
نشست رونمایی از ۲۰۰ ویدئوی داستان های ناگفته اصفهان در اتاق بازرگانی استان با تاکید 
بر لزوم توجه به مقوله گردشگری اصفهان برگزار شد؛

به خاطر اقتصاد
3

 چشم های به راه مانده 
 سه هزار خانواده اصفهانی متقاضی گرفتن فرزند در صف انتظار؛ 

5

رییس اتاق اصناف اصفهان:

اصناف اصفهان تا پایان این 
هفته باید واکسینه شوند

ذوب آهن- استقالل در فوالد شهر؛

میزبانی دشوار

رییس شورای هماهنگی نظام پزشکی 
چهارمحال و بختیاری می گوید وقوع پیک 

ششم با شرایط فعلی قطعی است؛

سریال تکراری حذف عجوالنه 
محدودیت ها

3

4

6 5

 مرکز جراحی محدود زیبایی در
 شهرک  سالمت اصفهان افتتاح شد؛

گامی برای گسترش جراحی 
زیبایی در نصف جهان

3

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان:

کارگاه های تولیدی در آستانه 
تعطیلی است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

خارج شدن 
پروژه های 

منطقه یک تا 
پایان سال از 

بالتکلیفی

حذف ارز 4200 
تومانی به 

صالح نیست
73

آگهی مناقصه 

آگهی مزایده 

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهر 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار

شهرداری خمینی شهر

م الف:1208859

م الف:1212041

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید:
موضوع مناقصه: اجاره نیسان کمپرسی و پرس

- مبلغ اولیه اعتبار: 40/000/000/000 ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 2/000/000/000 ریال

- محل تامین اعتبارات: اعتبارات شهرداری
- مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/8/15

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/8/16
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 1400/8/26

- اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار در نظر دارد برابر ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون و تشکیالت سازمان اوقاف 
و امور خیریه نسبت به واگذاری به اجاره سه قطعه باغ متعلق به موقوفه آقا محمد نصیر، یک قطعه باغ متعلق به موقوفه 

سید علی و سید محمود، یک قطعه باغ متعلق به موقوفه بابا ترک، یک قطعه باغچه متعلق به  موقوفه کربالئی محمود 

بابا سلطانی، چهار قطعه زمین مزروعی متعلق به موقوفه مشــهدی فتح اله واقع در روستای تیدجان، دو قطعه زمین 

مزروعی متعلق به موقوفه رضا قلی قودجانی واقع در روستای قودجان، دو قطعه زمین مزروعی متعلق به موقوفه حاج 

محمد تقی واقع در بابا سلطان و یک قطعه زمین مرتع متعلق به موقوفه آقا میرزا جعفر را از طریق انتشار آگهی مزایده 

طبق مقررات تا روز شنبه مورخ 1400/08/15 اقدام نماید.

متقاضیان می توانند در معیت نماینــده این اداره از محل وقوع رقبات مورد مزایده بادید بعمل آورده و یا جهت کســب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن 57232263-57232163 تماس حاصل فرمایند.

چاپ دوم

وقتیخریدناتومبیلکارکردههمرویامیشود؛

رستاخیزبازارماشیندستدوم!
3

بازار تاریخی اصفهان، بمب ساعتی در انتظار انفجار
 گزارشی از یک بازدید رعب آور؛

7

کشاورزان اصفهانی:
  منتظر می مانیم

  نماینده اصفهان بیاید 
و با او نماز باران بخوانیم

 استقبال از مربی 
تیم ملی کشتی فرنگی 

در اصفهان

 مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات
 معدنی استان بیان کرد:

 زنده شدن زاینده رود،
 شاه کلید رفع فرونشست

3

7

6 6

درباره »سوشا مکانی«
 که مسیر منفورشدن را برگزیده است؛

عشق، منطق، انتقام!

5

 واقعیت های علمی درباره واکسن چینی
 چه می گویند؟

سینوفارم ؛ 
واکسِن پر حرف و حدیث!

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

5

امیرخطه 
خط، باردیگر 

سرآمد شد
8

آمادگی 
مدارس 

اصفهان برای 
بازگشایی 
حضوری

م
سنی

: ت
س

عک

آگهیمزایده)نوبتاول(

جوادنصری-شهرداربهاران مالف:1208313

شهرداری بهاران در نظر دارد با استناد مجوز شماره 00/2908 مورخ 1400/06/23 شورای اسالمی شهر بهاران نسبت به 
فروش یک دستگاه پرس زباله قابل نصب بر روی شاسی کامیون 6 تن ساخت شرکت یاررس پویا از طریق مزایده 

اقدام نماید.

متقاضیان می توانند به منظور آگاهی از شرایط مزایده و دریافت و تحویل مدارک شرکت در مزایده همه روزه به جز ایام 

تعطیل از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/08/15 به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 

زمان تحویل پیشنهادات: روز دوشنبه 1400/08/17
زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز سه شنبه 1400/08/18

تلفن تماس: 37254005 

آگهیمناقصه)نوبتاول(

جوادنصری-شهرداربهاران مالف:1208315

شــهرداری بهاران در نظــر دارد با اســتناد مجوز شــماره 00/2908 مورخ 1400/06/23 شــورای اســالمی شــهر 
 بهاران نســبت به خریــد و نصب دو دســتگاه اطاق کمپرســی قابــل نصب بر روی شاســی دو دســتگاه کامیون

 ایویکو تیپ   MI -180 E 28 )ظرفیت 18 تن( وکامیون ایســوزو تیپ NPR70L )ظرفیت 6 تن( با اعتباری معادل 

2/350/000/000 ریال از محل اعتبارات شهرداری و از طریق مناقصه اقدام نماید.

فروشندگان و شرکت های سازنده می توانند به منظور آگاهی از شــرایط مناقصه و دریافت و تحویل مدارک و اسناد 

مناقصه همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/08/15 به امور مالی 

شهرداری مراجعه نمایند.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 

زمان تحویل پیشنهادات: روز دوشنبه 1400/08/17
زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز سه شنبه 1400/08/18

تلفن تماس: 37254005 

چاپ دوم

چاپ دوم
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واکنش اتحادیه اروپا به اقدام عجیب »اردوغان«
رییس پارلمان اروپا به تهدید »رجب طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه درباره اخراج سفرای ۱۰ 

کشور از آنکارا واکنش نشان داد.
»دیوید ساسولی« در پیامی توئیتری نوشت: »اخراج ۱۰ سفیر نشانه حرکت مستبدانه دولت ترکیه 
است. ما مرعوب نخواهیم شــد.« این مقام اروپایی بار دیگر در این پیام توئیتری خواستار آزادی 

»عثمان کاواال« شد.
رییس جمهور ترکیه گفت: سفرای ۱۰ کشور از جمله آلمان و ایاالت متحده که خواستار آزادی »عثمان 

کاواال« شده بودند، عنصر نامطلوب اعالم خواهند شد.
وی با اشاره به اصطالحی که در دیپلماسی به کار می رود و به معنای اولین قدم قبل از اخراج است، 
گفت: من به وزیر خارجه کشورمان دســتور داده ام که این ۱۰ سفیر را در اسرع وقت به عنوان عنصر 

نامطلوب اعالم کند.

افشای جزییات جدید از فعالیت موساد در ترکیه
با انتشار جزییات جدیدتر از نحوه فعالیت عوامل موســاد در ترکیه در رسانه های این کشور، نایب 
رییس پیشــین موســاد ضمن »مبالغه آمیز« خواندن این گزارش ها، مدعی شد که آنکارا در این 

خصوص »اغراق« می کند.
روزنامه ترکیه ای »صاباح« نزدیک به دولت این کشور، جمعه پیش از اقدام نیروهای امنیتی این 
کشور در شناسایی و بازداشت اعضای یک گروه پانزده نفره از جاسوسان دستگاه جاسوسی رژیم 

صهیونیستی خبر داد، جزییاتی از نحوه عملکرد یکی از اعضای اصلی این گروه منتشر کرد.
»رام بن باراک« نایب رییس پیشین موساد و عضو کنونی کنست در واکنش به دستگیری اعضای 
باند جاسوسی موساد در ترکیه مدعی شــد که گزارش های ترکیه در این خصوص »مبالغه آمیز« 

است.

واشنگتن خواستار بازگشت کره شمالی به میز مذاکرات شد
نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی وارد سئول، پایتخت کره جنوبی شد و از کره شمالی خواست 

تا از تنش زایی بیشتر خودداری کرده و در گفت وگوی پایدار و اساسی شرکت کند.
به نقل از رویترز، »ســونگ کیم«، نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی وارد سئول، پایتخت کره 
جنوبی شد. گفته شده ســفر نماینده آمریکا چند روز پس از شلیک موشــک بالستیک جدید از 

زیردریایی توسط کره شمالی انجام می شود که انتقاد واشنگتن را به همراه داشت.
آمریکا پس از آزمایش بالستیک اخیر کره شمالی، خواستار بازگشت این کشور به مذاکرات با هدف 

خلع سالح اتمی در ازای کاهش تحریم ها شده است.

دفتر »حریری« خبر جراحی او را تکذیب کرد
دفتر رییس جریان المستقبل و نخست وزیر پیشین لبنان انجام عمل جراحی برای او در پاریس 
را تکذیب کرد. به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، دفتر سعد حریری، رییس جریان المستقبل و 
نخست وزیر پیشین لبنان با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد، در برخی سایت ها و شبکه های اجتماعی 
خبری درباره وضعیت جسمانی حریری و عمل جراحی او در پاریس منتشر شده که باید توضیح 
دهیم این خبر مربوط به سال ۲۰۱۹ است و حریری در صحت و سالمت کامل قرار دارد و هیچ گونه 

اقدام پزشکی انجام نداده است.
این دفتر در ادامه بیانیه خود از رسانه ها خواست در انتشار خبرهای مربوط به حریری و منابع آنها 
دقت کنند. پیش تر اخبار ضد و نقیضی از عمل جراحی ســعد حریری در بیمارســتانی در پاریس 

منتشر شده بود.

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن نظام و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسالمی:

شاخص اصلی وحدت، فلسطین است

در خجسته ســالروز والدت باســعادت پیامبر رحمت حضرت محمد 
مصطفی)ص( و حضــرت امام جعفر صــادق)ع(، رهبر معظم انقالب 
اســالمی در دیدار جمعی از مســئوالن نظام و مهمانان شرکت کننده در 
کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی، دو وظیفه مهم برای امت اسالمی 
را »تبیین و ترویج جامعیت اسالم در همه شئون زندگی بشر« و »تقویت 

اتحاد مسلمانان« خواندند. 
حضرت آیت ا... خامنه ای با تبریک این دو میالد مســعود به ملت ایران 
و به همه امت اســالمی و آزادگان جهان، والدت حضرت ختمی مرتبت 
را حادثه ای بســیار عظیم و ســرآغاز دوره ای جدید از تفضالت الهی در 
زندگی بشــر خواندند و افزودند: خداوند با ابالغ برنامه کامل ســعادت 
بشر به پیامبر، او را مامور به اجرا و مطالبه این برنامه از پیروان خود کرد 
بنابراین مؤمنین در هر دوره ای از زمان باید وظایف خود را بشناسند و به 

آن عمل کنند.
در ادامه گزیده ای از بیانات رهبر انقالب را می خوانید:

*قدرت های سیاســی و مادی از گذشــته اصرار دارند که اســالم را نه 
یک دین جامــع و دارای برنامه برای همه شــئون زندگی بشــر، بلکه 
منحصر در عمل فردی و عقیده قلبی معرفی و با تئوریزه کردن آن از زبان 
نویسندگان و روشنفکران، اینگونه القا کنند که اسالم در مسائل مهمی مانند 
»تمدن سازی و مدیریت جامعه«، »اقتصاد و تقسیم قدرت و ثروت«، 
»جنگ و صلح«، »سیاست داخلی و خارجی«، »اقامه عدل و مقابله با 

ظلم و اشرار« نه مرجع فکری است و نه راهنمای عملی. متون اسالمی 
صریحا چنین برداشتی از اسالم را نفی می کند.

