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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

فرونشست تاثیری بر باند پرواز و برج مراقبت فرودگاه 
3اصفهان نداشته است

 نایب رییس اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان اصفهان می گوید:آپارتمان کمتر از
 1/5 میلیارد تومان در اصفهان نداریم؛

چه خبره؟!
3

کاروانسراهای اصفهان در مسیر جهانی شدن
 سفرکارشناسان ارزیاب سازمان علمی و تحقیقاتی یونسکو به دیار نصف جهان؛

7

مدیر مرکز پایش و کنترل کیفی هوای 
شهرداری:

اصفهان، ظرفیت بارگذاری 
صنعتی، صنفی، شغلی و 

جمعیتی را ندارد

تغییراتی که به مذاق هواداران خوش 
نیامده است؛

بی ثباتی؛ پاشنه آشیل 
ذوب آهن

واکسینه شدن روزانه 50 هزار 
نفر در اصفهان علیه کرونا

7

5

6 5

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل 
آموزش وپرورش استان مطرح کرد :

 بازگشایی مدارس  اصفهان 
 با رعایت شیوه نامه ها

7

 مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری
 اصفهان اعالم کرد:

فضاسازی شهر ، ویژه جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم
خرید آسفالت به میزان 5/500 تن

محسن صدر الدین کرمی- شهردار قهدریجان م الف:1205034

شهرداری قهدریجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  6.14 مورخ 1400/6/23 شورای اسالمی شهر به منظور آسفالت معابر شهر قهدریجان به میزان پنج هزار 
و پانصد تن آسفالت با نازلترین قیمت از طریق برگزاری مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط خریداری نماید. لذا از این اشخاص دعوت به 
عمل می آید تا جهت شرکت در مناقصه به شهرداری قهدریجان مراجعه و پس از دریافت اسناد مناقصه و تکمیل آن، پیشنهاد خود را برابر شرایط اعالمی در زمان 

مقرر به شهرداری تحویل نمایند.
شرایط مناقصه:

1- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
2- به پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر به شهرداری رسیده یا مخدوش و مبهم باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- متقاضیان می بایســت مبلغ 1/500/000/000 ریال )یک میلیارد و پانصد میلیون ریال( بابت سپرده شــرکت در مناقصه به حساب شماره 0224161331006 
سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه قهدریجان واریز یا به همین میزان ضمانتنامه بانکی معتبر در وجه شهرداری قهدریجان تهیه و آن را در پاکت الف قرار دهند.

4- آخرین مهلت تحویل پاکات به دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در حراســت شهرداری 10 روز پس از چاپ دومین آگهی مناقصه یعنی پایان وقت اداری روز 
1400/8/6 می باشد.

5- پیشنهادات رسیده در ســاعت 15 روز 1400/8/8 با حضور اعضاء کمیسیون معامالت عالی در محل شــهرداری مفتوح و قرائت و رسیدگی می شود و حضور 
متقاضیان در هر مرحله در صورت اطالع قبلی در جلسه کمیسیون بالمانع است.

6- سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد طبق ماده 8 آئین نامه مالی شهرداریها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می شود.
7- سایر اطالعات و شرایط فنی و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج و الزم االجراء می باشد.

چاپ اول

نصیری با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر مترمربع ســاختمان در اصفهان)منهای هزینه های شــهرداری و نظام مهندسی( از 5 میلیون تومان به باالســت، تصریح کرد: در حال
 حاضر هیچ آپارتمانی زیر یک میلیارد تومــان در اصفهان وجود ندارد و دســت کم بــرای خرید یک  آپارتمان ۷0 متری باید حــدود یک و نیم میلیارد تومان پول داشــته باشیم.



دوشنبه 19 مهـــر 1400 / 04 ربیع االول 1443 / 11 اکتبر 2021 / شماره 3365

واکنش تند آیت ا...سیستانی به کشتار مسجد قندوز
در پی فاجعه انفجار مسجد قندوز و به شهادت رسیدن و مجروح شــدن جمع کثیری از شیعیان، 
دفتر حضرت آیت ا... سیستانی بیانیه مهمی صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: »با دلی 
آکنده از درد و اندوه ضمن محکوم کردن جنایت مسجد مومنین قندوز، شهادت و زخمی شدن ده ها 
تن از نمازگزاران بی گناه این مسجد را به شــما عزیزان تسلیت عرض می کنیم، و از خداوند متعال 
برای خانواده های داغدار صبر و اجر و برای مصدومان شفای عاجل را مسألت داریم. با کمال تاسف 
و ناباوری مشاهده می شود که کشور های مســلمان و جامعه جهانی ملت بی پناه افغانستان را تنها 
گذاشته و عمال اجازه داده اند شمار بیشتری از مومنین بی گناه این کشور هدف حمالت جنایتکارانه 
گروه های افراطی و بی رحم قرار گیرند. در این شرایط دشوار از شما عزیزان دعوت می کنیم اتحاد و 
همبستگی ملی را بیش از پیش رعایت کرده ودر جهت حمایت از غیر نظامیان در مقابل ظلم وجنایت 
گروه های تروریستی چاره ای بیندیشــید و برای جلوگیری از تکرار اینچنین فاجعه ای در مساجد 

واجتماعات عمومی اقدامات مناسبی را در نظر بگیرید«.

»پدر هسته ای« پاکستان درگذشت
»عبدالقدیر خان« دانشمند بزرگ پاکستان و معروف به »پدر هســته ای« این کشور در سن 85 
سالگی درگذشت. وی از مدت ها قبل بیمار بود و در 26 آگوســت به ویروس کرونا مبتال و به دلیل 
وخامت اوضاع در بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان آزمایشگاه تحقیقاتی کاهوتا بستری شد. 
»شیخ رشید احمد« وزیر کشور پاکستان فوت وی را تایید کرده است. دکتر عبدالقدیرخان در تبدیل 
پاکستان به یک قدرت هسته ای و دفاع از آن بســیار تاثیرگذار بود. در ماه مه 1998 پاکستان بمب 

اتمی هند را با موفقیت آزمایش کرد.

ترامپ: در دولت من همه خواستار تزریق واکسن بودند
در حالی که از هر سه آمریکایی رده سنی باالی 18 سال یک نفر در برابر کرونا واکسینه نشده، دونالد 
ترامپ مقصر این اتفاق را جو بایدن می داند. به نقل از بیزینس اینســایدر، دونالد ترامپ، رییس 
جمهور ســابق آمریکا در مصاحبه با شــان هانیتی، مجری فاکس نیوز اظهار کرد که در دوره دولت 
خودش، همه خواستار واکســن بودند. او در ادامه این صحبت هایش استدالل کرد، حاال این جو 
بایدن، رییس جمهور فعلی آمریکاست که دلیل کاهش تزریق واکسن کرونا در این کشور است، در 
حالی که نظرسنجی ها نشان می دهند جمهوریخواهان هم حزب با ترامپ با بیشترین میزان احتمال 
گفته اند که هرگز این واکســن را دریافت نخواهند کرد. جو بایدن مکررا از افزایش تزریق واکسن 

کووید-19 در آمریکا حمایت و آن را تشویق کرده است.

مکرون: حمله فرانسه به لیبی اشتباه بود
رییس جمهور فرانسه مداخله نظامی کشورش در لیبی برای ســاقط کردن دولت قذافی را اشتباه 
خواند. به نقل از روسیا الیوم، حواشی مربوط به حضور و سخنرانی امانوئل مکرون، رییس جمهور 
فرانسه در نشست مشترک با سران کشور های آفریقایی در شهر مون پلیه، همچنان در صدر اخبار 
قرار دارد. بر این اساس، مکرون در این نشست به اشتباه خود در زمینه روابط با کشور های ساحل 
اعتراف و تاکید کرد مداخله نظامی فرانسه در لیبی در سال 2۰11 اشتباه بود. این مداخله در نهایت به 
سرنگونی نظام معمر قذافی منجر شد و ما به حاکمیت هیچ ملتی احترام نگذاشتیم. این اعتراف 
مکرون در پاســخ به انتقادات یکی از شرکت کنندگان مطرح شــد که از موضع گیری اخیر رییس 
جمهور فرانسه درباره مالی ابراز تاسف کرد و گفت:»می خواهم به جناب رییس جمهور مکرون بگویم 
تحوالت منطقه ساحل فقط نتیجه اقدامات فرانسه در لیبی است؛ مداخله در لیبی که در جریان آن 

نقش اتحادیه آفریقا نادیده گرفته شد«.

الخلیج آنالین: چرا همکاری نظامی با پاکستان، تا این حد برای عربستان اهمیت دارد؟

به خاطر برادری!

الخلیج آنالیــن در مطلبی به قلم محمد ابو رزق نوشــت: با وجود نبود 
توافق بین عربستان و پاکســتان در مورد جنگ یمن، دو کشور مایلند 
روابط شان در زمینه های دیگر بهبود یابد. در همین رابطه، شاهد برگزاری 
رزمایش های مشترک نیرو های نظامی عربستان و پاکستان یا امضای 
توافق های هسته ای متقابل آن ها هســتیم. در ادامه این مطلب آمده 
است: همانطور که شــورای عالی هماهنگی سعودی پاکستانی، نقطه 
شروع روابط دو کشور بوده و تمایل شدید آن ها برای چارچوب بخشیدن 
به فعالیت های مشترک شان را نشــان می دهد. یکی از برجسته ترین 
نمود های همکاری نظامی بین عربستان و پاکستان، مشارکت پاکستان 
در ائتالف نظامی اسالمی برای مبارزه با تروریسم بود که توسط عربستان 
ایجاد شده اســت. عربســتان به دنبال یک همکاری نظامی سازنده 
با پاکســتان، به عنوان تنها دولت هســته ای در جهان اسالمی است و 
تاکید دارد این همکاری به نفع امنیــت آن بوده و موجب تعمیق روابط 
برادری بین دو کشور می شــود. آخرین رزمایش های مشترک بین دو 
کشور همزمان با رســیدن نیرو های دریایی عربستان به اسالم آباد در 
تاریخ 2 اکتبر، برای مشارکت در آموزش نظامی با نیرو های پاکستانی 
بود. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی »واس« نیرو های 
هوایی این کشور برای اولین بار با جنگنده های »اف 15 اس ای« خود 
در رزمایش مذکور شــرکت می کنند. پیش از ایــن رزمایش، ولی عهد 
سعودی، شاهزاده بن سلمان در ریاض گفت وگو هایی با فرمانده ارتش 

پاکستان، »قمر الدین جاوید« انجام داد که موضوع آن، روابط دفاعی 
با پاکستان و حفظ امنیت و استقرار دو کشور بود. در جریان دیدار بین 
بن سلمان و فرمانده ارتش پاکســتان، ولی عهد سعودی در خصوص 
همکاری های دو جانبــه در زمینه های نظامی و دفاعی بین دو کشــور 
صحبت کرد. احتشــام احمد یوسفزی، پژوهشــگر مسائل پاکستان 
تاکید می کند که عربستان دولت دوست پاکســتان است و دو کشور 
روابط اســتراتژیکی با یکدیگر دارند. وی در گفت وگو با الخلیج آنالین 
تصریح کرد: سران دو کشور تمایل زیادی به ادامه روابط دو جانبه شان 
دارند، به ویژه آنکه عربستان اماکن مقدس اسالمی را در خود جای داده 
است. به عقیده یوسفزی، روابط عربستان و پاکستان، روابط استواری 
است و با توجه به آنکه پاکســتان یک دولت نظامی قدرتمند محسوب 
می شود، روابط نظامی مشــترک بین این دو می تواند قواعد بازی در 
منطقه را از پایه و اســاس تغییر دهد. وی در ادامه افزود: پاکســتان 
و عربســتان در طول تاریخ روابط ممتازی با یکدیگر داشــته اند و این 
روابط بدون استثنا شامل تمام زمینه ها می شود، به نحوی که هیچ یک 
از دو طرف نمی تواند از دیگری چشم پوشی کند. به گفته این تحلیلگر 
پاکستانی، با وجود اختالفات بین عربستان و پاکستان در مورد برخی 
مسائل منطقه نظیر اقلیم کشــمیر و ایران، روابط بین ریاض و اسالم 
آباد روز به روز بهتر می شــود و در حالی که طی ســال های اخیر شاهد 
تنش میان این دو به خاطر مسائل پیش گفته بوده ایم، روابط آن ها به 

سرعت به حالت طبیعی خود بازگشته و انجام رزمایش های مشترک، 
یکی از اشکال همکاری های دو طرفه بین پاکستان و عربستان است. 
سرلشکر بازنشســته ســعودی، محمد الحربی، متخصص مطالعات 
سیاسی و استراتژیک در خصوص روابط بین دو کشور می گوید: عضویت 
پاکستان در ائتالف نظامی اسالمی برای مبارزه با تروریسم، برای این 
ائتالف بسیار مهم اســت. وی در گفت وگو با شبکه »الحرة« آمریکا در 
ژوئن 2۰21 گفت: یک همکاری بزرگ مشــترک در زمینه نظامی بین 
پاکستان و عربســتان وجود دارد و دو دولت مانور های نظامی دوره ای 
و رزمایش های مشــترکی را انجام می دهند که هــدف از آن افزایش 
مهارت های نیروهاست. الزم به ذکر اســت که ارتش پاکستان با 65۴ 
هزار سرباز، رتبه ششــم را از حیث تعداد سربازان در حال خدمت دارد، 
در شرایطی که این رقم برای عربستان سعودی ۴8۰ هزار سرباز است و 
رتبه دهم جهان را دارد. پایگاه»Military Direct« نیز در یک بررسی 
مفصل و جدید در مارس 2۰21 نوشــت: ارتش عربستان پس از چین، 
ایاالت متحده، روسیه، هند و فرانسه، رتبه ششم را در بین قدرتمند ترین 
ارتش های جهان دارد. ارتش ســعودی همچنین اولیــن رتبه را از نظر 
تعداد سربازان آماده نبرد دارد و از این حیث باالتر از آلمان، ژاپن، چین، 
استرالیا، انگلیس، ایاالت متحده، کانادا، روســیه و هند است. ارتش 
عربستان همچنین از نظر میزان دستمزد، رتبه پنجم را پس از کشور های 

کانادا، آلمان، انگلیس و ایاالت متحده دارد.

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: جهان در حال 
پوست اندازی در حوزه مسائل بین المللی در الیه های 
گوناگون منطقه ای و فرامنطقه ای اســت. کنشگران 
نظام بین الملل در پــی ایجاد نظم نویــن جهانی و 
هندســه جهانی قدرت در آینده هســتند. بر اساس 
تجارب در قرون گذشته رویکردها و جهت گیری های 
خود را ساماندهی می کنند. در مکتب تفسیری امنیت 
قدرت ها به ۴ دسته تقسیم می شوند؛ قدرتی که خود 
را ابرقدرت می داند و مدعی است که می تواند امنیت 
جهان را حفظ کند. قدرت های بزرگ در قالب سازمان 
و نهادهای بین المللی می تواند امنیت جهان را حفظ 
کنند. در این بین قدرت های متوسط نیز در پی ایجاد 
امنیت منطقه ای هســتند و قدرت های ضعیف نیز 
وجود دارند کــه در بهترین حالــت می توانند امنیت 

خود را حفظ کنند. پرسش این است که ایران در این 
طبقه بندی در کجا قرار می گیرد که می توان بر اساس 
شاخصه هایی آن را تعیین کرد. مهدی مطهرنیا افزود: 
در سال 2۰۰8 آمریکا در وضعیت نابسامانی از بحران 
اقتصادی بود و 2۰ درصد قدرت جهان را با 8 پیشران 
داشت. اتحادیه اروپا و چین 1۴ درصد، هند ۷ درصد 
و روســیه نیز 2 درصد. در این بین محاســبه ای در 
خصوص ایران صورت نگرفت. دکترین اوباما از زمان 
روی کار آمدن دکترین محدودســازی همکاری های 
بین المللی با ایران و محاصره منطقه ای، ناتوی عربی 
و ... بود. با تحریم های فلج کننده و کدگذاری نرمش 
قهرمانانه ایران پای میز مذاکــره رفت و برجام امضا 
شد. از طرفی قرار بود برجام در ایران آتش زده شود و 
در همین راستا جنگ هیبت و حیثیت شروع شد. در 

این راستا اگر ترامپی نیز در کار نبود محدودسازی ایران 
ادامه می یافت. در سال 2۰18 چالش ایران به تهدیدی 
برای نظم منطقه ای و نظام بین الملل تبدیل شد. در 
این بین آمریکا رهبری را به عهــده گرفت و مدیریت 
را به اسراییل سپرد و پشــتیبانی نیز به ناتوی عربی و 
کشورهای عربی سپرده شد. بنابراین در ادامه جبهه 
موافقت در قبال جبهه مقاومت شــکل گرفت. اکنون 
دکترین چالش ایران برای نظم منطقه ای و نظام بین 
الملل در حال اجراســت و آمریکا نیز در حال چابک 

سازی حضور خود در منطقه است.

کارشناس مسائل بین الملل:

راهبرد نه جنگ نه مذاکره، به جنگ و یا مذاکره ختم می شود

پیش نویس سند جامع همکاری بلندمدت ایران و روسیه تهیه شد؛

روابط ایران و روسیه گسترش می یابد
مدیرکل اوراسیا وزارت خارجه کشورمان در مورد سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به روسیه و دیدار وی با سرگئی الوروف، همتای روس خود گفت: در سفر آقای 
امیرعبداللهیان به مسکو که به دعوت آقای الوروف وزیر خارجه روسیه انجام شد طیف وسیعی از موضوعات مورد عالقه طرفین در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بین 
المللی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و بر ضرورت تقویت همکاری های دو کشور در بخش های مختلف تاکید شد. علیرضا حقیقیان افزود: در بخش مربوط به 
روابط دوجانبه، روند جاری همکاری ها در حوزه های سیاسی، اقتصادی، بانکی، تجاری، گردشگری، کنسولی، فرهنگی و همچنین همکاری در مقابله با بیماری کرونا 
و راه های گسترش همکاری ها مورد بررسی طرفین قرار گرفت و بر لزوم تسریع در رفع برخی موانع به ویژه در بخش صدور روادید برای بازرگانان ایرانی تاکید شد. 
این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد: در این دیدار آقای امیرعبداللهیان با اشاره به اولویت سیاست همسایگی دولت سیزدهم، لزوم ایجاد جهش در همکاری ها به 
ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری را مورد تاکید قرار داد و طرف روس نیز ضمن استقبال و اعالم آمادگی برای توسعه، تعمیق و تحکیم همکاری های دوجانبه، تقویت 

همکاری های منطقه ای و لزوم استفاده از ظرفیت های موجود در سازمان شانگهای را مورد توجه قرار دادند. 

