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وعده جدید 

اختصاص 85 میلیارد تومان 
اعتبار برای تکمیل باغ موزه 

دفاع مقدس اصفهان

سهم اندک استان 
اصفهان در رتبه های 

تک رقمی کنکور

ضرورت بررسی مشکالت 
 ایمنی بازار اصفهان 

در تمام ابعاد

مدیرکل حج و زیارت استان اعالم کرد:

 ثبت ۷ فوتی و 3 مصدوم
  از استان اصفهان در مراسم 

اربعین سال جاری

۳۵۰ دســتگاه اتوبوس روز گذشــته و با اعتباری بالغ بر ۴۹۰ میلیارد تومان مورد 
بهره برداری قرار گرفت.به گزارش خبرنگار ایمنا، آییــن بهره برداری از ناوگان جدید 
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه برگزار شد.در این آیین ۵۶ دستگاه اتوبوس 
بزرگ و برای نخستین بار ۵۳ دستگاه اتوبوس کوچک »میدل باس« به عنوان ناوگان 
جدید در شهر فعالیت خود را آغاز می کند، همچنین ۲۴۰ دستگاه اتوبوس بازسازی 
و آماده سازی شده مورد بهره برداری قرار گرفت.این اتوبوس های آماده سازی شده 
از حدود چهار سال گذشــته به دالیل مختلف زمین گیر شده بود و به همت شرکت 
واحد اتوبوسرانی به ویژه کارکنان معاونت فنی برای استفاده شهروندان مهیا شد.از 
اتوبوس های تازه نفس، ۱۲ دستگاه اتوبوس از شــرکت اسکانیا و مابقی از شرکت 
ایران خودرو دیزل است که اتوبوس های شرکت اسکانیا از ۱۷۳ دستگاهی است که 

با کمک دولت خریداری شده است.

توزیع امکانات حمل ونقلی با رویکرد محرومیت زدایی
ابوالفضل قربانی، نایب رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در آیین بهره برداری 
از ناوگان جدید اتوبوسرانی و آغاز به کار ستاد مهر شهر اصفهان، اظهار کرد: مجموعه 
مدیریت شهری و شورای ترافیک استان برای اینکه روزهای بهتری را در ابتدای سال 
تحصیلی داشته باشیم، از هیچ کوششی فرو گذار نکرده اند و با توانی مضاعف وارد 
میدان شدند، به طوری که اقدامات ویژه ای نسبت به سالیان قبل شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه در پایان شورای چهارم بالغ بر یک هزار دستگاه اتوبوس با میانگین 
عمر مفید پنج سال در سطح شهر سرویس دهی می کرد، افزود: بر اساس گزارشی 
که در این دوره احصا شــد یک هزار دســتگاه اتوبوس به ۶۵۰ دستگاه با عمر مفید 

حدود ۹ سال رسیده است.
نایب رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با تاکید بر اینکه دانش آموزان در سال 
تحصیلی جدید نیاز به ســرویس مناســب دارند، تصریح کرد: با توجه به افزایش 
جمعیت شهر و آغاز فعالیت مدارس با مشــکل روبه رو بودیم که با همت مدیریت 
شهری تعداد اتوبوس ها در آســتانه ماه مهر به حدود یک هزار دستگاه می رسد تا 
اصفهان، ناوگان حمل ونقل عمومی مناسبی داشــته باشد.وی با اشاره به افزایش 
ساعت های کاری مترو و کاهش سرفاصله رسیدن واگن ها به ایستگاه، گفت: تالش 
در راستای راه اندازی خط دوم مترو و انجام مطالعات خطوط دیگر نیز برای کمک به 
ناوگان حمل ونقل عمومی در دست اقدام است.قربانی با بیان اینکه طرح های خوبی 
برای آماده سازی فضای اطراف مدارس انجام شده و البته اعتبارات خوبی نیز برای 
آن پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت شهری در این دوره نگاه 
ویژه به مناطق کم برخوردار و در راستای محرومیت زدایی است، به طوری که شهردار 
اصفهان در اولین روز فعالیت خود از محله محروم حصه بازدید کرد، بنابراین توزیع 
امکانات حمل ونقلی با این رویکرد انجام می شود.وی اضافه کرد: برای جابه جایی 
دانش آموزان به روش های مدرن نیاز داریم که امیدواریم با همکاری دستگاه های 

مختلف به این مهم دست یابیم.

افزودن اتوبوس های جدید به مدیریت ترافیک کمک می کند
ســرهنگ محمدرضا محمدی، رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: هر ساله 
با آغاز مهرماه به ویژه در دو هفته نخســت، ترافیک شدیدی را در سطح شهر شاهد 

هستیم و رزمایش و آمادگی مدیریت شهری، نشأت گرفته از این دغدغه است.
وی ادامه داد: تزریق تعداد قابل توجهی اتوبوس جدید به ناوگان حمل ونقل عمومی 

به مدیریت و روان سازی ترافیک، ایمن سازی تردد و کاهش دغدغه و هزینه های 
شهروندان کمک بزرگی می کند.رییس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه به 
عنوان یک شهروند و پلیس از مدیریت شهری اصفهان بابت جوان سازی و تقویت 
ناوگان حمل ونقل عمومی تشــکر می کنم، تصریح کرد: شهروندان هنگام استفاده 
از اتوبوس ها با مشکالتی همچون فضای کم، گرمای شدید و معطلی زمان روبه رو 
هســتند، از این رو افزودن اتوبوس های جدید به ناوگان حمل ونقل عمومی، امری 
بسیار ضروری بود.وی با تاکید بر اینکه دانش آموزان برای تردد از حمل ونقل عمومی 
استفاده کنند، خاطرنشــان کرد: پلیس راهور آماده همکاری با شهرداری اصفهان 
برای پالک کردن سریع تر اتوبوس های جدید اســت تا نظم و انضباط بیشتری در 
شهر برقرار شود.ســرهنگ محمدی با بیان اینکه تشکیل پلیس مدارس از وظایف 
مدیران مدارس بوده و این امر در قانون نیز تاکید شده است، اضافه کرد: از مسئوالن 
آموزش وپرورش نیز درخواست می شــود موضوع پلیس مدارس را جدی بگیرند، 

چراکه تحقق این مهم در ابعاد مختلف تاثیرگذار است.

ترافیک، معضل همیشگی اوایل مهرماه است
محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان در این آیین اظهار کرد: 
بعد از دو سال و چند ماه شاهد بازگشایی مدارس به صورت حضوری هستیم و بار 

دیگر شور و نشاط به مدارس و محیط های آموزشی بازگشته است.
وی با بیان اینکه امســال بالغ بر یک میلیون دانش آموز و ۸۰ هزار معلم تالشگر در 
مدارس دولتی و غیردولتی حضور خواهند داشــت، افزود: امسال شهر تحت تاثیر 
بازگشــایی مدارس قرار خواهد گرفت، اما این نوع ترافیــک در اوایل مهرماه از نوع 
ترافیک های مالل آور و خسته کننده نیست.مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان 
تصریح کرد: ترافیک معضل همیشگی اوایل مهرماه است، اما امسال با کمبود شدید 
سرویس مدارس روبه رو هســتیم که ممکن است ترافیک را چندین برابر کند.وی 
با بیان اینکه در گذشته بیش از هشت هزار سرویس مدرســه وجود داشت، اما با 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس رانندگان از این عرصه خارج شده اند، گفت: 
بر این اساس از فروردین ماه ۱۴۰۱ کارگروه ماده ۱۸ تحت نظر انجمن اولیا و مربیان 
و سازمان تاکسیرانی شهرداری تشکیل و به بررســی مسائل و مشکالت مرتبط با 
ترافیک مهرماه و حمل ونقل دانش آموزان پرداخت، در نهایت بعد از تالش و جلسات 
مکرر، تعداد کل سرویس مدارس امسال در مهرماه به نصف زمان قبل از ایام کرونا 
رسید.ابراهیمی با بیان اینکه تالش شده است تا دانش آموزان در محدوده اسکانی 
خود ثبت نام شوند، خاطرنشــان کرد: برای رفع معضل کمبود سرویس مدارس و 
کاهش ترافیک شهر ، خانواده ها و دانش آموزان به ویژه دوره متوسطه به استفاده 
از حمل ونقل عمومی تشویق شدند، چراکه اســتفاده از حمل ونقل عمومی از جمله 
اقدامات ذیل آموزش فرهنگ شهروندی است، در این راستا با هماهنگی معاونت 
حمل ونقل شهرداری اصفهان محل های پرتردد شناسایی شده است تا اتوبوس ها و 
میدل باس ها در این مسیرها تردد و به دانش آموزان سرویس دهی کند، امیدواریم 
با استفاده بیشتر دانش آموزان از حمل ونقل عمومی شهری آرام تر با ترافیک کمتر 
و نظم بیشتری را شاهد باشیم.وی تاکید کرد: ســال تحصیلی امسال بسیار ویژه 
اســت، چراکه بعد از دو سال کرونا تمام زیرســاخت ها و امکانات آموزشی و حتی 
نیروی انسانی تحت تاثیر ایام کرونا قرار گرفته، اصفهان از جمله استان هایی است که 
همیشه با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه بوده است، اما در حال رایزنی با وزارت 

آموزش وپرورش برای جبران این کمبود هستیم.

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید؛

350 دستگاه اتوبوس درون شهری در اصفهان بهره برداری شد

رهبر معظم  انقالب:

حقایق دفاع مقدس 
 باید به گوش 
جوان ها برسد

سالِم ما خسته دالن زمین به شما دریادالن آسمانی؛
این شهر شما را کم دارد تا همیشه...

 امروز ۴۲ سال از آن روز گذشته است. داغ دست درازی به خاک وطن را 
به دلش گذاشتیم که حاال هفت کفن هم پوسانده است بعثی جنایتکار.

اصفهان از جمله استان هایی بود که حضور پررنگی در دفاع هشت ساله 
داشت. به گواه آمار، بیشــترین شــهید را هم تقدیم کرده است و حاال 
ما مانده ایم و همان گزاره معروف که می گویــد: »کوچه های مان را به 
نام شان کردیم که هرگاه آدرس منزل مان را می دهیم بدانیم از گذرگاه 
خون کدام شــهید اســت که با آرامش به خانه می رسیم.«و هرچه هم 
بشود، ما یادمان نمی رود جان مان را مدیون جان پناه شدن خرازی ها 
و ردانی ها و کاظمی ها هستیم. یادمان نمی رود خاک مان را از به خاک 
افتادن قامت افشارها و میثمی ها و حســن غازی ها داریم و حاال در 
آغاز هفته دفاع مقدس، تمام قد می ایستیم و به شهدای شهرمان، به 
شهدای کشورمان سالم می کنیم؛ سالم بر آنهایی که از نفس افتادند تا 
ما از نفس نیفتیم، قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم، به خاک 
افتادند تا ما به خاک نیفتیم سالم بر آنهایی که رفتند تا بمانند و نماندند 

تا بمیرند. سالم بر شهدا!

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید؛

350 دستگاه اتوبوس درون شهری 
در اصفهان بهره برداری شد
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مسئله سرویس مدارس
 دردسرهای رفت وآمد دانش آموزان در سال تحصیلی جدید؛

 آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی می داریم

                                         آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان  - 140141

نوع آگهی: مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
موضوع آگهی: استفاده از خدمات مشاور تخصصی در زمینه انجام مطالعات طرح جامع راه و راه آهن و حمل و نقل در شرکت فوالد مبارکه

 متن آگهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد نسبت به اســتفاده از خدمات مشــاور تخصصی در زمینه انجام مطالعات طرح جامع راه و راه آهن  و حمل
 و نقل در شرکت فوالد مبارکه اقدام نماید لذا از کلیه شرکت های توانمند و متخصص در زمینه موضوع فراخوان دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه

ضمن ارائه نامه اعالم آمادگی نسبت به  ارسال مدارک و مستندات بر اساس موارد زیر اقدام نمایند:
مدارک مورد نیاز:

١.تجربه و سوابق مشاور
٢.توان مالی مشاور شامل صورت مالی حسابرسی شده

٣.حسن سابقه در کارهای قبلی مرتبط با موضوع مناقصه
۴.توان فنی ،پشتیبانی ،سیستم مدیریتی کارشناسی و اجرایی)چارت سازمانی(به همراه رزومه و سوابق، توان تجهیزاتی، ماشین آالت

۵.گواهینامه سالمت ایمنی از اداره کار
نحوه دریافت مدارک : شرکت های محترم می توانند مدارک خود را ایمیل یا پست نمایند و ھمچنین پس از ارزیابی توسط کارفرما و در صورت کسب

امتیاز الزم امکان دریافت اسناد مناقصه را خواھند داشت.
مهلت ارسال مدارک: کلیه متقاضیان در صورت تمایل الزم است تا تاریخ١۴٠١/٠٧/١٢نسبت به ارسال اسناد و مدارک اقدام نمایند

 نحوه ارســال مدارک : شــرکت های  محترم می توانند اســناد و مدارک خود را به  آدرس٧۵کیلومتری جنوب غربی اصفهان ،مبارکه صندوق پســتی
 ١۶١-٨۴٨١۵ مبارکه، واحد قراردادهای خرید و  همچنین ارسال رزومه کاری به ایمیلshadow.mrz@gmail.comاقدام نمایند.

اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به  اطالعات بیشتر بازرگانی با خانم هادی به شــماره تلفن٠٣١۵٢٧٣٣۵٩٩و اطالعات فنی با آقای ریاحی 
٠٩٠١٠٠٣٩۵٠١و اطالعات سیستمی با آقای شایان به شماره٠٣١۵٢٧٣٣٣٩٧تماس حاصل فرمائید.

ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای  متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

8

خبر در زاینده رود
 جاریست ...
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تشکر لبنانی ها از ایران با هشتگ # شکرا_ایران
بسیاری از لبنانی ها با استفاده از هشتگ »شکرا_ایران« تشکر و قدردانی خود از جمهوری اسالمی ایران 
به دلیل اعالم آمادگی برای کمک به کشورشان ر ا ابراز کرده اند. با نگاهی به فضای مجازی شاهد اظهار نظر 
بسیاری از لبنانی ها در چارچوب تشکر از جمهوری اسالمی ایران و انتقاد از عملکرد سیاستمداران لبنانی 
و وعده های توخالی آمریکا هستیم.کاربران فضای مجازی لبنانی اظهار نظرهای مختلفی را با انتشار 
برخی از تصاویر و اینفوگرافی ها منتشر می کنند که از مهم ترین آنها می توان به جمالت زیر اشاره کرد:ایران 
زمانی که وعده می دهد، وفا می کند.این جمله به همراه تصویری است که نشان می دهد ایران عالوه بر 
اختصاص 600 هزار تن سوخت مجانی به لبنان، مذاکراتی با هیئت لبنانی حاضر در تهران برای تعمیر 
شبکه برق لبنان و ساخت نیروگاه تولید برق در این کشور انجام می دهد.کاربر دیگری هم نوشت: ایران 
متشکریم، تا آخرین نفس باید از این کشور تشکر کرد، زیرا کشوری برتر است و به امت عربی و اسالمی 
هم کمک می کند، پس استحقاقی جز تشکر و امتنان ندارد.یک کاربر هم با انتقاد از جریان های همسو با 
آمریکا و سعودی در لبنان نوشت: برخی به طور حتم در تلویزیون  هایی که با سوخت ایران روشن خواهند 
شد، از ایران انتقاد خواهند کرد!دیگری هم با انتشار تصویری که به زبان انگلیسی نوشته سوخت در راه 

است، نوشت این را برای کسانی می نویسم که خود را فرهیخته دانسته و ظاهرا زبان عربی بلد نیستند.
 

کانادا و آمریکا، ناو جنگی به تنگه تایوان اعزام کردند
واشنگتن با هدف تحریک و ایجاد تنش نظامی در اقصی نقاط جهان همچون افغانستان، عراق، اوکراین، 
این بار تنگه تایوان را که کارشناسان و ناظران بین الملل از آن به عنوان حساس ترین و ملتهب ترین نقطه 
در جهان یاد می کنند، هدف قرار داده و به همراه کانادا ناوهای جنگی خــود را به این منطقه اعزام کرد.

شبکه خبری »سی ان  ان« با انتشار این خبر افزود: به دنبال اظهارات جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا 
مبنی بر دفاع از تایوان درصورت حمله  چین، کانادا و آمریکا چنــد فروند ناوجنگی خود را از تنگه تایوان 
عبور دادند.بنابراین گزارش، نیروی دریایی آمریکا  در بیانیه ای اعالم کرد: ناو جنگی آمریکا » یواس اس 
هیگینز   USS Higgins؛ با توانایی موشک های هدایت شــونده روز سه شنبه  از تنگه تایوان عبور کرد.

در این بیانیه آمده است؛ عبور این ناو آمریکایی از تنگه تایوان با همراهی  ناوچه »اچ ام سی اس ونکور« 
)HMCS Vancouver(  مدل »هلیفاکس«  )Halifax-class( نیروی دریایی کانادا صورت گرفت.

براساس اعالم نیروی دریایی آمریکا، عبور این دو فروند ناو جنگی از آبراه تایوان به دور از هر قلمرو دریایی 
و ساحلی کشوری بوده و این اقدام نمایانگر تعهد آمریکا و شرکا و  متحدان خود نسبت به داشتن منطقه 
ای آزاد در محدوده دریایی اقیانوس هند – آرام اســت.تارنمای این رســانه آمریکایی نوشت: طی سه 
هفته گذشته این سومین باری است که آمریکا اقدام به اعزام ناوهای جنگی خود از آبراه تایوان می کند.