* مطالبه نظم اجتماعی در اسالم بدون توجه به مسئله حاکمیت و تعیین 
امام ممکن نیست و در قرآن نیز از پیامبران به عنوان امام یعنی رهبران و 

فرماندهان جامعه یاد شده است.
* تبیین جامعیت اســالم در همه شــئون وظیفه علما، روشــنفکران، 
محققان و استادان جهان اسالم اســت. البته جمهوری اسالمی در این 
زمینه وظیفه سنگین تری برعهده دارد و مسئوالن کشور به ویژه مسئوالن 

فرهنگی باید به وظیفه خود عمل کنند.
* اتحاد مســلمانان فریضه ای قطعی و دســتور قرآنی است؛ وحدت 
اسالمی یک امر اصولی است نه امر تاکتیکی و مخصوص شرایط خاص، 
و این هم افزایی موجب قوی شدن مسلمانان می شود تا در ارتباطات با 

کشورهای غیر اسالمی نیز با دست پر وارد تعامل شوند.
* امروز کلمه شیعه و سنی در ادبیات سیاسی آمریکایی ها هم وارد شده 

در حالی که آنها با اصل اسالم مخالف و دشمن هستند.
* انفجارهای تاسف بار و گریه آور اخیر در مساجد افغانستان علیه مردم 
مسلمان و نمازگزار از جمله همین حوادث است که به دست داعش انجام 

شد و آمریکایی ها صراحتا بیان کرده بودند ما داعش را ایجاد کردیم.
*گردهمایی و اجتماعات ساالنه در موضوع وحدت کافی نیست. در این 
زمینه باید بحث، تبیین، تشویق، برنامه ریزی و تقسیم کار دائمی انجام 

شود و به عنوان نمونه در همین قضیه افغانستان، یکی از راه های جلوگیری 
از حوادث، حضور مسئوالن محترم کنونی این کشور در مراکز و مساجد و یا 

تشویق برادران اهل سنت به حضور در اجتماعات مشترک است.
* تامین هدف مهم ایجاد تمدن نوین اسالمی جز با اتحاد شیعه و سنی 
ممکن نیست. شــاخص اصلی برای اتحاد مسلمانان قضیه فلسطین 
است و هر چه جدیت بیشتری برای احیای حقوق فلسطینیان به خرج 

داده شود، اتحاد اسالمی تقویت می شود.
*اقدام بعضی دولت های منطقه برای عادی سازی روابط با رژیم غاصب 
صهیونیستی گناه و خطایی بزرگ است؛ این دولت ها باید از این حرکت 

و راه ضد وحدت اسالمی برگردند و خطای بزرگ خود را جبران کنند.
* امروز بیش از هر چیز به پایداری نیــاز داریم. با پایداری و مقاومت و 

تحمل فشارها و مشکالت، راه را ادامه دهید و متوقف نشوید.
* در مقوله عدالت نیز مسئوالن مخاطب اول هستند. در همه تصمیمات 
و مقررات باید مسئله عدالت مورد توجه باشد و در مواردی که الزم است 

پیوست عدالت برای تدوین و اجرای آنها در نظر گرفته شود.
*گاهی در فضای مجــازی با خالف گویی، تهمت و قــول بغیر علم، بر 
خالف عدالت رفتار می شــود که هم افرادی که با این فضا سر و کار دارند 
و هم کسانی که مســئولیت آن را در اختیار دارند باید مراقبت کنند. باید 
یاد بگیریم عادالنه رفتار کنیم و حتی در موقعیتی که حرف کسی را قبول 

نداریم، مخالفت خود را با تهمت، دروغ و اهانت آلوده نکنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با اقدام 
FATF در قرار دادن مجدد نام ایران در لیست سیاه 

این گروه، تغییر تازه ای در مراودات ما رخ نمی دهد.
مصباحی مقدم با بیان اینکه با قــرار گرفتن مجدد 
نام ایران در لیســت ســیاه FATF تغییر تازه ای در 
مراودات تجاری ایران رخ نمی دهد، گفت:  FATFنه 
داغی دارد و نه درفشی. فقط در این حد اعالم می کند 
که کشور ها غیرهمکار هستند و در این موضوع نتیجه 
را دولت ها و شرکت ها می گیرند. غالمرضا مصباحی 
مقدمی درباره قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست 
سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به » FATF« و 
وضعیت مراودات اقتصادی ایــران اظهار کرد: گروه 
ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک بار لیست خود را بروز 
کرده و گزارش جدید ارائه می دهد. وی اضافه کرد: اگر 
کشوری شروط این گروه را پذیرفته و به آن عمل کرده 

باشد، از این لیست حذف می شود در غیر این صورت 
اسم آن تکرار می شــود؛ بنابراین هیچ اتفاق تازه ای 
رخ نخواهد داد، چون کار FATF همین است. عضو 
 FATF :مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد
در مورد برخی کشور ها اعالم می کند که این کشور ها 
در لیست کشور های غیرهمکار هستند؛ معنا و مفهوم 
آن این است که این کشور ها استاندارد های این گروه 
را رعایت نکردند. مصباحی مقدم خاطرنشــان کرد: 
در واقع ایــن گروه نه داغی دارد و نه درفشــی. فقط 
در این حد اعالم می کنند که این کشور ها غیرهمکار 
هستند و در این موضوع نتیجه را دولت ها و شرکت ها 
می گیرند. وی اضافــه کرد: اگر کشــور ها بخواهند 
می توانند به توصیه های این گروه ترتیب اثر بدهند، 
معنای آن این است که این هشدار را جدی تلقی کرده 
و بر اســاس آن در تعامالت اقتصادی خود احتیاط 

می کنند، در کشــوری ســرمایه گذاری نکرده و یا با 
شرکتی که منطبق با شــرایط مقرر در FATF عمل 
نمی کند، تعامل نمی کنند، اما اگر بخواهند همچنان 
ادامه بدهند هم می توانند به مراودات خود ادامه دهند 
و کسی نمی تواند مانع آن ها شــود. این کارشناس 
مســائل اقتصادی این موضوع را غیر از تحریم های 
آمریکا عنوان کرد و گفت: تحریم های آمریکا از نوع 
تحریم هایی است که اگر کسی رعایت نکند، نمی تواند 
با این کشور تجارت کند و اگر کسی تخلف کند، توسط 
این کشور تنبیه شده و جریمه خواهد شد در حالی که 

FATF چنین ترتیب اثر هایی ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF اتفاق تازه ای نیست

جواد اوجی، وزیر نفت دستور لغو استخدام دختر عضو کمیسیون انرژی را صادر کرد و همچنین فرآیند جذب همه قبول شدگان در آزمون جذب مدت معین نوین 
که در دوران زنگنه به صورت غیرشفاف و رانتی برگزار شده بود، نیز متوقف شد.  خبرگزاری فارس در خبری مدعی شد: ماجرا از این قرار است که در دولت دوازدهم 
و دوران ریاست زنگنه بر وزارت نفت، بحث جذب فارغ التحصیالن نخبه دانشگاهی در قالب مدت معین نوین پیگیری می شود؛ اما در واقعیت اتفاقات دیگری 
می افتد. نفیسه سنگدوینی، دختر رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس از این 75۰ نفری بود که ظاهرا با چانه زنی این نماینده با بیژن زنگنه در 
لیست قرار گرفت. ســپس دوباره این 75۰ نفر برای تعیین تکلیف به مرکز ارزیابی رفتند و از این تعداد 6۰ نفرشان مورد پذیرش قرار گرفتند. وزیر نفت نیز که از 
فرآیند غیرشفاف و رانتی طی شــده در جذب مدت معین نوین در دولت قبل مطلع نبود، این پیگیری رمضانعلی سنگدوینی را به مهدی علی مددی، سرپرست 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت ارجاع می دهد. وزیر نفت دستور بررسی آزمون اعالم نشده و غیرفراگیر سال ۹۹ که بدون اطالع بسیاری از 

متقاضیان برگزار شده را صادر کرده است و جذب تمامی افرادی که ذیل آن آزمون پذیرش شده اند، متوقف شده است.

دستور لغو استخدام دختر نماینده مجلس در وزارت نفت صادر شد
چهره اصولگرا: 

همه اعضای نظام باید به 
»رییسی« کمک کنند

خبر روز

وز عکس ر

اجالس رهبران 
اتحادیه اروپا در 

بروکسل

دلیل سیلی خوردن استاندار آذربایجان شرقی چه بود؟
مراسم تودیع و معارفه استاندار جدید آذربایجان شرقی در حالی برگزار شد که یکی از حاضران جلسه 

با رفتن روی سن سالن محل سخنرانی به استاندار جدید سیلی زد.
سیلی زدن به استاندار بارتاب زیادی در رسانه ها داشته اســت. دادستان تبریز نیز ساعتی پس از 
انتشار فیلم سیلی زدن به عابدین خرم استاندار استان آذربایجان شرقی، دستور پیگیری را صادر 

کرد. 
خرم استاندار آذربایجان شرقی در گفت وگو با صداوسیما درباره این اتفاق گفت: »این فرد به من 

سیلی زده، چون همسرش را یک مرد واکسن زده...« 
زین العابدین رضوی خرم ایــن  که فرد مورد نظر، هــم کار جدیدش بوده، فرزند شــهید یا کارمند 

کارگزینی سپاه بوده، را نیز دروغ خواند.

واکنش وزیر کشور به سیلی خوردن استاندار
احمد وحیدی، وزیر کشور به سیلی خوردن استاندار آذربایجان شرقی در مراسم معارفه خود واکنش 
نشان داد. وزیر کشور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: مسئول در نظام مقدس جمهوری 
اســالمی، چون در راه خدمت به بشــریت و مخلوقات خدا و به خاطر رضای حق تعالی در خدمت 

مخلوق است، از سیلی و توهین نمی هراسد.

چندین سایت مرتبط با ایران در آذربایجان فیلتر شدند
بی بی سی نوشــت: گزارش ها حاکی از آن است که چند وب ســایت مرتبط با ایران، در جمهوری 

آذربایجان غیرقابل دسترسی شده اند.
به جز از دسترس خارج شدن این وب ســایت ها، وب سایت خبری باکوپســت می گوید: »وب 
سایت ها و مجموعه های مذهبی که ایدئولوژی نظام جمهوری اسالمی ایران را ترویج می کنند و در 

کانال های یوتیوب برای جمهوری آذربایجان پخش می شوند هم مسدود شده اند«.
پیش از این عباس موسوی، ســفیر ایران در جمهوری آذربایجان گفته بود سالنی که ایرانیان برای 

برگزاری نماز از آن استفاده می کردند از سوی مقام ها مهر و موم شده است.

رافائل گروسی:

 دیدار با وزیر خارجه ایران بسیار اهمیت دارد
مدیرکل آژانس بین الملل انرژی اتمی در مصاحبه با شبکه »ان بی سی نیوز« بار دیگر ابراز امیدواری 
کرد بتواند به زودی با وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کند و این دیدار را بسیار 
بااهمیت خواند. گروسی در این مصاحبه که هنگام حضور او در واشنگتن انجام شده، گفت: من هرگز 
با وزیر خارجه جدید صحبت نکرده ام. امیدوارم بتوانم به زودی فرصتی برای مالقات با او داشــته 
باشم، زیرا این بسیار مهم است؛ بنابراین وقتی مشــکلی پیش می آید، وقتی سوء تفاهمی وجود 
دارد، وقتی اختالف نظر وجود دارد، می توانیم درباره آن صحبت کنیم. من قبال این )امکان( را داشتم.

کنایه »اولیانوف« به اظهارات امیرعبداللهیان
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی واقع در وین با انتشــار توئیتی به اظهارات امیر حسین 

امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان واکنش نشان داد.
اولیانوف نوشت: »»به زودی«؛ کسی می داند این واژه به صورت عملی به چه معناست؟«

گفتنی است که این دومین بار طی هفته های اخیر است که نماینده روسیه نارضایتی خود از مواضع 
ایران در قبال مذاکرات را نشان می دهد. 