تحلیل سفیر اسبق ایران در آذربایجان 
درباره ماجراهای اخیر:

آذربایجان در قد و قواره 
تهدید ایران نیست

خبر روز

وز عکس ر

حضور »برهم 
صالح« و همسرش 

در انتخابات
برهم صالح و همســرش در 
هتل الرشید در انتخابات عراق 

شرکت کردند.

»یامین پور« پست گرفت
وزیر ورزش و جوانان در حکمی یامین پور را به عنوان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
منصوب کرد. وحید یامین پور متولد ۳ دی 1۳59 در دزفول است. او پژوهشگر حوزه هنر اسالمی، 
نویسنده و فعال رسانه ای است. سید حمید سجادی در حکمی وحید یامین پور را به عنوان معاون 
ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد. به گزارش صدا و سیما، پیش از این 

محمدمهدی تندگویان این سمت را برعهده داشت.
وحید یامین پور متولد ۳ دی 1۳59 در دزفول اســت. او پژوهشــگر حوزه هنر اسالمی، نویسنده 
و فعال رســانه ای اســت، که به عنوان چهره هنر انقالب در ســال 1۳99 برگزیده شد. یامین پور 
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه امام صادق)ع( است و دارای 

دکترای همین رشته از دانشگاه علوم تحقیقات است.

نارضایتی شهروندان از مجلس یازدهم؛ گاهی تا 80درصد
جمهوری اســالمی نوشــت:6۰ درصد مردم از عملکرد نمایندگان مجلس ناراضی هستند. کانال 
»عصر مجلس«  در نظرسنجی هایی از مردم 22 اســتان درخصوص عملکرد نمایندگان مجلس 
پرسید. نزدیک  به 6۰ درصد مردم از عملکرد نمایندگان استان خود ناراضی بودند و عملکردشان را 

قابل قبول نمی دانستند. در برخی استان ها نارضایتی به 8۰ درصد می رسد.

کینه های بدری و خیبری را کنار بگذاریم
روزنامه جمهوری اسالمی نوشــت: مقابله با توهم همســایگان متوهم، چندان مشکل نیست. 
کافی است دیپلماسی خارجی خود را هوشیار کنیم و انســجام داخلی را با جدیت و قاطعیت در 

دستور کار قرار دهیم. 
برای رسیدن به انسجام داخلی، باید کینه های بدری و خیبری را کنار گذاشت، به حقوق شهروندی 
تمام اقشار احترام گذاشــت و به معیشت مردم سروسامان داد. رســانه ملی در تامین انسجام 
ملی نقش مهمی می تواند ایفا کند. رییس جدید رسانه ملی که با شعار »چشم ها را باید شست، 
جور دیگر باید دید« به صحنه آمده، باید سیاست دفع را کنار بگذارد و سیاست جذب را محور کار 

خود قرار بدهد. 

گفت و گوی »مرکل« و »بنت« درباره ایران 
»آنگال مرکل« صدراعظم آلمان در آخرین روزهای فعالیت خود در این سمت، وارد سرزمین های 
اشغالی شد. به گزارش شــینهوا، وی با »نفتالی بنت« نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کرد. 
گفته شــده بود گفت وگو درباره ایران و برنامه هسته ای این کشــور از مهم ترین محورهای دیدار 
بنت و مرکل خواهد بود. آخرین سفر مرکل به سرزمین های اشغالی سال 2۰18 انجام شده بود.

 نشست سه  جانبه »بلینکن« با »الپید« و »بن زاید« 
درباره ایران

»آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه نشست سه جانبه ای را با »یائیر الپید« وزیر 
خارجه رژیم صهیونیستی و »عبدا... بن زاید« وزیر خارجه امارات برگزار خواهد کرد.

خبرنگار پایگاه خبری آکسیوس خبر داد که »ایران«، از مهم ترین موضوع این دیدار خواهد بود.
همچنین بر اســاس اعالم وزارت امور خارجه، بلینکن دیدارهــای دوجانبه با وزرای خارجه رژیم 
صهیونیستی و امارات و نشست سه جانبه برگزار خواهد کرد و در این دیدارها درباره ثبات و امنیت 

منطقه صحبت خواهد شد.

کافه سیاست

یک تحلیلگر بین الملل درباره تهدید آذربایجان 
علیه ایران گفت: دلیلی نــدارد آذربایجان ما را 
تهدید کند. بیش از اینکــه آذربایجان به دنبال 
تهدید ایران باشد از رزمایش قدرتمندانه برادران 
سپاه در کنار ارس ترســیده و نگران هستند که 
مبادا تهدیدی را متوجه آذربایجان کنیم که ما هم 
اعالم کردیم رزمایش ایران تهدیدی علیه کشوری 
نیســت.  محســن پاک آیین درباره رزمایش 
مشترک آذربایجان، ترکیه و پاکستان اظهار کرد: 
این نکته را اشاره کنم رزمایش صورت گرفته علیه 
ایران نیست و در ارتباط با ایران هم انجام نشده 
است. علت این است که کشور ترکیه، پاکستان 
و آذربایجان دوســتان ما هستند و دلیلی ندارد 
ایران را تحت فشــار قرار دهند آن هم از طریق 
نخجوان! این رزمایش دقیقا یک حرکت علیه 
ارمنستان بود که این کشور با نخجوان مرز دارد.  
وی ادامه داد: نخجوان با آذربایجان مرز ندارد و 
باید از طریق ایران به آذربایجان متصل شود. سه 
کشور ترکیه، پاکستان و ارمنستان رابطه ندارند و 
جزو دوستان آذربایجان هستند که در نخجوان 
برای اولین بــار رزمایش انجــام دهند. عنوان 
کردند این رزمایش تهدیدی برای کشور نیست 
ولی در واقع یک قدرت نمایی برای ارمنســتان 
بود که اگر بخواهد از مرز خود، از مسیر مجاورت 
خود استفاده کند و علیه نخجوان اقدامی انجام 
دهد، این سه کشور متحد هستند. در واقع هدف 
آن رزمایش بیشتر ارمنستان بود و دلیلی ندارد 
اینها بخواهنــد ایران را تهدید کننــد. پاک آیین 
با اشــاره به تهدیدهای آذربایجــان علیه ایران 
تصریح کرد: آذربایجان در قد و قواره ای نیست 
که بخواهد به ایران فشاری وارد کند. همچنین 
دلیلی ندارد آذربایجان ما را تهدید کند. بیش از 
اینکه آذربایجان به دنبال تهدید ایران باشــد از 
رزمایش قدرتمندانه برادران سپاه در کنار ارس 
ترســیده و نگران هســتند که مبادا تهدیدی را 
متوجه آذربایجان کنیم که مــا هم اعالم کردیم 
رزمایش ایران تهدیدی علیه کشــوری نیست 
و فقط برای آماده سازی قوای مسلح ایران در 

داخل کشور است. 

پاکستان و عربستان در طول تاریخ روابط ممتازی 
با یکدیگر داشته اند و این روابط بدون استثنا شامل 
تمام زمینه ها می شود، به نحوی که هیچ یک از دو 

طرف نمی تواند از دیگری چشم پوشی کند

بین الملل

عکس: مشرق نیوز



دوشنبه 19 مهـــر 1400 / 04 ربیع االول 1443 / 11 اکتبر 2021 / شماره 3365

رابطه مستقیم موز با دالر!
رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان گفت: موز دارای قیمــت جهانی بوده که با افزایش ۲ دالری 
قیمت هر کارتن از سوی مرکز، قیمت هر کارتن به حدود ۱۵ دالر رسیده است. ناصر اطرج با اشاره 
به قیمت موز در میادین میوه و تره بار اصفهان اظهار داشت: موز با دالر رابطه مستقیم دارد به گونه ای 
که با رســیدن دالر به قیمت ۲8 هزار تومان، قیمت هر کیلو موز نیز در سطح عمده ۲8 هزار تومان 
می شود. وی ادامه داد: طی چند روز گذشته موزه  های قبل در بازار وجود داشت؛ اما این در حالی 
اســت که با خالی کردن بار جدید قیمت آن نیز از ســوی مرکز با افزایش همراه بوده و اکنون این 
قیمت برای موز منطقی اســت، در حالی که در چند روز گذشته قیمت موز در میادین به حدود ۲4 

هزار تومان نیز رسید.
رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان، پیرامون وضعیت اخیر بازار تصریح کرد: قیمت موز در میادین 
میوه و تره بار اصفهان ۲7 هزار تومان بود، الزم به ذکر اســت که موز دارای قیمت جهانی بوده که با 
افزایش ۲ دالری قیمت هر کارتن از ســوی مرکز، قیمت هر کارتن به حدود ۱۵ دالر رسیده است. 
وی افزود: کشورهای عربی به استثنای تعدادی از مراسم های خاص، در طول تابستان موز مصرف 
نمی کنند و این در حالی اســت که با خنک شــدن هوا در منطقه خلیج و خاورمیانه و همچنین از 
ابتدای مهرماه با افزایش مصرف کننده، مصرف نیز افزایش می یابد. اطرج بیان کرد: قیمت موز در 
میادین میوه و تره بار اصفهان نسبت به بقیه بارها منطقی بوده و الزم به ذکر است که به تازگی قیمت 
موز در سایر شهرها ۲9 هزار تومان ولی در اصفهان با قیمت حدود ۲7 هزار تومان به فروش رسید.

 وجود روغن  موتور خارجی در بازار با وجود عدم واردات 
طی چند سال گذشته

معاون پیشــگیری از وقوع جرم دادســتان اصفهان گفت: وجود برخی روغن های موتور خارجی 
حاکی از قاچاق و عرضه گســترده روغن های تقلبی در اســتان اســت و به خاطر استفاده از این 
روغن ها میلیاردها تومان خسارت به مردم تحمیل می شود. محمد محسنی اظهار داشت:  براساس 
بررسی های کارشناسی صورت گرفته، وجود روغن های موتور برخی برندهای خارجی باوجود عدم 
ثبت سفارش و عدم واردات آن طی چند سال گذشته به کشور، حکایت از قاچاق و عرضه گسترده 
روغن های تقلبی در سطح استان دارد و هرساله به خاطر استفاده از این روغن ها در وسایل نقلیه 
میلیاردها تومان خسارت و هزینه به مردم تحمیل می شود. وی با اعالم اینکه عرضه این روغن ها 
قابل تعقیب کیفری اســت، افزود: در این راستا در دســتوری به پلیس امنیت اقتصادی استان 
ماموریت داده شده تا از تاریخ بیستم مهرماه با حضور نمایندگان ادارات تعزیرات، صمت، استاندارد 
و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان نسبت به بازرسی از واحدهای عرضه اقدام و در صورت 

کشف روغن های غیر مجاز و تقلبی نسبت به توقیف و تشکیل پرونده علیه متخلفان اقدام شود.

 آزادراه ایزدخواست- شیراز به هزار میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد

مجری کل طرح های زیربنایی استان گفت: آزادراه ایزدخواست )اصفهان( - شیراز تاکنون با 89 
درصد پیشــرفت فیزیکی، برای تکمیل به هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد. شیراز شامل ۲ 
قسمت عمده اصفهان- ایزدخواست و ایزادخواست- شیراز است که در مراحل پایانی و در آستانه 
بهره برداری قرار دارد. علیرضا صلواتی اظهار کرد: آورده وزارت راه و شهرســازی و وزارت دفاع برای 
این پروژه تاکنون به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده که برای ادامه کار به یک هزار میلیارد تومان اعتبار 
دیگر نیاز است. وی افزود:  بخش اصفهان- ایزدخواست آزادراه اصفهان- شیراز در حال حاضر در 
مرحله مطالعاتی قرار دارد و در حال رایزنی با سرمایه گذاران برای ورود و تکمیل این آزادراه هستیم 

که امیدواریم  عملیات اجرایی این بخش نیز بزودی آغاز شود.

نایب رییس اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان اصفهان می گوید:آپارتمان کمتر از 1/5 میلیارد تومان در اصفهان نداریم؛

چه خبره؟!

 نایب رییس اتحادیه سازندگان مســکن و ساختمان اصفهان با اشاره 
به اینکه در برخــی مناطق باالی اصفهــان هر متر آپارتمــان باالی 7۰ 
میلیون تومان معامله می شــود، گفت: در حال حاضــر هیچ آپارتمان 
زیر یک میلیارد تومان در اصفهان وجود ندارد و دســت کم برای خرید 
یک آپارتمان 7۰ متری باید حدود یک و نیم میلیارد تومان پول داشته 

باشیم.
فرج ا... نصیری ، درباره وضعیت بازار مســکن و سیاست ساخت یک 
میلیون واحد مسکونی در سال، اظهار کرد: طی چند سال گذشته بازار 

مسکن درگیر تورم شده است.
وی گفت: اگرچه در دولت نهم و دهم ساخت خانه های مسکن مهر در 
دستور کار قرار گرفت اما به دلیل اینکه جانمایی این خانه ها کارشناسی 

نبود، از تقاضا بازار مسکن کم نکرد.
نایب رییس اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان اصفهان افزود: از 
سوی دیگر در دولت یازدهم و دوازدهم سیاست عملی در حوزه مسکن 
پیاده نشد و تنها وعده های مسکن در حد صحبت بود و از سوی دیگر به 
دلیل نبود سیاست ساخت مسکن و کوتاهی در ساخت مسکن، تاوان 

آن را شهروندان دادند.
به گفته نصیری، در دولت گذشته ساخت مسکن اجتماعی مطرح شد 

که یک واحد هم ساخته نشد.
وی تصریح کرد: اگرچه در دولت جدید سیاست تقویت بخش مسکن 
و ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی مطرح شده ، اما به اعتقاد 
بسیاری از کارشناسان این سیاســت در شرایط فعلی کشور، قابل اجرا 

نیست.
نایب رییس اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان اصفهان تاکید کرد: 
به طور قطع هر سیاستی در حوزه مسکن باید به صورت کارشناسی باشد 
تا قابل اجرا باشــد و معتقدم در شــرایط اقتصادی فعلی ساخت یک 

میلیون واحد مسکونی در سال کار سخت است.
وی با بیان اینکه امروز ســاخت و سازها بیشــتر شخصی ساز است تا 
به صورت انبوه ســاز، گفت: امروز انبوه سازی مسکن در اصفهان رونق 
چندانی ندارد و باید توجه داشت فردی که انبوه سازی می کند، سرمایه 
دار است و به دنبال بازگشت ســرمایه خود است و در شرایط اقتصاد و 
تورم فعلی ممکن است، بازگشت سرمایه انبوه سازان در زمان کوتاهی 

انجام نشود.
نصیری با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر مترمربع ســاختمان در 
اصفهان )منهای هزینه های شــهرداری و نظام مهندسی( از ۵ میلیون 
تومان به باالســت، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ آپارتمان زیر یک 

میلیارد تومــان در اصفهان وجود ندارد و دســت کم بــرای خرید یک 
آپارتمان 7۰ متری باید حــدود یک و نیم میلیارد تومان پول داشــته 

باشیم.
وی همچنین با اشــاره به اینکه در برخی مناطق باالی اصفهان هر متر 
آپارتمان باالی 7۰ میلیون تومان معامله می شــود، گفت: امروز شاهد 

اختالف طبقاتی به خصوص در بخش ساختمان و مسکن هستیم.
نایب رییس اتحادیه سازندگان مسکن و ســاختمان اصفهان با بیان 
اینکه به دلیل تورم و افزایش قیمت مســکن افراد توان خرید خانه و 
آپارتمان با متراژ باال را ندارند، اظهار کرد: اگرچه در سال های گذشته این 
مدل ساخت و ساز در تهران رونق گرفته، اما در اصفهان خانه های ۶۰ و 
7۰ متری زیاد ساخته نشده است و هنوز انبوه سازان اقدام به ساخت 

آپارتمان با متراژ پایین نکرده اند.
وی با اشاره به اینکه امروز تسهیالت خرید مسکن دیگر جوابگوی یک 
خانواده کارمندی برای خانه دار شدن نیست، توضیح داد: در حالی که 
یک کارمند حدود ۶ میلیون تومان دریافتی دارد، چطور می تواند ماهیانه 

اقساط ۱۰ میلیون تومان تسهیالت مسکن را پرداخت کند.
نصیری با اشاره به اینکه هزینه ساخت و ساز مسکن با توجه به افزایش 
نرخ تورم رو به افزایش است، تاکید کرد: اگرچه دولتی ها از ارزان شدن 
سیمان و میلگرد می گویند، اما سازندگان مسکن زمان خرید، سیمان 

و میلگرد در بازار به قیمت مصوب پیدا نمی کنند.
وی گفت: اگرچه نرخ مصوب هر کیســه سیمان دولتی ۲7 هزار تومان 
است، اما در بازار ســیمان با این قیمت یافت نمی شــود و قیمت این 
محصول در بازار آزاد بین ۳۵ تا 4۰ هزار تومان اســت که در این شرایط 

قیمت ساخت مسکن افزایش می یابد.
نایب رییس اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان اصفهان افزود: با 
توجه به اینکه ساخت و ساز مســکن بین دو تا سه سال و انبوه سازی 
بعضا تا ۵ سال طول می کشــد، ناخودآگاه مشمول تورم شده و در این 
شرایط روز به روز قدرت خرید مردم برای مسکن و خانه دار شدن کمتر 

می شود.
وی با پیش بینی بازار مســکن تا پایان سال، اظهار کرد: در حال حاضر 
شاهد رکود در بازار مسکن هستیم، اما معتقدم در نوسانات شدید فعلی 
بازار مسکن، تجربه سال های گذشته ثابت کرده اگر کسی قصد خرید 
مسکن دارد و سرمایه ای در دســت دارد، اگر امروز خرید کند، بهتر از 

فرداست.
نصیری گفت: بازار مســکن طی یک ماه گذشــته در رکود کامل به سر 

می برد و به شدت رو به افزایش و نوسان است.