 
مقام صهیونیست:

» الپید« تسلیم »سیدحسن نصرا...« شد
یک مقام پیشین صهیونیستی گفت که نخســت وزیر این رژیم در برابر تهدیدات سید حسن نصرا... 
تسلیم شد.به نقل از شبکه ۷ رژیم صهیونیستی، »دانی دانون«، دیپلمات ارشد رژیم صهیونیستی ملل 
تاکید کرد که »یائیر الپید«، نخست وزیر این رژیم در برابر سید»حسن نصرا...«، دبیرکل حزب ا... لبنان 
تسلیم شد.وی گفت که الپید در خصوص توافق ترسیم مرزها با لبنان تسلیم سید حسن نصرا... شد و از 
مسئله گاز طبیعی ذخیره در مدیترانه کوتاه آمد.سفیر پیشین رژیم صهیونیستی در سازمان ملل و نامزد 
حزب لیکود در ادامه با اشاره به سطح تهدیدات سید حسن نصرا... علیه تل آویو و فایده این تهدیدات 
گفت: همه چیز در خصوص توافق ترسیم مرزها میان لبنان و اسراییل )رژیم صهیونیستی( بدون بررسی 
و مناقشه در کنست و یا دولت به طور مخفیانه انجام می شود. دانون همچنین تاکید کرد که یائیر الپید 
قدرت و تجربه مدیریت چنین مذاکراتی با لبنان را ندارد.وی گفت که تل آویو بر این باور است که رسیدن به 
توافق با لبنان درخصوص خط دریایی امری ممکن و ضروری است و این امر به سود دو طرف خواهد بود.

رهبر معظم انقالب:

حقایق دفاع مقدس باید به گوش جوان ها برسد

رهبر معظم انقالب با بیان اینکه نســل جدید خیلی از مسائل دفاع مقدس 
را نمی داند، فرمودند: باید کاری کنیم نسل امروز هم این حوادث را بداند.

به گزارش مهر، در آستانه هفته دفاع مقدس، جمعی از فرماندهان و رزمندگان 
دفاع مقدس و خانواده های شهدا، صبح روز گذشته با حضور در حسینیه امام 

خمینی )ره( با حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.
در ابتدای این دیدار پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم، حاج صادق آهنگران 
به مدیحه ثرایی پرداخت.سخنرانی مقام معظم رهبری نیز در این دیدار که 
به صورت زنده از رسانه KHAMENEI.IR و شبکه های صدا و سیما پخش 
می شد، آغاز شد.در ادامه بخش هایی از مهم ترین محورهای سخنان ایشان 

را به نقل از خبرگزاری »مهر« می خوانیم:
این جلسه یکی از بهترین و مفیدترین جلساتی است که در این حسینه 
تشکیل می شود. تمجید از پیشکســوتان وظیفه همه است؛ دفاع مقدس 
دوران پرهیجان، پرحادثه ، پرمعنا و پرفایده ای است و از جمله حوادثی است 

که برای دیروز، امروز و فردا دارای اثر است.
پیشکسوتان مصداق »السابقون السابقون اند«. یعنی زودتر از دیگران نیاز 
را شناختند و دانستند و برای برآوردن آن نیاز شتافتند؛ آن هم در میدان سخت 

جنگ و جهاد و فداکاری.
هر چه بگذرد و کارها خوب و کامل انجام شود و توجه به خروجی ها باشد، 
باز این معرف و آگاهی بیشتر خواهد شد و دفاع مقدس بیشتر شناخته می 

شود.
نسل جدید خیلی از مسائل دفاع مقدس را نمی داند. عرضم این است که 
همانطور که بنده و شــما در حادثه بودیم و قضایا را می دانیم باید کاری کنیم 

نسل امروز هم این حوادث را بداند.
بنده بــا جوانان تا حــدودی مرتبــط هســتم و می بینم کــه گاهی در 

گفت وگوها خیلی از مسائل دفاع مقدس را نمی دانند.
 حقایقی درباره دفاع مقدس که ما از آن سخن می گوییم امروز فقط یک 

ادعا نیست، بلکه خود طرف مقابل هم به آن اعتراف می کند.
 یک روزی ما ادعــا می کردیم که تمام کشــورها در جنگ تحمیلی علیه 
جمهوری اسالمی می جنگیدند؛ امروز تمام آن کشورها این موضوع را تایید 

می کنند.
 حمله عراق به ایران غیرمنتظره نبود. اســتکبار جهانی حامی صدام بود. 

کشورهای استکباری به صدام در جنگ تحمیلی کمک کردند.
جنگ نظامی باید از طرف یک همسایه انجام می شد و آن همسایه را پیدا 
کردند؛ یک دیوانه قدرت و جاه طلــب را وادار و تحریک به جنگ کردند. این 

حرکت نظامی خالف انتظار نبود و باید قاعدتا اتفاق می افتاد.
 حمله این کشورها به نظام انقالبی کامال طبیعی بود، چون آن ها از انقالب 
اسالمی ایران به شدت عصبانی بودند. این انقالب کارهایی را انجام داد که خود 

ما خیلی متوجه آن نبودیم، اما استکبار جهانی متوجه آن شده بود.
 حاال عده ای بگویند چرا با عراق جنگ کردید؟ انگار ما لشکرکشی کردیم به 
عراق. یا چرا بعد فتح خرمشهر به عراق رفتید و جنگ را ادامه دادید؟ بعد از 
قبول قطعنامه عراق به ما دوباره حمله کرد. بعد از آن قضیه مرصاد شروع شد.
فکر می کنند بعد واقعه خرمشهر اگر دست مان را روی هم می گذاشتیم کار 

تمام می شد؛ بلکه دشمن تازه شــروع می کرد. این بی مسئولیت اظهارنظر 
کردن یکی از ابتالئات است که وجود دارد. نظام سلطه می خواست ملت ما را 

به زانو در بیاورد.
مردم بخش هایی که می خواســتند از ایران جدا کنند، ایستادند و فریب 

وسوسه های عرب بودن و هم زبان بودن را نخوردند.
 خودم در اطراف اهواز خانواده عربی را دیدم که بعد از رفتن بعثی ها با دیدن 
ما مثل اینکه جشن بگیرند، شاد شدند. وسوســه ها نتوانست این افراد را 

سست کند.
 یک دستاورد دیگر اتحاد ملت بود؛ دفاع مقدس آمد و مردم را یکپارچه و 

متحد کرد.
 مسئله اقتدار نظامی کشور یکی دیگر از دستاوردهای دفاع مقدس بود. 

اگر دفاع مقدس نبود ممکن بود حتی جسم و پیکره سپاه هم باقی نماند.
 محبوبیت نیروهای مســلح تا وقتی ادامه دارد که سرعت پیشرفت کم 

نشود. توقف نباید کرد؛ توقف یعنی عقب ماندن.
 مســئوالن نظامی، دولت و مجلس باید بدانند که پشتیبانی از نیروهای 

مسلح یک امر مهم است.
دفاع مقدس یک اصل را برای ملت ایران ثابت کرد که صیانت کشــور و 

بازدارندگی با مقاومت به دست می آید، نه تسلیم.

این احساس مقاومت کردن موجب شد هم اطمینان و اعتماد به نفس 
داخلی ایجاد شود، هم به دشمن یاد داد که در محاسبات خود قدرت داخلی 

و مقاومت کشور را هم به حساب بیاورد.
 تدبیر و عقالنیت در مجموعه حرکات نظامی هشت ساله به طور محسوسی موجود بود.

 یک حقیقت دیگر روایت درست جنگ است؛ نوجوان و جوان ما با همان 
چشــم به دفاع مقدس نگاه کند که شما پیشکســوتان و فرماندهان دفاع 

مقدس به آن نگاه می کنید.
 دشمن سعی می کند که در همین مسئله روایت نقطه مقابل حقیقت عمل 
کند و فرازها را نادیده می گیرد و اگر نقطه حضیضی وجود داشته است آن را 

بزرگ می کند.
 در نقطه مقابل وقتی دشمن در چشم مخاطبان ملت های دیگر مثل ملت 
ما، زرق و برق و هیبت و شوکت دروغین اش جلوه می کند و به رخ چشم ها 
کشیده می شود، نتیجه اش در میدان سیاســی ترس از دشمن و در میدان 

فرهنگی خضوع و خودکم بینی است.
 می بینم برخی از کتاب ها را که صهیونیست ها، آمریکایی ها یا اروپایی ها 
می نویسند. فیلم می سازند تا نقطه تاریکی در انقالب و حرکت ملت ایران به 
دروغ وانمود کنند. در مقابل این ها باید کســانی که اهل این امور هســتند  

کارهایی انجام دهند.

به گزارش ایسنا؛ نماینده مردم سقز در مجلس گفت: 
بنده آمار دقیقی از بازداشت  شدگان ندارم. اما بیشتر 
آن ها آزاد شده اند. تا جایی که بنده شنیدم تعدادی هم 
در بازداشت هستند. اینترنت خانگی در سطح شهر 

وصل است؛ اما اینترنت همراه وصل نیست.
بهزاد رحیمی با اشاره به آخرین وضعیت شهر سقز، 
بیان کرد: در شهر ســقز نیز مانند بســیاری دیگر از 
شهرهای کشور مردم به نشــانه اعتراض تجمعاتی 
را در میادین تشکیل داده اند. ســاعاتی در میادین 
حضور داشتند و شعارهایی نیز ســر دادند. عده ای 
نیز که قصــد اهانت داشــتند و به امــوال عمومی 
آسیب رساندند،بازداشت شــدند. امیدواریم مردم 
سکوت کنند تا ابعاد این ماجرا روشن شود تا شاهد 
حادثه دیگری از این جنس نباشیم. این عزیزان نیز 

همشهری های ما و بچه های مردم هستند. اگر بر 
اثر غفلت یا کوتاهی طرفین اتفاقی برای این عزیزان 
بیفتد آنگاه ما دوباره عزادار می شویم.وی اظهار کرد: 
بنده آمار دقیقی از بازداشت  شدگان ندارم. اما بیشتر 
آن ها آزاد شده اند. تا جایی که بنده شنیدم تعدادی 
هم در بازداشت هســتند. اینترنت خانگی در سطح 
شهر وصل اســت اما اینترنت همراه وصل نیست. 
اگر آرامشی که االن حاکم است ادامه داشته باشد، 

اینترنت ، به زودی وصل می شود.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: مطالبه اصلی خانواده امینی روشن شدن 
ابعاد این حادثه است. خانواده اصرار دارند که دختر 
آنها مریض نبوده است که بر اثر حمله قلبی از دنیا رفته 
باشد.وی در ادامه تاکید کرد: بنده در روز قبل مراسم 

ختم هم به استقبال جنازه خانم مهسا امینی رفتم و 
هم در مراسم خاکسپاری و نماز میت شرکت کردم. 
بعد از ظهر نیز با مسئوالن اســتانی به مسجد رفتم. 
به خانه خانواده امینی نیز رفتــم. منتهی در روز بعد 
بنا بود با هماهنگی که با امام مسجد و صاحبان عزا 
صورت گرفته بود در مراسم بنده ۲0 دقیقه سخنرانی 
کنم. در این بین یک عده ای به صورت خودسر که یا 
با بنده بر سر مســائل انتخاباتی زاویه داشتند و یا به 
صورت خودجوش از این قضیه ناراحت بودند و مانع 

سخنرانی بنده شدند.

نماینده سقز :

 خانواده امینی اصرار دارند دخترشان مریض نبوده است

وزارت خزانه داری آمریکا: 

برخی تجهیزات اینترنتی ماهواره ای را می توان به ایران صادر کرد
زومیت نوشت: ایالن ماسک، مدیرعامل اسپیس ایکس ممکن است برای ارائه  خدمات پهن باند ماهواره ای Starlink در ایران مجوز الزم را دریافت کند.ایالن ماسک روز 
۲۹ شهریور برای ارائه  سرویس اینترنت ماهواره ای استارلینک در ایران خواستار معافیت از تحریم ها شد و حاال یک روز پس از این درخواست، وزارت خزانه داری ایاالت 
متحده اعالم کرد که می توان برخی از تجهیزات اینترنت ماهواره ای را به ایران صادر کرد.ماسک روز دوشنبه ۲۹ شهریور در پاسخ به سوال کاربری در توئیتر درباره  ارائه  سرویس 
اینترنت ماهواره ای استارلینک در ایران، جواب داد: استارلینک برای ارائه  سرویس در ایران خواستار معافیت از تحریم های علیه این کشور خواهد شد.اسپیس ایکس در 
حال حاضر ۳ هزار ماهواره استارلینک را در مدار قرار داده و در ۳۲ کشور در سراسر دنیا خدمات اینترنتی ارائه می دهد. این ماهواره ها برای ارسال و دریافت داده از آنتن های 
خاصی به نام آنتن آرایه فازی )Phased Array Antenna( استفاده می کنند و استفاده از خدمات استارلینک بدون تجهیزات خاص ممکن نیست.ماسک در توئیت 
خود به جزییات بیشتری در مورد برنامه های او برای ارائه ی خدمات پهن باند ماهواره ای Starlink در ایران اشاره ای نکرد، اما درخواست او هم زمان با اعتراضات در جریان 

به حادثه  پیش آمده برای مهسا امینی مطرح شد؛ وزارت خزانه داری ایاالت متحده مشخص نکرد که آیا این مجوز برای برنامه های ماسک اعمال می شود یا خیر.

خبر روز

وز عکس ر

رییس جمهور ایران 
و سوئیس در یک 

قاب

وقتی »فرح پهلوی« فراموشکار می شود
حسن رشوند در یادداشتی در روزنامه همشهری نوشت: چگونه می توان حمایت خاندان ننگین 
پهلوی را از دختر ایرانی باور کــرد درحالی که در دوران حاکمیت آنها زنــان و دختران ایرانی فقط 
به جرم یک انتقاد ساده به شــکنجه گاه های رژیم برده می شدند و وحشتناک ترین شکنجه ها را 

روی آنها پیاده می کردند.
اگر فرح دیبا و رضا ربع پهلوی عملکرد حکومت ۳۷ســاله خود را فراموش کرده اند کافی اســت 
ســفارش دهند تا از تصاویر زنان و دخترانی که در کمیته مشترک و زندان قصر و... شکنجه شده 
و این تصاویر بر دیوار موزه عبرت نقش بسته است عکســی گرفته و نتیجه ۳۷سال عمل خود را 

ببینند.
خاطرات مرحوم مرضیه حدیدچی دباغ، منظر خیر حبیب اللهی، مرضیه خرازیان، طاهره سجادی 
و ده ها شــیرزنی که بدن شان با فندک و سیگار سوزانده شده و از ســقف به شکل صلیبی آویزان 
می شدند و شــوک الکتریکی، آپولو، دســتبند قپانی، قفس هیتردار، باتوم برقی و شالق با کابل 
برقی و هزاران شکنجه جسمی و روحی دیگر را متحمل شده اند، گواه این واقعیت است که بر این 

خاندان عنوانی به جز الشخور، نمی توان اطالق کرد.
آیا نباید به کســی که با وزیر خارجه وقت آمریکا مالقات می کند )دست بوســی مسیح علینژاد 
از پمپئو، وزیر خارجه دولت ترامپ( و از او درخواســت تشــدید تحریم ها علیــه ایران را می کند 
درحالی که می داند نتیجه تحریم علیه ایران فشــار روی ملت خواهد بود و امروز با مرگ مهســا 
مزدورانه به دنبال همان اهداف براندازی خود است، لقب الشخور داد؟ یقینا کسانی که  با تحریم 
دارو، هر روز ده ها مهسا را در بیمارستان ها به کام مرگ دردناک تر از مهسا می کشند و الشخوروار 

برای مهسا اشک تمساح می ریزند، برازنده این عنوان هستند.
 

چرا روزنامه اعتماد نمی کند؟
روزنامه اطالعات نوشت: رییس جمهور با پدر مرحومه مهســا امینی تماس می گیرد و اطمینان 
می دهد که تمام ماجرا پیگیری دقیق خواهد شد. رییس دســتگاه قضا قول رسیدگی عادالنه و 
قاطعانه می دهد. رییس مجلس هم همین طور، یعنی رؤســای سه قوه وارد عمل شده و ضمن 

ابراز همدردی و عرض تسلیت، قول پیگیری می دهند.
رییس پلیس، فیلم لحظه حادثه را به نمایش می گذارد. پزشــکی قانونی، مسئوالن بیمارستان 
خصوصی که مرحومه در آن برای احیا بستری شده بود، حتی پزشکان متخصص مغز و اعصاب 
با بررسی ســی تی اســکن مغز درباره احتمال صدمات وارده به جمجمه اظهارنظر می کنند و… 
اما با وجود همه این توضیح ها حداقل برای بخشــی از جامعه قبول و اقناع ایجاد نمی شود و در 

شهرهایی شاهد تظاهرات و اعتراض بوده ایم.
در اینکه ماجرا و حادثه تلخ و تابسوز، قلب همه را به درد آورده است تردیدی نیست اما این حد از 
بی اعتمادی و عدم قبول نشانه چیست؟ ریشه یابی این سطح از شکاف و شقاق و آسیب شناسی 
درست آن بســیار ضروری اســت که هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد... اینکه آحادی از مردم به 
این باور برســند که مطالبات آنها و اولویت های آنــان فاصله معناداری با تمنیــات و مطالبات و 
اولویت های حاکمــان و کارگزاران دارد و گمان کننــد دغدغه های آنان دغدغه های مســئوالن و 
متولیان و کارگزاران شــان نیســت از هر امکانی برای اعتراض به وضع موجود اســتفاده و البته 
معدودی هم سوء استفاده می کنند. می گویند وقتی رییس جمهور محترم در آغاز کار انتخابات 
و تشکیل دولت می گوید ما گشت ارشاد داریم؛ اما گشــت ارشاد مدیران، ولی چندی که گذشت 
می بینند خبری از آن گشت ارشاد که قرار است نابلدان و نامحرمان را از پشت میز مدیریت بردارد 
و شایستگان را برجای شان بنشاند و سفره رانت و فساد و تبعیض را برچیند، چندان که باید نیست 
در حالی که گشت ارشــاد در خیابان بیشتر دیده می شود، به اعتمادشــان لطمه می خورد. وقتی 
از کاهش روند نقدینگی و تورم و رفاه و ایجاد شــغل و رفع بیکاری ســخن می شــنوند و سپس 

واقعیت های دیگری می بینند، باورشان را به حرف های مسئوالن از دست می دهند.