کافه سیاست

یک فعال سیاســی اصولگرا عنوان کرد: در 
وزارتخانه باید کنترل وجود داشــته باشد و 
تشویق و تنبیه درنظر گرفته شود، جایی که نه 
تنبیه وجود دارد و نه تشــویق، امکان اشتباه 

باال می رود.
 »احمــد کریمــی اصفهانــی«، در رابطه با  
اقدامات بدنه کابینه و وزرا برای ادامه مسیر 
آیت ا...رییسی و تزریق امید به جامعه، اظهار 
کرد: بــرای اینکه بتوانیــم اهدافی که دولت 
دنبال می کند و مردم به اســتناد به آنها رای 
داده اند را به دســت بیاوریم، باید تمهیداتی 
اندیشیده شود تا این سرمایه از دست نرود. 
 وی افــزود: در یــک مجموعــه، وزارت و 
مدیریت های میانی همه و همه باید تالش 
کنند، تنها مهم این نیســت که کسانی که در 
رأس نهادها هستند، شایســته باشند بلکه 
باید نظارت باشــد که همه افــراد بدنه یک 
وزارتخانه، افرادی شایسته و کارآمد باشند. 
ما زمانی می توانیم پاســخگو باشیم که همه 
بدنه وزارتخانه مثل رأس آن پاسخگو باشند 
و این یعنی حفظ ارثیه و انگیزه آقای رییسی. 
کریمی اصفهانی خاطرنشان کرد: تغییرات 
و تمهیدات باید همواره از باال به پایین دیکته 

شود. 
خود رییــس جمهور در رأس بایــد عملکرد 
جهادی داشــته باشــد یک رده پایین تر هم 
کارگزارانی هســتند که رییس جمهور معین 
می کند و باید راه  آقای رییسی را ادامه بدهند.  
وی تصریح کرد: دولت کارا دولتی اســت که 
همه بدنه دولت به همان صورت که رأس کار 
می کند، کار کنند. به نظر من این اتفاق نیفتاده 
و برخی چــرخ دنده ها مشــکل کار می کنند 
و روغن کاری نشــده اند و این موارد به پای 
رییس مجموعه گذاشــته می شود. کریمی 
اصفهانی با تاکید بر اینکه همه اعضای نظام 
باید به رییســی کمک کنند، گفــت: در نظام 
جمهوری اسالمی که قوای متعددی دارد اگر 
همکاری قوا با هم نباشــد تمام وقت صرف 
مقابله با هم می شــود، در نظــام جمهوری 

اسالمی هر سه قوه باید در کنار هم باشند.

اقدام بعضی دولت های منطقه برای عادی سازی 
روابط با رژیم غاصب صهیونیستی گناه و خطایی بزرگ 
است؛ این دولت ها باید از این حرکت و راه ضد وحدت 

اسالمی برگردند و خطای بزرگ خود را جبران کنند

بین الملل
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رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

سامانه دوم آبرسانی اصفهان، نیازمند 200 میلیارد تومان اعتبار است
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان مشکل اصلی به بهره برداری نرسیدن مرحله اول 
سامانه دوم آبرسانی این خطه را کمبود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار دانست.  نعمت ا... اکبری افزود: علت 
اجرا نشدن گام اول سامانه دوم آبرسانی به اصفهان مخالفت استان همجوار نیست  بلکه تنها دلیل 
آن نبود اعتبارات است. وی همچنین با اشاره به اینکه مهم ترین و اصلی ترین مشکل مردم اصفهان 
آب است که تمام مشکالت تحت پوشش آن قرار می گیرد، ادامه داد: احیای زاینده رود مطالبه جدی 
مردم استان است. وی ادامه داد: اجرای مرحله دوم مترو در اصفهان و جایگزینی حمل ونقل عمومی 
و جلوگیری از تردد خودروهای شخصی با شیوه های مختلف و بازسازی اتوبوس های شهری و  اجبار 
نکردن صنایع به استفاده از سوخت مازوت همچون شهید منتظری از راه های کاهش آلودگی هواست. 
اکبری ادامه داد: یکی دیگر از مشکالت اساسی استان اصفهان تخصیص نیافتن اعتبارات الزم و عدم 
آزادسازی مسیر برای اجرای قطار سریع و ســیر اصفهان- تهران است که با اجرای این طرح از تردد 
حجم وسیعی از خودروهای شخصی از اصفهان به تهران و برعکس جلوگیری خواهد شد. وی، دلیل 
اصلی تمام مشکالت در استان اصفهان را کمبود بودجه و عدم تخصیص اعتبارات الزم خواند  و گفت: 

به منظور اجرای سریع قطار اصفهان-تهران به ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان:

کارگاه های تولیدی در آستانه تعطیلی است
رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: ۶ سال است که هیچ هنرمند صنایع دستی در اصفهان بیمه 
نشده  و این امر بیانگر ضعف در معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی است. عباس شیردل با 
بیان اینکه فعاالن حوزه صنایع دستی در کشور و به ویژه در استان اصفهان همچنان با مشکالت زیادی 
که ناشی از شیوع پاندمی کرونا برای آنها ایجاد شده اســت، گرفتار هستند، گفت: باید توجه داشت 
که روز به روز قیمت مواد اولیه برای تولید صنایع دستی افزایش می یابد و این در حالی است که بازار 
فروش این محصوالت راکد است. وی با بیان اینکه به رغم تغییر وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری همچنان در معاونت صنایع دستی شاهد هیچ گونه تحولی نبوده ایم، ابراز داشت: انتظار ما 
ساماندهی هر چه زودتر این بخش از وزارت خانه است. وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولید 
صنایع دستی اصفهان به دلیل نبود بازار فروش و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه در آستانه تعطیل 
شدن هستند، ابراز داشت: هنوز گردشگری برای اصفهان در دوران پســا کرونا برنامه ریزی نشده و 

نمایشگاهی برای حمایت از فعاالن این بخش برپا نشده است.

ثبت نام مجردها برای مسکن فعال در حد پیشنهاد است
در حال حاضر چهار گروه از افراد مجرد امکان ثبت نام در طرح جهش تولید و تامین مسکن را دارند. 
گروه اول مردان مجردی هستند که قبال ازدواج کرده و اکنون مجرد سرپرست خانوار تعریف می شوند. 
اگر آقا و خانمی مجرد اما سرپرست خانوار باشد، می تواند در این طرح شرکت کند به این معنی که قبال 
ازدواج داشته و اکنون با فرزندان خود زندگی می کند. بنا به گفته محمود محمودزاده، معاون وزیر راه 
و شهرسازی همچنین معلولین جسمی حرکتی با ۲۰ سال سن اعم از مرد و زن می توانند در این طرح 
شرکت کنند. نخبگان علمی با تایید بنیاد ملی نخبگان هم می توانند در طرح نهضت ملی مسکن شرکت 
کنند و محدودیتی برای مجرد بودن آنها وجود ندارد. استثنایی هم وجود دارد و آن اینکه خانم هایی که 
ازدواج نکردند؛ اما ۳۵ سال آنها تمام شده است نیز می توانند در این طرح شرکت کنند ولی این استثنا 
شامل حال مردان نمی شود. ممکن است افراد مجردی که خارج از شمول چهارگانه قرار دارند و برای 
ثبت نام در طرح جهش تولید و تامین مسکن اقدام می کنند با خطای سیستم مواجه نشوند؛ اما تا 
زمانی که پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی شکل اجرایی و قانونی به خود نگیرد طبیعتا امکان دعوت از 

این افراد در مراحل بعدی وجود ندارد.

نشســت رونمایی از ۲۰۰ ویدئوی داستان های ناگفته 
اصفهان )اصنهان( شامگاه روز شنبه در اتاق بازرگانی 
استان برگزار شــد. در این نشســت بر ضرورت توجه به گردشگری در 
اصفهان تاکید شــد. در همین رابطه معاون گردشــگری وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان که یکی از میهمانان 
این نشست بود، گفت که گردشــگری مثل هوا برای اصفهان ضروری 
است. علی اصغر شالبافان با اشاره به اینکه گردشگری، پیش از کرونا 
نیز آسیب دیده بود، یادآور شد که هر شهری به تنوع گردشگری اهمیت 
داده و تنها بر جاذبه های تاریخی و میراثی خود تکیه نکرده، کمتر دچار 
آســیب شــده اســت. وی گفت: تغییر نگاه اتاق بازرگانی اصفهان در  
سال های گذشته از رویکردی منفعت محور، به حضور فعاالنه در انجام 
مسئولیت های اجتماعی قابل تقدیر است و می تواند الگویی برای اتاق 
بازرگانی های ســطح کشور باشــد. معاون گردشــگری وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وجه بارز ویدئوهایی که به همت 
کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان، برای گفتن از داستان های 
ناگفته شهر تهیه و در فضای مجازی منتشر شده را توجه به گردشگری 
موضوعی دانســت و افزود: مهم ترین توصیه برنامه ریزان و بازاریابان 
گردشگری توجه به گردشگری موضوعی اســت؛ به طوری که عالوه بر 

بناها، شیوه زندگی، غذا، سوغات و سایر جذابیت های شهر را نیز شامل 
شود. وی تاکید کرد: گردشگری در اصفهان بیش از یک صنعت و مانند 
هوا ضروری است. بســیاری از جلوه های ظهور صنایع دیگر نیز از قبل 
گردشگری تحقق می یابد و رویکردی که اتاق بازرگانی اصفهان در پیش 

گرفته در بلندمدت منفعت اقتصادی شهر را به دنبال خواهد داشت.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، با اشــاره به اهمیت تقویت 
زیرساخت ها و شبکه حمل ونقل بین شــهری برای تقویت گردشگری 
گفت: تدوین ویدئوهای داستان های ناگفته اصفهان در واقع یک اعالن 
عمومی برای دعوت مردم به بازدید از اصفهان است و مهم است که شهر 
اصفهان این دعوت را یک آغاز بداند نه یک پایان. شالبافیان خاطر نشان 
کرد که در محور شرقی اصفهان یک کاشــان باستانی دیگر نهفته است 
و از کمیسیون گردشــگری اتاق بازرگانی خواست فعالیت های خود را 
به گونه ای ساماندهی کند که مردم محور شرق و غرب اصفهان نیز مزه 
توسعه گردشگری را بچشند و ظرفیت های منحصربه فردشان موردتوجه 
قرار بگیرد. در ادامه، سیدرضا مرتضوی، اســتاندار اصفهان که با وجود 
کسالت در این نشست حضور پیدا کرده بود، گفت: ما گمشده های زیادی 
در تاریخ داریم که به دلیل تصویر نشدن به فراموشی سپرده شده اند. وی 
خاطر نشان کرد: تهیه ویدئو کلیپ های داستان های ناگفته اصفهان نه 