مدیــرکل فرودگاه های اســتان اصفهــان با بیان 
اینکــه بررســی های اولیه حاکــی از عــدم تاثیر 
پدیده فرونشســت بــر باندهای پروازی و ســایر 
زیرســاخت های فــرودگاه اصفهان اســت، گفت: 
موضوعاتی نظیر فرونشست باندهای پروازی، کج 
شدن ســازه برج مراقبت پرواز و یا غیرایمن بودن 
منازل سازمانی و تخلیه آنها در فرودگاه بین المللی 
شهید بهشتی اصفهان وجود نداشته است. حسن 
امجدی درباره اخبار منتشر شده در فضای مجازی 
مبنی بر تاثیر مخرب پدیده فرونشست در فرودگاه 
بین المللی شهید بهشتی اصفهان، اظهار کرد: طی 

سال های اخیر موضوع فرونشست در بخش هایی 
از اراضی دشــت اصفهان-برخوار بــه علت کاهش 
ســطح آبخوان آن، به صورت جدی مطرح شــده 
است. وی افزود: با توجه به موقعیت فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان در حاشیه دشــت مذکور، اداره کل 
فرودگاه های استان اصفهان برای بررسی موضوع 
و تاثیر احتمالی آن در فرودگاه اصفهان، با همکاری 
دستگاه های اجرایی مرتبط، عالوه بر انعقاد قرارداد 
با مهندسین مشاور ذی صالح، موضوع فرونشست 
را با انجام اقدامات کنترلی از جمله نصب دســتگاه 
 GPS شتاب نگار، استقرار مرحله ای دستگاه های
دو فرکانســه، حفر دومین چاه پیزومتری، اجرای 
گمانه های مطالعاتی ژئوتکنیکی، اســکن سطوح 
پروازی با دســتگاه GPRS، نقشه برداری هوایی 

و ... رصد می کند. 

مدیــرکل فرودگاه های اســتان اصفهــان تصریح 
کــرد: بررســی های اولیه حاکــی از عــدم تاثیر 
پدیده فرونشســت بــر باندهای پروازی و ســایر 
زیرســاخت های فرودگاه اصفهان است، به طوری 
که براســاس مطالعات انجام شــده در سازه های 
فرودگاهی، ترک های مربوط به نشست ناحیه ای 
دیده نشده است و ترک های مرتبط با آبشویی خاک 
گچ دار در اراضی فرودگاه مشهود بوده که اقدامات 
اصالحی برای جلوگیری از نفوذ آب های ســطحی 
که می تواند منجر به گســترش ترک ها شود، طبق 
نظر مشاور به زودی آغاز خواهد شد. وی تاکید کرد: 
موضوعاتی نظیر فرونشست باندهای پروازی، کج 
شدن ســازه برج مراقبت پرواز و یا غیرایمن بودن 
منازل سازمانی و تخلیه آنها در فرودگاه بین المللی 

شهید بهشتی اصفهان وجود نداشته است. 

مدیرکل فرودگاه های استان:

فرونشست تاثیری بر باند پرواز و برج مراقبت فرودگاه اصفهان نداشته است

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان 
خبرداد:

فعالیت اصناف زیر ذره بین 
بازرسان

خبر روز

بدبوی پرخاصیتی که در اصفهان برداشت می شود؛

وقتی مشتری خارجی، آنغوزه خام را ترجیح می دهد!
آنغوزه از گیاهان ارزشمند دارویی است که مانند بیشتر گیاهان دارویی ما خام فروشی می شود.

گیاهان دارویی در صنعت داروسازی جهان جایگاه قابل مالحظه ای یافته اند، موضوعی که در کشور ما با 
وجود تنوع گونه های گیاهی مغفول مانده و هر از چندگاه موضوع خام فروشی یکی از این گونه های فراوان 
و البته ارزشمند نقل محافل رسانه ای می شود. به باور کارشناسان خام فروشی به عنوان مانعی در برابر 
صنعتی شدن کشت و فرآوری گیاهان عمل کرده است. سالیانه هزاران تن گیاهان دارویی در مراتع و مزارع 
استان اصفهان برداشت، بسته بندی و صادر می شود و پس از فرآوری با نرخی گزاف بار دیگر به خریدار 
ایرانی عرضه می شود. آنغوزه از گیاهانی است که نه تنها برای شناسایی ارزش و نحوه فرآوری و محصوالت 
جنبی آن باید اقدام کرد بلکه عرضه آن را نیز باید خالص ســازی کرد تا رقبای نوظهور ایران در تولید این 
محصول، بازار ها را در دست نگیرند. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: حدود 
4۰۰ گونه گیاه دارویی در استان شناسایی شده که 7۰ گونه آن در مزارع، کشت می شود. احمدرضا رییس 
زاده افزود: طی سه هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع استان گیاهان دارویی شاخص همچون گل محمدی، زعفران، 
موسیر، زیره سبز، سیاه دانه، بابونه شیرازی، باریجه و آنغوزه کشت و در بیش از ۱۲ هکتار گلخانه هم آلوئه 
ورا پرورش داده می شود. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه رقم ۶ 
هزار تنی تولید گیاهان دارویی در سال 98، به ۶۵ هزار تن در سال 99 رسید، افزود: در سال 99، حدود 4۲ 
هزار تن انواع گیاهان دارویی، اسانس گالب و عرقیات گیاهی به ارزش بیش از ۱۳ میلیون دالر از استان 
اصفهان صادر شد. رییس زاده اظهار کرد: شیرین بیان، موسیر، زعفران، سیر، صمغ، باریجه و آنغوزه از 
گیاهانی است که به کشور هایی همچون آلمان، پاکستان، کویت، امارات متحده عربی، افغانستان، چین، 
سوئد، عراق، قطر، عمان، بحرین و هندوستان صادر شد. وی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۵۰۰ واحد سنتی 
و صنعتی فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی در استان اصفهان، تصریح کرد: حدود 9۰ درصد گیاهان 

دارویی برداشت شده به صورت خام خرید و فروش می شود.

آنغوزه، بدبوی باخاصیت
ferulaassa- حسین حسینی، دکترای گیاهان دارویی و معطر گفت: آنغوزه، از تیره چتریان با نام علمی

foetida گیاهی حدود ده ساله است که از سال سوم از ریشه غده ای آن شیره و صمغ برداشت می شود 
و در سال آخر گل می دهد و می میرد و از هر بوته حدود ۵۰ گرم شیره به دست می آید. وی افزود: آنغوزه 
کاهنده فشــارخون، آرام بخش، ضدنفخ، التیام بخش درد دندان، ضد انگل معده، درمان کننده اسهال 
و برونشیت است و در تهیه ترشیجات به عنوان نگه دارنده طبیعی و در تولید سموم گیاهی حشره کش 
استفاده می شود. این متخصص گیاهان دارویی اواخر شهریور را زمان پایان برداشت آنغوزه اعالم و اضافه 
کرد: بیشترین سطح زیر کشت آنغوزه در استان در شهرستان خوروبیابانک است. حسینی، بوی نافذ و تند 
آنغوزه را عاملی برای کم رغبتی به کشت آن دانست و افزود: البته همین بوی قوی و استفاده از آنغوزه در 
صنعت دارویی، ارزش افزوده باالیی به این گیاه می دهد. وی با بیان اینکه در دنیا بیش از ۱۰۰ نوع محصول 
از صمغ گیاه آنغوزه تولید می شود، بیان کرد: صمغ این گیاه دارای ۶۲ درصد روی و ۲8 درصد اسیدفولیک 
اســت. این متخصص گیاهان دارویی در عین حال گفت: ما در صنعت داروسازی خود هیچ گاه در پی 
استخراج و فرآوری آنغوزه نبوده ایم و کسی هم طالب سرمایه گذاری روی این گیاه نبوده است. حسینی 
با اشاره به تولید سالیانه ۱۰ تن آنغوزه گفت: هر کیلوگرم از این محصول در کشور 4۰۰ هزار تومان به فروش 

می رسد؛ در حالی که نرخ صادراتی آن برای آنغوزه تلخ بیش از ۳۰ و برای آنغوزه شیرین ۶۰ دالر است. 

ریشه آنغوزه در خاک ایران
آبتین میرطالبی ،رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان گفت: آنغوزه به دو نوع کلی 
تلخ و شیرین تقسیم می شود. در ایران آنغوزه دست کم شامل دو گونه آنغوزه تلخ و دو گونه شیرین است که 
طرح پژوهشی شناسایی و تفکیک گونه های آن در حال اجراست. وی ادامه داد: آنغوزه شیرین معروف تر 
و مرغوب تر است و بیشتر در استان های اصفهان، خراسان جنوبی و رضوی و یزد برداشت می شود و تولید 

آن در شرایط نبود خشکسالی حدود ۱۵۰ تن شیره به همراه کشته )برش های ریشه( است. 

کافه اقتصاد

ذره بین

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه قیمت موز نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است، گفت: تغییر فصل و کاهش دمای 
هوا موجب افزایش ۱۰ درصدی قیمت برخی صیفی جات از جمله گوجه،  سیب زمینی و پیاز در بازار اصفهان شده است. نوروزعلی اسماعیلی درباره افزایش قیمت 
موز، اظهار کرد: یکی از دالیل گرانی موز، تعطیالت چند روز اخیر بود که میزان عرضه این محصول در بازار کمتر شد و  افزایش قیمت این محصول را به دنبال داشت. 
وی گفت: در حال حاضر قیمت موز درجه یک ۳۰ هزار تومان، موز ایرانی ۲4 هزار تومان و موز هندی ۲8 هزار تومان است. رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش 
شهرستان اصفهان البته تاکید کرد: قیمت موز خارجی در هفته های گذشته ۳4 هزار تومان بود که اکنون به ۳۰ هزار تومان کاهش یافته است. وی همچنین با اشاره 
به افزایش قیمت صیفی جات در بازار، توضیح داد: دلیل این افزایش قیمت، تغییر فصل و کاهش دمای هواست. اسماعیلی افزود: این وضعیت موجب افزایش ۱۰ 
درصدی قیمت برخی صیفی جات از جمله گوجه،  سیب زمینی و پیاز در اصفهان شده، البته تعطیالت چند روز اخیر و نبود خودروی حمل بار مزید بر علت شده است. 
وی تاکید کرد: در حال حاضر هیچ کمبود میوه و سبزی و صیفی جات در بازار اصفهان نداریم، البته قدرت خرید مردم با توجه به قیمت میوه و سبزی کاهش یافته است.

چرا موز و صیفی جات در اصفهان گران شد؟

برداشت برنج در خرم آباد
قریب ۶هزار هکتار زمین های زراعی 
لرســتان هر ســاله زیرکشــت برنج 
می رود که در ســال جــاری به علت 
افت محسوس منابع آبی زیرزمینی و 
روان آب ها،برنجکاران با معضل تامین 
آب مواجه می شوند.کار کاشت نشاء 
برنج خرداد ماه آغاز و برداشــت این 
محصول از مهرماه انجام می شــود، 
ســال گذشــته ۵۰ هزار تن شلتوک و 
۳۰ هزار تن برنج ســفید در لرســتان 

برداشت شد.

وز عکس ر

مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفت: ۲۲۵ هزار و ۶7۲ فقره بازرســی در نیمه 
نخست امسال از واحدهای صنفی استان انجام 
شده است. جواد محمدی فشارکی اظهار کرد: 
به دنبال بازرســی های انجام شــده از اصناف 
استان، سه هزار و 797 پرونده تخلف به ارزش 
۲۱۳ میلیارد و ۱۳۱ میلیــون و 4۵۳ هزار ریال 
تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شد. وی 
افزود: گران فروشــی، درج نکردن قیمت، کم 
فروشی، عرضه خارج از شــبکه، رعایت نکردن 
دستورالعمل بهداشــتی، فروش کاالی تاریخ 
گذشته و صادر نکردن فاکتور از جمله مهم ترین 
این تخلفات است. مدیر بازرسی و نظارت اصناف 
استان اصفهان بیان کرد: باالترین تخلف در این 
مدت به ترتیب مربوط به خرده فروشان میوه و 
سبزی، نانوایان و فروشندگان گوشت سفید بوده 
است. وی اضافه کرد: سهمیه ۱78 واحد صنفی 
متخلف در حوزه فروش گوشت سفید، عالوه بر 
جریمه و تشکیل پرونده و ارســال به تعزیرات 
حکومتی، در این مدت از ۳ تا ۲۰ روز قطع شــد. 
به گفته وی، در نیمه نخست امسال و در راستای 
محدودیت هــای ویــژه کرونا و رعایت شــیوه 
نامه های بهداشتی  نیز ۲۳4 هزار و ۳۵8 بازرسی 
از اصناف  استان صورت گرفت. محمدی فشارکی 
با بیان اینکه قرار است از هفته آینده قیمت سه 
محصول لبنیاتی پر مصرف شیر، پنیر و ماست ۱۰ 
درصد کاهش یابد، افزود: نظارت های الزم برای 
کاهش قیمت ها را در این زمینه به زودی انجام 
خواهیم داد. وی گفت: شــهروندان برای خرید 
لوازم مورد نیاز خود به واحدهای صنفی معتبر 
و دارای پروانه کســب مراجعه کنند و در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را در اسرع وقت 
از طریق تلفن های ۳۲۳۵۲۰۱۲– ۳۲۳۵۲۰۱۳ 
یا ارسال پیام کوتاه به شــماره ۰9۱4۰4۰۳۰۳9 
و یا گزینه شــکایات مردمی در وب سایت این 
مدیریت به نشــانیbazresiasnafisf.ir به 
ســتاد خبری و دایره رســیدگی به شکایات و 

گزارش های مردمی این مدیریت اطالع دهند.

عکس: تسنیم
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آگهی

مفاد آراء
7/224 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 5553-1400/04/29 هیات سوم آقای مجتبی حسین زاده  
به شناســنامه شــماره 209 کدملی 1293204668 صادره اصفهان فرزند محمد 
حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 136/47 متر مربع پالک شماره 
34 فرعی از 39 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از  مالکیت براتعلی بلندی فروشانی طبق سند انتقالی 61284 مورخ 1360/11/18 

دفترخانه 103 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1196400 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/225 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 5555-1400/04/29 هیات ســوم آقای حسن کمالی  به 
شناسنامه شــماره 21 کدملی 1141644916 صادره خمینی شهر فرزند کریم در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 173/85 متر مربع از پالک شماره 91 فرعی 
از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مورد 

ثبت صفحه 180 دفتر 759 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1197259 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/226 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 5674-1400/05/03 هیات ســوم آقای مجتبی رضائی 
برزانی به شناسنامه شماره 95 کدملی 1290654840 صادره اصفهان فرزند عبدا... 
در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 191/44 متر 
مربع از پالک 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکیت اسماعیل کاظمی طبق سند انتقالی 46926 مورخ 1349/01/16 دفترخانه 

شماره 29 اصفهان 
ردیف 2- رای شماره 5675-1400/05/03 هیات سوم خانم نجمه مارانی برزانی 
به شناسنامه شماره 8 کدملی 1290926344 صادره اصفهان فرزند علی در نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 191/44 متر مربع از 
پالک 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 
اسماعیل کاظمی طبق سند انتقالی 46926 مورخ 1349/01/16 دفترخانه شماره 

29 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1197398 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/227 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 5661-1400/05/03 هیات سوم آقای مسعود کابلی دهچی 
به شناسنامه شماره 3899 کدملی 1292191791 صادره اصفهان فرزند اصغر در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 264/20 متر مربع از پالک 9508 فرعی از 12 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی 

طبق سند الکترونیکی 139720302025010550 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1197309 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/228 برابــر آرا صــادره هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتــی منطقه غرب اصفهــان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان 
محــرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضا به 
 شــرح زیر بــه منظور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 6661-1400/06/08 هیات اول آقای حمیدرضا خانی دهج 
به شناسنامه شماره 10815 کدملی 1292261153 صادره اصفهان فرزند احمد در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 210 متر مربع قسمتی  از پالک شماره 
31 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 
23557 مورخ 1397/5/30 دفترخانه شماره 237 اصفهان و با توجه به نامه شماره 

16/1400/14152 مورخ 1400/4/8 اداره کل راه و شهرسازی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1196382 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/229 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 

امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 6821-1400/06/11 هیات اول آقای صفر علی حیدری رنانی 
به شناسنامه شماره 24 کدملی 1290268126 صادره اصفهان فرزند حسینعلی در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 189 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
7103 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مورد ثبت دفتر امالک الکترونیکی 139820302025013776
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1196390 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/230 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 5681-1400/05/03 هیات سوم آقای رضا پاکروان لنبانی 
به شناسنامه شــماره 855 کدملی 1284406288 صادره اصفهان فرزند حسن در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 270/45 متر مربع از پالک شماره 307 
فرعی از 1 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

متقاضی طبق سند الکترونیکی 139820302025010564 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1196569 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/231 برابــر آرا صــادره هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتــی منطقه غرب اصفهــان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان 
محــرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضا به 
 شــرح زیر بــه منظور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 5672-1400/05/03 هیات ســوم آقای حســام اشراقی 
ورنامخواستی به شناســنامه شــماره 2870 کدملی 2296292453 صادره شیراز 
فرزند علی در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 296/89 متر مربع از پالک 
210 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت متقاضی از مورد ثبت صفحه 287 دفتر 458 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1196574 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/232 برابــر آرا صــادره هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتــی منطقه غرب اصفهــان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان 
محــرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضا به 
 شــرح زیر بــه منظور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی

 می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 3844-1400/03/29 هیات ســوم آقای براتعلی عسکری 
رنانی به شناسنامه شماره 82 کدملی 1290029067 صادره اصفهان فرزند اسمعیل 
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 273/60 متر مربع 
قسمتی از پالک شماره 359 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضیان و حبیبه نادری خسروی از مورد ثبت صفحه 
21 دفتر 42 امالک و صفحه 41 دفتر 922 امالک و صفحه 38 دفتر 922 امالک 

)مابقی سهم فرشته بهرامیان در پرونده کالسه 96/1017 می باشد(.
ردیف 2- رای شــماره 3843-1400/03/29 هیات سوم خانم فرشته بهرامیان به 
شناسنامه شماره 9596 کدملی 1283205289 صادره اصفهان فرزند صفرعلی در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 273/60 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 359 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت متقاضیان و حبیبه نادری خسروی از مورد ثبت صفحه 21 
دفتر 42 امالک و صفحه 41 دفتر 922 امالک و صفحه 38 دفتر 922 امالک )مابقی 

سهم فرشته بهرامیان در پرونده کالسه 96/1017 می باشد(.
اصالحی

ردیف 1- رای شماره 3842-1400/03/29 هیات ســوم شمااًل بطول 5/46 متر 
درب و دیواریست به کوچه شــرقًا بطول 19/50 متر دیواریست اشتراکی به پالک 
باقیمانده 18/359 غربا بطول 20/47 متر دیواریســت اشــتراکی به پالک باقی 
مانده 18/359 حقوق ارتفاقی ندارد. مساحت 112/25 متر مربع که در رای شماره 
0179-1397/01/08 هیات سوم خانم فرشته بهرامیان به شناسنامه شماره 9596 
کدملی 1283205289 صادره اصفهان فرزند صفرعلی در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 165 متر مربع پالک شــماره 359 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ص 41 دفتر 922 امالک شمااًل 
بطول 7/6 متر درب و دیواریست بکوچه شرقاً بطول 21/2 متر دیوار بدیوار باقیمانده 
18/359 جنوبًا بطول 7/75 متر درب و دیواریســت بکوچه غربًا بطول 21/75 متر 

دیواریست به باقیمانده 18/359 قید شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1197456 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/233 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شــماره 140060302026006296 مورخ 1400/05/10 هیات چهار آقای 
حشمت اله استکی اورگانی به شناسنامه شماره 2139 کدملی 5759340220 صادره 
فریدن فرزند محمد زمان نسبت به ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت به مساحت 
142/11 متر مربع پالک شماره 153 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 

اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان 

دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1196250 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

مفاد آراء
7/234 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شماره 139960302026024801 مورخ 1399/12/12 هیات دو آقای محمد 
رضا فتحی به شناسنامه شــماره 35 کدملی 6219816501 صادره فریدن فرزند 
حسین بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 164/12 متر مربع از پالک 
شماره 38  فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت شیخ زین 

الدین نجفی 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت

 صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1196498 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان

مفاد آراء
7/235 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شــماره 139960302026025148 مــورخ 1399/12/27 هیات یک آقای 
حسین والئی اصفهانی به شناسنامه شماره 2291 کدملی 1287138942 صادره 
اصفهان فرزند نعمت اله بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 106/50 متر 
مربع از پالک شماره 6 فرعی از 15143 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت

 صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1196577 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان

مفاد آراء
7/236 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- رای شماره 140060302026004124 مورخ 1400/03/20 هیات یک آقای 
محمدرضا اشرفی حبیب آبادی به شناســنامه شماره 984 کدملی 1289071926 
صادره اصفهان فرزند عباسعلی نســبت به  دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 375/40 متر مربع از پالک 13900 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک شــمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی 

می باشد. 
2- رای شماره 140060302026004123 مورخ 1400/03/20 هیات یک آقای 
احمد باسره به شناسنامه شماره 103 کدملی 5129920252 صادره دهاقان فرزند 
محمدرضا نســبت به  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
375/40 متر مربع از پالک 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 

و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. 
2- رای شماره 140060302026004126 مورخ 1400/03/20 هیات یک آقای 
عباسعلی اشرفی حبیب آبادی به شناسنامه شــماره 102 کدملی 6609726345 
صادره دولت آباد  فرزند محمد جعفر نسبت به  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 375/40 متر مربع از پالک 13900 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک شــمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی 

می باشد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1196544 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان

مفاد آراء
7/237 آگهی ابالغ مفــاد آراء صادره از هیات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 140060302027005058 مــورخ 1400/04/23 محمدرضا 
جانقربان فرزند ناصر بشــماره شناســنامه 1101 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1287783872 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پــالک 12134 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 172/60 متر مربع. 
خریداری مع الواســطه مع الواســطه بصورت عادی از مالک رسمی خانم رحمت 

زاغیان فرزند حسین
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1196435 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 

شرق اصفهان

مفاد آراء
7/238 آگهی ابالغ مفــاد آراء صادره از هیات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302027005812 مورخ 1400/05/16 حسن اخالقی نژاد 
فرزند مهدی بشماره شناسنامه 13 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291285199 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1567 فرعی 
از اصلی 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 179/79 متر مربع. 

خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1197407 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 

شرق اصفهان
مفاد آراء 

7/239 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره    1907 14006030200700 مورخ  31 / 05 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسین صفری کلیشادی فرزند کریم بشماره شناسنامه 84 وکدملی 
1111625646 صادره از فالورجان در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 90 / 
269 مترمربع پالک 19 اصلی واقع در کلیشاد خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی 
آقای محمد مهدی هدایت کلیشادی  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الــف: 1198026 محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک 

فالورجان 
مفاد آراء 

7/240 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره   1678 14006030200700 مورخ  12 / 05 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای نادعلی جعفری جوزدانی فرزند رمضانعلی بشــماره شناســنامه 6 
وکدملی 1091726329 صادره از نجف آباد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
160 مترمربع پالک 2707 فرعی از 667 اصلی واقع دربلوارشفق خریداری رسمی 
از مالک رسمی  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مــدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الــف: 1198028 محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک 

فالورجان 
مفاد آراء 

7/241 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره    1627 14006030200700 مورخ  03 / 05 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم ســکینه هادیان قهدریجانی فرزند مهدی بشــماره شناسنامه 690 
 وکدملــی 1111258155 صادره از فالورجان درششــدانگ یک بــاب خانه به 
مساحت 24 / 65 مترمربع پالک 386 اصلی واقع درقهدریجان خریداری مع الواسطه 
ازمالک رسمی آقای قربانعلی هادیان  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الــف: 1198032 محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک 

فالورجان 
مفاد آراء

7/242 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 6845-1400/06/11 هیات دوم آقای سید محسن عقیلی به 
شناسنامه شماره 1763 کدملی 1285721381 صادره اصفهان فرزند سید تقی در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 200/95 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
209 فرعی از 11 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مورد ثبت دفتر امالک الکترونیکی 25005586
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/19

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/04 
م الف: 1204600 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
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بازگشایی مدارس اصفهان  با رعایت شیوه نامه ها
معاون تربیت بدنــی و ســامت اداره کل آموزش وپرورش اســتان اصفهان اظهار داشــت: با توجه به 
دستورالعمل وزارت بهداشت و اباغی آن به تمام مدارس، باید تمام نکات بهداشتی رعایت شود. آذر کیوان 
امیرپور افزود: مدیریت هر مدرســه ای با توجه به اباغیه اگر آمادگی کامل را برای حضور دانش آموزان 
داشته باشد باید در سامانه ای که به آن ها اباغ شده اعام آمادگی کنند.معاون تربیت بدنی و سامت اداره 
کل آموزش وپرورش استان اصفهان اظهار داشت: این شــیوه نامه مواردی مانند: رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی یک متر و نیم فاصله بین دانش آموزان، ضدعفونی فضای کاس و مدرسه و... است.وی بیان 
کرد: بحث پدالی بودن شیر آب در مدارس پارسال در برخی از مدارس انجام شده و مدارسی که سیستم 
آبخوری آن ها به صورت قدیمی و بتن بوده هنوز اجرایی نشده که درصدشان کم است.امیر پور گفت: از 
هفته گذشته تا کنون حدود ۱۸۰ هزار دانش آموز ۱۲ تا ۱۸ سال واکسن را دریافت کرده اند. یکی از مهم ترین 
نکات بازگشایی مدارس تصفیه هوا در کاس هاست که باید تمامی مدارس این شیوه نامه را رعایت کنند.

معاون تربیت بدنی و سامت اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان گفت: با توجه به اباغیه از وزارت 
بهداشت حضوری بودن دانش آموزان در مدارس متوسطه اول در اوایل آذر ماه و متوسطه دوم در نیمه 

آبان ماه اجرایی خواهد شد.

 آزادسازی موتورسیکلت های رسوبی و خودروهای توقیفی 
به مناسبت هفته ناجا

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان ضمن تبریک هفته ناجا با بیان این که برنامه های 
متنوعی در هفته ناجا برگزار خواهد شد، اظهار کرد: همایش هم رکابی پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
اصفهان با مشارکت هیئت دوچرخه سواری روز جمعه هفته گذشته با شعار »در مسیر شهدا« برگزار شد؛ 
دوچرخه سواران در همایش مذکور از گلستان شهدا تا مزار شهید واالمقام محسن حججی در شهرستان 
نجف آباد را رکاب زدند.سرهنگ محمدرضا محمدی از اجرای برنامه های تشویقی در حوزه ترافیک خبر داد 
و افزود: شرایط ویژه ای برای آزادسازی موتورسیکلت های رسوبی و خودروهای توقیف شده  فراهم شده که 
شهروندان می توانند از این فرصت استفاده کنند.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان تاکید 
کرد: در 6 ماه گذشته با کاهش ۳ درصدی جان باختگان و مجروحان تصادفات جاده ای در استان اصفهان 
مواجه بودیم و ۱۹ هزار موتورسیکلت رسوبی و همچنین دو هزار خودروی توقیفی آزادسازی شده است.

 افزایش 25 درصدی حمایت نیکوکاران از دانش آموزان 
نیازمند اصفهانی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان با قدردانی از کمک های خیــران و نیکوکاران 
بیان داشت: امسال در برنامه شــور عاطفه ها بالغ بر ۱۹ میلیارد تومان ، با مشارکت مردم شریف استان 
و خیراندیشان نیکوکار جمع آوری و میان دانش آموزان و دانشــجویان نیازمند توزیع شد.کریم زارع با 
اشاره به اینکه امسال77۰پایگاه شور عاطفه ها در سراسر استان مستقر بود، ادامه داد: با مساعدت خیران 
۱6 میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان در قالب اهدای کاال شــامل: لوازم التحریر، کتب کمک آموزشی و لوازم 
الکترونیکی، همچنین مبلغ ۲ میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان به صورت نقد جمع آوری شد.وی با بیان اینکه 
سال گذشته با توجه به تغییر شــرایط تحصیلی از حضوری به مجازی، بیش از 4 هزار تبلت بین دانش 
آموزان و دانشجویان توزیع شد، افزود: در برنامه شور عاطفه ها، سال گذشته کمک های جمع آوری شده 
۱5 میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده که این رقم در سال جدید ۲5 درصد رشد داشته است.مدیرکل کمیته 
امداد استان گفت: نیکوکاران می توانند با مراجعه حضوری به دفاتر این اداره و مراکز نیکوکاری، کمک های 
نقدی و غیرنقدی خود را برای کمک به بهبود فضای تحصیلی دانــش آموزان نیازمند، ارائه و یا از طریق 
شماره گیری کد دستوری #۱*۰۳۱*۸۸77* هدایای نقدی خود را در کوتاه ترین زمان ممکن به دست 

این عزیزان برسانند.

ورود قاطع دادستان اصفهان برای 
پیشگیری از افزایش آلودگی هوا

دادستان عمومی و انقاب اصفهان با توجه به شرایط خاص پیش رو 
در نیمه دوم ســال و برای پیشگیری از خســارات بهداشتی و زیست 

محیطی ناشی از تشدید آلودگی هوا، با قاطعیت ورود پیدا کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: در نیمه اول 
امســال به دلیل کاهش محســوس نزوالت جوی و رطوبت سطحی 
خاک با فعال شدن کانون های استانی و فرا استانی تولید گرد و غبار، 
تعداد روزهای ناسالم نسبت به زمان مشابه در سال گذشته به میزان 

45 درصد افزایش داشت.
ایرج حشــمتی با بیان اینکه با توجه به پیش بینی های انجام شــده 
به دلیل کاهش فعالیت ســامانه های جوی در پاییز امســال، شرایط 
دشوارتری به لحاظ تشــدید و انباشــت آالینده های هوا مورد انتظار 
اســت، گفت: بنابراین اداره کل حفاظت محیط زیست استان ضمن 
برنامه ریزی جهت مهار بخشــی از آالینده های ناشــی منابع ثابت، با 
تشــکیل کارگروه ویژه ای متشکل از دســتگاه های اجرایی و نظارتی 
استان، برنامه های عملیاتی مدیریت سوخت و کاهش آلودگی هوا را 
در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی استان به طور جدی 

مورد پیگیری قرار داد.

حشــمتی ادامه داد: به موازات آن با همکاری و صدور دستور معاون 
دادستان عمومی و انقاب مرکز استان، کارشناسان اداره کل  حفاظت  
محیط زیست اســتان مجاز خواهند بود در شرایط خاص آلودگی هوا 
طی ســه ماه پیش رو در صورت مشاهده، تشــخیص و احراز انتشار 
آلودگی هوا از هر واحد تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی در سطح 
اســتان با همراهی ماموران فرماندهی انتظامی استان در کوتاه ترین 
زمان نســبت به تعطیلی و جلوگیری از ادامــه فعالیت بخش آالینده 

واحد اقدام کنند.
حشــمتی افزود: همچنین در ادامه این دستور دادســتانی تصریح 
شده که در مواردی که ماموران محیط زیســت نیاز به حضور ماموران 
نیروهای انتظامی نمی بیننــد، می توانند اقدام بــه پلمب و تعطیلی 
محل کرده و وسایل مورد نیاز و فاسد شدنی را از محل خارج و تحویل 
متصرف کنند.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خاطرنشان کرد: 
در این دســتور، نمایندگی مجوز ورود به محل در تمام طول ســاعات 
شــبانه روز با رعایت موازین شــرعی، قانونی و رفع موانع و استفاده 
از قفل ســاز در صورت نیاز جهت اقدام قانونی به کارشناســان محیط 

زیست در سه ماه تفویض شده است.

واکسینه شدن روزانه 50 هزار نفر در 
اصفهان علیه کرونا

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
با اشــاره به روند واکسیناسیون شــهروندان در استان 
اصفهان، گفت: تاکنون حدود 6۱ درصد از جمعیت استان 
دوز اول واکسن کووید ۱۹ و حدود ۲۲ درصد مردم هر دو 

نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده اند. 
رضا فدایی اضافــه کرد: تعداد 45 مرکــز تجمیعی و ۸۰ 
مرکز معمولی برای واکسیناسیون شهروندان در استان 
اصفهان فعالیت دارند و روزانه قریب به 5۰ هزار نفر برای 
دریافت واکسن کرونا به مراکز تجمیعی واکسیناسیون 

در استان مراجعه می کنند.
این متخصص بیماری های عفونی در مــورد تزریق نوع 
واکسن ها در اســتان اصفهان، تصریح کرد: تقریبا همه 
واکسن ها از جمله سینوفارم برای دو نوبت و واکسن های 
برکت و آسترازنکا برای نوبت دوم تزریق می شود، واکسن 
برکت و آسترازنکا در استان های دیگر کمیاب است و در 
اصفهان هم وضعیت همین طور بــوده و برای نوبت اول 
این واکسن ها به مردم تزریق نمی شود و تنها افراد نوبت 
دوم در اولویت هســتند تا واکسینه شــدن آن ها ناقص 

باقی نماند.
فدایی در خصوص واکسیناســیون کودکان، گفت: برای 
کودکان هنوز واکســنی برای تزریق به کشور وارد نشده 
است و تنها واکســن ســینوفارم چینی برای واکسینه 
شدن نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال مورد تایید وزرات بهداشت 
بوده و واکسیناســیون این گروه سنی در مراکز تجمیعی 

صورت می گیرد.
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان، 
خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت واکسن سینوفارم را برای 
نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ســال در نظر گرفته است و این گروه 
ســنی در اســتان اصفهان قریب به 5۰۰ هزار نفر هستند 
که تاکنون حدود به 4۰ درصد آن ها برای واکسیناسیون 
مراجعه کرده و نوبت اول واکسن ســینوفارم را دریافت 
کرده اند.وی ادامه داد: با این روال روند واکســینه شدن 
نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ســال به کندی صــورت می گیرد، در 
ماه های آینده اگر قرار اســت مدارس استان به صورت 
حضوری بازگشایی شــوند، ضروری اســت خانواده ها 
استقبال بیشــتری از واکســینه کردن فرزندان داشته 

باشند.
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مفاد آراء
7/243 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1854 مورخ 1400/06/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم شهربانو 
اسماعیلی نیســیانی به شناسنامه شــماره 4 کدملی 1189659212 صادره فرزند 
عباس در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 64/21 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 2664 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 
ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/19

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/04 
م الف: 1204577 مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب 

مفاد آراء
7/244 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 1635 مورخ 1400/05/25 هیات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، 
مالکیت آقــای محمدرضا پور عباس طالخونچه به شناســنامه شــماره 65496 
کدملی 1281751200 صادره اصفهــان فرزند عباس بر ششــدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 130/55 متر مربع مفــروزی از پالک شــماره 4409 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان، مع الواســطه و به موجب 
وکالتنامه )وکالتنامه شــماره 5315 مــورخ 1380/9/4 دفتــر 58 اصفهان مقدار 
130 ســهم مشــاع به آقای ســید منصور رهنمایی و از طرف ایشــان به موجب 
وکالتنامه شــماره 6032 مورخ 1380/12/6 دفتر 58 اصفهان به متقاضی واگذار 
 شــده اســت( از طرف خانم فردوس مهندس دســتگردی به آقــای محمدرضا 
پور عباس طالخونچه واگذار شده اســت و طبق گواهی ثبت احوال خانم فردوس 
مهندس دستگردی فوت نموده است و متقاضی نیز به موجب یک فقره استشهادیه 
محلی که به تایید شهود محلی رسیده اســت اعالم داشته به مالک رسمی و ورثه 
وی دسترسی ندارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/19