گیشه

مشاور امنیت ملی کاخ سفید:

 انتظار نداریم نشست 
 نیویورک به گشایش
 در برجام منجر شود

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
گفته انتظار ندارد هفتاد و هفتمین نشســت 
مجمع عمومی ســازمان ملل در نیویورک به 
بروز گشــایش در مذاکرات رفع تحریم های 

وین منجر شود.
ســالیوان در جمع خبرنــگاران گفت: »من 
انتظار گشایش ]در مذاکرات رفع تحریم های 
وین[ در نیویــورک را ندارم. آمریــکا آماده 
بازگشــت دوجانبه به وضعیت پای بندی در 
برابر پای بندی بوده و اگر ایران آماده اجرای 
جدی تعهداتش و پذیرش این فرمول باشد 
می توانیم به توافق دســت پیدا کنیم.«روز 
جمعه هم نماینده آمریکا در ســازمان ملل 
متحد گفته بود برای برگزاری هیچ جلسه ای 
در خصوص توافق هسته  ای ایران درنیویورک 

برنامه ریزی نشده است.
همچنین، جوزپ بورل مســئول سیاســت 
 خارجــی اتحادیــه اروپــا مدعی شــد که 
حتــی دیدارهای هفته پیش رو در حاشــیه 
 نشســت مجمــع عمومــی ســازمان ملل 
 در نیویــورک نیــز نمی توانــد پیشــرفتی 
 در مذاکــرات و احتمــال حصــول توافــق
  در موضــوع هســته ای ایران حاصــل کند.

 وی بــا ادعــای اینکــه اتحادیــه اروپــا 
 طــی هفته هــای اخیــر در تــالش بــرای

 مجاب کــردن همــه طرف هــا جهت طی 
کردن آخریــن گام ها بــرای »احیای توافق 
 هسته ای ایران« بوده، گفت از نظر او احتمال 
هیچ پیشــرفت بزرگــی در این خصوص و 
مذاکرات وین وجود ندارد.این مقام ارشــد 
اروپایی در حاشــیه حضور در نیویورک برای 
شرکت در نشســت مجمع عمومی سازمان 
ملل به پالتیکو گفت: »در ســه ماه گذشته، 
تعامل ها و فرآیند چند مرحلــه ای، در حال 
همگرایی بود. فعالیت ها بین طرف ها باعث 
بهبودی نتیجه شــده بود. ولی در چند هفته 
گذشته، مســئله دیگر این نبود. ما اکنون در 

بن بست قرار داریم و متوقف شده ایم«.

بین الملل
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مدیرکل فرودگاه های استان خبرداد:

خدمت رسانی به بیش از 10 هزار زائر اربعین در فرودگاه اصفهان
مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان از خدمت رســانی به بیش از ۱۰ هزار زائــر عتبات در فرودگاه 
بین المللی شهید بهشــتی اصفهان خبر داد.ابوذر ضیایی گفت: از تاریخ پانزدهم شهریورماه تا پایان 
اربعین حسینی تعداد ۷،۹۰۳ زائر با ۶۲ پرواز توسط شرکت های هواپیمایی معراج، فالی بغداد، ایران 
ایرتور، وارش و سا ها از اصفهان به مقصد نجف و بالعکس در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اعزام 
و پذیرش شدند.وی افزود: تا پایان شهریور ماه تعداد ۲۱ پرواز ورودی و خروجی دیگر برای بازگشت 
و اعزام زائران در این فرودگاه در نظر گرفته شده که پیش بینی می شود حدود ۳،۰۰۰ زائر دیگر با این 
پرواز ها در فرودگاه شهید بهشتی اعزام و پذیرش شوند.مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان ضمن 
تشکر از همه دســت اندرکاران عملیات اعزام و پذیرش زائران حضرت سیدالشهدا )ع( در فرودگاه 
اصفهان، از پذیرایی زائران و افرادی که برای استقبال از آنان به فرودگاه مراجعه می کنند در موکب شهید 
بهشتی تا ابتدای مهر ماه خبر داد.ضیایی خاطرنشان کرد: فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان 
پس از فرودگاه های امام خمینی )ره( و مشهد، رتبه سوم را در جابه جایی زائران اربعین حسینی در 

میان سایر فرودگاه های کشور به خود اختصاص داده است.
 

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان:

30 درصد مشموالن بیمه روستاییان و عشایر تحت پوشش 
قرار گرفته اند

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اصفهان با بیان اینکه ۳۲۰ هزار 
نفر در استان مشمول عضویت در این صندوق هســتند، گفت: تاکنون ۱۰۰ هزار نفر از این افراد تحت 
پوشش این بیمه قرار گرفته اند که شامل ۳۰ درصد از مشموالن است.مهدی ابارشی اظهار کرد: افرادی 
که تحت پوشش صندوق های بازنشستگی همچون تامین اجتماعی نباشند و سن شان بین ۱۸ تا 
۵۰ سال باشد، می توانند تحت پوشش صندوق اجتماعی روستاییان و عشایر قرار گیرند.وی افزود: با 
درنظرگرفتن این دو شرط، ۳۲۰ هزار نفر مشمول عضویت در بیمه روستاییان و عشایر استان اصفهان 
هستند. تاکنون ۱۰۰ هزار نفر از این افراد تحت پوشــش این بیمه قرار گرفته و از خدمات آن استفاده 
کرده اند؛ از این رو می توان گفت حدود ۳۰ درصد از مشموالن بیمه روستاییان و عشایر در استان اصفهان 
تحت پوشش این بیمه هســتند.مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستاییان و عشایر 
اســتان اصفهان گفت: تقریبا حدود ۱۰ هزار خانوار از این ۱۰۰ هزار نفر مشمول خدمات مستمری این 
صندوق همچون بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری فوت برای بازماندگان شده اند.ابارشی اضافه 
کرد: در مناطق روستایی، شهرهای زیر ۲۰ هزارنفر و برای اقشار خاص از جمله شاغالن صنایع دستی، 
مددجویان بهزیستی و قالی بافان در سراسر استان، برای فرهنگ سازی عضویت در این صندوق، میز 
خدمت برپا شده است؛ همچنین در نظر داریم تا بیست ودوم بهمن ماه، ۲۲۰ میز خدمت در راستای 
اطالع رسانی، فرهنگ سازی و پاسخ گویی به مردم برای آشنایی با بیمه روستاییان و عشایر در استان 

اصفهان برگزار کنیم.
وی ادامه داد: همچنین ذیل قرارگاه محرومیت زدایی اســتانداری اصفهان، کارگروه بیمه اجتماعی 
روستاییان و عشایر به عنوان یک کارگروه خاص و ویژه در کنار سایر کارگروه های فعال در این حوزه، 
تشکیل شده است.ابارشی اضافه کرد: در سال های ابتدای تشکیل صندوق بیمه روستاییان و عشایر، 
سقف سنی برای ثبت نام در این صندوق وجود نداشــت. در استان اصفهان افراد با سنین باال به این 
صندوق ورود کردند و در سال ۹۶ سقف سنی ۵۰ سال تعیین شد که پذیرش نشدن افراد باالی این 
سن را در پی داشت.وی ادامه داد: با توجه به استقبال افراد با سنین باال در سال های ابتدایی فعالیت 
صندوق، تعداد مستمری بگیران صندوق در حال افزایش است که با سررسید تعهدات موجب افزایش 
هزینه ها شده است. البته در مجموع این صندوق هنوز جوان است و در تالش برای جذب بیمه شدگان 

با سنین پایین تر نیز هستیم و به این طریق مانع به هم خوردن تعادل منابع و مصارف خواهیم شد.

۴۰۰میلیونمترمکعبآبموردنیازاصفهانباانتقالآبدریاتامینمیشود؛

وعده جدید

دوازدهمین جلسه انتقال آب از خلیج فارس و 
دریای عمان به فالت مرکزی ایران به ریاســت 
معاون اول رییس جمهور برگزار و اعالم شــد تا پایان سال ۱۴۰۳، آب 

مورد نیاز صنایع و معادن به استان اصفهان خواهد رسید.
»محمــد مخبــر« در دوازدهمیــن جلســه انتقــال آب از خلیــج 
فارس و دریــای عمان به فــالت مرکزی که بــا حضور وزیــر نیرو و 
مدیــران عامــل شــرکت های بــزرگ صنعتــی و معدنــی مجری 
طــرح انتقــال آب دریــا به فــالت مرکــزی ایــران برگزار شــد، با 
اشــاره به اقدامــات و برنامه ریزی هــای دولت برای رســاندن آب 
دریا به فــالت مرکزی ایــران تاکید کــرد: تا پایان دولت ســیزدهم 
آب مــورد نیــاز صنایع و معــادن بــزرگ از طریق شیرین ســازی و 
 طرح های انتقــال آب در کنــار اســتفاده از ظرفیت پســاب تامین 

خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور با قدردانی از تمامی شرکت های مجری طرح 
انتقال آب خلیج فارس و دریای عمــان به فالت مرکزی تصریح کرد: 

این اقدام مهم دولت سیزدهم یک تصمیم کالن کشوری است که باید 
با تمام توان و با همکاری شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی تا پایان 

دولت نهایی شود.
مخبر همچنین دســتور داد تا ظرف ۲ ماه آینده امــکان کنترل برخط 
خطوط انتقال آب دریا برای نظارت بر چگونگی پیشــرفت کار فراهم 

شود.
در این جلسه ضمن اعالم پیشرفت مطلوب خط تامین آب سیستان 
و بلوچستان، تاکید شد با کمک ســرمایه گذاری شرکت های صنعتی 
و معدنی و همچنین روش های نوین تامین مالی آب شــرب شهری 
و بهداشتی شهرهای استان سیستان و بلوچســتان از جمله چابهار، 
نیک شهر، ایرانشهر، زاهدان و منطقه سیستان تا پایان دولت از طریق 
شیرین ســازی آب دریا و انتقال از کریدور شرقی به شهرهای مذکور 

تامین می شود.
همچنین در خصوص کریدور شــرقی خط انتقــال آب دریای عمان 
مقرر شد تا پس از تامین آب استان سیستان و بلوچستان و افزایش 

ظرفیت آب نمک زدایی شــده به میزان ۴۰۰ میلیــون متر مکعب آب 
در سال اقدامات الزم برای رســاندن آب شیرین به خراسان جنوبی و 

همچنین شهر مشهد هدف گذاری و نهایی شود.
در ادامــه این جلســه در خصــوص خط انتقــال آب خلیــج فارس 
به اصفهان اعالم شــد کــه عملیات اجرایــی این پروژه کــه در هفته 
دولت ســال جــاری آغاز شــده، تــا پایان ســال ۱۴۰۳ بــه نتیجه 
رســیده و بــا اجــرای طرح های نمــک زدایی، شــیرین ســازی و 
خطوط انتقــال آب، ۴۰۰ میلیون متــر مکعب آب مورد نیاز اســتان 
 اصفهــان از طریــق خطــوط انتقــال آب دریــا بــه فــالت مرکزی

 تامین می شود.
وزارت نیرو نیز در این جلسه گزارشی از برآورد هزینه کل برنامه عملیات 
تاسیســات آبگیری و شیرین ســازی طرح ملی انتقال آب از دریای 
عمان به کریدور شــرق، برنامه عملیات اجرای ســامانه انتقال آب از 
دریای عمان به کریدور شــرق و پیشــرفت روند لوله گذاری و اجرای 

خطوط انتقال آب دریا به استان اصفهان ارائه کرد.

 مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفت: 
درخواســت ثبت نام بیــش از ۲۳۲ هــزار نفر از 
متقاضیان طرح نهضت ملی مســکن در استان به 

دلیل نداشتن شرایط الزم رد شد.
علیرضا قاری  قــرآن افزود: بیــش از ۴۱ هزار نفر 
از متقاضیان ثبت نام شــده در طــرح نهضت ملی 
مسکن اســتان اصفهان نیز انصراف خود را از این 

طرح اعالم کردند.

وی با اشــاره به وضعیــت ثبــت نامی های طرح 
نهضت ملی مسکن استان اظهار داشت: بر اساس 
ثبت نام های به عمل آمده در طــرح جهش تولید 
مســکن اســتان، بیش از ۴۲۲ هزار نفر متقاضی 
بهره مندی از مزایای این طرح هســتند که تاکنون 
افزون بر ۱۳۵ هزار نفر حائز شرایط فعال)در انتظار 

بررسی تا تخصیص پروژه( بوده اند.
مدیرکل راه و شهرســازی اصفهان ادامه داد:تمام 
امکانات و منابع برای شــتاب بخشــی به اجرای 
این طرح و خانه دار شــدن اقشار کم درآمد استان 

اصفهان بسیج شده  است.

وی طرح نهضت ملی مسکن را بزرگ ترین پروژه 
تولید مسکن پس از انقالب اســالمی دانست که 
بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی در طول چهار 
سال، ســاخت چهار میلیون واحد مســکونی را با 
تامین زمین و ارائه تسهیالت مدیریت خواهد کرد.

وی افزود: سهم استان اصفهان در این طرح معادل 
۵.۸ درصد نسبت به کل کشور است.

قاری قرآن ادامه داد: بر این اســاس در اســتان 
اصفهان برای یک سال نیاز به ســاخت ۵۰ هزار و 
۹۹۲ واحد اســت که این عدد برای چهار ســال به 

بیش از ۲۰۳ هزار و ۹۶۷ واحد می رسد.

به دلیل نداشتن شرایط الزم؛

 درخواست 232 هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن 
در اصفهان رد شد 

خبر روز

درخصوصخطانتقالآبخلیجفارسبهاصفهان
اعالمشدکهعملیاتاجراییاینپروژهکهدرهفتهدولت
سالجاریآغازشده،تاپایانسال۱۴۰۳بهنتیجه
رسیدهوبااجرایطرحهاینمکزدایی،شیرینسازی
وخطوطانتقالآب،۴۰۰میلیونمترمکعبآبمورد
نیازاستاناصفهانازطریقخطوطانتقالآبدریابه

فالتمرکزیتامینمیشود

معاون جهاد کشاورزی استان:

5 هزار و۷34واحد دام و طیور در اصفهان تسهیالت حمایتی 
دریافت کردند

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان گفت: ۵ هزار 
و ۷۳۴ واحد دام و طیور در قالب دامدار کارت و مرغدار کارت تسهیالت حمایتی دریافت کردند.

امید شــریفی  اظهار کــرد: واحد های 
تولیدی مرغ گوشــتی، مــرغ تخم گذار 
و دامداری ها پــس از فرآیند حذف ارز 
ترجیحی، نهاده های دام و طیور را با ارز 
نیمایی تامین کردند که بار مالی اولیه ای 

برای آنان تحمیل می کرد.
وی با بیــان اینکــه دولت ایــن کمبود 
نقدینگی را در قالب تســهیالت دامدار 
کارت و مرغدار کارت تدبیر و تامین کرد، 
افزود: از زمان اجرای طرح تســهیالت 
حمایتی تا ۲۱ شهریور ماه امســال، ۱۰ هزار و ۶۰۲ واحد تولیدی دام و طیور با اعتباری بالغ بر ۳۹۲ 
میلیارد ریال به سیستم بانکی از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان برای دریافت دامدار کارت 
و مرغدار کارت به بانک معرفی شــدند.معاون توســعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان افزود: از این تعداد تاکنون به پنج هزار و ۷۳۴ واحد تولیدی، نیمه صنعتی، 
صنعتی و خرد دام و طیور با اعتباری بالغ بر ۱۰۴ میلیارد ریال تسهیالت حمایتی در قالب دامدار کارت 

و مرغدار کارت پرداخت شده است.
شریفی با اشاره به اینکه هزینه تمام شده تولید در واحد های پرورش مرغ گوشتی و مرغ تخم گذار 
با افزایش ساالنه هزینه های جاری، باال می رود، خاطرنشان کرد: اتحادیه های مرکزی هر کدام از 
این واحد های تولیدی و اقتصادی از جمله مرغ تخم گذار و گوشتی با دولت و ستاد تنظیم بازار کشور 
رایزنی و آنالیز های خود را درخصوص هزینه ها و نرخ محصول اعــالم می کنند که طی این فرآیند 
دولت بررسی و در مورد نرخ مصوب مرغ و تخم مرغ تصمیم گیری می کند.وی با بیان اینکه تاکنون 
دولت درمورد تغییر قیمت مصوب مرغ و تخم مرغ تصمیم گیری نکرده است، تصریح کرد: همچنان 
مبنای کار ما و دستگاه های نظارتی قیمت مصوب ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان برای هر کیلوگرم مرغ است 

که دولت تعیین کرده است.