تنها اصفهان را معرفی می کند، بلکه به بازشناسی آن نیز کمک می کند.
مرتضوی یادآور شد که در ســفر خود به رم شــاهد بیان داستان های 
غیرواقعی برای بازدیدکنندگان از بناهای تاریخی این شهر بوده و افزود: 
آن ها برای هویت بخشــیدن به بخشــی از عمارت های خود داستان 
می سازند و ما حتی از داشــته های خودمان نیز داستان نساخته ایم. 
استاندار اصفهان اعالم کرد: انتشار این ویدئو کلیپ ها به اندازه ساخت 
آن اهمیت دارد و اســتانداری اصفهان نیز هر کمکی الزم باشد در این 
زمینه انجام خواهد داد. علی قاسم زاده، شهردار اصفهان دیگر سخنران 
این نشســت نیز گفت: ما آماده ایم بــرای حوزه گردشــگری در کنار 
کمیسیون گردشــگری اتاق بازرگانی اصفهان باشیم چرا که معتقدیم 
اصفهان به خودی خود اســتعدادهای فراوان دارد و اگر دست به دست 
هم بدهیم می توانیم آن را به مقصــد داخلی و بین المللی تبدیل کنیم. 
وی ادامه داد: یکی از وظایف ذاتی ما آماده ســازی و تسهیلگری برای 
جذب سرمایه گذاران اســت و در این زمینه نیز اعالم آمادگی می کنیم 
و حاضر به مشــارکت در توسعه گردشگری هســتیم. شهردار اصفهان 
توضیح داد: گردشــگرانی که به اصفهان می آیند حدود ۸ ساعت توان 
قدم زدن و بازدید از اماکن تاریخی را دارند و ۸ ساعت را نیز استراحت 
می کنند و ما دیگر برای آن ها برنامه ای نداریم. در چنین وضعیتی نیاز به 
تولید برنامه هایی از جنس قصه و داستان در مکان هایی که امکان بیان 
این قصه ها را دارند، احساس می شود. مثال در چهلستون هر شب یک 
روایت با استفاده از فن های نمایشی و ... به معرفی تاریخ شهر بپردازد. 
همچنین رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان نیز 
با بیان اینکه شرکت توسعه گردشگری در اصفهان شکل گرفته تا بتواند 
نقش شتاب دهنگی در این حوزه را رقم بزند، گفت: توسعه گردشگری 
اصفهان پیشران توسعه این حوزه در شهرهای اطراف نیز بوده و با توسعه 
این حوزه می توان اقتصاد ملی را نیز بهبود بخشید. مسعود گلشیرازی 
اظهار کرد: اتاق بازرگانی اصفهان پس از آنکه پارادایم گذار از اتاق نسل 
اول به نسل ســوم را در تســهیل کرد، تالش کرده از اتاقی که صرفا به 
موضوعات گفت وگو و دادگری و تعامل دو ســویه بــا ارکان حاکمیت، 
همچنین تعامل با طرف های تجاری در عرصــه بین المللی می پردازد، 
به اتاق نسل دو تبدیل شده و شبکه ســازی بین اعضا و رونق کسب و 
کار آنها را در دســتور کار قرار دهد. وی افزود: اتاق بازرگانی اصفهان به 
این کار نیز اکتفا نکرده و به دنبال تبدیل شدن به اتاق نسل سه است که 
مسئولیت اجتماعی و سرمایه گذاری هایی که به بهبود وضعیت جامعه 
کمک می کند را نیز در دستور کار خود قرار می دهد. رییس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: معمار این تعریف در کشور، 
اتاق بازرگانی اصفهان بــوده و امروز این موضوع به عنــوان پارادایم و 
گفتمانی که در اتاق های کشــور نیز مورد توجه قرار گرفته، تبدیل شده 
است. به طوری که همه اتاق های بازرگانی گذار به نسل سوم را در دستور 
کار خود قرار داده اند. وی ادامه داد: گردشگری در اسناد باالدستی ملی و 
استانی به عنوان اولویت اول برای اصفهان تعریف شده که باید به برنامه 

منسجم اقتصادی تبدیل شود.

رییس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه تاکنون ۶۵ 
درصد کسبه اصفهان واکســن زده اند، گفت: اصناف 
اصفهان تــا پایان ایــن هفته فرصت دارند نســبت 
به واکسیناســیون خود و افراد تحت پوشــش خود 
اقدام کنند. رســول جهانگیری درباره دستورالعمل 
واکسیناسیون اصناف، اظهار کرد: بعد از ۲۰ ماه تجربه، 
مشخص شــده که نحوه برخورد با واحدهای صنفی 
باید هوشمند باشد و دیگر تعطیلی به صورت جمعی 
امکان پذیر نیست و شرایط سختی را برای کسب و کار 
ایجاد کرده، به همین دلیل دستور بر رعایت پروتکل ها 

به صورت هوشمند داده شــد. وی تاکید کرد: مطابق 
پروتکل های هوشمند کرونا و زدن واکسن، اگر اصناف 
موارد مشخص را رعایت نکنند، تنها همان صنف مورد 
اعمال قانون قــرار می گیرند. رییــس اتاق اصناف 
اصفهان افزود: ستاد کرونای استان اصفهان سه شنبه 
هفته گذشته مصوب کرد که اصناف بین یک هفته تا ۱۰ 
روز فرصت دارند تا نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام 
کنند و بعد از این مدت واحد بازرسی اصناف، بهداشت 
و سایر دســتگاه های نظارتی با بازدید از مغازه های 
سطح شهر، نسبت به اخطار و سپس پلمب واحدهای 
صنفی که کسبه و پرسنل تحت پوشش آنها فاقد کارت 
واکسن هســتند، اقدام می کنند. وی افزود: اصناف 
اصفهان تا پایان این هفته فرصت دارند نســبت به 
واکسیناسیون خود و افراد تحت پوشش خود اقدام 

کنند و اگر کســبه ای از زدن واکسن کرونا خودداری 
کند از دریافت خدمات صنفی و اتحادیه ها همچون 
دریافت و تمدید پروانه کسب، دریافت نامه از اتحادیه 
برای ارائه به دســتگاهی دیگــر و ... محروم خواهد 
شد. جهانگیری با ارزیابی محدودیت های هوشمند 
کرونا برای اصناف، گفت: شرایط کســب و کار برای 
اصناف با محدودیت های هوشمند کرونا بهتر خواهد 
شد. وی درباره احتمال پیک ششم کرونا در آبان ماه، 
تاکید کرد: اگر پیک جدیدی شکل بگیرد در صورتی 
که اصناف محدودیت های هوشــمند کرونا را رعایت 
کنند، تعطیلی کلی اصناف شکل نخواهد گرفت، اما 
در صورت خیزش کرونا در پیک ششم دیگر تعطیلی 
سراسری نخواهیم داشت، چراکه اصناف عامل اصلی 

شیوع کرونا نیستند.

رییس اتاق اصناف اصفهان:

اصناف اصفهان تا پایان این هفته باید واکسینه شوند

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

حذف ارز 4200 تومانی به 
صالح نیست

خبر روز

برداشت 70 تن گالبی از باغات نطنز
مسئول امور باغبانی و آمار جهاد کشــاورزی نطنز گفت: ۷۰ تن تحفه نطنز یا همان گالبی، از باغات 
شهرستان نطنز برداشت شد. اسفندیار حاجی زاده اظهار کرد: امسال، ۷۰ تن گالبی در نطنز برداشت 
شده که نسبت به سال قبل، ۹۰ درصد کمتر است. وی افزود: به علت مشکل کم آبی و وزش باد در 
فصل بهار که باعث ریزش شکوفه های درخت گالبی شد، این ۹۰ درصد کاهش رخ داده است. مسئول 
امور باغبانی و آمار جهاد کشــاورزی نطنز گفت: در حال حاضر گالبی های برداشت شده راهی بازار 

نمی شود و تا ۲۰ روز باید در انبارها بماند و بعد از آن راهی بازار خواهد شد. 
وی تصریح کرد: گالبی نطنز در چهار رقم سوپر، ممتاز، درجه یک و درجه ۲ در بازار عرضه می شود که 
درجه ۲ تبدیل به شیره گالبی، جوزقند و برگه های خشک می شود. حاجی زاده خاطرنشان کرد: در 
زمان برداشت گالبی ۴۰۰ نفر روز اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می شود. مسئول 
امور باغبانی و آمار جهاد کشــاورزی نطنز گفت: گالبی نطنز که به تحفه نطنز شهرت دارد، در کشور 
نسبت به سایر نقاط سرآمد است که علت آن طعم و مزه متفاوت نسبت به سایر گالبی های تولید 

شده در سایر نقاط کشور است.

فریدن؛ قطب تولید سیب زمینی در استان اصفهان
برداشت ســیب زمینی از قطب تولید این محصول اســتراتژیک در شهرســتان فریدن آغاز شد. 
کارشناس زراعت مدیریت جهادکشاورزی فریدن، وسعت زیرکشت محصول سیب زمینی پاییزه را 
در شهرستان فریدن سه هزار هکتار با عملکرد ۳۰ تن در هر هکتار برشمرد و پیش بینی کرد: تا نیمه 
آبان بیش از ۹۰ هزارتن سیب زمینی از مزارع این شهرستان برداشت شود. حسین افشاری افزود: 

در رکوردگیری دربرخی ازمزارع سیب زمینی عملکردبه ۱۲۰ تن درهکتار نیز رسیده است. 
رییس اداره ترویج مدیریت جهادکشاورزی فریدن هم گفت: امســال ۱۲ رقم سیب زمینی با بذر 
اصالح شده وکالس دار در خودشهرســتان تولید و کشت شده اســت. مظاهر امینی، مدیر جهاد 
کشاورزی فریدن نیز با بیان اینکه چندسالی است سیب زمینی کاران با کاهش قیمت و رکود بازار 
مواجه و در حال حاضر نیز نگران تکرار این موضوع هســتند، گفت: وجود نداشتن صنایع تبدیلی و 
تکمیلی مناسب برای این محصول درشهرستان و نبود انبارفنی و سرد برای انبار کردن محصول سیب 

زمینی از عوامل وارد آمدن خسارت به کشاورزان است.

رفع تصرف 163 هزار متر مربع از اراضی ملی در کاشان
رییــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشــان از رفع تصرف ۱۶۳ هزار متــر مربع از اراضی ملی 
شهرستان کاشان در ۶ ماه نخست امسال خبر داد. مهدی شریفی گفت: هشت فقره پرونده تخریب 
و تصرف با مساحت ۱۶۳ هزار مترمربع در ۶ ماه نخست امسال تشکیل شد که پس از اجرای مراحل 
قضایی و قانونی رفع تصرف شــد. رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان با بیان اینکه این 
تصرف ها به طور عمده در مکان های باارزش تر و اطراف شهر ها صورت گرفته بود، ادامه داد: طبق رای 
قضایی در هماهنگی با دادســتان، اجرای احکام و نیروی انتظامی این تصرف ها به منابع طبیعی 

بازگردانده شد. 
وی یادآور شد: با توجه به باال رفتن ارزش زمین به عنوان مهم ترین علت دست اندازی برخی افراد 
به انفال عمومی این اداره اقدام به افزایش گشــت های یگان حفاظت منابع طبیعی کرده است؛ با 
توجه به گزارش های مردمی هرگونه سوءاستفاده و تعدی به اراضی ملی در مراحل اولیه متوقف و 
برخورد قانونی انجام می شود. شریفی همچنین از کاهش ۹۰ درصدی آتش سوزی مراتع در امسال 
نسبت به سال گذشته خبر داد. رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان با اشاره به آماده باش 
کد رایگان ۱۵۰۴ امداد جنگل و مرتع برای دریافــت پیام ها و گزارش های مردمی در زمینه جنگل و 
مرتع افزود: شهروندان کاشانی در صورت مشــاهده هرگونه آتش سوزی در مراتع یا تصرف اراضی 

موارد را به این کد اطالع دهند.

کافه اقتصاد

اخبار

کارشناس میوه های خشک و شهرک های گلخانه ای جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: استفاده از صنعت پیوند سرشاخه ای، مشکالت کاشت و برداشت گردو را رفع 
کرده است. محمدمهدی حداد اظهار کرد: در استان اصفهان حدود ۴ هزار هکتار سطح به کشت گردو اختصاص دارد و ساالنه ۷ هزار و ۳۰۰ تن گردو در کل استان برداشت 
می شود. وی افزود: اکثر مناطق استان برای کشت گردو مناسب است به جز مناطق کویری مثل شهرستان های آران و بیدگل، شمال کاشان، مناطق گرم نایین و اردستان 
مناسب کشت گردو نیستند و شهرستان های خوانسار، سمیرم، لنجان، شهرضا، فریدون شهر، کاشان و نطنز بهترین مناطق برای کشت گردو به شمار می روند و همچنین 
بیشترین سطح کشت گردو در این مناطق است. کارشناس میوه های خشک و شهرک های گلخانه ای جهاد کشاورزی استان اصفهان در خصوص مشکالت کشت و 
برداشت گردو عنوان کرد: افزایش درجه حرارت کره زمین منجر به گرمای شدید قسمت های مرکزی استان در تابستان شده است و به همین علت برگ درختان گردو در 
تابستان می سوزد و باعث کاهش کیفیت محصول می شود. حداد ادامه داد: یکی دیگر از مشکالت، کرم خراط است که آفت کشوری است و در استان هم به شدت زیاد 
دیده شده، مدیریت حفظ نباتات پیگیر مبارزه با این آفت هم گیر شده است. مشکل بعدی سرمایه بهاره است هنگامی که گل درختان گردو باز می شود سرمایه بهاره هر چند 
سال یک بار به گل درختان گردو آسیب می زند و منجر به خسارت می شود. کارشناسی میوه های خشک و شهرک های گلخانه ای جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار کرد: 
در حال حاضر ۵ هزار اصله درخت گردو اصالح شده از معتبرترین و بهترین نوع گردو مثل درختان چندلر، فرنور و فرانکت با باالترین عملکرد در استان اصفهان وجود دارد.