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/04 
م الف: 1204654 مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب 

مفاد آراء
7/245 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1662 مورخ 1400/5/31 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای علیرضا 
روشنی دستگردی به شناسنامه شماره 738 کدملی 6299557974 صادره گندمان 
فرزند براتعلی در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 99/80 متر مربع مفروزی از پالک 
 4348/764 واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف خانم رفعت شــکری نژاد )مالک رسمی( 
خریداری شده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/19

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/04 
م الف: 1204585  مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب 

فقدان سند مالکیت
7/246 شــماره نامــه: 140085602025006840- 1400/06/14 نظــر بــه 
اینکه خانم نرگس خاتون تحویلیان فرزند محمود با تســلیم دو برگ استشــهاد 
شــهود شــماره 37681-1400/05/12 دفترخانه 101 اصفهــان، مدعی مفقود 
شدن ســند مالکیت ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک 6874 فرعی از 12 
اصلی،  واقــع در بخش 14 ثبــت اصفهان کــه در ذیل ثبــت 132686 صفحه 
481 دفتر جلد 742 بشــماره چاپــی 108068  صادر و تســلیم گردیده و مالک 
اظهار داشــته که ســند مالکیــت مرقوم در اثــر جابجایــی مفقــود گردیده و 
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت. لذا مراتب  به اســتناد تبصره 
 یک اصالحی ذیــل مــاده 120 آئین نامــه قانون ثبــت در یک نوبــت آگهی 
می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقــوم یا وجود 
ســند مالکیت نزد خــود می باشــد از تاریــخ انتشــار این آگهی ظــرف مدت 
ده روز اعتــراض خود را کتبــا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به 
این اداره تســلیم و رســید اخــذ نماید تــا مراتــب صورتمجلس و اصل ســند 
مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظــرف مدت مقرر 
اعتراضی نرســید یــا در صورت اعتــراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
 ارائه نشــود اقدام بــه صدور ســند مالکیت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1203380 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/247 شماره نامه: 140085602025008124- 1400/07/08 نظر به اینکه آقای 
علی نکوئی فرزند اسداله با ارائه درخواست شماره 25024159 مورخ 1400/7/7 
و تسلیم دو برگ استشهادیه شهود شماره رمز تصدیق 229987 مورخ 1400/7/7 
دفترخانه 186 اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ثبتی 1726 فرعی از 26 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان که تحت شــماره 
چاپی 425730 ذیل ثبت 43721 در صفحه 439 دفتر 376 امالک صادر و تسلیم 
گردیده و نامبرده اظهار داشته که سند مالکیت وی به علت جابجایی مفقود گردیده  
و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 

 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1202806 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/248 شماره نامه: 140085602025008129- 1400/07/08 نظر به اینکه آقای 
علی نکوئی فرزند اسداله با ارائه درخواست شماره 25024158 مورخ 1400/7/7 
و تسلیم دو برگ استشهادیه شهود شماره رمز تصدیق 700169 مورخ 1400/7/7 
دفترخانه 186 اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ثبتی 1727 فرعی از 26 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان که تحت شــماره 
چاپی 425729 ذیل ثبت 43722 در صفحه 442 دفتر 376 امالک صادر و تسلیم 
گردیده و نامبرده اظهار داشته که سند مالکیت وی به علت جابجایی مفقود گردیده  
و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1202808 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/249 به اینکه آقایان هــادی و مهدی عامری دو تن از ورثــه عربعلی / عامری 
صفی آبادی فرزند رضا شــماره شناســنامه 1 طبق گواهی حصر وراثت شــماره 
14009390005380901 مورخ 1400/5/24 شعبه 10 حصر وراثت اصفهان نسبت 
به سهم االرث خود از جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه و 
اعیان پالک ثبتی 1/660 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان با شماره مستند مالکیت 
648 تاریخ 1385/11/08 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 538564 سری 
سال که در صفحه 152 دفتر امالک جلد 51 ذیل شماره 11918 ثبت گردیده است 
و با ارائه دو  برگ استشهاد که به شــماره 20588 مورخ 1400/6/27 در دفترخانه 
336 گواهی شده است مدعی است سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی از بین رفته و 
مفقود گردیده و اکنون تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب  به 
 استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقــوم یا وجود 
ســند مالکیت نزد خــود می باشــد از تاریــخ انتشــار این آگهی ظــرف مدت 
ده روز اعتــراض خود را کتبــا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به 
این اداره تســلیم و رســید اخــذ نماید تــا مراتــب صورتمجلس و اصل ســند 
مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظــرف مدت مقرر 
اعتراضی نرســید یــا در صورت اعتــراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
 ارائه نشــود اقدام بــه صدور ســند مالکیت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1202794 مهدی صادقی رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/250 شــماره نامه: 140085602024007722- 1400/07/03 نظر به اینکه 
یک مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 4999/1364 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
طی ســند انتقال 141947 مورخ 94/7/6 دفتر 31 اصفهان به ســهیال گلستانی 
انتقال و در دفتر 357 صفحه 448 امالک ثبت و سند مالکیت برگی به شماره چاپی 
022362 صادر شــده اعالم میدارد آقای جعفر زارع به موجب وکالتنامه 122305 
مورخ 1400/6/18 دفترخانه 40 اصفهان به وکالت از خانم ســهیال گلســتانی به 
موجب درخواست 1400/020319 مورخ 1400/6/28 انضمام دو برگ استشهادیه 

محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره یکتای 140002153873000303 و رمز 
تصدیق 75286 مورخ 1400/6/8 مورد گواهی دفترخانه اسناد رسمی 40 اصفهان 
رسیده است اعالم نموده  که ســند مالکیت به علت جابجایی مفقود و درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت 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 انتشــار این آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1204049 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/251  شــماره نامه: 140085602023005231- 1400/07/11 سند مالکیت 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان بشماره پالک 2218/16 واقع در بخش 
یک ثبت اصفهان ذیل ثبت 14507 صفحه 151 دفتر 99 با شماره چاپی 376384 
بنام میمنت طهرانی ثبت و ســند مالکیت آن صادر و تسلیم شد. طی گواهی حصر 
وراثت 3249-90/07/19 شعبه 10 شورای حل اختالف اصفهان فوت شده ورثه او 
عبارتند از زهرا- محسن- محمدرضا- سعید - محمد علی شهرت همگی نبوی نژاد 
فرزندان و الغیر با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت یاد شده از وکیل ورثه مالک و 
درخواست صدور المثنی بشماره 14003015422-1400/07/11 و ارائه دو برگ 
استشهاد شهود با رمز تصدیق 655557 و شماره یکتا 140002155710000396 
دفترخانه 8 اصفهان ســند مالکیت المثنی در اجرای مــاده 120 آئین نامه قانون 
ثبت و تبصره های ذیل آن در شرف صدور اســت  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 کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس 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 نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1204483  حسین زمانی علویجه سرپرست واحد ثبتی اداره ثبت اسناد 

و امالک مرکزي اصفهان
حذف بهاء ثمنیه اعیانی

7/252 شــماره نامــه: 140085602025008001- 1400/07/06 بر اســاس 
تقاضای آقای مهدی نیکخواه فرزند حبیب اله مبنی بر حذف عبارت »به اســتثنا 
بها ثمنیه اعیانی« از ســند انتقال شــماره 23473 مــورخ 1387/8/1 دفتر 105 
اصفهان پالک 36/211 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق مالک 
بها ثمنیه اعیانی مزبور خانم زمزم بیگم دهائی بشناســنامه 683 همســر مرحوم 
محمد علی دهائی می باشــد که در اجرای تبصره یک مــاده 105 اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت، کارشناس رسمی دادگستری به علت عدم وجود اعیانی، تصرفات 
فوق الذکــر را فاقد ثمن اعالم نموده و اعالم داشــته از نشــانی مالک و حیات یا 
ممات وی اطالحی نــدارد لذا مراتب فقــط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشــار 
آگهی می شــود تا ذینفع در صورت ادعای تضییع حقی می تواند از تاریخ انتشــار 
این آگهی بــه مدت یکماه بــه مراجع صالحــه قضایی مراجعــه و گواهی طرح 
دعوی را به این اداره تســلیم نماید در صــورت عدم ارائه گواهــی طرح دعوی 
 عبارت »به اســتثنا بها ثمنیه اعیانی« از ســند انتقال متقاضی حذف خواهد شد. 
م الف: 1203364 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان 
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چراغ سبز »ژاوی« برای هدایت بارسلونا
کاپیتان سابق تیم فوتبال بارســلونا ســرانجام به صورت علنی برای کار در کادر فنی آبی واناری های 
کاتالونیا ابراز تمایل کرد. بازگشــت ژاوی هرناندس به نوکمپ برای هدایت بارسلونا رویای بسیاری 

از هواداران این تیم اســت به خصوص 
اکنون که به نظر می رسد سرمربی هلندی 
تیم رونالد کومان نمی تواند فرمولی برای 
نجات آبی واناری ها از بحران پیدا کند. طی 
یک سال گذشــته بارها بحث مربیگری 
ژاوی در بارسلونا مطرح شده است و حتی 
برخی از نامزدهای دوره قبلی انتخابات 
ریاست باشگاه برای کســب رای، وعده 
اســتخدام ژاوی را دادنــد. البته ژاوی تا 
پیش از ایــن همواره بر تمرکــز روی کار 

 TVE فعلی اش به عنوان سرمربی تیم السد قطر تاکید داشت، اما او در مصاحبه ای که به تازگی با شبکه
اسپانیا برای کارشناســی فینال لیگ ملت های اروپا )میان اسپانیا و فرانسه( داشت، به بازگشتش 
به نوکمپ برای هدایت تیم سابق دوران بازیگری اش چراغ سبز نشان داد.ژاوی در این مصاحبه ابتدا 
به تحلیل و تمجید سبک بازی تیم ملی اسپانیا با هدایت لوئیس انریکه پرداخت و گفت: من بازتاب 
تفکراتم را به طور کامل در سبک بازی تیم ملی می بینم. سبک بازی این تیم همان چیزی است که ما 
هم سال ها برای اجرای آن تمرین کرده ایم، سبکی که در آن کامال بر توپ مسلط هستیم، جذاب بازی 
می کنیم و رویکردی هجومی داریم.کاپیتان سابق تیم فوتبال بارسلونا درباره انریکه گفت: به نظر من 
انریکه برای هدایت تیم ملی گزینه بسیار خوبی است. او یک مربی تواناست که کارش را بلد است و در 
انتقال مفاهیم تاکتیکی موردنظرش به بازیکنان تبحر دارد. ما هم در اسپانیا همیشه جوانان مستعدی 
داشته ایم. به نظر من تیم او بسیار شجاعانه بازی می کند.ســرمربی تیم السد درباره اینکه شانس 
اسپانیا برای فتح لیگ ملت های اروپا بیشتر است یا فرانسه، اظهار داشت: با توجه به تجربه بیشتری 
که بازیکنان تیم ملی فرانسه دارند، شاید شانس این تیم کمی بیشتر باشد.ژاوی در نهایت واکنشش 
به پیشنهاد احتمالی از سوی بارسلونا برای هدایت این تیم را این طور بیان کرد: من هر پیشنهادی را که 
دریافت کنم، ارزیابی می کنم و سپس درباره اش تصمیم گیری خواهم کرد. نمی دانم در آینده به کدام 

تیم خواهم پیوست، اما می توانم بگویم که آماده پذیرش هر پیشنهادی هستم.

نویر: 

آلمان می تواند قهرمان جام جهانی شود
تیم آلمان جمعه شب در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر به مصاف رومانی رفت 
و موفق شد با نتیجه 1-2 از سد این تیم عبور کند.به نظر می رسد که این تیم با حضور هانسی فلیک 
روی نیمکت خود از شرایط بحرانی اواخر دوران مربیگری یواخیم لوو عبور کرده و حاال بار دیگر به دوران 
اوج برمی گردد تا موفقیت هایش را در تورنمنت های بزرگ تکرار کند.مانوئل نویر در گفت وگو با بیلد 
زونتاگ درباره شرایط تیم ملی گفت:» هرچند هدف همه تیم ها یکسان است؛ اما قهرمانی در جام 
جهانی هدفی واقع بینانه اســت. ما می خواهیم بار دیگر بر قله فوتبال دنیا بایستیم. باید خودمان را 
آماده کنیم تا بتوانیم برای قهرمانی بجنگیم. می خواهیم قهرمان جهان شویم و هدف ما همین است. 
هانسی فلیک در تیم ملی نیز مربی تراز اولی است. او از سال 2014 روند کار در تیم ملی را می داند چرا 
که در تیم یواخیم لوو حضور داشت و ما در کنار هم می توانیم بار دیگر این موفقیت را تکرار کنیم.«نویر در 
ادامه درباره بازگشت احتمالی بواتنگ به تیم ملی آلمان گفت:» هانسی فلیک هرگز حضور کسی را در 
تیم ملی رد نکرد. ما تیم بسیار خوبی داریم؛ اما بواتنگ هم همیشه عملکرد خوبی را از خود به نمایش 

گذاشته است. در آخر همه چیز بستگی به هر بازیکن و نحوه بازی که ارائه می کند دارد.«

تغییراتی که به مذاق هواداران خوش نیامده است؛

بی ثباتی؛ پاشنه آشیل ذوب آهن

سمیه مصور بیست و یکمین دوره رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشور در شــرایطی کمتر از ده روز 
دیگر آغاز می شود که سبزپوشان اصفهانی  چند روزی است با تغییر کادر 
مدیریتی در این باشگاه روبه رو شده اند، تغییراتی که بدون شک روی 
شرایط این تیم پیش از آغاز فصل جدید مسابقات لیگ تاثیر می گذارد.

تا چند سال قبل ذوب آهن جزو معدود باشگاه های با ثبات و حرفه ای 
ایران بود که توانست با عملکردی متفاوت در آسیا بدرخشد و تا فینال 
لیگ قهرمانان این قاره هم برســد. ذوبی ها آنقــدر خوب بودند که این 
باشگاه را دیگر به عنوان یکی از قطب های مهم لیگ برتر می شناختند 
چون همواره در باالی جدول قرار داشــت و درخشــان ظاهر می شد.

اما عملکرد تیم طی دو فصل گذشــته لیگ همه چیــز را تغییر داده و 
نابسامانی و تغییرات مدام ثبات را از این باشگاه گرفته است. شاید کمتر 
کسی باور کند ذوبی ها در دو فصل گذشته 6 تغییر را در مدیریت و روی 
نیمکت تجربه کرده ؛ اما این تغییرات روزهای خوشی را برای این باشگاه 
رقم نزده اســت. رحمان رضایی و مجتبی حســینی دو مربی ناموفق 

ذوب آهن در لیگ بیســتم بودند و هدایت تیم در لیگ بیست ویکم به 
مهدی تارتار رسید تا سه مربی در فاصله کمتر از دو سال روی نیمکت این 
تیم بنشینند. جواد محمدی و مجتبی فریدونی مدیران عامل ذوب آهن 
بودند که هر کدام به دالیلی از این باشگاه جدا شدند و اکنون نیز فرشاد 

دادفر به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب شده است.
انتصاباتی که به نظر نمی رســد جدی باشــند و به احتمال فراوان باید 
منتظر تغییرات دیگری نیز در این باشگاه باشیم. تغییراتی که یکی پس 
از دیگری انجام می شــود؛ اما بی حاصل است و تیم ریشه دار و خوش 
نام لیگ برتر ایران را به یک باشگاه بی ثبات و ناموفق تبدیل کرده است.

برخی ها تغییر موضع و نگاه کارخانه ذوب آهن نسبت به تیم فوتبال این 
باشگاه را مهم ترین عامل عملکرد نامناسب سبزپوشان اصفهانی می 
 دانند. کاهش بودجه و ضعف های مدیریتی دست در دست هم داده اند 
تا ذوب آهن را از روزهای اوج خود دور کنند. تصمیماتی طی چند سال 
اخیر در این باشگاه رقم خورده است که هواداران این باشگاه را جان به 

لب و معترض کرده و نارضایتی را می توان در چشم آن ها دید.

ذوبی ها که روزگاری تا پای فینال رقابت های باشــگاه قاره کهن پیش 
رفته بودند در چند فصل گذشــته رقابت های لیگ برتر با قرار گیری در 
رده های پایین جدول رده بندی با سقوط دست و پنجه نرم می کردند، 
اتفاقی که اصال به مذاق هواداران این تیم خوش نیامده و آنها خواهان 
شــکل گیری یک تیم موفق همچون ذوب آهن ســال های نه چندان 

دور هستند که با اتفاقات اخیر چندان نمی توان به آن دل خوش کرد.
از ســوی دیگر اختالف کاپیتان ذوبی ها با سرمربی جدید این تیم هم 
به حاشیه دیگری برای سبزپوشان اصفهانی تبدیل شده است. قاسم 
حدادی فر که یکی از فداکارترین بازیکنان ایرانی محســوب می شود، 
سالیان زیادی در تیم ذوب آهن به میدان رفته است و هواداران این تیم 
روی او حساب ویژه ای باز کرده اند؛ اما به نظر می رسد سرمربی جدید 
ذوب آهن چندان تمایلی برای استفاده از حدادی فر نداشته و صحبت 
از خداحافظی این بازیکن قدیمی به گوش می رسد. غیبت حدادی فر در 
تمرینات ذوب آهن همچنان ادامه دارد و تالش مدیران باشگاه هم برای 

متقاعد کردن این بازیکن نتیجه ای در پی نداشته است.