پیش بینی برداشت ۷00 تن گردو در شهرستان کاشان
رییس اداره بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کاشان گفت: پیش بینی می شود باغداران کاشانی 
امسال ۷۰۰ تن گردو برداشت کنند که به خاطر سرمازدگی نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد کاهش 
دارد.عباس معینی فر  افزود: عمده محصول گردوی کاشان در بخش برزک، نیاسر و روستای مرق، 
رحق و ارمک این شهرستان تولید می شود که شامل ارقام محلی و پوست کاغذی است.رییس اداره 
بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کاشان با اشاره به اینکه بیش از ۵ هزار نفر در این زمینه فعالیت 
دارند،  گفت: برداشــت گردو از اوایل شــهریور آغاز و تا اواخر همین ماه ادامه دارد.وی ادامه داد: با 
برداشت این مقدار گردو افزون بر ۸۳ میلیارد تومان عاید کشاورزان می شود.عینی خاطرنشان کرد: 
جهاد کشاورزی کاشان با اعطای نهال یارانه ای و ارقام مناسب و سازگار در مناطق مختلف کاشان از 
باغداران حمایت می کند.رییس اداره بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کاشان گفت: امسال در 
سطح وسیعی از باغ های قدیمی اجرای عملیات سرشاخه کاری با پیوند ارقام مناسب و مقاوم به 

سرمازدگی و تولید بهینه انجام شد. 

اخبار

کافه اقتصاد
یک کارشناس باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی کاشان:

اصالح الگوی کشت، نیازمند ارائه راهکار به کشاورزان است
کارشناس باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کاشان گفت: اصالح وضعیت باغداری و تعریف الگوهای اصالح کشت، نیازمند بررسی های کارشناسی و ارائه راهکار به 
کشاورزان است.زهره زارع اظهار کرد: بررسی باغ ها، شیوه آبیاری، مدیریت بهره برداری از منابع آب و رایزنی در این خصوص تا کسب نتیجه مطلوب در زمینه تهیه الگوی کشت 
مناسب و کاربردی با مشارکت بهره برداران به صورت مرحله ای پیگیری می شود.وی افزود: کاهش دبی منابع آب، ساعت کارکرد چاه های کشاورزی و افزایش دوره آبیاری، 
باغ ها را دچار تنش کم آبی کرده و حمله آفت های چوب خوار و پوستکار به عنوان آفت ثانویه منجر به خشک شدن بخشی از باغ های راوند به خصوص درختان هسته دار گوجه 
و قیسی و کاهش کیفیت محصول می شود.این کارشناس باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کاشان، تصریح کرد: حدود ۱۲ هزار نفر از جمعیت شهرستان کاشان 
مشغول باغداری در وسعت ٩ هزار هکتار هستند که ۲۰۰ هکتار  از آن در راوند است که محصوالت شاخص آن قیسی، گوجه سبز، به و انار است.زارع گفت: در راستای اجرای 
برنامه اصالح الگوی کشت، امکان سنجی توسعه کشت و برقراری زنجیره تولید تا مصرف در قالب کشاورزی قراردادی، گیاه دارویی کور، به عنوان یکی از  فعالیت های مرتبط 
با اصالح الگوی کشت در شهرستان کاشان مورد توجه قرار گرفته است.وی افزود: یکی از دغدغه های کارشناسان جهاد کشاورزی بهره وری مصرف آب، کشت زمین های 
کشاورزی رها شده به منظور بهره وری و حذف کانون داخلی ریزگردهاست که این امر با توسعه کشت گیاهان دارویی کم آب بر با بازدهی اقتصادی باال امکان پذیر می شود.

شالیزار در بافت 
شهری اصفهان

در حالی که آب زاینده رود به اصفهان 
نمی رســد و فرونشســت به شدت 
این شــهر را تهدید می کنــد، برخی 
کشــاورزان با اســتفاده از آب چاه 
اقدام به کاشت برنج در برخی مناطق 
شهری از جمله جی شیر، اطشاران و 
ناژوان کرده انــد. اقدامی که به گفته 
کارشناسان، سبب کاهش سطح آب 
های زیر زمینی و عامل ایجاد بحران و 

فرونشست است.

وز عکس ر

استاندار اصفهان :

رفع مشکالت شرکت های 
دانش بنیان برای دریافت 

تسهیالت بانکی ضروری است
اســتاندار اصفهــان گفــت: رفع مشــکالت و 
مسائل برخی شــرکت های دانش بنیان برای 
دریافت تســهیالت بانکی ضروری است و باید 
این موضوع به صورت کارشناســی در شــورای 

هماهنگی بانک های استان بررسی شود.
سید رضا مرتضوی در جلسه کارگروه اقتصادی، 
ســرمایه گذاری و اشتغال اســتان اصفهان در 
اســتانداری افزود: تولیدات برخی از شــرکت 
های دانش بنیان، مبتنی بر مباحث نرم افزاری 
و فناوری های برتر است و احتمال دارد به منظور 
دریافت تســهیالت بانکی با مشکالتی مواجه 
شوند به همین دلیل رفع مسائل آنها در این زمینه 

ضروری است.
وی با تاکید بــر لزوم حمایت از ســرمایه های 
انسانی شاغل در شــرکت های دانش بنیان و 
فناور، اظهار داشــت: ما از اکنون باید برای رفع 
مسائل و مشکالت احتمالی آنها در آینده، برنامه 
ریزی و اقدام کنیم به همین دلیل الزم است که 
این موضوع در شورای هماهنگی بانک ها مورد 
بررسی قرار گیرد و نتایج آن به صورت پیشنهاد، 

تهیه و به تهران اعالم شود.
استاندار اصفهان همچنین با اشاره به تسهیالت 
تبصره ۱۸، خاطرنشــان کرد: تسریع در اجرای 
مصوبه های این تبصره و پرداخت تسهیالت آن 
ضروری است و باید با دید آمایش سرزمین و 

تقویت نهادهای حمایتی به آن نگاه شود.
وی اضافه کرد: برخی از مباحث مطرح شده در 
جلســه های کارگروه اقتصادی نیاز به بررسی 
های کارشناسی بیشــتری دارد که این باید در 
جلســه های گروه های کاری با قوت بیشــتر 

انجام شود.
مرتضوی با تاکید بر اینکه الزم اســت مصوبات 
کارگروه های مختلــف از جمله اقتصادی با در 
نظر گرفتن سیاســت های کالن و جمع بندی 
های استانی باشد، تصریح کرد: از دستگاه های 
اجرایی مرتبط انتظار مــی رود که اولویت های 

اقتصادی استان را به درستی شناسایی کنند.

عکس: ایرنا

ایرنا
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      آشنایی با مدارس تاریخی اصفهان؛

   تحصیل در دل تاریخ

  ایران گردی

مدارس تاریخی اصفهان نشانگر این است که آموزش در همه ادوار تاریخی یکی از مسائل مهم به شمار می آمده و در فرهنگ ایرانی نیز همواره به آن توجه شده است. با آغاز سلطنت صفویان، اصفهان که پایتخت 
این سلسله محسوب می شد، از  مدارس بسیاری میزبانی کرد که در گوشه و کنار شهر ساخته شدند و تحوالتی را در آموزش ایجاد کردند. مدارس تاریخی اصفهان به عناصر معماری ایرانی مزین  شدند و هر یک 

فضاهایی متفاوت را برای تعلیم و تعلم عرضه داشتند که در ادامه با برخی از این مدارس آشنا می شویم:

مدرسه ابن سینا
این بنای کوچک در دوره سلجوقیان ساخته شده و محبوبیت این بنا به دلیل تدریس ابن سینا در این مدرسه اســت. آنچه که امروز در این بنا شاهد هستیم، گنبدی آجری با فضای کوچک از مدرسه است که متاسفانه 

مورد بی توجهی قرار گرفته  و البته این مدرسه به ثبت آثار ملی کشور رسیده است.

مدرسه امامی
این مدرسه مربوط به دوران ایلخانی است که در اصل با نام باباقاسم توسط مریدانش در جوار قبر این عالم بزرگ ساخته شده است. بنای مدرسه پالنی چهار ایوانی است و شبستانی گنبد دار که تمام خصوصیات مسجد 

را داراست. وجود کاشی کاری های الجوردی، مقرنس های گوناگون زیبایی خاصی را به این بنا داده است. خوشبختانه این بنا هم در صف آثار ملی کشور قرار گرفته است.

مدرسه جده کوچک
این مدرسه در زمان صفویان مقارن با سلطنت شاه عباس دوم به دستور جده بزرگ ایشان، دالرام خانم در سال 1056 ساخته شد. پالن اصلی بنا زمینی به ابعاد 42 *24 همراه با دو حیاط و دو ایوان ساخته شده است. 

حجره ها که در واقع همان کالس های مدرسه  است در ضلع های شرقی و غربی ساختمان و بین دو حیاط ساخته شده اند. این اثر هم با شماره 413 به ثبت آثار ملی رسیده است.

مدرسه جده بزرگ
این مدرسه هم دو سال بعد از مدرسه جده کوچک یعنی سال 1058 به دستور جده کوچک، حوری خانم ساخته شد. صفت بزرگ به کار رفته در نام مدرسه نشان از وسعت بزرگ تر این بنا نسبت به جده کوچک دارد. این 
بنا در زمینی به وسعت 40 *32 مترمربع به صورت 4 ایوانی که حجره هایی به صورت طاق چشمه ای همراه با در و پنجره مشــبک چوبی که در دو سوی 2 ایوان ساخته شده اند. حیاط این مدرسه به صورت یک هشت 

ضلعی نامنظم است. عالوه بر موارد ذکر شده قسمت های دیگری مثل وضوخانه، چاه خانه، داالن، هشتی هم وجود دارند. این اثر هم با شماره 892 به ثبت آثار ملی رسیده است.

مدرسه جاللیه
این مدرسه در اواخر دوره صفویه در زمان شاه سلطان حسین به دست جالل الدین محمد حکیم به صورت دو ایوانی همراه با حجره هایی دور تا دور آن با تزیینات کاشی کاری، مقرنس و گچ بری ساخته شد. آرامگاه بانی 

این مدرسه در یکی از حجره ها در محله احمد آباد روبه روی خیابان گلزار قرار دارد.

مدرسه صدر بازار
این مدرسه زیبا اثری تاریخی در دوره قاجار است که روحانیون مهمی مثل جهانگیر قشقایی، آیت ا... دهکردی، آیت ا... شمس آبادی  در آن آموزش دیده اند. این مدرسه از زمان افتتاحش تا به االن محلی برای آموزش 

طالب بوده است.

مدرسه فرانسوی ها
این مدرسه با نام »مدرسه کاتولیک ها« هم معروف است و توسط مسیحیان مذهب کاتالویک با رهبری پردوموت ساخته شد. این بنای سه طبقه ساختاری نیمه اروپایی- نیمه ایرانی دارد. تمامی امکانات برای تحصیل 
در کنار تجهیزاتی مثل آمفی تئاتر، کالس های درس، ســالن کتابخوانی، رخت کن های متعدد، اتاق های خواب و استراحت، حیاط مرکزی، زیرزمین به منظور نگهداری وسایل مدرسه وجود دارد و می توان گفت عنوان 
»تجهیزترین مدرسه تاریخی« را از آن خود کرده است. بنای اصلی مدرسه دو حیاط است که در ضلع شمالی و جنوبی بنا قرار دارد. حیاط جنوبی با کلیسای کاتولیک مرز مشترک دارد. نمای کاهگلی، ستون های آجری و 

چوبی، گچ کاری ها و... همه و همه نمایی جذاب را دراین مدرسه ساخته است.

مدرسه کاسه گران
در شروع زمان سلطنت شاه سلطان حسین صفوی مدرسه ای با نام اولیه شمسیه و بعدها با نام حکیمیه و امروزه با نام کاسه گران در جوار مسجد جامع اصفهان ساخته شد. این مدرسه بنایی دو طبقه و به دو صورت دو 

ایوانی ساخته شده است. کتیبه ای زیبا سفید رنگ با زمینه ای قهوه ای در ایوان شمالی بنا قرار دارد که حدیثی از پیامبر اکرم)ص( بر روی آن نقش بسته و به عنوان دیدنی ترین قسمت مدرسه است.

مدرسه میرزا حسین
این بنا در زمان شاه سلیمان صفوی در سال1099 ساخته شد. مدرسه به صورت 4 ایوانی در یک طبقه ساخته شده و تمامی حجره ها به صورت طاق چشمه ای ساخته شده اند.

مدرسه نیماور
مدرسه نیماور در زمان شاه سلطان حسین صفوی توسط زنی به نام زینب بیگم، همسر بانی مدرسه کاسه گران در ســال 1117 ساخته شد. بنای این مدرسه هم مانند اکثر بناهای دوره صفوی به صورت 4 ایوانی ساخته 

شده است. از جمله تزیینات به کار رفته در این مدرسه می توان به کاشی کاری و گچبری های آن اشاره کرد.

مدرسه ناصری
ساخت این مدرسه به دوران شاه عباس اول  صفوی بر می گردد؛ اما تزیینات اصلی بنا در دوره شاه عباس دوم انجام شــده و مرمت بنا به دوره ناصر الدین شاه قاجار برمی گردد. کاشیکاری، مقرنس کاری، حجاری و 

خط نوشته در جای جای این مدرسه تاریخی به چشم می خورد و زیبایی فوق العاده به بنا داده است. عالوه بر آن کتیبه هایی منقوش به روایات 14 معصوم و اتاق هایی برای اسکان طالب در این مدرسه وجود دارد.

مدرسه مال عبدا...
این مدرسه هم در عهد صفوی به دستور شاه عباس اول ساخته شد، تا موالنا شوشتری یکی از علمای آن زمان به تدریس در آن بپردازد.این مدرسه هم از تزیینات کاشی کاری و گچ بری بی نصیب نمانده اما قسمت خاصی 
که جذابیت بسیاری زیادی به این مجموعه داده، محراب آن است که تزیینات بی نظیر آن واقعا دیدنی است. مثل تمام مدارس دینی، این مدرسه هم شامل حجره هایی برای طالب است که در دو طبقه ساخته شده است.

مدرسه چهارباغ؛ عروس مدارس اصفهان

عروس تمام مدارس تاریخی اصفهان، مدرسه چهارباغ است که در قلب شهر اصفهان قرار دارد و همچون نگینی در این شهر می درخشد. 
در سمت شرقی خیابان چهارباغ اصفهان بنایی بسیار باشکوه و زیبا قرار دارد که می توان آن را جزو  آخرین بناهای مهمی دانست که در زمان سلطنت شاه سلطان حسین آخرین 
پادشاه صفوی ساخته شده است. این مدرسه به نام های »مدرسه سلطانی« و »مدرسه مادر شاه« نیز شناخته می شود. علت نام گذاری مدرسه سلطانی به دلیل ساخت بنا  در 

زمان شاه سلطان حسین و علت اینکه به آن مدرسه چهار باغ می گویند به دلیل وجود مدرسه در خیابان چهار باغ است.
مدرسه چهارباغ به صورت چهار ایوانی ساخته شده است. نمای خارجی عمارت شامل سردری بلند و باشکوه است که هفده طاق نمای دو طبقه آجری در اطراف ورودی آن خودنمایی 
می کنند. سر در ساختمان، با کاشی های ریز و ظریف، همراه با مقرنس های پر نقش و نگار و خطوط مختلفی که معرفی کننده بخش ورودی بنا  هستند را تشکیل می دهند. داخل 
مدرسه شامل هشتی، ورودی، حیاط داخلی، گنبد، مناره و اتاق هاســت. ایوان ها و حجره های صحن چهار ایوانه مدرســه، رو به باغی پر از درخت قرار دارد که جویباری به نام نهر 

فرشادی از میان آن گذر می کند که شعبه ای از زاینده رود است.
صحن مدرسه چهارباغ نمونه کامل یک معماری درونگرا و بومی است، حجره هایی که در دوطبقه و در فواصل ایوان های مدرسه ساخته شده مختص سکونت طالب علوم دینی بوده 
است. اکثر این حجره ها نقشه یکسانی دارند، یک اتاق نشیمن در جلو و قسمتی به صورت صندوق خانه در عقب و قســمتی به نام باال خانه هستند.در جلوی این حجره ها ایوانی 

زیبا قرار گرفته است. در سمت شمالی مدرسه، ایوانی با دهانه ای عریض و ارتفاع بسیار قرار دارد که در سمت مقابل آن گنبد و مناره های ایوان جنوبی به خوبی دیده می شود.
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 رییس پلیس راه استان اصفهان خبر داد:

 پدیده خیرگی یکی از علل مهم در وقوع سوانح و 
تصادفات جاده ای

 رییس پلیس راه استان اصفهان از پدیده خیرگی که اغلب در شب ها گریبان راننده را می گیرد به عنوان 
یکی از علل مهم در وقوع سوانح و تصادفات جاده ای خبر داد.

سرهنگ اصغر زارع اظهار کرد: امروزه در میان علل وقوع سوانح و تصادفات جاده ای، موارد پنهان اما 
بسیار حائز اهمیتی وجود دارد که از آن جمله می توان به »خیرگی« اشاره کرد. پدیده ای که اغلب شب 
هنگام در جاده های دو طرفه گریبان رانندگان را می گیرد، در لحظه ای کوتاه به وجود می آید، دید و فکر 
راننده را تسخیر می کند، او را به سمت نور منحرف می کند و باعث بروز حوادث جبران ناپذیری می شود.

