: در شــهر اصفهــان موضوعــات دانش بنیان 
وجــود دارد که با توجه بــه بیانات رهبــر معظم انقالب، اســتفاده از 
 ظرفیــت بخــش خصوصــی به ویــژه ایــن شــرکت ها نیــز مورد 

تاکید است.
وی با بیان اینکه رسیدن به شــهر هوشمند نیازمند گام های بلند است 
و همت مدیریت ارشــد شــهر نیز بر همین موضوع است، اضافه کرد: 
پروژه های مشــارکتی منطقه پنج در ســال های آینده به بهره برداری 
می رسد که به نظر می رســد این منطقه از نظر درآمدی غنی شود، اما 
باید این اقدامات مداوم باشــد و در خالل پروژه های عمرانی به حوزه 

سرمایه گذاری و مشارکت ها نیز توجه کنیم.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان گفت:استان اصفهان دارای 
۳۰ سینما و ۵۶ سالن سینمایی است که سرانه فضای 
ســینما به ازای هر ۴۳۵ نفر یک صندلی است.رضا 
دهقانی اظهار کرد: استان اصفهان دارای ۳۰ سینما و 
۵۶ سالن سینمایی است که سرانه فضای سینمای 
به ازای هر ۴۳۵ نفر یک صندلی اســت.وی با بیان 
اینکه ۹ شهرستان استان اصفهان فاقد سالن سینما 

هستند، افزود: این شهرستان ها شامل آران و بیدگل، 
برخوار، بویین میاندشــت، تیران و کرون، چادگان، 
خوانســار، خور و بیابانک، فالورجان و مبارکه است.
دهقانی تصریح کرد: تعداد فیلم های اکران شده در 
استان اصفهان هر سال متفاوت اســت، اما ساالنه 
نزدیک به ۵۰ فیلم در این استان اکران می شود.وی 
با اشاره به میزان فروش گیشه های استان اصفهان 
در سال گذشته و شش ماهه نخست امسال، گفت: 
سال گذشته ۱۶۹ میلیارد و ۴۳ میلیون و ۳۴۲ هزار 
و ۵۰۰ ریال مبلغ فروش گیشــه ها در استان اصفهان 
بوده است و در شش ماه نخســت امسال گیشه ها 
۲۰۲ میلیارد و ۸۵۲ میلیــون و ۲۰ هزار ریال فروش 

بلیت سینما داشته اند.دهقانی در خصوص فیلم های 
با فروش متوسط به باال اضافه کرد: این میزان فروش 
به طور میانگین در شــهر اصفهان ۱۵۰ هزار نفر است، 
همچنین از ســال گذشــته تاکنون دو فیلم در حوزه 
کودک و نوجوان اکران شده است.وی اظهار کرد: تعداد 
مخاطبان سینما های کشور در ســال گذشته هفت 
میلیون و ۲۸ هزار و ۷۸۰ نفر بوده که تعداد ۸۰۴ هزار و 
۷۹۳ نفر از این جمعیت متعلق به استان اصفهان بوده 
است در شش ماه نخست امســال تعداد مخاطبان 
سینمایی کشور هفت میلیون و ۵۶۰ هزار و ۶۴۴ نفر 
بوده که از این تعداد ۶۴۷ هزار و ۳۲ نفر از این جمعیت 

متعلق به استان اصفهان بوده است.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:

۹ شهرستان استان اصفهان فاقد سالن سینما هستند

توسطپاکباناناصفهانیانجاممیشود؛
 غبارروبی مسیرهای منتهی به حرم سیدالشهدا )ع(

 و حضرت عباس )ع(
رییس ستاد اربعین شهرداری اصفهان از اجرای طرح نظافت و جاروزنی مسیرهای منتهی به حرم 
سیدالشهدا )ع( و حضرت عباس )ع( توسط خادمان شهرداری اصفهان در شهر کربالی معلی خبر 
داد.محمدمهدی عسگری اظهار کرد: خادمان شــهرداری اصفهان در شهر کربالی معلی نسبت به 
غبارروبی مسیرهای منتهی به حرم سیدالشهدا )ع( و حضرت عباس )ع( اقدام کردند.وی افزود: 
این اقدامات شامل پاک سازی و نظافت محوطه اطراف موکب ها، جمع آوری و انتقال پنج سرویس 
پرس زباله، نظافت و جاروزنی مسیرهای منتهی به حرم )شــارع الحسین )ع( و شارع العباس 
)ع( و مقام علی اکبر )ع(( است.رییس ستاد اربعین شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: خادمان 
شهرداری اصفهان نســبت به آبرســانی به موکب ها به میزان ۷۰ هزار لیتر از طریق تانکر آبرسان و 
خودروهای آتش نشانی، توزیع کیسه زباله بین موکب ها، تشویق و آموزش مسئوالن هیئت ها جهت 

مشارکت زائران در خصوص نظافت و پاک سازی و همکاری با پاکبانان اقدام کردند.