خبر روز

حسینی، تنها محروم سپاهان در جام حذفی
اسامی محرومان جام حذفی از فصل گذشــته اعالم شد. ســازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی 
بازیکنان و مربیان محروم از فصل گذشته را در آستانه آغاز جام حذفی در فصل جدید اعالم کرد 
که بر این اساس، سیدمحمدرضا حســینی، بازیکن فوالد مبارکه سپاهان نمی تواند در بازی اول 

تیمش که زمان و حریف آن بعدا مشخص می شود، شرکت کند.

کار پرسپولیس در عربستان سخت شد
دیدار الهالل – پرسپولیس از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در استادیوم ورزشگاه 
فیصل بن فهد ریاض با حضور 100 درصدی تماشــاگران برگزار خواهد شد. این درخواست رسمی 
باشگاه الهالل از کنفدراسیون فوتبال آسیاست که به نظر می رسد با آن موافقت شود. فدراسیون 
فوتبال عربســتان پیش از این دیدار تیم ملی این کشــور در برابر ژاپن را بــا حضور 100 درصدی 
تماشاگران برگزار کرد و تماشاگران برای تماشای بازی های لیگ برتر عربستان هم با محدودیت 

مواجه نیستند. 
اســتادیوم ورزشــگاه فیصل بن فهد ریاض 22 هزار نفر 2۵0 نفــر گنجایــش دارد و با توجه به 
حساسیت بازی در صورتی که حضور تماشاگران در این بازی 100 درصدی شود، پیش بینی همه 
بلیت های این بازی به فروش خواهد رفت. حضور 100 درصدی تماشــاگران در این بازی منوط 
به موافقت کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست فدراســیون فوتبال عربستان است که به نظر 
می رسد با این درخواست موافقت شــود. دو تیم 24 مهر این بازی را در استادیوم فیصل بن فهد 
ریاض برگزار خواهند کرد. عربســتان از سوی کنفدراسیون فوتبال آســیا به عنوان میزبان دیدار 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا هم برگزیده شده است. این دیدار 2۳ نوامبر برابر با 2 آذر در شهر ریاض 

برگزار خواهد شد.

درخواست علیرضا منصوریان از رضا عنایتی
علیرضا منصوریان، ســرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان از ابتالی خود به ویروس کرونا خبر 
داد و حاال با توجه به تقابل دوستانه با تیم هوادار، از سرمربی و بازیکنان این تیم درخواستی دارد.

منصوریان در خصوص چگونگی ابتالی خود به کرونا گفت: متاسفانه تست کرونای من در حالی 
مثبت اعالم شد که اصال نمی دانستم به این ویروس مبتال شدم. سینوس های من همیشه قبل از 
فصل بهار و پاییز عود می کند و دچار سردرد می شوم. این بار که دچار سردرد شدم تست دادم که 
متاسفانه مثبت اعالم شد. از رضا عنایتی و بازیکنان تیم هوادار عذرخواهی می کنم که در جریان 
بازی دوســتانه با هوادار با آنها برخورد داشــتم و به خاطر عالقه ای که به آقا رضا و شــاگردانش 
داشتم با آنها دیده بوســی کردم. خواهش من از رضا عنایتی و بچه های تیم هوادار این است که 
تست بدهند.سرمربی صنعت نفت ادامه داد: شب پیش از اینکه تست کرونایم مثبت اعالم شود 
حالم خوب بود و حتی شب قبل تر در رستوران خود میزبان احمد رضا عابدزاده بودم و با هم شام 
خوردیم. اما روز شنبه سردرد شدید گرفتم و تســت PCR دادم که متاسفانه نتیجه تست مثبت 
اعالم شد. به هر صورت از همه دوستانی که پیام دادند و برایم آرزوی سالمتی کردند تشکر می کنم 

و امیدوارم کسانی که به این ویروس مبتال شده اند به سرعت سالمتی خود را به دست بیاورند.

»مجیدی« عذر 2 استقاللی را خواست
سرمربی تیم فوتبال استقالل چند روزی اســت عذر دو عضو کادر پزشکی تیم فوتبال را خواسته  
است.امیر مهریزی و وحید قربانی دو عضو گروه پزشکی و ماساژورهای استقالل مدتی است در 
تمرینات این تیم شرکت نمی کنند و از این تیم جدا شــده اند. مهریزی سال ها در تیم استقالل 

فعالیت می کرد و قربانی از زمان هدایت علیرضا منصوریان به این تیم اضافه شده است.

مستطیل سبز

اعزام تیرانداز مدال آور 
 المپیک به مسابقات

 جام ریاست
در حالی کــه مســابقات تیرانــدازی جام 
ریاســت فدراســیون جهانی از 12 آبان در 
لهســتان اســتارت خواهد خورد؛ اما هنوز 
تکلیف ســرمربیان ملی و اردوها مشخص 
نیســت. جواد فروغی، تنهــا نماینده ایران 
در این مسابقات خواهد بود که اکنون روند 
پیگیری تمریناتش هم معلوم نیست. تنها 
چیزی که مشخص اســت با پایان المپیک 
2020 اردوهــای تیم هــای ملــی تعطیل و 
قرارداد ســرمربیان و مربیان تیم های ملی 
هم به پایان رســیده البته بیــش از دو ماه 
اســت که با پایان المپیــک 2020 توکیو در 
این دو رشــته هیچ مســابقه ای هم انجام 
نشده اســت. حتی تیراندازان در مسابقات 
سالح های بادی آسیا قزاقستان )شهریور( 
و قهرمانی جوانــان جهان پــرو )مهر( نیز 
غیبت داشتند.  قطعا اصلی ترین دلیل این 
تعطیلی ها و غیبت ها بالتکلیفی فدراسیون 
اســت. فدراســیون تیرانــدازی اکنون به 
سرپرســتی علی دادگر اداره می شود. علی 
دادگر بعد از پایان دوره 4 ساله ریاستش در 
این فدراسیون )21 تیر 1400( از سوی وزارت 
ورزش به عنوان سرپرســت انتخاب شــد. 
او حتی در ثبت نام اولیــه کاندیداهای این 
فدراسیون نام نویســی کرد که البته وزارت 
ورزش اعالم کرد با ابالغ اساســنامه جدید 
باید مجددا ثبت نام ها انجام شــود و زمان 

نام نویسی جدید از 6 مهر آغاز شده است. 
به نظر می رســد این بالتکلیفــی و تعطیلی 
ها تنها در دو رشــته مهم و المپیکی تفنگ 
و تپانچه رخ مــی دهد و مســئوالن فعلی 
این رشته سرگرم برگزاری مسابقات آزاد و 
لیگ اهداف پروازی هســتند. رشته ای که 
در این ســال ها با همه توجهات و هزینه ها 
راه به جایی نبرده و حتی لیگ آن در سطح 
باالیی هم برگزار نمی شــود. به هر حال بعد 
از المپیک که اردوها و مســابقات دو رشته 
تفنگ و تپانچه تعطیل بود، در این رشته چند 

دوره مسابقه آزاد و لیگ برگزار شد. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

فوتبالیست زن به 
همراه دخترش در 

زمین فوتبال
الهام فرهمنــد هافبک تیم وچان 
کردســتان، که بــه تازگی صاحب 
فرزند شده، به همراه نوزادش در 
کنار زمین حاضر شد. فرهمند زاده 
21 شــهریور 1۳۷2 در فالورجان، 
اصفهــان اســت. او دارای مدرک 
دانشــگاهی تربیت بدنی و نکته  
جالب تر این که همسر او حسین 
پاپی بازیکن سابق سپاهان است.

اولین کمپ تمرین و ارتقای دانش و مهارت ژیمناستیک بانوان جمعه 16 مهرماه به همت مدیریت خانه ژیمناستیک اصفهان  برگزار شد.در این رویداد مربیان 
عالقه مند به همراه ژیمناست های برتر خود زیر نظر سرکار خانم مژده سلیمان پور، مربی بین المللی و مدرس فدراسیون ژیمناستیک با شعار » توسعه صلح از طریق 
ورزش، ارتقای دانش و مهارت « و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی به تمرین پرداخته و آموزش دیدند.گفتنی است این کمپ ها به طور آزاد و فصل به فصل، هر 
ماه یک بار به صورت پیوسته و هدفمند به منظور افزایش آگاهی، دانش و تجربه، توجه به جوانان، انتخاب مستعدین و پشتوانه سازی در خانه ژیمناستیک برگزار 

می شود.الزم به ذکر است این رویداد از هفته آینده با حضور یکی دیگر از مربیان برجسته کشور در بخش آقایان نیز ادامه خواهد یافت.

تالش برای ارتقای دانش و مهارت ژیمناستیک بانوان

نایب رییس بانوان هیئت تیراندازی باکمان استان 
اصفهــان گفت: هزینــه کمان برای مســابقات در 
ســطح ملی حدود 20 میلیون و بــرای رقابت های 
برون مرزی نزدیک به 100 میلیون تومان اســت و 
بدین سبب برخی ورزشکاران نیز کمان های خود را 
فروخته و یا به رشته دیگری جذب شده اند. زینب 
موحدی اضافه کرد: قیمت یک پک 12 تایی تیر در 
۳ سال اخیر افزایش حدود 10 برابری داشته است 
و اکنون با این گرانی تجهیزات در تالش برای حفظ 
ورزشکاران در این رشته هستیم.نایب رییس بانوان 
هیئت تیراندازی باکمان استان اصفهان همچنین 
با اشاره به اینکه ایران همواره در تیر و کمان صاحب 
ســکو بوده، افزود: برای برگزاری مسابقات نیز در 
مضیقه هستیم و می طلبد که وزارت ورزش و جوانان 
دید ویژه و جداگانه ای به این رشته داشته باشد تا 

جایگاه جهانی و ملی خود را حفظ کنیم.
وی یادآورشد: 6۵درصد از ورزشــکاران رشته تیر و 
کمان استان اصفهان را بانوان و ۳۵ درصد را آقایان 
تشــکیل می دهد.موحدی تصریح کــرد: در حال 
حاضر حدود یک هــزار تیرانداز با کمان در اســتان 
فعالیت دارنــد که از این تعداد بیــش از 200 نفر در 
سطح قهرمانی و بیش از ۵0 نفر در بخش حرفه ای 
مانند تیم ملی و لیگ های قهرمانی دست به کمان 
هستند.نایب رییس بانوان هیئت تیراندازی باکمان 
اســتان درباره وضعیت داوری و مربیگری بانوان 
تیرانداز با کمان خاطرنشــان کرد: در ســطح ملی 
مربیان قابل توجهــی در بخش بانــوان داریم، اما 
مربی تیم ملی تنها در بخش مردان مربی تیم ملی 
جوانان و نوجوانان از استان اصفهان است.وی ادامه 
داد: سمانه سادات حسینی، رییس کمیته داوران 

فدراســیون تیراندازی با کمان تنها داور بین المللی 
بانوان اصفهان است و در سطح ملی داوران زیادی 

در بخش بانوان فعالیت دارند.
موحدی با اشــاره به اینکه در بخش داوری بانوان 
اصفهان قوی تر از مردان هستند، تصریح کرد: پس 
از استان تهران، اصفهان در داوری تیراندازی با کمان 
حرف اول را می زند.وی درباره عضویت در تیم های 
ملی نیز گفت: تیرماه گذشته مسابقات انتخابی در 
رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار شد که از استان 

اصفهان 2 بانو و چهار آقا جذب این تیم شدند.

نایب رییس بانوان هیئت تیراندازی باکمان اصفهان :

اصفهان در داوری تیراندازی با کمان پس از تهران حرف اول را می زند

کاهش بودجه و ضعف های مدیریتی دست در دست 
هم داده اند تا ذوب آهن را از روزهای اوج خود دور کنند. 
تصمیماتی طی چند سال اخیر در این باشگاه رقم 
خورده است که هواداران این باشگاه را جان به لب و 
معترض کرده و نارضایتی را می توان در چشم آن ها دید
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سخنگوی شورای شهر اصفهان:

گزارش مالی جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان 
شفاف بیان شود

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: گزارش مالی جشــنواره بین المللی فیلم کودک و 
نوجوان شفاف بیان و گزارشــی از هزینه ها، فایده و آورده آن ارائه شــود.علی صالحی در صحن 
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، افزود:مســئوالن برگزاری این جشنواره باید پاسخگوی نفع 

این رویداد برای مردم اصفهان باشند. 
به گفته وی، جشــنواره فیلم کودک و نوجوان پس از پایان باید به دنبال پوســت اندازی به دلیل 
زیست دیجیتالی و ذائقه هنرمندان باشد.وی افزود: جشنواره باید گزارشی از هزینه فایده شفاف 
و آورده روشــن آن برای اصفهان ارائه دهد و بگویید چقدر در دســترس همــه کودکان و فرصتی 
برای هنرمندان نصف جهان بوده است.سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: این 
فرصت باید برای دیده شدن و محفلی برای معرفی تمدن و فرهنگ اصفهان باشد و ما امیدواریم 
از فردای روز پایان جشنواره جلسه هم اندیشــی نخبگان، هنرمندان و صاحب نظران تشکیل و با 
استقرار دبیرخانه شاهد تحول چشم انداز آینده این جشــنواره در اصفهان باشیم.وی ادامه داد: 
مسئوالن برگزاری جشــنواره باید شفاف پاسخ دهند، هزینه کرد تقســیم سهم شهرداری و بنیاد 
ســینمایی چقدر بوده و چه اندازه به ارتقای نقش اصفهان در کشور کمک کرده است.صالحی در 
بخش دیگری از صحبت های خود اصالح بودجه رویکرد فرهنگی_ اجتماعی، توجه به ردیف های 
محالت و مناطق کم برخوردار،  رعایت قانون در همه کمیسیون ها و ارائه مستندات دقیق فنی در 

لوایح را خواستار شد.

مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان خبر داد:

ثبت نام بیش از 22 هزار نفر در سامانه حمل بار
مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان گفت: طی سال های اخیر مدیریت 
حمل و نقل بار شهرداری اصفهان در راستای دستیابی به اهداف خود اقدامات بسیار خوبی انجام 
داده که از جمله آنها می توان به ثبت نام بیش از ۲۲ هزار فعال حوزه بار در ســامانه حمل بار اشاره 
کرد.مجید طهماسبی اظهار کرد: در برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ سعی شده با استفاده از نظرات 
حداکثری ذی نفعان شامل شــهروندان، متخصصان، نخبگان شــهری، کارشناسان حوزه های 
مختلف شهرداری و سایر ارگان های شهری بهترین برنامه ارائه شــود.وی افزود: از اصلی ترین 
اهداف برنامه اصفهان ۱۴۰۵ کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان حمل بار در داخل رینگ چهارم 
ترافیکی اســت که در ذیل این هدف کالن، کاهش آلودگی های محیطی با تمرکز بر کاهش تولید 

آالینده های هوا قرار می گیرد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه ســازمان های حمل بار و مســافر کشــور ادامه داد: از اقدامات مهم 
پیش بینی شده در حوزه کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان حمل بار در برنامه پنج ساله اصفهان 
۱۴۰۵ می توان به طرح محدوده مکانی و زمانی ناوگان حمل بار LEZ، طرح گسترش کمی و کیفی 
ارائه خدمات معاینه فنی خودرو ها )سبک، سنگین، اتوبوس و موتورسیکلت(، طرح شناسایی، 
ساماندهی و نظارت هوشمند بر حمل و نقل بار درون شهری و طرح رینگ چهارم ترافیکی اشاره 
کرد.وی خاطرنشان کرد: طی سال های اخیر ســازمان حمل و نقل بار به صورت علمی و هدفمند 
در راستای دستیابی به اهداف اقدامات بسیار خوبی کرده که از جمله آن ها می توان به ساماندهی 
امور حمل و نقل بار درون شهری، اجرای طرح LEZ، شناسایی، ساماندهی و ثبت نام بیش از ۲۲ 
هزار فعال حوزه بار در سامانه حمل بار، صدور انواع سند حمل بار از جمله بارنامه، بار برگ و مجوز 
تردد وسیله نقلیه باربر درون شهری برای اولین بار در کشور، راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی 
مراکز معاینه فنی، انجام مطالعات جامع حمل و نقل بار درون شهری اصفهان، احداث اولین مرکز 

معاینه فنی خودرو های نیمه سنگین و سنگین اشاره کرد.