وی افزود: »دید« نیاز اولیه راننده یک خودرو است که بدون شک در شب هنگام اهمیت بیشتری پیدا 
می کند. معموال ۹۰ درصد اطالعات موردنیاز راننده از طریق دید تامین می شود. تصمیم گیری ها در حین 

رانندگی براساس رؤیت محیط، وسایل نقلیه، تجهیزات ترافیکی، تابلوها و عالئم صورت می پذیرد.
 

معاون توسعه منابع آموزش وپرورش اصفهان خبر داد:

تامین 3۹0میلیون اعتبار برای فرونشست مدارس
معاون پژوهش، برنامه ریزی و توســعه منابع اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان با اشاره به 
تامین ۳۹۰ میلیون تومان برای فرونشست مدارس، گفت: مدرســه طباطبایی خانه اصفهان درگیر 

فرونشست نیست.
سیدعلی مدینه اظهار کرد: آموزش و پرورش مهم ترین دستگاه کشور است که آینده کشور و آینده سازان 
را می سازد و خرج کردن برای این دستگاه، هزینه نیست؛ بیش از پنج هزار مدرسه در استان اصفهان 

دایر است و امسال حدود یک میلیون دانش آموز داریم که درصد اندکی از آن ها ثبت نام نکردند.
وی افزود: برخی از ثبت نام نشده ها از اتباع هستند و برخی درخصوص انتخاب رشته های تجربی یا 
ریاضی مقاومت می کنند و عالقه ای به کارودانش ندارند. این موارد همواره وجود داشته است و نه تنها 
از سال های گذشته عقب نیستیم بلکه درخصوص کالس بندی، توزیع کتاب ها و موارد ابالغی حتی از 

سال های قبل جلوتر هستیم.
 

رییس کمیته رسانه قرارگاه جمعیت اصفهان:

به یک سوم از هدف جوان کردن جمعیت رسیده ایم
رییس کمیته رسانه قرارگاه جمعیت اصفهان با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 
گفت: از آنجا که تغییرات جمعیتی کشور مبین افزایش جمعیت سالمندی و کاهش نرخ رشد جمعیت 
و میزان موالید است و پیرو ابالغ سیاست های جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری، وزارت بهداشت 

اقدام به ایجاد قرارگاه جوانی جمعیت کرده است.
وی افزود: بر اســاس این دستورالعمل دانشگاه های علوم پزشــکی در استان ها موظف به تشکیل 
قرارگاه جوانی جمعیت شده اند که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جزو پیشگامان اجرای این برنامه 

بوده است.
احمدی فر بیان کرد: در این قرارگاه رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان رییس قرارگاه و 
معاون بهداشتی به عنوان دبیر تعیین شده و ۹ کمیته مراقبت و درمان، بهداشت، فرهنگی، پشتیبانی، 
علمی، حقوقی، بیمه، رصد و پایش و رسانه، کمیته هایی هستند که رؤسای آن ها در نخستین جلسه 

قرارگاه تعیین و آغاز به کار کردند.
وی با بیان اینکه ۲۰ درصد زوج ها نابارورند و اگر اقدام به درمان کنند، معموال نیمی از این زوج ها پس 
از درمان صاحب فرزند شده و به یک سوم از هدف جوان کردن جمعیت رسیده ایم، گفت: در راستای 
فراهم کردن زمینه درمان آن ها و پوشش کامل این جمعیت، نیاز به مراکز سطح ۲ درمانی داریم که به 

دستور قرارگاه به زودی این مرکز در سطح استان راه اندازی می شود.

معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش اصفهان مطرح کرد:

سهم اندک استان اصفهان در رتبه های تک رقمی کنکور

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان گفت: 
۹ نفر از رتبه هــای تک رقمی در مدارس غیردولتــی و ۳۱ نفر در مدارس 
دولتی تحصیل کردند و ۷۲ درصد قبولی آن ها از مدارس دولتی شــامل 
سمپاد و شاهد بود، اما قبول داریم که سهم استان اصفهان در رتبه های 

تک رقمی کم بود.
ســیداحمدرضا بنی لوحی در نشســت برگزار شــده به مناســبت آغاز 
ســال تحصیلی، اظهار کــرد: شــعار پروژه مهر امســال »نســیم مهر 
رضوی« اســت و چنــد کارگروه بــرای ســتاد مهرماه ایجاد شــده که 
یکی از آن هــا کارگــروه تایید صالحیت همــکاران معلم اســت. موارد 
ایمنی و بهداشــت ســالمت در کارگروه ســالمت و بهداشــت مطرح 
می شــود؛ همچنین کارگروه سواد رســانه ای نیز ایجاد شد که مدیریت 
 آن بــا معاونت آمــوزش ابتدایــی بود و روش هــای آموزشــی در آن 

مطرح می شد.
وی افزود: کارگروه پرورشــی نیز مــوارد دانش آمــوزان را حل و فصل 
می کرد که نتیجه این کارگروه ها در پروژه مهر، بازگشایی مدارس است. 
بازگشایی پیش دبستانی ها انجام می شود، روز پنجشنبه)امروز( آیین 

شکوفه ها مخصوص کالس اول ابتدایی و ســرانجام دوم مهرماه آیین 
بازگشایی همه مدارس برگزار  خواهد شد.

معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان در 
پاســخ به خبرنگار ایمنا، درخصوص درصد قبولی دانش آموزان مدارس 
دولتی در کنکور، تصریح کرد: با اعالم نتایج کنکور ســال جاری، مطرح 
شــد که مدارس غیردولتی قبولی بیشتری داشــتند. به طورکلی ۴۰ نفر 
در کل کشور رتبه تک رقمی داشتند و طی بررســی های صورت گرفته، ۹ 
نفر از آن ها در مــدارس غیردولتی و ۳۱ نفر در مــدارس دولتی تحصیل 
کردند و ۷۲ درصد قبولی آن ها از مدارس دولتی شامل سمپاد یا شاهد 
 بودند؛ اما قبول داریم که ســهم اســتان اصفهان در رتبه های تک رقمی

 کم بود.
وی خاطرنشــان کــرد: ۴۳ درصد دانش آمــوزان در اســتان اصفهان، 
دانش آموزان رشته های فنی وحرفه ای هستند که با این تعداد دانش آموز 
پنج درصد از میانگین کشوری باالتر هستیم. نهضت هنرستان سازی در 
استان اصفهان آغاز شده و تا سال ۱۴۰۴ به ۵۰ درصد سهم هنرستان ها و 

کارودانش ها در استان خواهیم رسید.

با مسئولان جامعه

مدیرکل حج و زیارت استان اعالم کرد:

 ثبت ۷ فوتی و 3 مصدوم از 
 استان اصفهان در مراسم 

اربعین سال جاری
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان از ثبت هفت فوتی 
و سه مصدوم از استان اصفهان در اربعین سال جاری، 

خبر داد.
علیرضا صادقی اظهار کرد: همــه کمیته ها و ارگان های 
مربوطه برای برگزاری هرچه باشــکوه تر مراسم اربعین 
سال جاری، مشارکت کردند و همکاری خوبی داشتند. 
سازمان هایی نظیر سازمان حمل ونقل، پایانه های کشور، 
راهداری، نیروهای انتظامی و پلیس گذرنامه کشور در 
راستای هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم تالش کردند.

وی با بیان اینکه حدود ۲۹۴ هزار نفر از استان اصفهان در 
سامانه سماح پیش ثبت نام کرده بودند که از این تعداد 
حداقل ۵۰ هزار زائر به این ســفر اعزام شدند، افزود: با 
توجه به جمعیت مشرف شده به پیاده روی اربعین سال 
جاری، میان عرضه و تقاضا مطابقت وجود نداشــت و 

تعدادی از زوار با کمبود وسیله نقلیه روبه رو بودند.
صادقی با اشــاره بــه فوتی های اربعین ســال جاری، 
گفت: حدود ۱۰۰ فوتی از کل کشور در اربعین سال جاری 
گزارش شده است که از این تعداد تا این لحظه هفت نفر 
اصفهانی هستند. شش نفر فوت شده از اصفهان دارای 

بیمه و یکی از آنها فاقد بیمه بوده است.
وی با بیان اینکه سه مصدوم از استان اصفهان به ثبت 
رسیده است که نیازمند بســتری بوده و به ایران منتقل 
شدند، اضافه کرد: از هفت فوتی ثبت شده اصفهانی در 
اربعین سال جاری، یک نفر به علت کهولت سن، دو نفر 
به علت تصادف و چهار عضو از یــک خانواده در حادثه 

انفجار ون جان خود را از دست دادند.

مفاد آراء
6/215  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي 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 ســند 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 6502 - 1401/06/09 هيات دوم آقای سيف اله تاجمير رياحی به 
شناسنامه شماره 112 کدملي 1290068577 صادره اصفهان فرزند حسين  در 97 سهم 
مشاع از 1512 سهم ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 297/3 متر مربع پالک 
شماره  204 فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب مالکيت 
از مالکيت و سهم االرث احمد و اصغر و علی تاجمير رياحی از مورد ثبت صفحه 582 دفتر 

5  امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/31

م الف: 1377083  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/216 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 1710 مــورخ 1401/06/02 هيــات اول موضوع قانــون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــی، مالکيت 
 آقای علی مختاری  به شناســنامه شــماره 22 کدملی 1288651813 صادره اصفهان
 فرزند محمد در  ششــدانگ يکدرب باغ  به مســاحت 577/85  متر مربــع مفروزی از 
 پالک شــماره 4786  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان  
می باشد، به موجب سند شــماره 10266 مورخ 1327/7/10 دفتر 34 اصفهان مقدار نيم 
حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالک ثبتی 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به آقای محمد مختاری فرزند رضا انتقال گرديده و در جريان ثبت می باشد و ملک مورد 
تقاضا به موجب بيــع نامه عادی و مع الواســطه  از طرف نامبرده بــه متقاضی )که علی 
مختاری فرزند محمد مختاری می باشد( واگذار شــده است و آقای محمد مختاری دنبه 
به موجب گواهی حصر وراثت شــماره 1524 مورخ 1389/4/10 شــورای حل اختالف 
شعبه دهم حصر وراثت اصفهان فوت نموده اســت و ورثه ی وی شامل: زوجه، نازبيگم 
هاشــمی دنبه و فرزندان: بتول و فاطمه و کبری و حســن و علی و رضا و کريم مختاری 
دنبه می باشند و نامبردگان به موجب مشروحه مورخ 1401/5/1 در جلسه هيات حاضر و 
تصرفات متقاضی در ملک مورد تقاضا را تاييد نموده و هر گونه اعتراضی را از خود ســلب 
و ساقط نموده اند و اداره جهاد کشــاورزی اصفهان طی نامه شماره 1401/55132 مورخ 
1401/3/23 اعالم نموده اســت: » طبق نامه شــماره 9021 مورخ 1390/1/20 کانون 
کارشناسان رسمی دادگســتری اســتان اصفهان که ملک موصوف قبل از قانون حفظ 
کاربری اراضی کشــاورزی و باغات مصوب 1374/3/31 محصور و دارای مستحدثات 
 بوده و همچنين دارای ســند به شــماره 10266 مــورخ 1327/7/10 دفتر 34 اصفهان 
می باشد که به ورثه محمد مختاری فرزند رضا تقسيم شده لذا مفروز الرعيه و محال افراز 
شده است لذا به استناد تفاهم نامه شماره 99/3323 مورخ 1399/1/17 فی مابين سازمان 
امور اراضی و معاونت امالک قوه قضائيه بند ب قسمت دوم تفاهم نامه مزبور صدور سند 
تفکيکی جهت قطعه ملک مشاراليه به مســاحت 577/85 متر مربع بصورت ششدانگ با 

کاربری باغ بالمانع می باشد(. 
لذا به منظور اطــالع عمومی مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 

 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی 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، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/31

م الف: 1377082  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/217 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 1361 مورخ 1401/5/5 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، مالکيت خانم مهری رهروی پوده )با توجه به 
گزارش کارشناسی و طبق اعالم متقاضی ملک مورد تقاضا متعلق به سه نفر ورثه ی کريم 
رهروی شامل ايران و توران و مهری بالسويه می باشد(  به شناسنامه شماره 590 کدملی 
1286380723 صادره اصفهان فرزند کريم در دو دانگ مشاع از  ششدانگ يکدرب باغ  به 
مساحت 1340/14 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4527 اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان ) و حقوق ارتفاقی با حق شرب از نهر دستجرد و چشمه 
احمد مطابق معمول محل حق المجری از جوی صحرائی دارد( در ازای مالکيت رســمی 
مشاعی اوليه )و سهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش کريم رهروی پوده و نيز سهم االرث 

از مادرش ) مرحومه شوکت رهروی از مرحوم کريم رهروی( مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظــور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشــته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اوليــن  آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يــک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خــود را به مراجــع قضايــی تقديــم نماينــد. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مــدت مذکور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکيت صادر

 خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/31

م الف: 1377613  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/218  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي 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 6475 - 1401/06/08 هيات سوم آقای محسن خدنگی جوانی به 
شناسنامه شماره 13 کدملي 1290401039 صادره اصفهان فرزند رضا  به نسبت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 193/13 متر مربع از پالک  3155 فرعی 
از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مالکيت متقاضی 

بموجب سند انتقالی 12371 مورخ 1382/04/30 دفترخانه 105 اصفهان
رديف 2- راي شماره 6476 - 1401/06/08 هيات سوم آقای مجتبی خدنگی جوانی به 
شناسنامه شــماره 307 کدملي 1290468435 صادره اصفهان فرزند رضا  به نسبت سه 

دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 193/13 متر مربع از پالک  3155 
فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 

متقاضی بموجب سند انتقالی 12371 مورخ 1382/04/30 دفترخانه 105 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/31

م الف: 1377756  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/219  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر 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 ســند 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 رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديــف 1- راي شــماره 6486 - 1401/06/08 هيات اول آقای اســماعيل فضائلی به 
شناسنامه شماره 885 کدملي 1287781713 صادره اصفهان فرزند اسداله  در ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 402/60 متر مربع قسمتی از پالک شماره  166 فرعی از 
36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مالکيت معصومه 
شــريفی ولدانی و محمد حسين گرشاسبی از سند شــماره 51237 مورخ 1331/10/16 

دفترخانه شماره 7 اصفهان و اظهار نامه ثبتی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/31

م الف: 1377521  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/220 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شــماره140160302031000543 - 1401/6/3 هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك نايين تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم آمنه 
ابراهيمي کوشكوئيه فرزند محمد بشــماره شناسنامه 2 صادره ازنايين در 18 سهم 
مشاع از 72 سهم ششــدانگ باســتثناء ربعيه اعيانی يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت  1920/60 مترمربع قسمتی از پالك 18550 اصلي واقع در روستای بالباد 
بخش 2 ثبت نايين  خريداري عادی و مع الواسطه از مالك رسمي آقاي صمد راحتی 

بالباد محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در 
 صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و  پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/6/16
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/6/31

م الف: 1376328  اباذر مهيمن رييس ثبت اسناد وامالك نايين 
مفاد آراء

6/221 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر راي شــماره140160302031000542  - 1401/6/3 و رای اصالحــی 

140160302031000555 - 1401/6/7 هيــات موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك نايين تصرفــات مالكانه بالمعــارض متقاضي خانم آمنــه ابراهيمي 
کوشكوئيه فرزند محمد بشماره شناســنامه 2 صادره ازنايين در18 سهم مشاع از 
72 سهم ششــدانگ باســتثناء ربعيه اعيانی يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
210 مترمربع قسمتی از پالك  18550 اصلي  واقع در روستای بالباد بخش 2 ثبت 
نايين  خريداري عادی و مع الواسطه از مالك رسمي آقاي صمد راحتی بالباد محرز 

گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/6/16
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/6/31

م الف: 1376254 اباذر مهيمن رييس ثبت اسناد وامالك نايين 
تحدید حدود اختصاصی

6/222 شماره نامه : 140185602024006997-1401/06/27 نظر به اينكه به 
موجب رای شماره 140160302024000279 مورخ 1401/01/28 هيات قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ يك 
قطعه  زمين کشاورزی به مســاحت 1770/15 متر مربع تحت شماره 1  فرعی از  
4658 اصلی  واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان در مالكيت خانم  اشــرف رمضانی 
 پور دستجردی فرزند جواد مســتقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود 
می باشد لذا به استناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالك 
تحديد حدود ملك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1401/07/27 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالكين و مجاورين 
اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين و 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود 
و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانون ثبت 
بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف يك 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 قانونــی 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 عمليــات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه 
ميدهد . تاريخ انتشــار: 1401/06/31 م الف: 1382372 شبان رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
ابالغ تعیین وقت افراز

6/226 شماره نامه: 140185602033002210- 1401/06/21  نظر باينكه خانم 
زيبا زمانی زاده ســلطان احمدی فرزند بهمن احدی از مالكين مشاعی پالك 756 
فرعی از 33- اصلی واقع در شهر نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز تقاضای افراز 
سهم مشاعی خود را در پالك مرقوم به طرفيت ساير مالكين به اسامی آقايان محمد 
و حسين شــهرت همگی مهلوجی نطنزی فرزندان علی را نموده است و بموجب 
درخواست وارده 140121702033001959 مورخ 1401/06/21 اعالم نموده از 
مالكين مشاعی پالك مرقوم آدرسی ندارد لذا باستناد قانون افراز و فروش امالك 
مشاع مصوب آذر ماه سال 1357 ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/08/05 
 جهت عمليات افراز تعيين گرديده است بدينوسيله از کليه مالكين مشاعی دعوت 
می گردد در موعد مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم رســانند بديهی است عدم 
حضور، مانع از رسيدگی نخواهد شد. م الف: 1381976 رحمت اله شاهدی مدير 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملك نطنز 
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بررسی وجود آپشن های جذاب در قراردادها؛