کشت بهترین ارقام گردو در اصفهان

انار فروشی کنار 
خیابانی در کابل

وز عکس ر

یک عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شــورای اســالمی گفت: با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور و مشکالت معیشتی مردم 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صالح نیست چراکه 

قیمت ها افزایش پیدا می کند. 
اصغر سلیمی درباره احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از بســیاری از کاالها، اظهار کرد: باید 
توجه داشته باشیم که وجود برخی از اقالم با 
زندگی روزمره مردم، تغذیه و معیشت آنان 

در ارتباط است. 
به همین دلیل به ایــن کاالهای ضروری ارز 
۴۲۰۰ تومانی تعلق می گیرد تا با یک قیمت 
مناسب در اختیار مردم قرار گیرد و فشاری 
بر آنان وارد نشود. وی افزود: اما اگر ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از این کاالها حذف شود و به شکل آزاد 
به این اقالم ارز تعلق بگیرد؛ قیمت کاالهای 
اساسی چند برابر می شود. بر فرض هم اگر 
بخواهند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند باید 
تدابیر دیگر اندیشیده شود که به مردم فشار 
وارد نشــود و از منبع دیگری به شهروندان 

کمک شود. 
نماینده مــردم ســمیرم در مجلس، گفت: 
معتقدم بــرای حــذف ارز ۴۲۰۰ توانی نباید 
عجله کرد و ابتدا باید کار کارشناســی و فنی 
انجام شود تا اگر در آینده بخواهیم این ارز را 
حذف کنیم تمهیدات الزم برای اقشار ضعیف 
جامعه اندیشیده شود تا ریسک خطر حذف 

ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش یابد. 
سلیمی تصریح کرد: هدف از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از برخی کاالها این اســت که دست 
دالالن از ســوء اســتفاده کوتاه شود. برخی 
افراد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی از خارج کاال وارد 
می کنند بــا ارز آزاد به کشــورهای همجوار 
صادرات انجام می دهند که این امر ســبب 
به وجود آمدن داللی و بی عدالتی می شود. 
دولت باید راهکاری بیندیشد تا کاالیی که با 
ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود با همین قیمت 
مســتقیما به دســت مصرف کننده برسد تا 

دالالن نتوانند بهره جویی کنند. 

نشست رونمایی از ۲۰۰ ویدئوی داستان های ناگفته اصفهان در اتاق بازرگانی استان با 
تاکید بر لزوم توجه به مقوله گردشگری اصفهان برگزار شد؛

به خاطر اقتصاد
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رییس شورای هماهنگی نظام پزشکی چهارمحال و بختیاری می گوید وقوع پیک ششم با شرایط فعلی قطعی است؛

سریالتکراریحذفعجوالنهمحدودیتها
اشتباه پشت اشتباه! پیک دیگری در راه اســت، متاسفانه پس از اتمام 
پیک های کرونایی عادی انگاری ها بین مردم و مسئوالن آغاز می شود و 
عجوالنه تصمیم به بازگشایی و رفع محدودیت های کرونایی می گیریم و 
به دنبال آن نیز رعایت پروتکل های بهداشــتی در بین مردم کاهش پیدا 
می کند. زنگ خطر آغاز پیک ششم در چند استان کشور به صدا درآمده 
اســت، حذف عجوالنه محدودیت های کرونایی دوباره جامعه را در دام 
پیک بعدی خواهد انداخت. در ماه های اخیر مرگ بارترین پیک کرونایی 
را پشت سر گذاشتیم، این در حالی بود که کمتر کسی انتظار ورود به پیک 
بعدی را داشــت، در پیک پنجم آمار فوتی های کرونایی به باالی ۶۰۰ نفر 
در یک روز رسید، وضعیت بیمارستان ها در حالت بحرانی قرار گرفت و در 
بسیاری از شهرها برای ارائه خدمات به بیماران کرونایی مجبور به احداث 
بیمارستان های شدند. به نظر می رســد حافظه تاریخی بسیاری از افراد 
جامعه پس از اتمام هر پیک کرونایی دچار مشکل می شود، زیرا با کاهش 
آمار ابتال به کرونا و خلوت شدن نسبی بیمارســتان ها فکر می کنند این 
بیماری به پایان رسیده و می توانند به زندگی عادی خود بازگردند، شاهد 
شــکل گیری تجمعات، برگزاری دورهمی های خانوادگی، همایش ها و 
... هستیم و متاسفانه رعایت پروتکل های بهداشتی که از ابتدای شیوع 
کرونا مهم ترین اصل برای جلوگیری از ابتال به این ویروس چموش بود، 
به فراموشی سپرده می شــود. واردات واکسن در اوج پیک پنجم به یک 
مطالبه عمومی تبدیل شده بود، بسیاری از کارشناسان حوزه بهداشت و 
درمان معتقد هستند اگر باالی ۸۰ درصد جامعه هر دو دوز واکسن خود 
را دریافت کنند و حدود چند هفته از تزریق دو دوز واکسن گذشته باشد، 
می توان به کنترل بیمــاری و تبدیل آن از پاندمی بــه اندمی امیدوار بود، 
همچنین مهم ترین سود واکسیناســیون عمومی کاهش مرگ و میر و 

میزان بستری در پیک های بعدی کرونایی است.

کودکان و افرادی که واکسن تزریق نکرده اند بیشتر از سایرین در پیک 
ششم صدمه خواهند دید

رییس شورای هماهنگی نظام پزشکی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر 
اینکه وقوع پیک ششم با شرایط فعلی قطعی است، اظهار کرد: متاسفانه از 
ابتدای شیوع کرونا بارها و بارها با کاهش موارد ابتال به بیماری کرونا و گذر 
از پیک مردم و مسئوالن دچار اشتباه محاسباتی شده و به صورت عجوالنه 
اقدام به بازگشایی و رفع محدودیت ها کردند و شــاهد عادی انگاری در 
جامعه  شدیم. دکتر آرش روغنی با اشاره به اینکه وضعیت شیوع بیماری 
کرونا در حال حاضر سیر نزولی دارد، عنوان کرد: اما این مسئله به معنای 
عادی شدن شرایط نیست، ویروس هم چنان در جامعه در حال گردش 

اســت و عادی انگاری های صــورت گرفته در هفته هــای اخیر و کاهش 
محدودیت ها نشان  می دهد ورود به پیک ششم کرونا در آبان ماه قطعی 
است. روغنی با تاکید بر اینکه در پیک ششــم کرونا کودکان و افرادی که 
واکسن تزریق نکرده اند بیشتر از ســایرین صدمه خواهند دید، توضیح 
داد: افرادی که واکسن تزریق کرده اند نیز به کرونا مبتال خواهند شد، اما در 
۹۰ درصد بیماری آن ها خفیف است و نیازی به بستری نخواهند داشت، 
بنابراین باید رعایت پروتکل های بهداشــتی هم چنان در اولویت باشد تا 
باالی ۸۰ درصد افراد جامعه دو دوز واکسن خود را دریافت کنند. رییس 
سازمان نظام پزشکی شهرستان شــهرکرد ادامه داد: زمانی که باالی ۸۰ 
درصد افراد جامعه دو دوز واکســن خود دریافت کنند، آن زمان می توان 
برخی محدودیت ها را برای افراد واکسن زده برداشت، اما همیشه از ابتدای 
شیوع کرونا برای رفع کامل محدودیت ها عجول هستیم و فکر می کنیم 
با کاهش موارد ابتال بیماری کنترل شده اســت. وی بیان کرد: بسیاری 
از مردم نســبت به بیماری کرونا دچار عادی انگاری شده اند و صحبت از 
بازگشایی کامل مدارس و دانشگاه ها به میان آمده است، در پیک بعدی 
کرونا احتمال درگیری کودکان با کرونا باالتر می رود، زیرا سوش های جدید 
کرونا نسبت به سنین پایین مقاومت باالتری دارند. روغنی با تاکید بر اینکه 
برای کودکان در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان ها امکانات محدود 
است، گفت: بنابراین باید به هشدارها در خصوص پیک ششم توجه جدی 
داشت، قطعا برای بازگشــایی ها و رفع کامل محدودیت ها باید صبورانه 

برخورد کنیم. وی با اشــاره به اینکه در فصول سرد سال کرونای نوع دلتا 
فعال تر می شود، عنوان کرد: باتوجه به کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی 
امکان افزایش بیماری آنفلوآنزا با کرونا وجود دارد، قطعا اگر شرایط کنترل 

نشود، پیک ششم برای کودکان و واکسن نزده ها خطرناک خواهد بود.

کاهش شدید رعایت پروتکل های بهداشتی
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به کاهش شدید 
رعایت پروتکل های بهداشتی در استان، اظهار کرد: میزان رعایت پروتکل ها 
به زیر ۵۰ درصد رسیده، کوچک ترین اشــتباه در رعایت نکات بهداشتی 
ممکن است به قیمت جان افراد تمام شــود. سید راشد جزایری با بیان 
اینکه طی هفته های گذشته با افزایش تعداد بیماران سرپایی در چهارمحال 
و بختیاری مواجه بودیم، گفت: خوشبختانه طی چند روز گذشته این روند 
کاهشی و به تثبیت رسیده است، با تثبیت موارد سرپایی، موارد بستری نیز 
به حالت ثبات خواهد رسید و در صورت تداوم این روند می توان به رسیدن 
به کف پیک پنجم بیماری کرونا امیدوار بود. جزایری با تاکید بر اینکه روند 
انجام واکسیناسیون کرونا در چهارمحال و بختیاری مطلوب است، یادآور 
شد: واکسیناسیون کرونا برای گروه سنی باالی ۶۰ سال به پوشش ۹۳ 
درصدی رسیده که از شاخص کشوری نیز باالتر است، همچنین در حال 
حاضر واکسیناسیون گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال نیز به پوشش ۷۴.۵ درصد 

رسیده و روند مطلوبی را طی می کند.

پخت سه تن سمنو به مناسبت میالد پیامبر اکرم)ص( 
مردم والیتمدار روستای مارکده در شهرســتان سامان، به مناســبت میالد پیامبر اکرم)ص( و 

حضرت امام جعفر صادق)ع(، سه تن سمنو پختند.
 این آیین برای نخستین بار به همت داوود شاهسون از خیران منطقه و مشارکت اهالی خیر روستا 
و همچنین خیران روستا های همجوار صورت گرفت. برای پخت ســمنوی سه تنی ۶۰۰ کیلوگرم 
آرد، ۱۴۰ کیلوگرم جوانه گندم و بیش از ۲ هزار لیتر آب استفاده شــد. پخت سمنو را ۹ نفر به سه 
شبانه روز بر عهده داشتند و ۵۰۰ خانواده از روســتا های همجوار نظیر مارکده و قوچان مشارکت 
کردندو برای تعجیل در فرج امام زمان)عج( و دفع ویروس منحوس کرونا دعا و به امید اجابت 

درخواست های خود از خداوند سبحان در گرداندن سمنو مشارکت کردند.