 تشدید نظارت بر بازار در آستانه بازگشایی مدارس
 استان اصفهان

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: طرح تشدید نظارت بر بازار توزیع و اقالم ضروری 
سال تحصیلی جدید، با نظارت ۸۹ نفر از بازرســان اصناف به همراه ۲۴۵ نفر از ناظران افتخاری در 
سطح اصفهان انجام می شــود.بنابر اعالم روابط عمومی مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان 
اصفهان، با توجه به نزدیک شــدن به آغاز ســال تحصیلی جدید مراکز آموزش عالی و بازگشایی 
مدارس، همچنین افزایش تقاضا در برخی از کاال ها و خدمات، این مدیریت همچون ســال های 
گذشته، در راستای پیشــگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت ها، از تاریخ ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۱ طرح 
تشدید بازرســی و نظارت را در سراسر استان آغاز کرده اســت.جواد محمدی فشارکی در این باره 
اظهار داشــت: با هدف نظارت بر روند عرضه لوازم التحریر، کیف و کفش، پوشاک و فرم مدارس، 
طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از ۱۷ شهریورماه اجرا و تا تاریخ ۱۵ مهرماه به صورت همزمان 
در سراسر استان ادامه دارد که در این بازه زمانی بازرسان اصناف استان در قالب تیم های محسوس 
و نامحسوس با حضور در بازار، ضمن پایش عرضه اقالم ضروری این ایام، با هرگونه تخلف صنفی 
برخورد قانونی الزم را انجام و با تشکیل پرونده، متخلفان در هر صنف را به اداره کل تعزیرات حکومتی 

استان معرفی می کنند.

 پیشتازی اصفهان با فعال سازی سامانه های هوشمند 
در ناوگان های عمومی

معاون حمل ونقل ترافیک شهردار اصفهان از قابلیت های سامانه هوشمند ناوگان عمومی و پیشتازی 
اصفهان در این طرح خبر داد.حسین حق شناس گفت: شــهرداری اصفهان، ناوگان اتوبوسرانی را 
به یکی از جدیدترین روش های کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی هوشمند کرده است.وی  افزود: 
طرح ردیابی لحظه ای اتوبوس ها، مشاهده اطالعات ناوگان، اطالع از نحوه رانندگی رانندگان، هشدار 
مسیر و سرعت های غیر مجاز، تطابق با برنامه های زمان بندی، مشاهده مسیر های طی شده قبلی 
و فعلی، مدیریت سوخت ناوگان، مشاهده همزمان اتوبوس های فعال، مدیریت و کنترل از راه دور 
ناوگان، تراکنش های ثبت شده در خطوط و ایســتگاه ها در زمان های مختلف و تبادل مسافر بین 
خطوط از جمله مواردی اســت که جهت مدیریت بهینه ناوگان حمل و نقل عمومی در سامانه های 
هوشمند اتوبوس های شهری فعال شده است.حق شناس ادامه داد: این سامانه با سرمایه ای بالغ 

بر ۹۰ میلیارد تومان راه اندازی شده است.