بندهایی برای جذاب شدن قرارداد ستاره ها
دراگان اســکوچیچ در مدت دو سالی که  سپهر ستاری 
ســرمربی تیم ملی بود با وجود کســب 
نتایج درخشان و رساندن تیم ملی به جام جهانی همواره مورد انتقاد 
مخالفان قرار داشــت. به گــزارش »خبرآنالین«؛ یکــی از مهم ترین 
موضوعاتی که در دوره اسکوچیچ از سومی مخالفان او مطرح شد در 
خصوص لیست تیم ملی بود که همواره بحث های زیادی در خصوص 
آن وجود داشت. بسیاری بر این باور بودند که اسکوچیچ از یک سری 
بازیکن به تیم ملی دعوت می کند که شایسته حضور در تیم نیستند و 

مسائل غیرفوتبالی در حضورشان دخیل است.
 این موضوع البته هرگز اثبات نشد و مدرکی وجود نداشت که صحت 
این ادعاها را نشــان دهد. اولین لیســت تیم ملی پــس از برکناری 
اسکوچیچ هم به جز اضافه شــدن رضاییان، سورپرایز و تغییر خاصی 
نداشت و باعث شد موافقان ســرمربی کروات با استناد به آن بحث 
دعوت های غیرفوتبالــی را رد کنند. البته این صحبت هــا همواره در 
خصوص لیست های تیم ملی وجود داشــته و فقط محدود به دوران 
اســکوچیچ نمی شــود و در دوره مربیانی چون کی روش و برانکو هم 
وجود داشته است.با این حال صحبت های اخیر باعث شده بحث در 
خصوص درست یا غلط بودن این آپشــن ها در قراردادها بار دیگر داغ 
شــود. معموال تیم ها در زمان امضای قرارداد آپشــن های مختلفی را 
به عنوان پــاداش اضافه می کنند که این قرارداد بازیکن یا ســرمربی 
را افزایش می دهد. یکی از این پاداش ها که باعث جنجال شــده هم 
همین آپشن دعوت به تیم ملی اســت که وقتی بازیکنی به تیم ملی 
دعوت شود مبلغی به قرارداد او اضافه می شــود که باشگاه باید آن را 

پرداخت کند.
بحث آپشن ها در قراردادهای بازیکنان و مربیان طی چند سال اخیر 
به شدت مرسوم شده و تقریبا اکثر تیم های لیگ برتری از آن استفاده 
می کنند. آپشــن های مربوط به آقای گلی، آقای پاس گل، تعداد گل، 
تعداد کلین شیت، قهرمانی و حتی کسب سهمیه آسیایی هم از دیگر 
مواردی اســت که وارد قرارداد بازیکنان می شود و گاهی مبلغ قرارداد 
آن ها را تا دو برابر افزایش می شود. این موضوع در فوتبال روز دنیا هم 
کامال مرسوم است ولی اولین بار در فوتبال ایران برای دور زدن قوانینی 

مثل سقف قرارداد مطرح شد.
 در آن زمان باشــگاه ها با توجه به ســقف ۳۵۰ میلیون مجبور بودند 
این مبلغ را روی کاغذ بیاورند ولی بابت مســائل مختلف به بازیکنان 
پاداش می دادند تا به این شکل قانون ســقف قرارداد را دور بزنند.در 
این بین گاهی هم این قانون به ســود باشگاه ها شــده و باعث شده 

در هزینه های آن ها صرفه جویی شود. در ســال های اخیر بسیاری از 
تیم ها با بازیکنانی که سابقه مصدومیت زیادی داشته اند مبلغ پایینی 
قرارداد می بندند و بندی می گذارند که به ازای هــر بازی به این مبلغ 
اضافه شود.یکی از پرآپشن ترین قراردادهای فوتبال ایران مربوط به 
قرارداد باشگاه استقالل با شیخ دیاباته بود که انتشار آن سر و صدای 
زیادی به راه انداخت. دیاباته با استقالل قرارداد پایه ۵۲۵ هزار دالری 
بسته بود ولی آپشــن هایی در آن بود که قراردادش را به نزدیک یک 

میلیون یورو هم رساند. 
به طور مثال او بابت هر گل ۱۰ هزار دالر از اســتقالل می گرفت و بابت 
افتخاراتی چــون قهرمانی در لیــگ برتر و حضور در فینال آســیا هم 
پاداش های ۸۰ و ۱۰۰ هزار دالری در نظر گرفته شده بود. گفته می شود 
این آپشــن ها در قرارداد یورگن لوکادیا هم وجود دارد و پرسپولیس 
اینگونه تالش کرده مهاجم هلندی را برای حضور در تهران ترغیب کند.

یکی دیگر از آپشــن های جنجالی فوتبال ایران به یک بند عجیب در 
قرارداد قبلی کی روش مربوط می شــود که فدراسیون فوتبال را ملزم 
می کرد در صورت کســب عنوان ســوم در جام ملت های آسیا به مرد 
پرتغالی پاداش دهد. این بند در شــرایطی اضافه شــده بود که این 
مسابقات اصال بازی رده بندی نداشــت و تیم سوم مشخص نمی شد 

اما کی روش با شکایت به فیفا توانســت مبلغ مربوط به این آپشن را 
دریافت کند.عالوه بر این اخیــرا بندهای مختلفی به قرارداد بازیکنان 
اضافه شــده که کار باشــگاه ها را برای حفظ آن ها سخت کرده است. 
ســال ها قبل قرارداد اغلب بازیکنان یک ســاله بسته می شد و آن ها 
ترجیح می دادند در پایان هر فصل درباره مبلغ قرارداد خود گفت و گو 
کنند تا مبادا از حیث مبلغ قرارداد متضرر شوند. در سال های اخیر اما 
قراردادهای یک ساله کمتر از قبل بسته می شوند ولی هم چنان دست 
بازیکنان برای جدایی از باشگاه ها باز است. در واقع قراردادهای کوتاه 
مدت جای خود را به قراردادهای مشروط و همراه با بند فسخ داده و 
بازیکنان در پایان فصل با پرداخت مبلغــی می توانند از تیم خود جدا 
شوند. مبالغی که معموال خیلی هم باال نیستند و حتی مشاهده شده 
بعضی از بازیکنان بدون پرداخت یک ریال از تیم خود جدا می شوند. 
همین امسال امیرحسین حسین زاده که پدیده استقالل بود پس از 

یک فصل حضور با تنها ۲۵۰ هزار دالر این تیم را ترک کرد.
قرار گرفتن آپشــن ها و بندها در قــرارداد بازیکنــان و مربیان امری 
اجتناب ناپذیر است و در فوتبال روز دنیا هم مورد پذیرش قرار دارد ؛اما 
موضوع مهم این است که باشگاه ها نباید زیر بار هر بند و آپشنی بروند 

که در بلندمدت به منافع شان ضربه بزند.

حمله »مهدی رحمتی« به »کی روش« بعد از ۸ سال
تسنیم نوشت: سرمربی آلومینیوم با انتقاد از عدم برگزاری دیدار ملوان و فوالد گفت: »نمی دانم سرمربی 
تیم ملی کدام برنامه را داده که از آن بی خبر هستیم؛ اما وقتی پیگیر می شویم می گویند برنامه کی روش جا 
نمی دهد.«سید مهدی رحمتی ضمن انتقاد از برنامه اعالم شده هفته های هفتم و هشتم لیگ برتر فوتبال  
بیان کرد: »متاسفانه باز هم برنامه ریزی مسابقات لیگ برتر به شکلی پیش می رود که در حق یکسری 
از تیم ها اجحاف می شود و من اینجا وظیفه دارم از باشگاه و تیمم دفاع کنم. فوتبال ایران ۲ سال بود که 
کار خودش را روی روال با کم و کاستی ها برگزار می کرد بدون اینکه مشکل خاصی وجود داشته باشد؛ اما 
دوباره همه چیز به هم ریخته است.«وی افزود: »۲ سال پیش بازی پدیده و پیکان در شرایطی که باران 
سیل آسا می بارید در تهران برگزار شد. شدت بارش به حدی بود که داور در دقیقه ۱۵ اعالم کرد امکان ادامه 
مسابقه نیست. در آن شرایط آقای سهیل مهدی قبل از بازی تاکید داشت حتما باید بازی برگزار شود؛ اما 
به تشخیص داور بازی نیمه تمام ماند. اگر به یاد داشته باشید فردای همان روز بازی از دقیقه ۱۶ برگزار 
شد.«سرمربی آلومینیوم اراک یادآور شد: »سال گذشته نیز سازمان لیگ تاکید داشت ابتدا بازی های 
معوقه و سپس مسابقات دیگر برگزار شود ولی نمی دانم چه اتفاقی افتاده که هنوز آقای کی روش وارد 
ایران نشده به نقل از او عنوان می کنند برنامه ها جا ندارد. ظاهرا قرار است دوباره همه برنامه ریزی ها به هم 

بریزد و تمام مسابقات دچار مشکل شود.«
 

انتقاد تند »عادل« از »کی روش«؛ کارت غیرحرفه ای بود!
عادل فردوسی پور از کی روش درباره پست جنجالی اش در اینستاگرام انتقاد کرد.فردوسی پور در 
گفت و گو با کارلوس کی روش از بابت پست اینستاگرامی و ابراز عالقه به تیم ملی ایران و برگشتن 
انتقاد کرد و آن را غیرحرفه ای خواند.سرمربی پرتغالی تیم ملی در پاسخ به او گفت: من سال هاست 
با یک مدیر رسانه ای حرفه ای کار می کنم و او توجه من را به حمایت مردم ایران جلب کرد که واقعا 
ارزشمند بود. از هر فرصتی استفاده می کنم تشکر کنم و قدردان محبت و حمایت فوتبال دوستان 
ایرانی باشــم. حتی وقتی با مصر قرارداد بســتم تعداد طرفدار ایرانی که به من ابراز لطف کردند از 
مجموع حمایت پرتغالی ها و مصری ها بیشتر بود. حتی با احتساب فوتبال دوستان اهل آفریقای 
جنوبی و بعضا انگلیسی ها. محال بودم که بتوانم این پیوند را فراموش کنم. من نمی خواستم در تیم 
ملی مداخله ای کنم؛ اما با مشاوره های مدیر رسانه ای گاهی نشانه هایی از پیوند و توجهم به فوتبال 
ایران را بروز می دادم. مثال وقتی تیم ملی به موفقیت خاصی می رسید یا بعضی بازیکنان به دستاورد 
خاصی می رسیدند یا رویداد اجتماعی در جریان بود. طرفداران ایرانی محبت، حمایت و احترام خود 
را ابراز می کردند و من هم باید به شکلی محترمانه قدردانی خودم را نشان می دادم. ربطی به مسائل 

دیگر نداشت. من نمی خواستم برای خودم فرصت شغلی درست کنم.
 

زوج مخوف فوتبال ایران به دنبال شکستن طلسم »کی روش«
تیم ملی فوتبال ایران اردوی خود در فیفا دی دوم را در کشــور اتریش برپا کرده و ملی پوشان زیر نظر 
کارلوس کی روش، خود را آماده دو بازی دوستانه با سنگال و اروگوئه می کنند. کارلوس کی روش در حضور 
تمامی شاگردان خود که لژیونرهای خط حمله هم شامل آنها می شود، تمرینات را پیش برد. در مصاحبه 
ای که اخیرا از سرمربی تیم ملی منتشر شــده، او به قدرت خط حمله تیمش دوباره اشاره کرده و اظهار 
داشت که مهاجمان خوبی داریم ولی مسئله این است که چگونه توپ را به آنها برسانیم. کی روش با داشتن 
زوج سردار آزمون و مهدی طارمی در خط حمله، این صحبت ها را با خیال راحت انجام می دهد و امیدوار 
است که این دو بازیکن را در آماده ترین شکل ممکن به قطر ببرد.سردار و طارمی هر کدام مواضع متفاوتی 
نسبت به اتفاقات پیش از تغییر سرمربی تیم ملی داشتند؛ اما نکته واضح و مبرهن، رابطه نزدیک این 
دو با کی روش است؛ مربی که در اوج دوران جوانی به آنها میدان داد تا درخشیده و سر از لیگ های معتبر 
اروپایی درآورند. حال در دوره ای که به نظر می رسد سردار و مهدی در اوج پختگی و میدان دیدگی قرار 
دارند و  کی روش انتظار درخشش آنها در جام جهانی و البته قبل از آن بازی های دوستانه پیش رو را دارد.

مستطیل سبز

 »طرفداری« نوشت: با حضور چند بانو در ورزشگاه فوالدشــهر برای تماشــای بازی ون پارس و خیبر، این امید برای طرفداران سپاهان و ذوب آهن هم ایجاد 
 شــده که دختران طرفدار این دو تیم هم بتوانند با حضور در نقش جهان و فوالدشــهر از نزدیک بازی تیم مورد عالقه خود را ببینند.در هفته پنجم لیگ آزادگان، 
 ون پارس اصفهان در فوالدشــهر میزبان خیبر خرم آباد بــود و با نتیجه یک بر صفر مغلوب میهمان خود شــد. نکته جالب این بازی که از شــبکه اصفهان روی
  آنتن رفت، حضور بانوان در ورزشــگاه بود.وقتی تصاویر تلویزیونی به شــکل پراکنده چند بانو را در حال تماشــای این بازی نشــان داد، ایــن موضوع بانوان
  طرفدار ســپاهان و ذوب آهن را هم امیدوار کرد که آنها نیز بتوانند با شروع دوباره لیگ برتر، به ورزشــگاه های نقش جهان و فوالدشهر بروند و تیم مورد عالقه
  خود را تشویق کنند.یکی از صفحه های هواداری ســپاهان نوشــت:در بازی خانگی ون پارس، نماینده اصفهان در رقابت های دسته اول لیگ آزادگان تعدادی

  از بانوان حضور داشــتند. به نظر می رسد با حضور دختران در ورزشــگاه های اصفهان موافقت شده است.بانوان طرفدار ســپاهان و ذوب آهن معتقدند وقتی 
 دختران هوادار استقالل و پرسپولیس در تهران بدون مشــکل به تماشــای بازی تیم مورد عالقه خود می روند، آنها هم باید بتوانند در اصفهان لذت تماشای از

 نزدیک فوتبال و حضور در ورزشگاه را تجربه کنند.

حضور بانوان در بازی اصفهان
نشــریه »الخیلج« امارات در گزارشــی به بررســی 
وضعیت اتحاد کلباء زیرنظر فرهاد مجیدی، سرمربی 
سابق استقالل پرداخت. این رسانه معتبر اماراتی در 
این گزارش به روند کامبک مجیدی در طول ۳ هفته و 
برهم زدن معادالت در لیگ امارات پرداخت.روزنامه 
اماراتی در گزارش خود نوشت: زمانی که اتحادیه کلباء 
در اولین بازی لیگ مقابل البطائح که برای اولین بار 
به لیگ برتر صعود می کرد، شکست خورد، به نظر می 
رسید که تیم ببرها از ارتفاع زیادی سقوط کرده است.

شــرایط حیرت انگیز تغییر کرد و انتقادات افزایش 

یافت. خشــم، بدبینی و اضطراب حاکم بر تیم شد. 
ســفر مرحله دوم به ورزشــگاه آل نهیان تنها نشان 
دهنده این بود که ممکن است تیم زرد و سیاه با آنچه 
در معرض آن قرار گرفته بود روبه رو شــود و دســت 
خالی از ورزشگاه اهل الســعده برگردد.اتحاد کلباء 
روند خود را تغییر داد و انگار تیم پوست اندازی کرده 
بود و انسجام، جنگندگی و جسارت از خود نشان داد تا 
شاگردان فرهاد مجیدی، مربی ایرانی اولین پیروزی 
را مقابل الوحده به دست آورند.در بازی سوم، آزمون 
مقابل الظفره بود که با باخــت چند روز پیش مقابل 

العین در شوک قرار داشت و اتحاد کلباء به زمین خود 
رفتند و همگی مصمم بودند اولین پیروزی خانگی را 
کسب کنند. آنها آنچه را که می خواستند با یک پیروزی 
شایسته با درخشش حبیب الفردان ، که گلزنی کرد و 

اثر مثبتی که بر جای گذاشت، به دست آوردند.

مجیدی ثابت کرد، »مغرور« و »خیالباف« نیست!