به کارگیری 212 نفر در چهارمحال و بختیاری از طریق طرح 
»یارانه دستمزد«

مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای اجرایی شــدن طرح 
یارانه دســتمزد تا مهرماه امســال، ۲۱۲ نفر نیروی کار در اســتان از طریق این طرح جذب و به 

کارگیری شده اند.
سید حفیظ ا...فاضلی با اشاره به مشارکت ۳۶۷ کارفرما در اجرای این طرح افزود: در حال حاضر 
از بین استان های مشمول اجرای طرح یارانه دســتمزد چهارمحال و بختیاری جایگاه هشتم را 

داراست.
فاضلی با بیان اینکه طرح پرداخت یارانه دســتمزد در ۱۶ اســتان مرزی و محروم کشور در حال 
اجراســت، اضافه کرد: اجرای این طرح به عنوان یکی از برنامه ها و سیاست های دولت در حوزه 
اشتغال است و این طرح برای توانمندسازی و اشــتغال زایی پایدار در استان های کمتر برخوردار 

در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در این طرح کارفرمایــان بنگاه های اقتصادی دارای مجوز از مراجع رســمی و کد 
کارگاهی تامین اجتماعی در تمامی بخش های مختلف اقتصادی )صنعت، کشاورزی و خدمات( 
در صورت به کارگیری نیروی کار جدید با حداکثر سن ۳۷ ســال و دارای مدرک تحصیلی دیپلم 
و باالتر تا سقف ۱۲ ماه مشمول دریافت یارانه دســتمزد به ازای هر جوینده کار معادل ۳۰ درصد 

حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار متناسب با سال اجرای طرح هستند.

تاکید بر لزوم کاهش جمعیت کیفری زندان ها
مدیرکل قضایی و اجرای احکام ســازمان زندان های کشــور در بازدید از کانــون اصالح و تربیت 
چهارمحال و بختیاری گفت: کاهش جمعیت کیفری اســتان و توانمندســازی زندانیان با هدف 

بازگشت مددجویان به آغوش خانواده از اهداف سفر خواهد بود.
حمدالهی در این دیدار ها بر لزوم کاهش جمعیت کیفری زندان ها تاکید کرد و گفت: باید از تمامی 

ظرفیت هایی که در جهت کاهش جمعیت زندانیان در استان می تواند تاثیرگذار باشد، بهره برد.
وی ضمن بازدید از فرآیند های تربیتی مددجویان افزود: مددجویان در زندان ها امانت هستند و 

باید برای حرفه آموزی و اجتماعی شدن آن ها برنامه و خالقیت داشت.
مدیرکل قضایی و اجرای احکام ســازمان و مدیرکل زندان های اســتان ســپس در جلسه ویژه 
ساماندهی امور زندانیان با حضور رییس کل، رؤسای دادگستری شهرستان ها و دادستان عمومی 

و انقالب، معاونین و قاضی ناظر زندان شرکت کرد.
حمدالهی با اشاره به رتبه اســتان در شــاخص های قضایی و اجرای احکام گفت: رتبه استان در 
استفاده از سامانه مراقبت الکترونیک، مرخصی، دادرســی الکترونیک و تعلیق اجرای مجازات 
خوب اســت و برای ارتقای دیگر شــاخص ها احتیاج به همدلی قضات و مسئولین دادگستری 

استان خواهیم داشت.
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دوشنبه 3  آبان  1400 / 18  ربیع االول 1443 / 25 اکتبر  2021 / شماره 3376

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
8/8  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 7261-1398/05/23 هیات ســوم خانم  فخری جیهانی 
به شناســنامه شــماره 145 کدملی 1284368874 صادره اصفهان فرزند رضا در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 272 متر مربع پالک شماره 306 فرعی از 27 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان نسبت به 10/56 
سهم مشاع از 272 سهم ششدانگ باستثنای بهای ثمنیه اعیانی از مالکیت متقاضی 
در ص 373 دفتر 410 امالک و مابقی نسبت به 261/44 سهم مشاع از 272 سهم 

ششدانگ طبق ماده 13 قانون پذیرش ثبت گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03 
م الف: 1202638 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/9  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 7548-1400/06/20 هیات دوم خانم لیال حاجی بابائی به 
شناسنامه شــماره 1080323902 کدملی 1080323902 صادره علویچه  فرزند 
عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 161/10 متر مربع قسمتی از 
پالک شــماره 327 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت متقاضی و پوریا حیدری هرستانی از مورد ثبت دفتر امالک 

الکترونیکی 139920302025017960 و 139920302025010266
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03 
م الف: 1202402 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/10  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 4119-1400/04/01 هیات دوم آقای فرامرز صدری کرمی 
به شناسنامه شماره 200 کدملی 1283363755 صادره اصفهان  فرزند ابوالقاسم در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان گلخانه به مساحت 356/15 متر مربع 
)به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 85 متر مربع آن( قسمتی از پالک شماره 129 و 130 

و 131 فرعی از 22 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکیت عباس آزمون و عزت میر احمدی و ســید عباس از سند شماره 10532 
مورخ 1323/1/15 دفترخانه شماره 17 اصفهان و سند 26892 مورخ 1346/11/12 

دفترخانه شماره 5 اصفهان و مورد ثبت صفحه 97 دفتر 84 امالک
ردیف 2- رای شــماره 4120-1400/04/01 هیات دوم آقای فریدون صدری به 
شناسنامه شماره 12915 کدملی 1283241102 صادره اصفهان  فرزند ابوالقاسم در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان گلخانه به مساحت 356/15 متر مربع 
)به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 85 متر مربع آن( قسمتی از پالک شماره 129 و 130 
و 131 فرعی از 22 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکیت عباس آزمون و عزت میر احمدی و ســید عباس از سند شماره 10532 
مورخ 1323/1/15 دفترخانه شماره 17 اصفهان و سند 26892 مورخ 1346/11/12 

دفترخانه شماره 5 اصفهان و مورد ثبت صفحه 97 دفتر 84
ردیف 3- رای شــماره 4118-1400/04/01 هیات دوم آقای فریدون صدری به 
شناسنامه شماره 12915 کدملی 1283241102 صادره اصفهان  فرزند ابوالقاسم 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان گلخانه به مساحت 356/15 متر 
مربع )به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 85 متر مربع آن( قسمتی از پالک شماره 129 
و 130 و 131 فرعی از 22 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت عباس آزمون و عزت میر احمدی و ســید عباس از سند شماره 
10532 مورخ 1323/1/15 دفترخانه شــماره 17 اصفهان و ســند 26892 مورخ 

1346/11/12 دفترخانه شماره 5 اصفهان و مورد ثبت صفحه 97 دفتر 84 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03 
م الف: 1203359 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/11  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 6847-1400/06/11 هیات دوم آقای محسن صادقی برزانی 
به شناسنامه شماره 1270255460 کدملی 1270255460 صادره اصفهان  فرزند 
فتح اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 84/14 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 63 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت جعفر و حسین رضائی از سند شماره 31145 مورخ 1332/4/22 

دفترخانه شماره 1 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03 
م الف: 1203228 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/12  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 7381-1400/06/16 هیات اول آقای سجاد منصوری امیریه 
به شناسنامه شماره 5 کدملی 1142138267 صادره خمینی شهر  فرزند اسداله در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 130/94 متر مربع پالک شماره 727 فرعی 
از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان تائید از مورد 

ثبت صفحات 185 و 191 دفتر 905 و صفحه 549 دفتر 640 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03 
م الف: 1202790 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/13  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 8478-1400/07/11 هیات سوم آقای بهمن نظری وانانی 
به شناسنامه شماره 4610420600 کدملی 4610420600 صادره شهرکرد  فرزند 
اسماعیل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 94 متر مربع پالک شماره 67 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین 

تقی پور از سند 91566 مورخ 1352/6/17 دفترخانه شماره 2 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03 
م الف: 1202842 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/14  برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت 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 تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 0134-1400/01/14 هیات دوم آقای محمد علی صدرالدین 
کرمی به شناسنامه شماره 476 کدملی 1283367211 صادره اصفهان  فرزند علی 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 466/57 متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره 196 فرعی از 35 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان طبق سند الکترونیکی 139620302025011197
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03 
م الف: 1202800 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/15  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 6859-1400/06/11 هیات اول آقــای مجید کاظمی به 
شناسنامه شــماره 9465 کدملی 1283203979 صادره اصفهان  فرزند حیدر در 
ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت 286/72 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 1325 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مورد ثبت صفحه 230 دفتر 340 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03 
م الف: 1203460 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/16  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.
ردیــف 1- رای شــماره 6807-1400/06/11 هیات اول خانم زهــره ورانی به 
شناسنامه شــماره 1975 کدملی 1283042355 صادره اصفهان  فرزند اسداله در 
ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی با زمین متصله به مساحت 265/91 
متر مربع قسمتی از پالک شــماره 3087 و 24 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکیت متقاضــی و محمود و احمد 
پور عجم از سند 25131 مورخ 1399/7/12 دفترخانه 246 اصفهان و از مورد ثبت 

صفحه 377 دفتر یک امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03 
م الف: 1203241 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/18  آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین 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 شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302027006894 مورخ 1400/06/16 محمدرضا امینی 
پزوه فرزند اسداله بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان  بشماره ملی 1291402993 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 248/87
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03 
م الف: 1202620 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 

شرق اصفهان
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گامی برای گسترش جراحی زیبایی در نصف جهان
مرکز جراحی محدود زیبایی در شهرک سالمت اصفهان افتتاح شد. رییس مرکز جراحی گفت: مرکز جراحی 
محدود از مدرن ترین مراکز جراحی های محدود زیبایی در کشــور اســت که با همت پزشکان اصفهانی و 
پزشکان ایرانی خارج از کشور راه اندازی شده است. احسان طالب زاده افزود: این مرکز عالوه بر اشتغال 
زایی ۳۰۰ نفری نقش موثری در جذب گردشگران سالمت دارد.رییس مرکز جراحی تاکید کرد: این مرکز با 
داشتن پزشکان متخصص و نوین ترین تجهیزات، آماده خدمت رسانی در رشته های جراحی زیبایی است.

75 درصد از دانش آموزان متوسطه در استان اصفهان تاکنون 
واکسینه شده اند

معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشــاره به واکسیناسیون 
دانش آموزان متوسطه اظهار داشت: براساس آمار واکسیناســیون  ۳9۰ هزار دانش آموز متوسطه انجام 
شده است که 75 درصد از کل دانش آموزان متوسطه را شامل می شود. البته  میانگین 12 تا18 سال شامل 
دانش آموزان ششم دبستان نیز حواهد شد؛ اما چون بحث بازگشایی مقطع متوسطه اول و دوم است، این 
آمار اعالم می شود. آذرکیوان امیرپور افزود: شیوه نامه ای تحت عنوان گزارش پروتکل های بهداشتی تحت 
عنوان شیوه نامه ۰6 در شهریورماه به  تمامی مدارس استان ابالغ شده و مدارس برای بازگشایی باید لیستی 
از اقدامات از جمله رعایت فاصله گذاری، فراهم کردن دســتگاه های ضد عفونی و استفاده از ماسک برای 

دانش آموزان و کادر مدرسه و موارد دیگر در این شیوه نامه  تهیه کنند. 