با مسئولان

اخبار

معاونادارهکلبهزیستیاستاناعالمکرد:
 2 هزار خانواده اصفهانی 
در نوبت فرزندخواندگی

خبر روز

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان با اعالم اینکه هم اکنون ۲ هزار خانواده 
در اســتان در نوبت فرزندخواندگی هستند، 
گفت: با توجه به تعداد زیاد متقاضیان فرزند 
خوانده نســبت به فرزندان قابــل واگذاری، 
فرآیند واگذاری فرزند به متقاضیان، بسته به 
سن و جنس کودک، حدود ۲ تا ۴ سال طول 
می کشد.عبدالرضا اسماعیلی با اشاره به اینکه 
تعریف سازمان بهزیســتی از فرزندخواندگی 
اعطای سرپرســتی فرزندان بی سرپرســت 
به متقاضیان تایید شــده اســت، اظهار کرد: 
اعطای فرزندخواندگی از گروه ســنی نوزاد تا 
۱۶ سالگی است.وی با تاکید بر اینکه بر اساس 
قانون سازمان بهزیستی تنها متولی کودکان بد 
سرپرست و بی سرپرست در ایران است، گفت: 
بیشــتر فرزندان قابل واگذاری به متقاضیان 
فرزندخواندگی بد سرپرست هستند.معاون 
امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی استان در 
مورد شــرایط متقاضیان قبول سرپرســتی 
اطفال، توضیح داد: متقاضیان باید شــرایط 
عمومی شامل تمکن مالی، سالمت جسمانی 
و روانی، عدم ســابقه کیفری و عــدم اعتیاد 
داشته باشد. متقاضی فرزندخوانده باید ابتدا 
درخواست خود را در ســامانه فرزندخواندگی 
ثبت کنــد و در ادامه مــدارک الزم را روی این 
سامانه بارگذاری کند.وی با اشاره به اینکه در 
حال حاضر نزدیک به ۲ هزار خانواده در استان 
اصفهان در نوبت فرزندخواندگی هستند، اعالم 
کرد: با توجه به تعداد زیــاد متقاضیان فرزند 
خوانده نسبت به فرزندان قابل واگذاری، این 
درخواست حدود ۲ تا ۴ سال طول می کشد. 
زمــان انتظار به ســن و جنس کــودک مورد 
درخواست متقاضی بستگی دارد.اسماعیلی 
در مورد نظارت های قانونی بعد از تحویل اطفال 
به خانــواده فرزندپذیر، توضیــح داد: بعد از 
واگذاری فرزند، براســاس دستورالعملی که 
وجود دارد، بازدیدها با فاصله زمانی یک ماهه 
انجام می شود و بعد از شش ماه، فاصله این 

بازدیدها شش ماهه می شود.

رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از برگزاری همگردی و دیدار با سینماهای قدیم اصفهان در قالب برنامه »سالم 
سینما« به مناسبت روز ملی سینما خبر داد.علیرضا مساح اظهار کرد: شهر اصفهان گنجینه های فرهنگی بسیار متفاوتی دارد این گنجینه می تواند در قالب یک 
مجموعه باشد اما این در کنار هم بودن باعث می شود بسیاری از این گنجینه ها در کنار یکدیگر کمتر دیده شود. اصفهان دارای یک مجموعه گنجینه در محور چهارباغ 
عباسی است که متشکل از آثار تاریخی، سنت، فرهنگ و مشاغل است که به عنوان میراث ناملموس شهر اصفهان شناخته می شود.وی افزود: اداره گردشگری 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان به مناسبت روز ملی ســینما تصمیم گرفت با جانمایی هایی سینماهای قدیمی شهر اصفهان، یاد این 
سینماها که اکنون بسیاری از آنان از بین رفته است را برای شهروندان اصفهان زنده کند زیرا این سینماها بخشی از هویت شهروندان این شهر هستند .مساح تصریح 
کرد: درواقع این اداره با اجرای برنامه همگردی با عنوان »سالم سینما« به دنبال این است که جاذبه های نهفته و شاید فراموش شده اصفهان در حوزه فرهنگ و 
هنر را به شهروندان معرفی کند زیرا شهر اصفهان بیشتر بعد گردشگری و آثار تاریخی آن برای شهروندان و حتی گردشگران داخلی و خارجی شناخته شده است.

بهمناسبتروزملیسینماصورتگرفت؛
برگزاری همگردی و دیدار با سینماهای قدیم اصفهان

در حاشیه پنجاه 
و پنجمین جلسه 
علنی شورای شهر 

اصفهان

وز عکس ر

عکس: ایمنا

مدیرکل میراث  فرهنگی استان:

 اصفهان به عنوان دومین شهر جامع 
صنایع  دستی جهان شناخته می شود

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی استان اصفهان 
گفت: باید در حوزه  برند سازی، بازاریابی و عرضه محصوالت متنوع 

صنایع  دستی با تکیه  بر فناوری های نوین بکوشیم.
علیرضا ایزدی اظهار کرد: اصفهان به عنوان دومین شهر جامع صنایع 

دستی جهان، شناخته می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان در دیدار با شهردار اصفهان 
ادامه داد: بروز و یکه تازی سه ساله ویروس کرونا اثبات کرد که باید در 
حوزه برند سازی، بازاریابی و عرضه محصوالت متنوع صنایع دستی 
با تکیه بر فناوری های نوین بکوشیم که یاری همه نهاد های مربوطه 