 سفرکارشناسان ارزیاب سازمان علمی و تحقیقاتی یونسکو به دیار نصف جهان؛

کاروانسراهای اصفهان در مسیر جهانی شدن

آن طور کــه سرپرســت اداره کل میراث        نرگس طلوعی
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
استان خبر داده است، کاروانسراهای تاریخی استان اصفهان نامزد ثبت 
جهانی شده اند و بر همین اساس کارشناسان ارزیاب سازمان علمی و 
تحقیقاتی یونسکو به  منظور بررسی مســتندات پرونده کاروانسراهای 

تاریخی استان اصفهان راهی  این دیار می شوند. 
نصف جهان به دلیل موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی، از روزگاران دور 
انتخاب نخست جهانگردان و مسافران بود و كاروانسراهای تاریخی آن 
این مهم را به اثبات رسانده اند، بناهایی كه در جذب گردشگران داخلی و 

خارجی و رونق صنعت گردشگری اصفهان موثر بوده است.
یافته های مورخان نشان می دهد از دوره پادشاهی هخامنشی و اشكانی 
كاروانسرای شناخته شده ای در ایران باقی نمانده ، ولی از زمان ساسانیان 
تعداد معدودی كاروانسرا باقی مانده كه الگوی كاروانسراهای بعدی در 

دوره اسالمی قرار گرفته است.
كاروانسراهای درون شهری و برون شهری كه در روزگاران كهن بارانداز و 
استراحتگاه كاروانیان به شمار می آمدند به گفته كارشناسان تاریخ، محل 
تعامل اندیشه ها و تبادل و تقابل آداب و رسوم اقوام و ملل مختلف بوده 

كه بی تردید این تماس و تالقی انسان ها و اندیشه گوناگون، تاثیر شگرف 
بر زندگی مردمان داشته است.اهمیت كاروانسراها به اندازه ای است كه 
بســیاری از صاحب نظران احداث و ایجاد آنها در ایران را پیروزی بزرگ 
معماری ایران می دانند و بر این باورند در هیچ جای دنیا كاربرد و ویژگی 

های خاص معماری این بناها را نمی توان دید.
در دوره صفوی طرح معماری كاروانسراها متحول شد به طوری كه عالوه 
بر كاروانســراهای چهار ایوانی نوع كوهســتانی، مدور، هشت ضلعی و 
كویری طبق موقعیت جغرافیایی و مكانی احداث شد، در دوره های زندیه، 
افشاریه و قاجاریه احداث كاروانســراها به شیوه گذشته ادامه یافت كه 
بیشتر از نوع چهار ایوانی بودند و در ساخت آنان بیشتر از خشت استفاده 
شده است.اهمیت کاروانسراهادر جذب گردشگران موجب شد تا ثبت 
جهانی کاروانسراهای اصفهان در دســتور کار ورزاتخانه میراث فرهنگی 
قرار بگیرد.سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان  در این رابطه گفت: با توجه به تدوین پرونــده زنجیره ای ثبت 
جهانی کاروانسراهای تاریخی ایران، تعداد 9 کاروانسرا در مناطق مختلف 
استان شامل کاروانسرای »نیستانک« در شهرستان نایین، کاروانسرای 
»کوهپایه«)محور شرق استان(، کاروانسراهای »شیخ علی خان زنگنه« 

و »گز«در شهرستان شاهین شهر و میمه )محور مرکز(، کاروانسراهای 
»مهیار« و »امین آباد« در شهرستان شــهرضا، کاروانسراهای»گبری« 
و »مرنجاب« شهرستان کاشــان و آران وبیدگل )محور شمال استان( و 

کاروانسرای »عباسی« در شهر اصفهان نامزد ثبت جهانی شده اند.
به گفتــه علی کامیابی، براســاس دســتورالعمل های تدویــن پرونده 
ثبت جهانی، کار مســتندنگاری این بناهای تاریخی از نیمه چهارم سال 
۱398 آغاز و سپس مرمت های اساسی روی این مجموعه های تاریخی 
نیز انجام شد و در همین راستا و بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده 
کارشناسان ارزیاب سازمان علمی و تحقیقاتی یونسکو به منظور بررسی 
مستندات پرونده کاروانسراهای تاریخی استان اصفهان روز شنبه راهی 
اصفهان شدند تا در جریان این سفر سه روزه اقدامات الزم در این رابطه 

انجام بگیرد.
ثبت هر اثر در فهرســت میراث جهانی منوط به داشتن ۱۰ معیار است و 
برخی از کاروانسراهای استان به دلیل نداشتن اطالعات تاریخی کافی 
و فقدان حریم آزاد، همچنین مداخله در بنا یا داشتن پالن های مشابه 
نتوانســتند معیارهای الزم برای قرار گیری در فهرست میراث جهانی را 

کسب کنند.

اهمیت كاروانسراها به اندازه ای است كه بسیاری از 
صاحب نظران احداث و ایجاد آنها در ایران را پیروزی 
بزرگ معماری ایران می دانند و بر این باورند در هیچ 
جای دنیا كاربرد و ویژگی های خاص معماری این بناها 

را نمی توان دید

با مسئولان

 »فرمول جاذبه«، نگاهی به شخصیت های بزرگی که
 در تخت فوالد اصفهان آرمیده اند

»فرمول جاذبه« با شــعار ماجرای آدم هایی که جذابند به معرفی زندگی نامه ۱3 شخصیت تاثیرگذار 
و بزرِگ مدفون در ســرزمین تخت فوالد اصفهان می پردازد.تخت فوالد بعد از وادی السالم به عنوان 
دومین گورستان بزرگ اسالمی مطرح است که شخصیت های بزرگی در آن آرمیده اند. ۱3 شخصیتی 
که در »فرمول جاذبه« به آنان پرداخته شده به عنوان استوانه و پایه های فرهنگ، تمدن و هویت ایران 
و اسالم منظور شده اند و تالش می شود تا طی این برنامه این بزرگان به نسل جوان معرفی شوند.این 
برنامه از گرافیک خاصی بهره می برد و طی آن چهار پژوهشگر جوان با سفر به تخت فوالد اصفهان درباره 
یکی از این شخصیت های بزرگ با یکدیگر گفت وگو می کنند و به ارائه اطالعات می پردازند.جالل الدین 
همایی، ابوالقاسم میرفندرسکی، جالل تاج اصفهانی، محمدحسین مصورالملکی، سید محمد صمصام، 
عبدالجواد فالطوری، محمدباقر زند کرمانی، ســلیمان خان رکن الملک، ســید محمدباقر درچه ای، 
حسین خرازی، بی بی مریم بختیاری، نصرت سادات امین، رحیم ارباب، عناوین ۱3 شخصیتی هستند 
که در این برنامه به آنها پرداخته شده و معرفی می شوند.»فرمول جاذبه« کاری است از گروه معارف به 
تهیه کنندگی وحید ملتجی که روزهای زوج حوالی ساعت ۱۷:3۰ از شبکه دو سیما روانه آنتن می شود.

به بهانه هفته ملی کودک؛

»یکی بود یکی نبود؛ هفت روز هفت قصه« برگزار می شود
مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان گفت: این منطقه به مناسبت هفته ملی کودک ویژه برنامه قصه گویی 
»یکی بود یکی نبود« را با حضور قصه گویان مشــهور و کودکان با استعداد در زمینه قصه گویی برگزار 
می کند.علیرضا رفیعی اظهار کرد: هدف از برگزاری کارگاه قصه گویی این است که کودکان با قصه گویی 
آشنا شوند؛ البته زمان برگزاری این کارگاه را با کودکان هماهنگ کردیم تا بچه های مدارس بتوانند از 
مراکز فرهنگی، استفاده کنند و در این قصه گویی مشارکت فعال داشته باشند.وی تصریح کرد: قصه 
گویی در فرهنگ ما ریشه ای کهن دارد و به عنوان وسیله ای برای انتقال فرهنگ از آن استفاده می شود. 

بسیاری از آیات قرآن پر از حکمت هایی است که خداوند به صورت قصه به بشر انتقال داده است.

سرپرست شهرداری فالورجان:

 زیبایی محله ها و چشم اندازهای شهری نقش مهمی 
در ایجاد آرامش روانی شهروندان دارد

عملیات عمرانی ساماندهی محوطه، پیاده رو سازی و احیای فضای سبز ضلع جنوب بلوار 9دی واقع در 
محله انصار فالورجان به اتمام رسید. سرپرست شهرداری فالورجان از به پایان رسیدن عملیات عمرانی 
در این ساماندهی و محوطه سازی خبر داد و گفت: طرح ساماندهی قسمتی از پیاده رو و محوطه سازی 
پیرامونی آن در چهار فاز در دستور کار شهرداری فالورجان قرار گرفت که خوشبختانه با اتمام عملیات 
جدول گذاری، بلوکاژ ریزی و بلوک فرش سه فاز آن به طور کامل انجام شد و ظرف چند روز گذشته با 
خاکریزی باغچه ها و تست آبیاری تحت فشار به اتمام رسید. حمیدرضا نیکوصفت ، احیای فضای 
سبز در معرض خطر را از مهم ترین دستاوردها برای حفظ فضای سبز قلمداد کرد و گفت : با اعالم اینکه 
اجرای طرح ساماندهی فضای سبز موجب افزایش نشاط و کاهش میزان تنش در روابط اجتماعی 
می شود، طراحی و ایجاد فضای سبز که بخشی از چهره شهر را می سازد،از نیازهای ضروری و مطلوب 
زندگی شهرنشینی است که شهرداری در این خصوص اقدام به ساخت بوستان های محله ای کرده 
است. حمیدرضا نیکوصفت در پایان با بیان اینکه زیبایی محله ها و چشم اندازهای شهری نقش مهمی 
در ایجاد آرامش روانی شهروندان دارد، گفت: بعد از اتمام عملیات عمرانی با کاشت درخت در فضای 
سبز محوطه، سعی داریم فضای بصری زیبایی به آن داده و با توسعه سرانه فضای سبز، ایجاد چشم 

انداز و منظر مناسب شهری  را اجرایی کنیم.

خبر روزخبر خوان
معاون عمران شهری شهرداری 

اصفهان:

المان های معماری در طرح 
برتر بتنی سال اجرا می شود

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح 
چهار سطحی شهید ســردار سپهبد حاج قاسم 
ســلیمانی، امســال در نوزدهمیــن همایش 
گرامیداشت روز ملی بتن که توسط انجمن بتن 
ایران در تهران برگزار شد، به عنوان طرح برتر بتنی 
سال انتخاب شد.ایرج مظفر تاکید کرد: انتخاب 
پــروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیر همســطح 
چهار سطحی شهید ســردار سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی به عنوان طرح برتر بتنی سال افتخار 
دیگری برای عمران شهرداری اصفهان شد که 
با حمایت مهندسان، مشــاوران و پیمانکاران 
خود توانســت اثری ایجاد کند تا در مقایسه با 
پروژه های کل کشور مقام خوبی را به دست آورد.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان افزود: 
همایــش روز بتن و کنفرانس ملــی بتن همه 
ساله روزهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه برگزار و طرح هایی 
از سراسر کشــور در این همایش شرکت داده 
می شــود تا پس از بررســی، یک طرح دارای 
خصوصیات مورد نظر داوران انتخاب شود.وی 
تصریح کرد: در پــروژه مجموعه پل ها و تقاطع 
غیر همسطح چهار سطحی شهید سردار سپهبد 
حاج قاســم ســلیمانی پارامترهایی همچون 
وسعت کار، معماری، طرح سازه، صرفه جویی 
در هزینه ها، زمان و کیفیت اجــرا نظر داوران را 
به خود جلب کرد؛ شــهرداری اصفهــان با ارائه 
این طرح در همایش گرامیداشت روز ملی بتن 
توانســت یکی دیگر از پروژه های بزرگ شهر را 
به معرض نمایــش بگذارد.مظفر تصریح کرد: 
اثر این پروژه در شهر اصفهان به ویژه در منطقه 
۱۵ شــهرداری ملموس بوده اســت، زیرا تردد 
خودروهای سنگین از خیابان های این منطقه 
حذف شد، اجرای این پروژه همچنین بخشی 
از رینگ چهارم را تکمیل کرد.وی گفت: با اجرای 
المان های معماری در مجموعه پل ها و تقاطع 
غیر همسطح چهار سطحی شهید سردار سپهبد 
حاج قاســم ســلیمانی در این دوره مدیریت 
شهری، این پروژه می تواند یکی از ورودی های 

زیبای شهر اصفهان باشد.

رزمایش شهری 
موتورسواران 

قانونمند اصفهان
همزمان با آغــاز هفته نیروی 
انتظامــی به همــت پلیس 
راهور استان رزمایش شهری 
 موتور سواران قانومند اصفهان

 برگزار شد.

وز عکس ر

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اعالم کرد:

فضاسازی شهر  ، ویژه جشنواره فیلم کودک و نوجوان
مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان گفت: همزمان با برگزاری سی و چهارمین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، فضاسازی و 
آذین بندی شهر اصفهان انجام شد.حســن موذنی اظهار کرد: در این زمینه ۵۵ المان نگاتیو با موضوع جشنواره کودک و شــهید »علی لندی« نوجوان فداکار 
ایذه ای که برای نجات جان دو نفر خود را به دل آتش زد، در سطح مناطق پانزده گانه شهر اصفهان نصب شد.وی افزود: حدود یک هزار و ۵۰۰ پرچم ویژه جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان نیز در ۱۵ منطقه شهر اصفهان به اهتزاز درآمده است.مدیر عامل ســازمان زیباسازی شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
دیواره پازلی جهان نما واقع در میدان امام حسین )ع( نیز این هفته به موضوع جشنواره فیلم کودک و نوجوان و گرامیداشت علی لندی اختصاص یافته است.

مدیــر مرکز پایش و کنتــرل کیفی هوای شــهرداری 
اصفهان اظهار کرد: آلودگی های زیســت محیطی، کم 
آبی، خشکی هوا، ترافیک و مهاجرت بی رویه جمعیت 
از استان ها و شهرهای همجوار به شهر اصفهان ظرفیت 
بارگذاری در شــهر را به نقطه بحرانی رســانده است.
ابوالفضل خسروی افزود: یکی از دالیل کاهش کیفیت 
زندگی، خشــکی زاینده رود و بایر شــدن بسیاری از 
زمین های کشاورزی به دلیل نبود منابع آبی است که 
باعث شــده خاک های سطحی به ســطح شهر آمده 
و باعث آلودگی هوا شــود که این موضوع نیاز به توجه 
مسئوالن استانی و کشوری دارد تا بار دیگر زاینده رود 
را احیــا کنیم.مدیر مرکز پایش و کنتــرل کیفی هوای 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: یکی دیگر از آلودگی های 
این روزها، افزایش آلودگی ازن ناشی از فعالیت های 
صنعتی و حمل و نقلی در سطح شهر در فصول گرم سال 

است که باعث مشکالت ریوی، سرطان ها و مشکالت 
حساسیتی در شهروندان می شود که می طلبد با انجام 
فعالیت های زیرســاختی از جمله تولید خودروهای 
سالم و استاندارد، نظارت بر سیستم های حمل و نقلی، 
افزایش و توسعه سیستم حمل و نقل ریلی و توسعه 
مســیرهای دوچرخه و افزایش پیاده روی در شهر به 
کاهش آلودگی ها کمک کرد .خسروی گفت: مطالعه ای 
از سال 9۶ تا سال 99 توسط دانشگاه صنعتی و دانشگاه 
اصفهان با نظارت محیط زیست در زمینه مطالعه منشأ 
یابی و سیاهه انتشار شهر آلودگی هوای اصفهان انجام 
و بر اساس آن اطالعات خوبی جمع آوری شد که ارائه 
نتایج این مطالعات مســتلزم مطالعه مدل ســازی 
آلودگی هواست.وی با بیان اینکه مطالعه مدل سازی 
آلودگی هوا توسط کنسرســیومی در حال انجام است 
و توسط دانشگاه هواشناسی و محیط زیست پیگیری 

می شود تا پس از انجام آن به سمت تصمیم گیری های 
اجرایی مربوط به کاهش آلودگی هوا پیش برویم، اظهار 
کرد: در حال حاضر فاز نخســت انجام شده و فازهای 
بعدی نیز در حال پیگیری اســت.مدیر مرکز پایش و 
کنترل کیفی هوای شــهرداری اصفهان افزود: زمانی 
می توانیم در ارتباط با کاهش آلودگی هوا نتایج عملی 
موفق دریافت کنیــم که بر اســاس مطالعات علمی، 
برنامه ریزی، تصمیم گیری و برنامه های کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت را اجرایی کنیم؛ قطعا شهرداری 
در این زمینه نهایت تالش و اهتمام خود را به کار می گیرد 
همانگونه که برای توسعه مسیر اتوبوس های تندرو و 

دوچرخه در شهر تالش کرده است.

مدیر مرکز پایش و کنترل کیفی هوای شهرداری:

اصفهان، ظرفیت بارگذاری صنعتی، صنفی، شغلی و 
جمعیتی را ندارد
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مهارت مدیریت مالی و اقتصادی اگــر در کودکی آموزش 
داده شود، زمینه های تقویت هوش اقتصادی، کسب و کار و 
مهارت های کارآفرینانه را در او ایجاد می کند.پرورش هوش 
اقتصادی در کودک و آموزش راه هــای کارآفرینانه در نگاه 
کلی مفاهیمی هســتند که فهم آن برای خردسال دشوار و 
نیازمند سپری شدن مراحل زندگی به نظر می رسد تا فرد آن 
را به مرور و با آزمون و خطا کسب کند، اما وسیله  های ساده 
ای مثل قلک در کودکی نسل های گذشته به کسب مهارت 
اقتصــادی می انجامید. آموزش مهارت هــای اقتصادی از 
آن جا که با هوش ارتباط دارد از ســنین دوسالگی می تواند 
با رفتار هایــی مثل پس انداز، هدیــه دادن و انفاق آموزش 
داده شــود. پدر و مادر با رفتار درست در زمینه خرید وسایل 
منزل، گفت و گو درباره پس انداز و نظرخواهی از فرزندشان 
برای تهیه وسایل  مایحتاج او و برسی انواع مختلف کاال ها 
و قیمت آن ها می توانند به فرزندشــان ایــن مهارت مهم و 
کاربردی را آموزش دهند. گاهــی والدین باتالش خود هر 
آنچه فرزندشــان با قیمت های باال تقاضــا می کند را تهیه 
می کنند، اما این محبت به کودک نیســت بلکه ولخرجی و 
اســراف را  به جای آموزش صحیح خرید کردن و مدیریت 
مالی را  می آموزد. سیدعلی خالقی، پژوهشگر پژوهشگاه 

مطالعات آموزش  در بررسی عواملی که باعث توسعه سواد 
اقتصادی و کارآفرینانه در کودک می شود، بیان کرد: آموزش 
این ســواد در دنیای امروز از طریق بازی ها و انیمیشن ها یا 
تجربه مســتقیم کودک از طریق والدین یا مراکز آموزشی 
می تواند انجام شود. بنابراین، شاهد هستیم که انیمیشن ها 
و بازی هایی با مضامین اقتصادی و کارآفرینانه طراحی شده 
و بر کودکان عرضه می شود. همین طور، ارتباط مراکز پیش از 

دبستان و دبستان با محیط اطراف فعال است.
نگاه اقتصادی و کارآفرینانه چگونه در کودک رشد می یابد؟

سواد اقتصادی و و کارآفرینانه در فرزندان با توجه به بستر 
خانوادگــی و اجتماعی که کــودک در آن زندگــی می کند، 
متفاوت است. بیشتر کارآفرینان سنتی تجربه کار اقتصادی 
را در کودکی از پدر خود یا نزدیکان خود دیده اند و این سواد 
را به صورت غیررسمی و مســتقیم در بافت خانه یا محله و 

شهر تجربه کرده اند.
وی با اشاره به آموزش مهارت های اقتصادی در کودکی بیان 
کرد: امروزه فضای اقتصاد و کارآفرینی تغییرات زیادی کرده 
است و کســب و کار های دیجیتال مشاغل زیادی را به خود 
اختصاص داده اند و بیشتر غول های اقتصادی دنیا در این 

عرصه فعال هستند. 