نام ردیف
شماره کد ملیمودی

برگه
تاریخ برگ 
درآمد مشمول سالتشخیص

منبع اصل مالیاتمالیات
مالیاتی

1
محمد 
علی 

البهشتی
مشاغل ۵77,۰9۳,9۰۰  ۲,۶۱۰,9۸۶,۶۰۰ ۱۲۸۶۲۳۳۳4۸۳۲۱۱۱4۰۱/۰۳/۳۰۱۳9۵

فرشته 2
جانقربان

مشاغل ۶۳,۱44,99۱,7۲۰  ۲۵۳,۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲۸9۰۸7۵۱۲۳۳۰۳۱4۰۱/۰۳/۳۱۱۳9۵

3
پیام 

رحیمیان 
پرور

مشاغل ۱۰,۱9۵,۲7۱,۶۶۰  4۱,۱۲۲,۲۰۸,۸۳7 ۱۲7۰99۲9۳7۲۸۸۶۱4۰۱/۰۳/۲۸۱۳9۵

شماره برگ کالسه پرونده نام ونام خانوادگیردیف
تشخیص

تاریخ برگ 
درآمد مشمول سال عملکردتشخیص

منبع اصل مالیاتمالیات
مالیاتی

مشاغل۳77۵۲۸۶۵۱4۰۱/۰۳/۳۰۱۳9۵9۵,۰۰۰,۰۰۰۱4,۲۳۵,7۵۰بهروز باقری۱

مشاغل4۰۱۱۱4۶۸۱4۰۱/۰۳/۱۰۱۳9۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰9,44۰,۵۵۰اصغر یزدانی۲

مشاغل4۰۱۲۱4۸۰۱4۰۱/۰۳/۱۰۱۳9۵۶7,۵۰۰,۰۰۰۱۰,۱۱4,۸۸۰مهدی کریمی۳

مشاغل4۰۲۲۱477۱4۰۱/۰۳/۱۰۱۳9۵۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰۱۵,779,۲۰۰قاسم محمدی4

مشاغل4۰۳۵۲49۸۱4۰۱/۰۳/۲۶۱۳9۵7۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱4,۸۶۰,۰۰۰مجتبی شجاعی۵

مشاغل4۰۳۶۲9۱۰۱4۰۱/۰۳/۳۱۱۳9۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۸,99۱,۰۰۰محترم فاطمی زینت آبادی۶

مشاغل4۰۳7۲۵۲۲۱4۰۱/۰۳/۲۸۱۳9۵۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰44,9۵۵,۰۰۰جواد افشاری7

مشاغل4۰۳۸۲۵۱9۱4۰۱/۰۳/۲۸۱۳9۵۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰44,9۵۵,۰۰۰علی نوروزی۸

مشاغل4۰۳9۲۵۱۶۱4۰۱/۰۳/۲۸۱۳9۵۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲,477,۵۰۰محمدرضا جانمیان9

مشاغل4۰4۰۲۵۰4۱4۰۱/۰۳/۲۶۱۳9۵4۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۲,9۳7,۰۰۰ذوالفقار میرزائی۱۰

مشاغل4۰4۱۲4۸9۱4۰۱/۰۳/۲۶۱۳9۵۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳,97۶,۰۰۰حسن غالمی۱۱

مشاغل4۰4۲۲49۲۱4۰۱/۰۳/۲۶۱۳9۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱,9۸۸,۰۰۰علی خرمکی۱۲

مشاغل4۰44۲۵۰۱۱4۰۱/۰۳/۲۶۱۳9۵۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱4,9۸۵,۰۰۰احسان سلیمی۱۳

مشاغل4۰۵۱۳۰۸7۱4۰۱/۰۳/۳۱۱۳9۵۱7۵,۰۰۰,۰۰۰۲۶,۲۲۳,7۵۰احسان بختیاری پور۱4

در اجرای ماده 20۸ قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه 
نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات 

حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

در اجرای ماده 20۸ قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت 
به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آگهی ابالغ ماده 208 قانون مالیات های مستقیم

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهانم الف : 1384284
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کارشناس مرکز پژوهش های شورای شهر تاکید کرد:

 ضرورت بررسی مشکالت ایمنی بازار اصفهان 
در تمام ابعاد

کارشناس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به لزوم ایجاد ایمنی در بازار اصفهان، 
گفت: به دلیل کالبد بازار و مرکزیت آن در بافت فرســوده محلی، وضعیت موجود این بازار مخاطره آمیز 
شده است.محمد حســین زاده در خصوص ایمنی بازار اصفهان، اظهار کرد: بازار اصفهان به عنوان یکی 
از بزرگ ترین و قدیمی ترین بازارهای خاورمیانه، از معماری و عناصر متنوعی برخوردار بوده اســت و در 
طول تاریخ توانسته از دل حوادث جان سالم به در ببرد.وی با بیان اینکه طی سال های اخیر این بازار با 
معضالت جدی از جمله نبود ایمنی روبه رو بوده که اقداماتی جهت رفع این معضالت انجام گرفته است، 
ادامه داد: به دلیل کالبد بازار و مرکزیت آن در بافت فرسوده محلی، وضعیت موجود این بازار مخاطره آمیز 
شده و اقدامات انجام شده به دلیل اینکه از پیوستگی و استمرار کمتری برخوردار بوده باعث اثرگذاری 
کمتری در بهبود این وضعیت شده است.کارشــناس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: در مرکز پژوهش ها تالش بر این است تا در قالب پروژه هایی به تبیین مشکالت ایمنی بازار 

در تمام ابعاد بپردازیم.

 مدیر منطقه ۱۲ شهرداری مطرح کرد:

اجرای طرح »استقبال از مهر« در منطقه 12
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان از اجرای طرح استقبال از مهر در این منطقه خبر داد و گفت: رنگ آمیزی 
جداول محدوده مدارس، چهارراه ها و گذرگاه های عابرپیاده در سطح منطقه، آسفالت، لکه گیری و ترمیم 
معابر و خیابان های روبه روی مدارس در حال انجام است.علی اکبر رسالت  اظهار کرد: با توجه به آغاز سال 
تحصیلی منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان برای حضور دانش آموزان، معلمان و اساتید در مدارس و دانشگاه ها، 
فعالیت هایی را انجام داده است.وی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح استقبال از ماه مهر، شهرداری در 
کنار فضاسازی مناسب سطح منطقه ۱۲، ایمن سازی محل عبور دانش آموزان در محدوده مدارس از قبیل 
آشکارسازی سرعت گیرهای معابر با نصب گل میخ، نصب و تعمیر تابلوها و عالئم ترافیکی، آشکارسازی 
گذرگاه های عابرپیاده، ترمیم و نصب جایگاه های ویژه دوچرخه در کنار مدارس، خط کشی مجدد خطوط 

عابرپیاده و خطوط راهنما در کنار خیابان و معابر اصلی را هم  انجام داده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری:
 20 درصد دانش آموزان اصفهانی از سرویس مدرسه

 استفاده می کنند
به گزارش تسنیم، پس از دو سال پاندمی کرونا امسال دانش آموزان دوباره وارد مدرسه می شوند، 
این درحالی است که بسیاری از سرویس های مدرسه تغییر شغل دادند.معاون آموزش متوسطه 
استان با اشاره به تخصیص بخشی از ناوگان اتوبوسرانی شهری به رفت و آمد دانش آموزان، اظهار 
داشت: برای جابه جایی دانش آموزان در 40 مســیر اصلی و پرتردد نیازمند اتوبوس های حمل و 
نقل عمومی هستیم.سید احمد بنی لوحی افزود: اگر سازمان اتوبوسرانی بتواند اتوبوس های ویژه 
مدارس را در محدوده این 40 مسیر پرتردد و در ساعات آغازین و پایانی مدارس سازمان دهی کند، 
بسیاری از مشــکالت دانش آموزان در بحث رفت و آمد برطرف می شود.در این زمینه معاون حمل 
و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان نیز با ارائه آماری از  میزان استفاده دانش آموزان از سرویس 
مدارس اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۲0 درصد از دانش آموزان اصفهانی از سرویس مدارس 
استفاده می کنند.حسین حق شــناس افزود: تا به امروز حدود 37 هزار نفر از دانش آموزان برای 
استفاده از سرویس مدارس ثبت نام کرده اند و حدود چهار هزار راننده ویژه سرویس مدارس آماده 

خدمت رسانی هستند.

دردسرهای رفت وآمد دانش آموزان در سال تحصیلی جدید؛

مسئله سرویس مدارس

رییــس اداره انجمــن اولیــا و مربیــان اداره کل 
ایسنا

آموزش وپرورش اصفهان با اشــاره به فعالیت روزانه 
کارگروه ماده ۱۸ و رصد وضعیت ســرویس مدارس، گفت: در هفته های 
گذشته سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان ظرفیت 4۶ شرکت سرویس 
مدرسه را به آموزش وپرورش اعالم کرد. در همان زمان به کارشناسان مسئول 
انجمن اولیا و مربیان شهر اصفهان فراخوان دادیم و در جلسات جداگانه، 

ظرفیت های این شرکت ها بین نواحی تقسیم شد.

درصد افزایش قیمت سرویس های مدارس گفتنی نیست!
 وی با توجه به عدم فعالیت ســرویس های مدارس طی دو ســال اخیر، 
بیان تصریــح کرد: نمی توانیم درصــد افزایش نرخ کرایه هــا را بگوییم اما 
سرویس های مدارس یک قیمت پایه دارند که حدود 300 هزار تومان است 
و به ازای هر کیلومتر ۲0 هزار تومان اضافه می شود. اگر شرکتی تخلف کرد، 
والدین می توانند به سازمان تاکسیرانی و مدرسه اعالم کنند و آن ها موظف  
هســتند تخلف را پیگیری کنند.صانعی بازگرداندن رانندگانی که از شــغل 
رانندگی سرویس مدرسه خارج شدند را  کار سختی دانست و افزود: تاکنون 
نیمی از این رانندگان بازگشــته اند و ممکن اســت در چند روز باقی مانده، 
بخشی دیگر از رانندگان بازگردند و ثبت نام کنند. اداره کل آموزش وپرورش 
و سازمان تاکســیرانی در حال جذب راننده سرویس مدارس هستند و در 

این راستا بســته های حمایتی با همکاری سازمان تاکسیرانی برای جذب 
رانندگان سرویس مدارس آماده شده است.وی خطاب به والدین متقاضی 
ســرویس مدارس گفت: والدین بدانند دغدغه آموزش وپرورش آن است 
که دانش آموزان با امنیت خاطر ســال تحصیلی را آغاز کننــد، اما اولیای 
دانش آموزانی که تاکنون اعالم نیاز سرویس نداشته اند، پس از اتمام زمان 
اعالم شده هیچ گونه مسئولیتی در قبال ســرویس دهی به دانش آموزان 
نخواهد داشت.رییس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش وپرورش 
اصفهان با تشویق دانش آموزان به اســتفاده از وسایل حمل ونقل عمومی، 
توضیح داد: قبل از شیوع کرونا حدود ۲0 درصد از جمعیت دانش آموزی شهر 
اصفهان از سرویس مدارس اســتفاده می کردند که با حدود ۸ هزار خودرو 
جابه جا می شدند. در حال حاضر نیز اگر همان ۲0 درصد را داشته باشیم، باید 

به عدد ۸ هزار خودرو برسیم تا مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.

وعده شهرداری برای تامین اتوبوس مدارس در مسیرهای پرتردد
وی ادامه داد: چندین جلسه با معاونت حمل ونقل و ترافیک شهر اصفهان 
برگزار و مقرر شد نقاط پر تردد دانش آموزی را در هر شش ناحیه شهر اصفهان 
احصا و به شهرداری اعالم کنیم، شهرداری اصفهان هم قول تامین سرویس 
اتوبوس مدارس را در مسیرهای پر تردد دانش آموزی داده است.صانعی با 
بیان اینکه امیدواریم برای اول مهر چالش در زمینه سرویس دانش آموزان 

نداشته باشیم، افزود: در بعضی از نقاط شهر به خاطر ازدحام جمعیت و کمبود 
راننده سرویس مدرسه امکان دارد مشکالتی را داشته باشیم که امیدواریم، تا 

قبل از هفتم مهر ماه مشکل سرویس مدارس کل شهر را حل کنیم.

سرویس دهی ۸ هزار راننده به دانش آموزان پیش از کرونا
محمد پرورش، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان نیز در خصوص وضعیت رانندگان سرویس های مدارس به ایسنا 
گفت: پیش از شیوع کرونا ۸ هزار راننده در حوزه حمل ونقل و سرویس دهی 
به دانش آموزی در سطح  شــهر اصفهان فعالیت می کردند، درحالی که در 
دو سال گذشته، شــیوع کرونا و تعطیلی مکرر مدارس  باعث شد حدود ۶ 
هزار نفر از رانندگان از این شغل خارج شــوند.وی با اشاره به  تسهیالتی که 
برای رانندگان سرویس مدارس در نظر گرفته شد، توضیح داد: بخشودگی 
کامل جرائم شرکت های حمل ونقل دانش آموزی، بخشودگی کامل جرائم 
تمدید کارت شــهری رانندگان، تمدید اســتعالم های قبلی برای رانندگان 
باسابقه، کاهش روند استعالم برای رانندگان جدیدالورود، امکان و تسهیل 
دوگانه سوز کردن خودروهای پالک سفید، اعطای وام کم بهره برای تعویض 
مخازن سی ان جی که تاریخ کپسول ها منقضی شده بود، صدور مجوز تردد در 
محدوده زوج و فرد برای رانندگانی که داخل محدوده ترافیک سرویس دهی 
می کنند، تسهیالتی است که می توان به آن ها اشاره کرد.مدیرعامل سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان درباره افزایش قیمت نرخ 
کرایه ها، تصریح کرد: امسال با پیگیری هایی که صورت گرفت نرخ سرویس 
دانش آموزی در کارگروه ماده ۱۸ پیشنهاد شد و به تایید رسید و در کمیسیون 
حمل ونقل و صحن علنی شورای اسالمی شهر نیز با اصالحاتی به تصویب 
رسید. از حدود یک ماه قبل قیمت مصوب به شــرکت های دانش آموزی 
و مدارس ابالغ شــد. بر این اســاس امســال دیگر رانندگان و خانواده ها 

سردرگمی های سال های قبل را نداشتند.

تعداد رانندگان سرویس های مدارس مطلوب نیست

محمدرضا فالح، عضو کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل شهری شورای 
اسالمی شهر اصفهان درباره ظرفیت استاندارد سرویس دهی به دانش آموزان 
در شهر اصفهان به ایسنا گفت: در سازمان تاکسیرانی در خصوص حمل ونقل 
دانش آموزان به صورت استاندارد ۸ هزار سرویس باید فعالیت داشته باشند 
تا بتوانند به صورت نسبی سرویس دهی مطلوبی را به دانش آموزی سطح 
شهر اصفهان ارائه دهند.وی با اشــاره به اینکه در سال های گذشته پیش از 
شــیوع ویروس کرونا، حدود ۸ هزار راننده فعالیت داشتند و دانش آموزان 
را جابه جــا می کردند، تصریح کرد: متاســفانه در دوران کرونــا تعدادی از 
شرکت هایی حمل ونقل دانش آموزی تعطیل شدند و بسیاری از رانندگان 

از این فعالیت کناره گیری کردند و به سمت تاکسی های اینترنتی رفتند.
فالح با تاکید بر اینکه در حال حاضر تنها ۲ هزار تاکسی برای سرویس دهی 
به دانش آموزی فعال هستند، افزود: البته با تسهیالتی که از سوی سازمان 
پیش بینی شــده، این تعداد راننده اکنون به 4 هزار نفر رسیدند و از ابتدای 

مهرماه فعالیت خود را آغاز می کنند.

با مسئولان

زیرساخت های کنترل هوشمند خودروهای بار در اصفهان فراهم شد
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار و کاالی درون شهری شــهرداری اصفهان گفت: به تازگی با ابالغ وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، 
ورود خودروهای بار به محدوده های شهری باید به صورت هوشمند کنترل شود که زیرساخت این اقدام در شهر اصفهان فراهم شده است.سیدعلی عبداللهی 
در گفت وگو با ایمنا، با اشــاره به طرح نظارت و کنترل بارنامه خودروهای حمل ونقل بار و کاال در اصفهان، اظهار کرد: خودروهای حمل بار باید بارنامه، مبدأ و 
مقصد، نوع بار و بیمه نامه های مربوط به آن مشخص باشد.وی افزود: به تازگی با ابالغ وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، ورود خودروهای بار به 
محدوده های شهری باید به صورت هوشمند کنترل شود که زیرساخت این اقدام در شهر اصفهان فراهم شده است.مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار 
و کاالی درون شهری شهرداری اصفهان افزود: طرح کنترل هوشمند خودروهای بار در این کالن شهر به صورت آزمایشی برای خودروهای باالی شش تن شامل 

کامیونت ها و خودروهای باالی ۱0 تن آغاز شده است و امکان دارد برای مالکان و رانندگان خودروهای باری پیامک های هشدار ارسال شود.

امضای قرارداد خرید 1۷3 دستگاه اتوبوس با کمک دولت
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت:با حمایت مدیریت شورا و شهرداری اصفهان قرارداد خرید ۱73 دستگاه اتوبوس با کمک دولت امضا شد.حسین 
حق شناس اظهار کرد: با توجه به اهمیت بازگشایی مدارس پس از دوران کرونا، ستاد مهر شهرداری با محوریت معاونت حمل ونقل و ترافیک و همکاری سایر معاونت ها 
زودتر از سال های گذشته، از ابتدای شهریورماه فعالیت خود را آغاز کرد.وی با بیان اینکه دانش آموزان سرمایه انسانی شهر محسوب می شوند، باید عبور و مرور ایمن 
در سطح شهر داشته باشند، ادامه داد: شعار امسال ستاد مهر »تمام شهر مدرسه است« انتخاب شد، زیرا افرادی که در شهر تردد می کنند یا دانش آموز هستند یا در 
گذشته دانش آموز بوده اند، از سویی اصفهان همچون یک مدرسه بزرگ است و دانش آموزان عالوه بر مدرسه در تمام شهر تردد می کنند و ضمن توجه به قوانین، دیگر 
شهروندان نیز باید به دانش آموزان توجه داشته باشند.حق شناس با تاکید بر تقویت حمل ونقل همگانی تصریح کرد:  با توجه به اینکه به دلیل شرایط اقتصادی و شیوع 

کرونا تعداد ناوگان اتوبوس نصف شده بود، با حمایت مدیریت شورا و شهرداری قرارداد خرید ۱73 دستگاه اتوبوس با کمک دولت امضا شد.