در این زمینه ضروری است.
ایزدی از انتخاب شهردار اصفهان به عنوان دبیر»اصفهان شهر جهانی 
صنایع دســتی «توســط وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی خبر داد و گفت: در کمتر از یک ســال گذشــته تجربه های 
ارزشــمندی در زمینه همکاری اداره کل میراث فرهنگی اســتان و 
شــهرداری اصفهان ایجاد شده اســت که امیدواریم این همگرایی 
به نفع هنرمندان صنایع دســتی و توســعه صنعت پاک گردشگری 
در نصف جهان باشد.شــهردار اصفهان نیز گفت: ارتباط اداره میراث 
فرهنگی و شــهرداری از مقوله تعارفات معمول خارج شده است و 
امروز این دو مجموعه در ســه حوزه میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی، همکاری مناسبی را با هم در راســتای منافع مردم 

دارند.
علی قاســم زاده افــزود: دبیرخانه»اصفهان، شــهر جهانی صنایع 
دســتی«فرصتی برای تداوم این تعامل است و امروز خرسندیم که 
همکاری ها بسوی برآورده شدن دو هدف تعریف و اجرای عملیات و 
رخداد های مشترک حرکت می کند.در این دیدار، حکم انتصاب علی 
قاسم زاده به عنوان دبیر »اصفهان شهر جهانی صنایع دستی«  که به 
اســتناد مصوبه شــورای عالی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی به امضای عزت ا...ضرغامی رسیده است توسط مشاور 
وزیر و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان به 

شهردار اصفهان تقدیم شد.
اصفهان در سال ۱۳۹۴ به عنوان نخستین شــهر ایرانی به عضویت 
شبکه شهر های خالق یونسکو )سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی 
سازمان ملل متحد( در زمینه صنایع دستی و هنر های مردمی درآمد 
و همچنین توسط شورای جهانی صنایع دستی، عنوان»شهر جهانی 
صنایع دستی« به آن اعطا شد.از ۶۰۲ رشته صنایع دستی شناسایی 
شده در دنیا ۲۹۹ مورد مربوط به ایران و از این تعداد ۱۹۶ رشته مربوط 

به استان تاریخی و هنرپرور اصفهان است.
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در راســتای تولید محصوالت با ارزش افزوده باال در ذوب آهــن اصفهان، بخش 
فوالدسازی برای تولید شــمش 250 در 360 آماده می شود.سرپرست دفتر فنی 
بخش فوالدسازی ذوب آهن اصفهان در حاشیه نمایشگاه متالورژی اصفهان، اظهار 
کرد: رویکرد جدید ذوب آهن اصفهان بر تولید محصوالت با ارزش افزوده باال استوار 
است؛ در این راستا و با توجه به نیاز بازار، بخش فوالدسازی نسبت به تهیه نقشه های 
مربوط به تولید شمش با مقطع 250 در 360 و سپس تنظیم سفارش ساخت قطعات 
مورد نیاز اقدام کرده اســت.قدرت ا... یزدانمهر افزود: با تکمیل این قطعات، امکان 
ریخته گری شمش مقطع مذکور فراهم می شود که ثمره آن تولید مقاطع نوردی نظیر 
تیرآهن سایز 36 اســت که دارای ارزش افزوده باالتری است.وی یادآور شد: نیاز 

کشور که اکنون از مسیر واردات و با خروج ارز صورت می گیرد، تامین خواهد شد.

محصوالت ذوب آهن اصفهان ایمنی ساختمان را تضمین می کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز در حاشیه بازدید از نمایشگاه 
متالورژی با اشاره به برند معتبر ذوب آهن در عرصه ملی و بین المللی، گفت: ذوب 