دستاورد های بشری و یافته های علمی نشان می دهد سواد 
کارآفرینی و اقتصادی از طریق آموزش ممکن است و این 
آموزش را می توان از اوایل کودکی و دوره پیش از دبســتان 
آغاز کرد. نگرش هــای اقتصــادی و کارآفرینانه و عالقه به 
سازندگی و ریسک کردن و تجربه کردن را می توان به کودکان 

در این سن آموزش داد.
سیدعلی خالقی افزود: مولفه هایی مثل خالقیت، نوآوری، 
قدرت سازماندهی، شــناخت ارزش های بازار و کار و تعهد، 
اهمیت به پیشرفت و شوق ســازندگی از ویژگی های افراد 
کارآفرین است که باید تالش شود این ویژگی ها متناسب 
با رشد کودکان در قالب ســناریو های آموزشی برنامه ریزی 
شوند. طبیعتا توقع ما از کودک تاسیس یک شرکت نیست 
بلکه تسهیل ظرفیت های خالقانه و اســتقالل و اعتماد به 

نفس کودک برای تصمیم گیری است.
خالقــی، راهکار هایــی را برای آشــنایی کودک بــا دنیای 
اقتصادی عنوان کرد و گفت: با برنامه ریزی مناسب خانواده 
و مراکز آموزشی که کودک در آن قرار دارد، خوب است گاهی 
کودک به محیط بازار برده شــود تا با مفاهیمی مثل قیمت، 
خرید، سود و ضرر آشنا شود. تجربه خرید کردن کودک تحت 

نظر خانواده می تواند از اولین گام ها باشد.

آشپزی

 فوت و فن تهیه سرکه سیب 
در خانه

در این روزهای کرونایی در خانه دست به کار شوید و سرکه سیب درست کنید.
مواد الزم: سیب3 کیلو، سرکه سفید 3 فنجان ، شکر 3 قاشق 

غذاخوری، نمک 3 قاشق چای خوری، نخود20 عدد، آب  به میزان الزم
 طرز تهیه:  ابتدا سیب ها را با پوست خوب بشویید و بگذارید خشک شوند. سپس آنها را به چهار 
قسمت تقسیم کنید و هسته های آن ها را جدا کنید. سیب های خرد شده را در دبه ای مناسب 

بریزید. حدود یک چهارم دبه خالی باشد، دبه را نباید پر کرد. زیرا باید فضای خالی داشته باشد. 
سپس شکر، نمک، نخود و سرکه را با هم مخلوط کرده و با  آب داخل دبه بریزید. مراقب باشید 

آب، دبه را پر نکند. مواد داخل دبه را با قاشق چوبی خوب هم بزنید. پارچه ای روی دبه بگذارید و با 
کش دور آن را ببندید. این کار را به جای بستن در دبه انجام بدهید. چون در دبه ممکن است خوب 
بسته نشود و هوا و رطوبت وارد دبه شده و سرکه کپک بزند. بعد از بستن پارچه روی در دبه، آن 

را در جای گرم و تاریک بگذارید. تا 10روز اول هر روز در ظرف را باز کنید و مخلوط را با قاشق 
چوبی زیر و رو کنید. سیب ها را به سمت پایین دبه فشار دهید. بعد از 10 روز در ظرف را 
محکم ببندید و 10 روز دیگر زمان بدهید. در 10 روز دوم به هیچ عنوان در ظرف را باز 

نکنید. بعد از 20 روز سیب ها نرم شده و ته ظرف ته نشین می شوند. سرکه 
را حداقل 50 روز دست نزنید تا جا بیفتد. پس از این مدت سرکه 

آماده است. آن را درون پارچه تنظیفی صاف کنید و در 
بطری بریزید و در کابینت نگهداری کنید.

راهکارهایی برای ایجاد هوش اقتصادی در کودک

بازگشت »خندوانه« به آنتن تلویزیون اولین جزئیات از سریال امنیتی »سرجوخه« 
»خندوانه« با آمادگی و کسب سالمتی عوامل و دست اندرکاران پس از 
ابتال به کرونا، تدارک ویژه، خود را برای حضور مجدد در شبکه نسیم 
آماده می کند و در ابتدای شروع این دوره با یادآوری حضور عزیزانی 
که میهمان خندوانه بودند و لبخندشان ماندگار شد و دیگر در جمع 
ما نیستند، از جمله زنده یاد فتحعلی اویسی، حمیدرضا صدر، پرویز 
پورحسینی، حسین عرفانی و ... پخش جدید خود را آغاز می کند. » 
دست فرمون« و » دورهمی« نیز قرار است به آنتن تلویزیون بر گردند.

نویسنده سریال امنیتی اجتماعی »سرجوخه« از ویژگی های این 
قصه و دو شخصیت اصلی آن که یکی از اراذل کف خیابان و دیگری 
یک شاخ اینستاگرامی است،سخن گفت. سیدحسین امیرجهانی 
درباره این سریال که این روزها در حال تصویربرداری است، بیان کرد: 
نگارش این سریال از اوایل سال پیش شروع شد و ابتدای امسال به 
پایان رسید، فیلمنامه در 30 قسمت طراحی شده؛اما ممکن است یکی 
دو قسمت تغییرات داشته باشد.

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان بیان داشت: ســاماندهی بافت 
فرسوده شهری در طرح جهش تولید مسکن مد نظر قرار گرفته شده که با این 
اقدام از بحث الحاق و تجمع در شهر کاســته می شود. علیرضا قاری قرآن در 
خصوص نوسازی بافت فرســوده با اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار 
کرد: براساس این قانون دولت مصمم است تا در افق چهارساله، هر سال یک 
میلیون مسکن در کشــور تولید کند.وی در حاشیه هشتاد و چهارمین جلسه 
شورای مسکن اســتان اصفهان با بیان اینکه ساماندهی بافت های فرسوده 
شهری در این طرح مدنظر قرار گرفته شده، گفت: دیدگاه ما این است تا جایی 
که امکان پذیر باشد در قالب این طرح به بافت فرسوده شهرها ورود کرده که 
مسلما شهرداری اصفهان نیز مکلف است در این راستا قدم های جدی بردارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت: با توجه به قوانین مرتبط با 
تسهیالت و دفاتر تسهیلگری، در صورت اقدام جدی از سوی شهرداری می توان 
در راستای تولید مسکن جدید و یا بهسازی و نوسازی این محالت با سرعت 
عمل کرد.وی افزود: یکی از مزایای استفاده از ظرفیت موجود در بافت فرسوده 
این است که از بحث الحاق و تجمع در شهر کاســته می شود.  قاری قرآن در 
خصوص نتیجه اجرای طرح های تولید مسکن ســنوات قبل عنوان کرد: در 

استان اصفهان اختتامیه مسکن مهر برگزار و پرونده آن بسته شد چرا که همه 
واحدهای مسکن مهر یا به بهره برداری رسید و یا به شهرداری و مراجع سازنده 

تحویل داده شده است.
وی افزود: طرح جهش تولید مسکن در امتداد طرح اقدام ملی قرار دارد و این 
قوانین نیز کمک کننده اســت بنابراین در حال حاضر برنامه دولت تولید یک 

میلیون واحد مسکونی در سال برای کشور است. 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اذعان داشت: در راستای اجرای طرح 
اقدام ملی در این استان برای بعضی از شهرهای کوچک زمین به متقاضیان 
تحویل شده است تا در مدت زمان مشخص ساخت آن را انجام دهند و در دیگر 
موارد به تناسب مبالغ واریزی توســط متقاضیان به پروژه ها تخصیص داده 
شدند و در حال حاضر این پروژه ها فعال است. وی گفت: طرح جهش تولید 
مسکن براساس اطالعات، آمار و ظرفیت مورد نیاز در کل کشور برنامه ریزی 
شــده بنابراین مطابق با برنامه ای که پیش بینی شده برای استان اصفهان به 
این صورت است که ما در طول چهار سال چیزی حدود 130 هزار واحد نیاز به 
تولید مسکن داریم و بر همین اســاس می بایست یکهزار و 300 هکتار زمین 

تامین شود.

از ابتدای شــیوع ویروس کرونا تاکنون 100 موشــن گرافی، 50 کلیپ و 20 
انیمیشن با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب از طریق فضای مجازی برای 
دانش آموزان اصفهانی پخش شده است.معاون پرورشی و فرهنگی اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تولیدات فرهنگی شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در شبکه آموزشی شاد که تمامی دانش آموزان، اولیا 
و مربیان عضو آن هستند بارگذاری می شــود. مهدی اسماعیلی به فعالیت 
87 کانون فرهنگی تربیتی در سطح اســتان اصفهان اشاره کرد و گفت: این 
تولیدات همچنین در کانال ها و گروه های مجازی کانون های فرهنگی تربیتی 
توزیع می شــود تا اعضای این کانون ها نیز با شیوه های صحیح مصرف آب 
آشنا شوند.رییس خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان نیز گفت: از اواخر 

سال 1398 و پس از شیوع ویروس کرونا، خانه فرهنگ آب با همکاری اداره 
کل آموزش و پرورش اقدام به آموزش دانش آموزان ازطریق فضای مجازی 

کرد که با استقبال معلمان  و دانش آموزان روبه رو شده است.
زهره تشیعی افزود: قبل از  شیوع ویروس کرونا، ســاالنه بیش از 50 هزار 
نفر از دانش آموزان مقاطع تحصیلــی مختلف با حضور در خانه فرهنگ آب 
از نزدیک با روش های صحیح مصرف آب، اســتفاده از شیرآالت کاهنده و 
چگونگی بازچرخانی پساب آشنا می شــدند که امیدوارم این روند دوباره از 
سرگرفته شــود. وی گفت: با توجه به شرایط کرونایی ، در حال حاضر آبفای 
استان اصفهان آموزش 950 هزار دانش آموز در زمینه مدیریت مصرف آب 

را از طریق فضای مجازی و شبکه شاد دنبال می کند.  

مدیرعامل شرکت مهندســی فن آوران معادن و فلزات گفت: در حوزه صنایع 
معدنی همچون فوالد و آلومینیوم، دولت باید به فکر اکتشافات جدیدی جهت 
تامین مواد اولیه برای آن ها باشد و اگر این موضوع جدی گرفته نشود، تامین 
فوالد و آلومینیوم در سال های آینده با مشــکل روبه رو خواهد شد.شهریار 
طاهرپور اظهار کرد: شرکت مهندسی فن آوران معادن و فلزات در زمینه انتقال 
تکنولوژی و بومی ســازی صنایع فلــزی و معدنی فعالیــت می کند و دارای 
الیسنس تکنولوژی میدرکس، با سابقه 20 ساله و متشکل از 800 نفر پرسنل و 
200 نفر شاغل در بخش مهندسی و با حضور پررنگ جوانان، یکی از افتخارات 

صنعت فوالد کشور است.
وی با اشاره به فعالیت شرکت مهندسی فن آوران معادن و فلزات در حوزه های 
ساخت، خرید و مهندسی افزود: 3 شرکت در زیر مجموعه این شرکت مشغول 
کار هستند که فعالیت آن ها شامل ساخت قطعات مکانیکی، قطعات برقی 
و نصب است و فعالیت شــرکت مادر نیز معطوف به فعالیت های بازرگانی و 
مهندسی می شود.مدیرعامل شرکت مهندســی فن آوران معادن و فلزات از 
افزایش تعداد پروژه های این شرکت در سال های اخیر خبر داد و گفت: تعداد 
کارکنان این مجموعه گاهی از هزار نفر به دو هزار نفر نیز می رسد؛ همچنین تا به 

حال 15 پروژه در زمینه های ذوب و آهن اسفنجی انجام شده و کارفرمایان نیز 
از فعالیت های صورت گرفته توسط شرکت رضایت داشته اند.

وی با اشاره به این که چالش اصلی شرکت MMTE، توافق مالی با کارفرمایان 
است، خاطرنشان کرد: برای تاسیس شرکت آلومینیوم در زیرمجموعه شرکت 
مهندسی فن آوران معادن و فلزات امیدواری های زیادی وجود داشت اما این 
امر محقق نشد، البته این بحث در شرکت فوالد مبارکه در حال پیگیری است 
و تالش این مجموعه برای راه اندازی کارخانه آلومینیوم در گروه فوالد مبارکه 
است.طاهرپور با اشاره به همکاری شرکت مهندسی فن آوران معادن و فلزات 
با شــرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه در مقاطع مختلف یادآور شد: بحث 
احیا و پروژه بریکت سازی در شرکت فوالدسازی سفیددشت، مهم ترین پروژه 
مشترک ما با گروه فوالد مبارکه بوده است؛ همچنین اخیرا پروژه ای با شرکت 
فوالد مبارکه مطرح شده که امیدواریم در صورت توافق بتوانیم به طور مستقیم 

با این شرکت معظم همکاری کنیم.

تحریم؛ فرصتی برای بروز استعداد نیروهای جوان ایرانی
وی در خصوص نقش تحریم ها بر صنعت فوالد کشور تصریح کرد: تحریم 
یک فضای جدید را در کشــور ایجاد کرد که مهندســان و نیروهای جوان 
ایرانی بتوانند اســتعدادهای خود را بــه مرحله بروز برســانند؛ در ابتدای 
تحریم ها ما باید 95 درصد تجهیزات مورد نیاز خود را از خارج کشــور وارد 
می کردیم که این میزان واردات در حال حاضر بــه 10 درصد کاهش یافته 
اســت. طاهرپور اذعان داشــت: در حوزه صنایع معدنی همچون فوالد و 
آلومینیوم، دولت باید به فکر اکتشــافات جدیدی جهت تامین مواد اولیه 
برای آن ها باشــد و اگر این موضوع جــدی گرفته نشــود، تامین فوالد و 
آلومینیوم در سال های آینده با مشــکل روبه رو خواهد شد. وی در پایان 
با بیان این که به جز حوزه اکتشــافی »آلومینا« جاجرم)واقع در خراسان 
شمالی(، فعالیت اکتشافی دیگری برای آلومینیوم در کشور وجود ندارد، 
تاکید کرد: تنها یک کارخانه آلومینیوم در کشور مشغول به کار است اما باید 
احداث کارخانه آلومینا نیز مورد توجه قرار بگیرد؛ همچنین در مورد بوکسیت 

به دلیل وجود پتانسیل در کشور باید فعالیت های بیشتری صورت گیرد.

رکــورد تولیــد ورق ســازه های فــوالد در ذوب آهــن اصفهان شکســته 
شــد.مدیرعامل کارخانه ذوب آهــن اصفهان به توســعه و افزایش تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر اشاره کرد و گفت: ورق سازه های فوالدی 
یکی از این دست محصوالت است که با تولید 400 تن ورق سازه در ابعاد 300 
در 200 در یک شیفت 8 ساعته رکورد جدیدی ثبت شد، عالوه بر اینکه تولید 

آن در آینده به 600 تن در هر شیفت افزایش خواهد یافت.
منصور یزدی زاده با اشــاره به سیاست دولت برای ســاخت یک میلیون 
مسکن در سال، تاکید کرد: بخشی زیادی از این مسکن های ساخته شده 
را سازه های فوالدی تشــکیل خواهد داد که ورق سازه های فوالدی نقش 

اساسی در تحقق برنامه دولت در این زمینه دارد.
وی گفت: اره و دریل جدید خط تولید ریل برای افزایش ظرفیت تولید این 
محصول در کارگاه نورد 650 به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان راه اندازی 

شد تا افزایش چشمگیر تولید ریل را رقم بزند.
مدیرعامل کارخانه ذوب آهن اصفهان افزود: با بهره گیری از دانش تخصصی 
وهمت بلند آتشکاران ذوب آهنی گلوگاه فرآیند تولید ریل با اضافه کردن یک 
خط جدید اره ودریل برطرف شــد. مدیرعامل کارخانه ذوب آهن اصفهان 
افزود: برنامه ریزی و طراحی خط تولید ریل خریداری شده در ذوب آهن 
اصفهان بر اساس 120 متر تعریف شده اســت. از آن جایی که وزارت راه به 
تولید ریل بیش از 18 متر رضایت نداده بود بنابراین گلوگاهی ایجاد شده بود 

که با اضافه کردن اره و دریل این گلوگاه برطرف شد.
مهدی نصر، معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت نیز در خصوص پروژه 

تامین و نصب و راه اندازی اره و دریل جدید نورد 650 گفت: با توجه به تولید 
ریل در نورد 650 به عنوان یک محصول استراتژیک و لزوم افزایش ظرفیت 
و کیفیت محصول تولیدی، با وجود تحریم های ظالمانه، برای تامین یک 
دستگاه اره و دریل مخصوص ریل با ظرفیت برش و سوراخ کاری حدود 39 
تن بر ساعت برای ریل از شرکت لینزینگر اتریش به عنوان یکی از معتبرترین 
شــرکت های دنیا در این زمینه برنامه ریزی شد و در حال حاضر در مرحله 
تست و راه اندازی اســت.ذوب آهن اصفهان، اولین و بزرگ ترین کارخانه 
تولیدکننده فوالد ســاختمانی و ریــل در ایران و بزرگ تریــن تولید کننده 
محصوالت طویل در خاورمیانه است که با ظرفیت 3 میلیون و 600 هزارتن 

فوالد، انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی را تولید می کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

بافتفرسودهشهریازطریقطرح»جهشتولیدمسکن«ساماندهیمیشود

آشناییدانشآموزاناصفهانبامدیریتمصرفآبازطریقشبکهشاد

تالشبرایراهاندازیکارخانهآلومینیومدرفوالدمبارکه

رکوردتولیدورقسازههایفوالددرذوبآهناصفهان
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