فقدان سند مالکیت
6/223 شــماره نامــه: 140185602024006290- 1401/06/09 نظر به اینکه 
جمعا سه دانگ مشاع از  ششدانگ پالک 539 فرعی از 4858 اصلی واقع در بخش 
5 اصفهان مورد ثبت صفحه 292 دفتر 507 امالک ذیل شــماره 90175 به شماره 
چاپی ســند 136648 و دفتر 929 امالک صفحه 364 به شــماره ثبت 171959 به 
شــماره چاپی 225501  به نام خانم عفت کریمی فرزند علی ســابقه ثبت و صدور 
سند مالکیت دارد که طی سند رهنی شماره 125884- 1387/5/20 در رهن بانک 
صادرات شــعبه پل فلزی قرار دارد  ســپس مالک مذکور با ارائه درخواست شماره 
18184 - 1401/6/9 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن 
ذیل شــماره یکتا 140102150373000341 و شــماره رمز تصدیق 901398 و 
شــماره ترتیب 69171 مورخ 83 و به گواهی  دفترخانه اسناد رسمی 430 اصفهان 
رسیده است مدعی است که ســند مالکیت به علت اسباب کشی مفقود و درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1383376 

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

6/224 شــماره نامه: 140185602024006492- 1401/06/14 نظر به اینکه دو 
دانگ  مشاع از  ششدانگ سند مالکیت شــماره پالک 4999/5756  اصلی واقع در 
بخش 5 اصفهان به شــماره چاپی سند برگی 514598 و شــماره دفتر الکترونیکی 
139520302024015277  به نام خانم گل ناز صادقی ســابقه ثبت و صدور ســند 
مالکیت دارد سپس خانم فرزانه طباطبائی فخار به موجب وکالتنامه به شماره 186748 
مورخ 1396/03/16 دفترخانه 92 اصفهان وکالتا از طرف خانم گل ناز صادقی با ارائه 
درخواست شماره 1401/7796 مورخ 1401/06/07 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شــهود آن تحت شــماره 61994 مورخ 1401/05/29 به گواهی  
دفترخانه اسناد رسمی 17 اصفهان رسیده اســت مدعی است که سند مالکیتش به 
علت نامعلوم مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده  است لذا مراتب  
به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1383510 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان

فقدان سند مالکیت
6/225 شــماره نامــه: 140185602024006716- 1401/06/20 نظر به اینکه 
سند مالکیت  ششدانگ پالک ثبتی شماره  14 فرعی از 2845 اصلی واقع در بخش 
پنج اصفهان به نام ســید مسعود سید بنکدار تحت شــماره چاپی 441610 ب 98 و 
دفتر الکترونیک 139820302024016567 )با قید باینکه منافع و حق فســخ پنج 
دانگ مشاع مورد ثبت مادام الحیات آقای ســید رحیم سید بنکدار متعلق به وی می 
باشد و پس از فوت منافع تابع عین و حق سکونت مزبور ســاقط خواهد شد( ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده  
9307  مورخ 1401/06/20 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود 
آن ذیل شــماره 410789 مورخ 1401/06/08 به گواهــی  دفترخانه 124 اصفهان 
رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق  را نموده است  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
 شــد. م الف: 1383604 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/227 شــماره نامــه: 140185602033001979- 1401/06/06 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششــدانگ یکباب اطاق وسطانی در خانه مشــهور گل محمد پالک 
ثبتی 241 فرعــی از 100-  اصلی واقــع در طامه جزء بخش 9 حــوزه ثبتی نطنز 
ذیل ثبت 5478  صفحه 273 دفتــر 41- امالک  به نام عذرا بیگم ســلمانی طامه 
فرزند سید هاشــم  صادر  و تســلیم گردیده است، ســپس به موجب دادنامه حصر 
 وراثت مورخ 1376/05/20 شورای حل اختالف روســتای طامه نامبرده فوت ورثه

 حین الفوتش عبارتند از: 1- انســیه محمدی طامه ) خواهر زاده( و الغیر ســپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده: 140121702033003191مورخ 
1401/06/01 به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه 
یکتا 140102155610000692 ورمز تصدیق 346860 و شــماره 22471 مورخ 
1401/06/01 که به تایید دفترخانه اســناد رســمی 168 نطنز رسیده است مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده 
است  و درخواست ســند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 

باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
 م الف: 1383332 رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
6/228 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب بنای تحتانی معروف به شبستان پالک 
ثبتی 489 فرعی از  5 اصلی واقع در جز  بخش 4 حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی  به نام سید جمال ســید صالحی فرزند فضل ا...  در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید حــدود پالک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 1401/07/23 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.  

م الف: 1379866 حبیب اکبري رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار
فقدان سند مالکیت 

6/229 آقای مهرداد مرندی نماینده شرکت الستیک های دریایی و صنعتی پارس 
بندر به اســتناد 2 برگ استشــهادیه محلی که هویت وامضاء شــهود رسماگواهی 
شده اســت مدعی اســت که ســند مالکیت شــش دانگ 798598-91/د که در 
صفحه443   دفتر413امالک ذیل ثبت 62021 به نام شــرکت  ثبت وصادروتسلیم  
 گردیده  وبه موجب اسناد رهنی شــماره 50117مورخ 1398/01/28و58030مورخ

1384/11/12و49914مورخ1381/12/22دررهن بانک صادرات قرارگرفته نیز به 
موجب دستور شــماره 960222مورخ 1396/06/26ودستورشماره 960223مورخ 
1396/06/26اجرای احکام شــعبه ســوم دادگاه حقوقی فالورجان ودستور شماره 
2493/1400/08/290مــورخ 1400/12/25تامین اجتماعــی فالورجان توقیف 
گردیده وســپس مفقودگردیده اســت بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحــی ماده 120ایین نامه ی قانون ثبت 
مراتب آگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا  10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســندمالکیت به ارائه دهنده مسترد گردد. ودر صورت  
انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصــول اعتراض بدون ارائه اصل 
 سند مالکیت المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. 
م الف: 1384172  محمد علی ناظمی اشــنی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 

فالورجان
فقدان سند مالکیت

6/230 شــماره نامــه: 140185602024005912- 1401/06/02 نظر به اینکه  

ششــدانگ ســند مالکیت شــماره پالک  29 فرعی از 2990 اصلی واقع در بخش 
5 اصفهان که به صورت آپارتمان می باشــد واقع در همکف بــه انضمام پارکینگ 
قطعه دو واقع در همکــف و انباری قطعه یک با مالکیت اکبر اســدی مبارکه فرزند 
امیر قلی که سند مالکیت تک برگ شــماره 619614 سری ه ســال 98  با شماره 
 الکترونیکی 139920302024013480 ســابقه ثبت و صدور ســند مالکیت دارد 
) مســتند مالکیت ســند انتقال 12768-99/6/11 دفترخانه اســناد رسمی 281 
اصفهان(  ســپس مالک مذکور با ارائه درخواست شــماره  7347  مورخ 1401/6/2 
به انضمــام دو برگ استشــهادیه محلــی که امضا شــهود آن ذیل شــماره یکتا 
140102155899000167 و  رمــز تصدیــق 235518 و شــماره 15818 مورخ 
1401/5/29 به گواهی  دفترخانه اسناد رسمی 152 اصفهان رسیده است مدعی است 
 که سند مالکیت به علت نامعلوم مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت  را نموده 
 لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
 خواهد شد. م الف: 1384307 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان

آگهی تغییرات شــرکت ســهامی خاص دنیای دایان 
راویس به شناســه ملی 14009559920 و به شماره 

ثبت 6910
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/05/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد آقای محسن رسولیان به شماره ملی 1261963903 
 به ســمت عضو اصلی هیئــت مدیره تــا تاریــخ 1402/03/01 
خانم زهرا توجهی به شــماره ملی 1263376495 به سمت رئیس 
هیئت مدیره تا تاریخ 1401/08/15 خانم مهال شیرقربانی به شماره 
ملی 1263420184 به سمت مدیرعامل تا تاریخ 15و/1401/08 و 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1401/08/15 انتخاب 
گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء منفرد 
رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اداره 
کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کاشان )1383338(
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رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.4

منبع: اینفوگرافیک

جنگ؛ پدیده ای که در همان سال های آغازین انقالب، کشور را در تمامی جنبه ها تحت 
تاثیر قرار داد و هنر تصویر نیز از این امر جدا نبود. در نتیجه خیلی زود توجه سینماگران 
به سمت جبهه ها جلب شد. در حوزه سینما، سینماگران زیادی فعالیت کردند  و فیلم 
های شاخصی نیز تولید شد؛ اما در حوزه تلویزیون هم  با توجه به گستردگی مخاطب، 
کارهای فاخر و ماندگاری ساخته شد. »ســیمرغ« یکی از همین سریال ها بود.فیلم 
نامه سریال سیمرغ توسط سیدعلیرضا ســجادپور و حسین قاسمی جامی نوشته 
شده بود. این سریال براساس زندگی شهیدان علی اکبر شیرودی و احمد کشوری 
ساخته شده است. این سریال که در همان ســال ها مورد توجه بسیاری از عالقه 
مندان به ویژه جوانان و نوجوانان قرار گرفته بود، داستان حماسه های خلبانان 
هوانیروز غرب کشور است. زندگی و رشادت های شهدای بزرگی همچون شهید 
سهیلیان، شهید کشوری، شهید شیرودی و تنی چند از قهرمانان وطن مان در 
این فیلم دیده می شــود. حماسه بســیار جالب و تاثیر گذاری که در این فیلم به 
چشم می خورد، حمله چندین لشکر از مزدوران عراقی به یکی از پادگان های مرز است که 
خلبانان شــجاع هوانیروز  با وجود  فرمان منهدم کردن پادگان خودی به دلیل اینکه این 
پادگان ها سالم به دست عراقی ها نرسد، جوانمردانه تنها با 3 فروند کبرا با انهدام بیش از 
80 تانک عراقی، آنها را وادار به عقب نشینی می کنند و پادگان نیز سالم آزاد می شود.مدیر 
فیلمبرداری آن جمشــید الوندی و عظیم جوانروح بوده است. تدوین سیمرغ را حسن 
حسن دوست انجام داده و  موسیقی متن سریال سیمرغ اثر محمدرضا علیقلی است. در 
مجموع بیش از 17 نفر در تولید سریال سیمرغ نقش داشته اند.بازی سیدجواد هاشمی و 
محمد جوزانی در نقش شهید کشوری و شهید شیرودی به شدت مورد توجه مخاطبان قرار 
گرفت و »سیمرغ« تا سال ها یکی از بهترین آثاری بود که در زمینه دفاع مقدس ساخته 

شده بود و تکرار آن در سال های اخیر هم با اقبال از سوی مخاطبان مواجه شده است. 

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: همزمان با نخستین روز از هفته دفاع مقدس آیین 
عطرافشانی و گلباران مزار مطهر شــهیدان»مهمانی الله ها« برگزار می شود.مسعود احمدی نیا  اظهار کرد: به 
مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا »مهمانی الله ها« 
امروز از ساعت 16 در گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود.وی افزود: در این مراسم که با حضور خانواده 
معظم شهدا، جمعی از مســئوالن و مردم انقالبی و شــهیدپرور اصفهان برگزار می شود، شرکت کنندگان 
ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با آرمان های رفیع آن ها تجدید 
میثاق می کنند.مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان ادامه داد: آیت ا.... قربانعلی دری 
نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در اســتان مرکزی و امام جمعه اراک، ســخنران آیین عطرافشانی و 
گلباران مزار مطهر شهیدان است.استان اصفهان یکی از استان های برجسته و منحصربه فردی است 
که با تقدیم بیش از 23 هزار شهید، 48 هزار و 200 جانباز و 3500 آزاده، برترین آمار ایثارگری کشور را 
به خود اختصاص داده است. این استان با تقدیم یک شهید به ازای هر 144 نفر )مرد و زن( به نسبت 

جمعیت نیز بیشترین شهید را تقدیم انقالب اسالمی کرده است.

42 سال پیش در چنین روزی، مرزهای جنوبی و غربی در التهابی 
مرموز به سر می برد. غرش هواپیماهای جنگی »دشمن« بر فراز 
آسمان  شهرها آرام و قرار مردم را گرفت، مردم هنوز نمی دانستند 
قرار اســت چه اتفاقی بیفتد. آن ها صدای گلوله را بارها در جریان 
مبارزات انقالبی و زمانی که نیروهای گارد شاهنشــاهی شــلیک 
می کردند، شنیده و حتی شهید هم داده بودند. اما حاال شرایط 
فرق می کرد، این صداهای مهیب و این انفجارها برای شــان 
غریب بود. آن ها بدون این که بخواهند، حاال وارد جنگ شده 
بودند. همسایه بعثی که در خواب و خیال تصرف ایران بزرگ 
بود هشت ســال زندگی و آرامش را از مردم این سرزمین 
دریغ کرد. جنگ شروع شده بود و روزها و ماه ها و سال ها 
گذشت. مردم دیگر به مراسم تشییع شــهدا عادت کرده بودند، 
خیلی ها فرزند، همسر و برادران شــان را در این جنگ تقدیم خاک و 
وطن شان کردند؛ اما یک وجب از خاک شان را به دشمن بعثی ندادند. 
صدام آمده بود که خوزستان را بگیرد و به قلب تهران بزند  که به خیال 
خودش تا عصر نشــده، به زیر پل خرمشهر برسد و چای عصرانه اش 
را هم همان جا بخورد! امروز 42 ســال از آن روز گذشــته است. داغ 
دســت درازی به خاک وطن را به دلش گذاشتیم که حاال هفت کفن 
هم پوسانده است بعثی جنایتکار.اصفهان از جمله استان هایی بود 
که حضور پررنگی در دفاع هشت ساله داشت. به گواه آمار، بیشترین 
شهید را هم تقدیم کرده است و حاال ما مانده ایم و همان گزاره معروف 
که می گوید: »کوچه های مان را به نام شــان کردیم که هرگاه آدرس 
منزل مان را می دهیم بدانیم از گذرگاه خون کدام شــهید است که با 
آرامش به خانه می رسیم.«و هرچه هم بشود، ما یادمان نمی رود جان 
مان را مدیون جان پناه شدن خرازی ها و ردانی ها و کاظمی ها هستیم. 
یادمان نمی رود خاک مان را از به خاک افتادن قامت افشارها و میثمی 
ها و حسن غازی ها داریم و حاال در آغاز هفته دفاع مقدس، تمام قد 
می ایستیم و به شهدای شهرمان، به شهدای کشورمان سالم می کنیم؛ 
سالم بر آنهایی که از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم، قامت راست 
کردند تا ما قامت خم نکنیم، به خاک افتادنــد تا ما به خاک نیفتیم 

سالم بر آنهایی که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند. سالم بر شهدا!

استاندار اصفهان گفت: 85 میلیارد تومان اعتبار در سفر اخیر ریاست جمهوری به اصفهان برای تکمیل مجموعه فرهنگی 
و باغ موزه دفاع مقدس اختصاص داده شده است.ســیدرضا مرتضوی در سومین آیین تجلیل و تکریم سراسری یک 
میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت اظهار کرد: ما از ابتدای انقالب تاکنون در یک جنگ و دفاع مشروع 43 ساله 
قرار گرفته ایم.وی افزود: در تمام این سال ها، جلوه های دفاع مقدس تغییر و این دفاع در حوزه های مختلف تجلی پیدا 
کرده است.استاندار اصفهان با بیان اینکه در ابتدای نهضت با حضور مقتدرانه و جان فشانی، پایداری و تثبیت نظام انقالب 
اسالمی را دنبال کرده ایم، گفت: در دوران دفاع مقدس و در یک جنگ نابرابر مقابل ایادی استکبار جانانه ایستادگی کردیم و 
با این ایستادگی در سال های بعد از دفاع مقدس نیز در مقابل تحریم های دشمن و شبیخون فرهنگی ادامه یافت.مرتضوی 
افزود: هم اکنون نیز در دفاع مقدس قرار داریم و اگر از لفظ مقدس استفاده می کنیم به خاطر این است که ما شروع کننده 
هیچ کدام از منازعات نبوده ایم.استاندار استان اصفهان در ادامه خطاب به پیشکسوتان دفاع مقدس گفت: افرادی که در آن 
دوران در جبهه ها حضور یافتند به دنبال کسب فضائل اخالقی و نابی بودند که مقام معظم رهبری بارها به حال چنین افرادی 
غبطه خورده اند.وی در ادامه با تشکر از تالش هایی که در اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
صورت گرفته است، گفت: در سفر اخیر ریاست جمهوری به اصفهان، اعتباراتی برای تکمیل مجموعه فرهنگی و باغ موزه 
دفاع مقدس اصفهان در نظر گرفته شده و 85 میلیارد تومان در این ارتباط اختصاص یافته و امیدواریم نتایج اقدامات 

در این مجموعه به ثمر بنشیند.گفتنی است؛ در این مراسم رونمایی از 42 کتاب چاپی و شش کتاب صوتی انجام شد.

مروری بر ماندگارترین سریال های دفاع مقدس؛

سیمرغ؛ به یاد خلبانان جان برکف 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان:

عطرافشانی و گلباران مزار شهدای اصفهان برگزار می شود
سالِم ما خسته دالن زمین به شما دریادالن آسمانی؛

این شهر شما را کم دارد تا همیشه...

استاندار خبر داد:
 اختصاص ۸5 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل

 باغ موزه دفاع مقدس اصفهان

تقویم دفاعخبردفاع مقدس در قاب رسانه
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