آهن به عنوان اولین تولیدکننده فــوالد در ایران در تربیت نیروی انســانی ماهر و 
راه اندازی صنایع فوالدی گوناگون در اقصی نقاط کشور نقشی بی بدیل داشته است که 
همگان به این مقوله کلیدی واقف هستند. امیررضا نقش افزود: پیرو سیاست های 
دولت در خصوص اجرایی شــدن طرح نهضت ملی مســکن، گزینه مناسب برای 
احداث ساختمان های ایمن بهره گیری از ســبد محصوالت ساختمانی استاندارد 
ذوب آهن اصفهان است و ما نیز به عنوان مجموعه اســتانداری آماده همکاری به 
منظور تحقق یافتن این دستاورد مهم هستیم.معاون امور اقتصادی استاندار تصریح 
کرد: یکی از زیرساخت های مهم تولید فوالد، گاز است که مجموعه های فوالدی در 
این زمینه محدودیت هایی را تجربه کردند، بنابراین تالش کردیم تا این چالش تولید 
برطرف شود و فوالد به عنوان بخش پیشــران تولید، در خدمت رونق اقتصاد کشور 
قرار بگیرد.وی، تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان را از دیگر دســتاوردهای مهم 
این شرکت دانست و خاطرنشان کرد: در گذشته این محصول استراتژیک از خارج 
از کشور وارد می شد، اما به همت دانش و تالش کارکنان این کارخانه عظیم در کنار 

تامین خطوط ریلی کشور، به جمع صادرکنندگان این محصول پیوستیم.

هزینه نگهداری یک خط تلفن ثابت شهری ماهانه بیش از 20 هزار تومان است؛ 
اما در مقابل به گفته مدیران شرکت مخابرات، متوسط درآمد ماهانه هر خط تلفن 
ثابت کمتر از 7 هزار تومان است؛ یعنی مخابرات باید تقریبا 3 برابر درآمد هر خط 
تلفن را صرف نگهداری آن کند.از سوی دیگر براساس آمار رسمی اکنون بیش از 
2۹ میلیون خط تلفن ثابت در کشور دایر است. درحالی که به نظر می رسد تقاضا 
برای تلفن ثابت، دیگر وجود ندارد؛ اما همچنان در برخی از مناطق شهرهای بزرگ 
نیاز برای تلفن وجود دارد.در مقابل، بسیاری از خطوط تلفن، بدون کارکرد هستند و 
چون مالکان آنها هزینه اندکی برای خط تلفن پرداخت می کنند، به فکر جمع آوری 
آنها نیستند. در صورت اصالح تعرفه ها حتما خطوط بدون کارکرد را به مخابرات 
برمی گردانند و این خطوط در نقاط دیگر استفاده می شود.اصالح تعرفه حداقل 
نگهداری تلفن ثابت که پس از موافقت شورای رقابت، وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سال گذشته به تصویب 

کمیسیون تنظیم مقررات رسید، نهایتا طی روزهای اخیر به تایید ستاد تنظیم 
بازار هم رسید تا پس از تایید نهایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
جهت اعمال به شرکت مخابرات ایران ابالغ شــود.مجید سلطانی، مدیرعامل 
شرکت مخابرات ایران با اشاره به مسیر سخت و پرتالطمی که شرکت مخابرات 
ایران تاکنون در زمینه مسائل اقتصادی و توسعه در شرایط تحریم با آن مواجه 
بوده است، گفت: »فعالیت این شرکت با وجود  مسیر سخت و دشوار با مشکالت 
موجود، افتخار آفرین است«.وی با اشاره به چالش های شرکت مخابرات ایران، 
اظهار داشت: »در حوزه زیرساخت های فنی مانند استهالک تجهیزات مخابراتی 
و شــرایط تحریم، عدم انجام تعهدات پیمانکاران و عدم مشارکت در نگهداری 
زیرساخت ها توسط FCP ها را موجب می شود«.به گفته سلطانی بخش تلفن 
ثابت شرکت، به طور کامل زیان ده است و بخش سیار نیز با وجود پیش بینی ها 

چندان مناسب نیست و موجب عدم توازن در حوزه مخابرات می شود.

معاون برنامه ریزی، مهندسی و توسعه شرکت پاالیش نفت )پاالیشگاه( اصفهان 
گفت:پاالیشــگاه اصفهان در قالب هولدینگ پتروپاالیش در صدد ایجاد زنجیره 
تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف اســت.گودرز جوادی اظهار کرد: ایجاد 
زنجیره مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف در استان اصفهان عالوه بر اینکه می تواند 
باعث به حداکثر رساندن میزان تولید واحد های صنعتی مختلف به ویژه کارخانه های 
بزرگ و تامین خوراک آن ها شود، نقش بسزایی در سوددهی و ارزآوری نیز دارد.

وی با بیان اینکه پاالیشگاه اصفهان در قالب هولدینگ پتروپاالیش در صدد ایجاد 
زنجیره تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف اســت، اظهار داشت: پاالیشگاه 
اصفهان در صدد است که تا ســال 1405 ضریب پیچیدگی خود را به 12 برساند و 
تولید برخی از مواد اولیه که خوراک مهم برخی از صنایع شیمیایی اصفهان و کشور 
به شمار می آید، در این زمینه نقش بسزایی دارد.جوادی با اشاره به اینکه طرح هایی 
در این زمینه در دست بررسی است که نتایج آن تا چند ماه آینده قطعی و مشخص 
می شود، اضافه کرد: امکان سنجی فنی و اقتصادی این طرح ها در دست مطالعه 
است، اما هنوز به نتیجه گیری نهایی نرســیده ایم.وی خاطرنشان کرد: زمانی که 
یک طرح جدید در صنعت می خواهد اجرا شــود ابتدا باید بررسی شود که از نظر 
فنی، اقتصادی، بازگشت سرمایه و سوددهی تا چه میزان جذاب است تا به سمت 
آن حرکت کرد.عضو هیئت مدیره پاالیشگاه اصفهان ادامه داد: از جمله طرح های 
در دست بررسی می توان به گوگرد، اسید فســفوریک و صنایع پایین دست آن و 
صنایع پایین دست پروپیلن اشاره کرد.وی با بیان اینکه امکان سنجی تولید ماده 
اولیه »اکریلو نیتریل « )AN( نیز یکی از گزینه های مورد مطالعه اســت، تصریح 
کرد: توانایی تولید این ماده اولیه مهم وجود دارد، اما ابتدا باید تولید آن از نظر فنی 

و اقتصادی بررسی شود و اینکه چه خطرپذیری و فرآیند هایی دارد.جوادی با اشاره 
به اینکه اکریلو نیتریل، واکنش های شیمیایی خاصی دارد و ماده سمی » سیانید 
هیدروژن« در آن استفاده می شود، افزود: این ماده اولیه در تولید محصوالتی مانند 
الیاف اکریلیک کاربرد دارد و ماده اولیه برخی از صنایع نســاجی مانند پلی اکریل 
اصفهان است.به گفته وی، اگر امکان تولید ماده اولیه اکریلو نیتریل فراهم شود، 
صنعتی مانند پلی اکریل می تواند به حداکثر تولید برسد و حتی در صورتی که میزان 
تولید این ماده اولیه، فراتر از نیاز صنایع داخلی باشــد، می توان آن را صادر کرد و از 
طرفی این قبیل مواد اولیه دارای ارزش افزوده باالیی هســتند.اكريلو نيتريل به 
علت نياز در صنايع توليد الياف مصنوعی و صـنايع شـيميایی بـه عنوان یک ماده 
اوليه ضروری اهميت ويژه ای دارد؛ این ماده در حال حاضر به صورت واردات برای 
کشورمان تامین می شود.معاون برنامه ریزی، مهندسی و توسعه شرکت پاالیش 
نفت اصفهان تاکید کرد: این شرکت از نظر مالی و فنی مشکلی برای پیاده سازی 
چنین طرح هایی ندارد و باید مرحله امکان سنجی و تصمیم گیری نهایی درباره آن ها 
طی شود.وی همچنین با بیان اینکه امروزه شرکت های دانش بنیان در کشورمان 
دستاورد های زیادی در زمینه تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف داشته اند، 
خاطرنشــان کرد: برخی از تولیدات آن ها مانند انواع کاتالیســت ها، ما را خودکفا 
کرده است.شــرکت پاالیش نفت اصفهان )پاالیشــگاه اصفهان( در حال حاضر 
وظیفه تامین حدود 25 درصد از سوخت کشور را به عهده دارد و بنزین و گازوییل از 
محصوالت اصلی این شرکت به شمار می آید به طوری که سوخت 17 استان از جمله 
اصفهان را تامین می کند.روزانه 12 میلیــون لیتر بنزین یورو 5 و چهار میلیون لیتر 

گازوییل یورو 5 در این واحد صنعتی تولید می شود.

سرپرست دفتر فنی بخش فوالدسازی ذوب آهن اصفهان:

فوالدسازیبرایتولیدشمش۲۵۰در۳۶۰آمادهمیشود

معاون شرکت پاالیش نفت اصفهان:

ایجادزنجیرهمواداولیهشیمیاییبهکارآفرینیمنجرمیشود

به استناد صورت های مالی شرکت مخابرات؛

سرویستلفنثابتباتعرفههایموجودزیاندهاست

منبع: بازار
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