کالهبرداری 500 میلیون ریالی با ترفند استخدام تایپیست در اصفهان
فردی که با درج آگهی جعلی استخدام تایپیست در منزل از افراد جویای کار کالهبرداری می کرد در اصفهان 
دستگیر شد. رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: تعدادی از شهروندان شکار کالهبرداری از طریق 
آگهی استخدام تایپیست با پرداخت 7۰۰ هزار ریال برای تشکیل پرونده استخدامی شده بودند که پلیس 
فتای اصفهان پیگیر پرونده شد.ســرهنگ ســید مصطفی مرتضوی افزود: با اقدامات فنی و تخصصی 
کارشناسان، متهم شناسایی و در بازجویی اعتراف کرد با هدف کسب منافع مالی اقدام به انتشار آگهی های 
جعلی استخدام تایپیست در منزل کردم و به این ترتیب پس از دریافت مبالغی از متقاضیان، تلفن همراه 
خود را از دســترس خارج می کردم.ســرهنگ مرتضوی به افراد جویای کار توصیه کرد یکی از شگرد های 
مجرمان سایبری کالهبرداری مبالغ اندک ولی به تعداد انبوه است بنابراین مراقب آگهی ها و تبلیغاتی در 
سایت هایی ازجمله شیپور و دیوار و یا شبکه های اجتماعی باشــند و پس از رویت کاال یا خدمات و احراز 
هویت هر یک از طرفین معامله هرگونه تبادل وجهى حتی مبالغ اندک را به صورت حضوری و پس از اتمام 

کار یا خدمات پرداخت کنند.

کشف طال و دالر های مسروقه از مخفیگاه سارقان منزل در اصفهان
سارقان سابقه دار طالجات و دالر ها از دو منزل در عملیات ضربتی کارآگاهان پلیس اصفهان دستگیر شدند. 
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در پی شکایت یکی ازشهروندان ساکن در 
منطقه غرب شهر اصفهان مبنی بر سرقت طالجات و دالر به ارزش پنج میلیارد ریال از منزل وی، کارآگاهان 
به همراه گروه بررسی صحنه جرم اداره تشخیص هویت پس از بررسی های دقیق و جمع آوری مدارک و 
مستندات الزم متوجه شدند که دو نفر پس از سرقت با خودروی پژو ۴۰5 از محل متواری شدند. سرهنگ 
حسین ترکیان افزود: کارآگاهان با دریافت اطالعات به دست آمده بالفاصله وارد عمل شده و پس از اقدامات 
هوشمندانه مخفیگاه این افراد را شناسایی و در عملیاتی ضربتی با هماهنگی مقام قضایی سارقان را دستگیر 
و به پلیس آگاهی منتقل کردند.رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت:در بازرسی 
از منزل متهمان طالجات و دالر های مسروقه به ارزش 5 میلیارد ریال کشف و پس از طی مراحل قانونی به 

مال باخته بازگردانده شد ودو سارق به مراجع قضایی تحویل شدند.

سه هزار خانواده اصفهانی متقاضی گرفتن فرزند در صف انتظار؛

چشم های به راه مانده

با شوق بســیاری به سمت دختر بچه ای   نرگس طلوعی
که آرام در گوشــه یکی از اتاق هاســت، 
می رود. پس از ســال ها دوندگی برای گرفتن فرزند موفق شــده اند 
سرپرستی دختر سه ســاله ای را بر عهده بگیرند. دستان پر از مهر و 
عطوفتش را روی موهای دختر می کشــد و خوشحال است از این که 
قرار است کودکی سکوت 12 ساله خانه شــان را بشکند و او هم طعم 

مادر بودن را تجربه کند.
الیحه حمایت از کودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت که به الیحه 
فرزند خواندگی مشهور است از ۳8 سال پیش در کشور اجرایی شده 
تا زوج هایی که نمی توانند بچه دار شــوند کودکــی را تحت حمایت و 
سرپرستی خود قرار دهند؛ اما سنگ اندازی های زیادی در این مسیر 
وجود دارد به گونه ای که بسیاری از زوج ها با وجود تمایل به در اختیار 

گرفتن سرپرستی کودکی، موفق به این کار نمی شوند.
در طرح  فرزندخواندگی کودکان، خانواده هــای متقاضی فرزند ابتدا 
باید درخواست فرزندخواندگی خود را در سامانه فرزندخواندگی ثبت 
کنند، سپس استعالمات الزم گرفته شده و به مرور در نوبت قرار داده 
می شــوند. هنگامی که نوبت آن ها نزدیک می شود، مشاوره و بازدید 

منزل انجام شــده و آزمایشات الزم گرفته می شــود و پس از حضور 
خانواده در کمیته فرزندخواندگی و تایید آن ها توسط کمیته، در مرحله 

گرفتن فرزند قرار می گیرند.
آن طور که معاون اجتماعی بهزیســتی اســتان اصفهان گفته اســت 
فرآیند فرزندخواندگــی به خانواده های متقاضــی و فرزندانی که در 
شــیرخوارگاه هســتند، بســتگی دارد. به طور کلی هنگامی که نوبت 
خانواده های متقاضی برســد، فرآیند واگذاری حدود ســه ماه طول 
می کشــد تا مراحل واگذاری قانونی، گرفته شدن استعالمات الزم و 
آزمایشات انجام گیرد و فرزند به خانواده متقاضی تحویل داده شود.

تحویل فرزند به متقاضیان بر اساس اولویت هایی است که عبدالرضا 
اســماعیلی در باره آن می گوید: فرزندخواندگی دارای ســه اولویت 
اســت؛ اولویت اول برای خانواده های بدون فرزند اســت که پس از 
چند سال صاحب فرزندی نشده اند، اولویت دوم متعلق به خانم های 
مجرد باالی ۳۰ سال اســت که به آن ها فرزند هم جنس یعنی فرزند 
دختر تحویل داده می شود و در اولویت سوم در صورت وجود فرزند در 

شیرخوارگاه، خانواده های دارای فرزند قرار دارند.
اســماعیلی از طرح مشــبک یا طــرح مراقبتی مشــارکتی یا طرح 

مهمان هم ســخن به میان آورد، طرحی که قرار اســت بر اساس آن 
تمام خانواده ها بتوانند سرپرســتی کودکی را حتی به صورت مهمان 
تا مشــخص شــدن وضعیت آن ها را بر عهده بگیرند.اما با وجود این 
طرح های اجرایی شــده، خانواده های بســیاری در صف انتظار برای 
در اختیار گرفتن سرپرســتی کودکان هســتند، به طــوری که معاون 
اجتماعی بهزیســتی اســتان اصفهان از ثبت نام ســه هزار خانواده 
متقاضی گرفتن فرزند در اصفهان خبرداده است که تنها یک هزار و 712 

تعداداز این خانواده ها شرایط گرفتن فرزند را دارا هستند.
براساس آمار از جمعیت  26  میلیون زوج در کشور، 15 درصد آنها که در 
دوره باروری و در ســنین 25 تا۴۰ قرار دارند مشکل ناباروری دارند که 
در برخی از این زوجین این مشکل درمان شدنی نیست  از این رو آنها 
متقاضی گرفتن فرزند از مراکز بهزیستی هستند؛ اما شرایط سخت و پر 
پیچ وخمی پیش رویشان است و گاهی چندین سال باید برای گرفتن 
یک کودک دوندگی کنند بدون اینکه به نتیجه ای برسند. با توجه به تعداد 
قابل توجه کودکان بی سرپرست از یک ســو و هم چنین خانواده های 
متقاضی گرفتن فرزند از سوی دیگر، برطرف کردن مشکالت این مسیر 

از سوی مسئوالن امر در این زمینه مورد تاکید است.

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان از ثبت نام 
سه هزار خانواده متقاضی گرفتن فرزند در اصفهان 
خبرداده است که تنها یک هزار و 712 تعداداز این 

خانواده ها شرایط گرفتن فرزند را دارا هستند

خبرخوان جامعه
دوشنبه 3  آبان  1400 / 18  ربیع االول 1443 / 25 اکتبر  2021 / شماره 3376

رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
8/17  برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب 
اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا 
مشخصات 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 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند 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 6656-1400/06/08 هیات اول آقای قاسمعلی محققیان 
گورتانی به شناسنامه شــماره 13 کدملی 1289961001 صادره اصفهان  فرزند 
عباس در 26/1136 سهم مشاع از 245/6966 سهم ششدانگ یک باب ساختمان 
باستثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 373/52 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 471 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مورد ثبت دفتــر امالک الکترونیکــی 139820302025004330 
و   139820302025013138 و   139820302025013139 و 

139820302025013143 و 139820302025013136
ردیف 2- رای شــماره 6655-1400/06/08 هیات اول خانم طیبه مستاجران 
گورتانی به شناسنامه شــماره 57 کدملی 1290004420 صادره اصفهان  فرزند 
عباس در 7/5920 سهم مشاع از 245/6966 سهم ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 373/52 متر مربع قسمتی از پالک شــماره 471 فرعی از 15 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مورد ثبت دفتر 
امالک الکترونیکی 139820302025004330 و 139820302025013139 
و   139820302025013143 و   139820302025013138 و 

139820302025013136
ردیــف 3- رای شــماره 6653-1400/06/08 هیات اول خانم ســکینه نبیان 
گورتانی به شناسنامه شــماره 16 کدملی 1290092885 صادره اصفهان  فرزند 
غالمعلی در 16/3210 سهم مشــاع از 245/6966 سهم ششــدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 373/52 متر مربع قسمتی از پالک شماره 471 فرعی از 15 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت دفتر 
امالک الکترونیکی 139820302025004330 و 139820302025013139 
و   139820302025013143 و   139820302025013138 و 

139820302025013136
ردیف 4- رای شــماره 6654-1400/06/08 هیات اول آقای محمود محققیان 
گورتانی به شناسنامه شــماره 66 کدملی 1289839506 صادره اصفهان  فرزند 
عباس در 31/8990 سهم مشاع از 245/6966 سهم ششدانگ یک باب ساختمان 
باستثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 373/52 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 471 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مورد ثبت دفتــر امالک الکترونیکــی 139820302025004330 
و   139820302025013138 و   139820302025013139 و 

139820302025013143 و 139820302025013136
 ردیــف 5- رای شــماره 6657-1400/06/08 هیــات اول خانــم عاطفــه 
نصــر زاده کارالدان به شناســنامه شــماره 9 کدملــی 1290838291 صادره 
اصفهان  فرزند عبدالرســول در 163/7710 سهم مشــاع از 245/6966 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان باستثنای بهای ثمنیه اعیانی 115/9610 سهم آن 
به مساحت 373/52 متر مربع قسمتی از پالک شــماره 471 فرعی از 15 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مورد ثبت دفتر 
امالک الکترونیکی 139820302025004330 و 139820302025013139 

و   139820302025013143 و   139820302025013138 و 
139820302025013136

ردیف 6- رای شــماره 6815-1400/06/11 هیات اول آقــای محمد تیموری 
جروکانی به شناسنامه شــماره 17 کدملی 1290402027 صادره خمینی شهر  
فرزند عبداله در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
183/10 متر مربع قسمتی از پالک شماره 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رضا موســوی از سند شماره 46822 
مورخ 1349/1/16 دفترخانه شماره 29 اصفهان از مورد ثبت صفحات 243 الی 

264 دفتر 238 امالک
ردیف 7- رای شماره 6816-1400/06/11 هیات اول خانم شریفه زارع چاوشی 
ککنانی به شناسنامه شماره 1083 کدملی 1290430691 صادره اصفهان فرزند 
رحیم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 183/10 
متر مربع قســمتی از پالک شــماره 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رضا موسوی از ســند شماره 46822 مورخ 
1349/1/16 دفترخانه شــماره 29 اصفهان از مورد ثبت صفحات 243 الی 264 

دفتر 238 امالک
ردیف 8- رای شــماره 7280-1400/06/14 هیات سوم آقای حمید مستاجران 
به شناسنامه شماره 1811 کدملی 1283438704 صادره اصفهان  فرزند قاسم در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 273/29 متر مربع از پالک شماره 880 
فرعی از 15  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق 

دفتر الکترونیکی 139820302025010556 امالک بنام متقاضی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03 
م الف: 1203496 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/19  آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
 فاقد ســند رســمی و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل کــه از طرف این 
هیات مبنی بــر تایید انتقال عادی و یا ســهم مفروزی متقاضــی صادر گردیده 
 در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود تا شــخص یا اشــخاصی که به
 آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام 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 سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 140060302027005809 مــورخ 1400/05/16 رســول 
نوروزیان فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 12992 صادره از اصفهان  بشماره 
ملی 1283831724 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 9731 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 106/30 متر مربع. 

خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03 
م الف: 1202847 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان
مفاد آراء

8/20  آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 1838 مورخ 1400/06/24 هیات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت 
آقای علی اصغر ترکی هرچگانی به شناسنامه شماره 69 کدملی 1286931614 
صادره اصفهان فرزند حسینقلی در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 101 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 70 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه و وکالتنامه 
از طرف آقای مهدی راستگو )مالک رســمی( خریداری شده است. 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 این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رســید، 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: 1400/07/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03 
م الف: 1203343 مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب 

اصفهان 
مفاد آراء

8/21  آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

1400 هیــات اول موضــوع /06  برابــر رای شــماره 1835 مــورخ 24/
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی، مالکیت خانم توران شیر محمدی به شناسنامه شماره 48384 کدملی 
1280909420 صــادره اصفهان فرزنــد محمود در ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 121/73 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 51 فرعی از 4485 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 
مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده 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 داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت 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: 1400/07/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03 
م الف: 1202791 مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب 

مفاد آراء
8/22  برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب 
اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا 
مشخصات 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 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند 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 8266-1400/07/07 هیات اول آقای ســینا نادری به 

شناسنامه شماره 1270705229 کدملی 1270705229 صادره اصفهان فرزند 
علیرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 370/70 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 8674 فرعی از 12 اصلی )قبال پالک 299/1 فرعی از 12 اصلی بوده 
اســت( واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 

146692 مورخ 1398/2/26 دفترخانه شماره 98 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03 
م الف: 1203762 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/23  آگهی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شــماره 140060302026006449 مورخ 1400/05/13 هیات سه آقای 
مهدی ابراهیمی به شناسنامه شماره 1 کدملی 5499820600 صادره نجف آباد 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 145/49 متر مربع 
پالک شــماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک 
شــمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مالک 

رسمی حسین پهلوان نژاد
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند 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، دادخواســت 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: 1400/07/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03 
م الف: 1203750 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

مفاد آراء
8/24  آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 1661 مورخ 1400/05/31 هیات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، 
مالکیت خانم آمنه سلطانیان به شناسنامه شماره 3297 کدملی 1198701331 
صادره شــهرضا فرزند باقر در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 220/94 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 368 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 
ثبتی گردیده 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 داشته باشــند می توانند از تایرخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03 
م الف: 1204066 مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب  

اصفهان



معاون توسعه ورزش اداره  کل ورزش و جوانان اصفهان از انتخاب این شهر برای برگزاری مراسم و ویژه برنامه های روز جهانی جودو)۲۸ اکتبر( از سوی فدراسیون 
خبر داد.حسین زیبایی اظهارداشت: این مراسم پنجشنبه هفته جاری از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در میدان تاریخی نقش جهان اصفهان با حضور ۲۵۰ جودوکار نونهال و 

نوجوان دختر و پسر برگزار می شود.
وی با بیان اینکه »جودو در ایران زنده است« شعار امسال در ایران خواهد بود، ادامه داد: از آنجا که فدراسیون جهانی جودو ایران را تعلیق کرده است برگزاری این 
رویداد حقانیت و میزان عالقه مندی به رشته در کشورمان را نشان می دهد.معاون توسعه ورزش اداره  کل ورزش و جوانان اصفهان اضافه کرد: این ویژه برنامه در 

چهار بخش از جمله سخنرانی مسئوالن، اجرای فنون بوسیله ورزشکاران و دیگر فعالیت های فرهنگی ورزشی برگزار خواهد شد.
زیبایی با اشاره به حضور آرش میراسماعیلی، ملی پوش سابق و رییس فدراسیون در مراسم روز جهانی جودو تصریح کرد: امیدواریم مشکل تعلیق ایران هرچه 

زودتر رفع شود تا باز هم شاهد توسعه این رشته در کشور و در استان باشیم.

اصفهان به عنوان میزبان برگزاری مراسم روز جهانی جودو انتخاب شد

دوشنبه 03 آبــــان 1400 / 18 ربیع االول 1443 / 25 اکتبر 2021 / شماره 3376

محمد صالح: 

دوست دارم تا روز آخر فوتبالم در لیورپول بمانم
تمدید قرارداد زودهنگام با محمد صالح در لیست کارهای لیورپول قرار دارد. مذاکرات باید از قبل 
در خانه انجام شود. ظاهرا فوق ستاره مصری دستمزد بزرگی خواسته است. این بازیکن ۲۹ ساله 
از آینده خود در »Sky Sports« صحبت کرد. محمد صالح در حــال حاضر در بهترین فرم قرار 

دارد. ستاره تهاجمی لیورپول هفت گل در لیگ برتر به ثمر رسانده است. 
یورگن کلوپ، سرمربی سرخ ها به تازگی این بازیکن ۲۹ ساله را با ستاره های جهان مقایسه کرده 
است. سرمربی آلمانی دوســت دارد صالح را در چند ســال آینده در تیمش داشته باشد. صالح 
به تازگی به اسکای اسپورتس گفت: اگر از من بپرســید، دوست دارم تا آخرین روز فوتبالم اینجا 
بمانم. اما نمی توانم چیز زیادی در مورد آن بگویم. این موضوع از دست من خارج است. در حال 
حاضر نمی توانم خودم را مقابل لیورپول قرار دهم. این باعث ناراحتی من خواهد شد. نمی خواهم 

در مورد آن صحبت کنم، اما این واقعا من را ناراحت می کند.
قرارداد این ستاره مصری تا تابستان ۲۰۲۳ ادامه دارد. روزنامه انگلیسی میرور اخیرا گزارش داده 

است که مشاور صالح قراردادی معادل تقریبا ۶۰۰ هزار یورو در هفته ارائه کرده است. 
رامی عباس یک هفته پیــش برای گفت وگو در انگلیــس بود. انتظار مــی رود در ماه های آینده 

توافقی صورت گیرد.  
ستاره مصری در تابستان ۲۰۱۷ پس از دو فصل حضور در رم به مرسی ساید رفت. او پیش از این 
مدت ها با چلسی قرارداد داشت؛ اما هرگز با لندنی ها پیشرفت نکرد.  او ۲۱۴ بازی برای تیم یورگن 

کلوپ انجام داد و ۱۳۷ گل به ثمر رساند و ۵۱ پاس گل داد.

»نویر« به رکورد »کان« نزدیک شد
اولیور کان، دروازه بان افسانه ای بایرن مونیخ با ۳۱۰ پیروزی رکورددار پیروزی در تاریخ رقابت های 
بوندسلیگاست.مانوئل نویر با رکورد کان تنها ۱۰ پیروزی دیگر فاصله دارد.بایرن مونیخ در هفته نهم 
رقابت های بوندســلیگا با ۴ گل هوفنهایم را در هم کوبید. نویر در این بازی در ترکیب اصلی بایرن 

به میدان رفت و توانست سیصدمین  پیروزی خود را رقم زند.
طبق اعالم شبکه آماری اوبتا، نویر تاکنون ۴۴۷ بازی در بوندســلیگا انجام داده که در ۳۰۰ بازی 
آن ها به پیروزی دست پیدا کرده اســت.باتوجه به این که بایرن مونیخ با ناگلزمن هم قدرت اول 
فوتبال آلمان است، نویر به راحتی می تواند این رکورد اولیور کان را هم بشکند.بایرن با پیروزی که 

برابر هوفنهایم به دست آورد با ۲۲ امتیاز به صدرنشینی خود در بوندسلیگا ادامه داد.

»زالتان« در میان مسن ترین گلزنان تاریخ سری آ
ستاره سوئدی باشگاه میالن با گلزنی در دیدار شنبه شب تیمش در میان مسن ترین گلزنان تاریخ 
رقابت های سری آ قرار گرفت.از هفته نهم رقابت های لیگ فوتبال ایتالیا )سری آ( میالن در خانه 
بولونیا به میدان رفت و به سختی با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شد. در این بازی رافائل لیائو ۱۶ و کاالبریا 
۳۵ ابتدا برای میالن گلزنی کردند؛ اما در ادامه زالتان ایبراهیموویچ در دقیقه ۴۹ گل به خودی زد 

و بارو در دقیقه ۵۲ بازی را مساوی کرد. 
این در شــرایطی بود که بولونیا دو بازیکن خود را در دقایق ۲۰ و ۵۰ به دلیل دریافت کارت قرمز از 
دست داد تا ۹ نفره مقابل روسونری ادامه دهد. در نهایت این میالنی ها بودند که توسط بن ناصر 

در دقیقه ۸۴ گل پیروزی بخش  و در ادامه زالتان ۹۰ را به ثمر رساندند.
زالتان در شرایطی موفق شــد در این بازی گلزنی کند که با ۴۰ سال و ۲۳ روز به چهارمین بازیکن 
مسن گلزن تاریخ سری آ مبدل شد.در صدر مسن ترین بازیکنان گلزن تاریخ سری آ کاستاکورتا 

با ۴۱ سال و ۲۵ روز مسن ترین گلزن این رقابت ها محسوب می شود.

ذوب آهن- استقالل در فوالد شهر؛

میزبانی دشوار

تیم ذوب آهن در حالی باید امروز در فوالد   سمیه مصور
شهر به مصاف تیم استقالل برود که هفته 

گذشته موفق به کسب یک برد شیرین شد.
شاگردان مهدی تارتار پس از کســب پیروزی روحیه بخش برابر تیم 
صنعت نفت آبادان در هفته نخست رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور 
امروز در دیداری سخت و دشوار می بایست در استادیوم فوالد شهر به 
مصاف استقاللی بروند که در هفته نخســت با یک گل تیم هوادار را در 

آزادی شکست داد.
سبزپوشان اصفهانی در شرایطی در دیدار با تیم صنعت نفت آبادان موفق 
به کسب سه امتیاز شدند که در فصل گذشته این رقابت ها تا هفته پنجم 
نتوانسته بودند سه امتیاز کسب کنند و برتری آنها در اولین دیدارشان در 
فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوالد کشور نوید بخش شکل گیری 
یک ذوب آهن ایده ال است، همان تیمی که تا پای قهرمانی در لیگ برتر 

فوتبال کشور و همچنین لیگ قهرمانان آسیا پیش رفته بود.
مهدی تارتار، ســرمربی جدید ذوب آهن که فصل گذشــته نتایج قابل 
قبولی را با پیکان کسب کرد، در تجربه جدید خود راهی اصفهان شده تا 

هدایت ذوبی ها را برعهده بگیرد. تارتار با جذب بازیکنان جدید پرتعداد 
در نقل و انتقاالت تابستانی، تیم خوب و قدرتمندی ساخته که به آسانی 

نمی خواهد به رقبایش امتیاز نمی دهد.
از سوی دیگر، ذوب آهن طی سال های اخیر در اصفهان نتایج خوبی را 
برابر استقالل کســب کرده و آخرین پیروزی آبی پوشان در دیار زاینده 
رود، به حدود ۵ ســال پیش بازمی گردد. آبی ها در ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ با 
هدایت علیرضا منصوریان و پس از پیروزی بزرگ در دربی معروف ۸۵ 
با نتیجه ۳ بر ۲، موفق شدند در اصفهان با گل های فرشید اسماعیلی و 

بهنام برزای ذوب آهن را از پیش روی بردارند.
از آن تاریخ تاکنون حدود ۴ ســال و ۹ ماه می گذرد و اســتقالل در این 
فاصله ۵ بار دیگر در اصفهان به مصاف ذوب آهن رفته که ســهم آبی ها 
۲ شکست و ۵ تساوی بوده است. در دیدار برگشت لیگ شانزدهم و با 
هدایت وینفرد شفر، اســتقالل با گل وریا غفوری از حریف خود پیش 
افتاد ؛اما کی روش استنلی و محمدرضا حسینی ستارگان آن زمان ذوب 
آهن دو بار دروازه سیدحسین حسینی را باز کردند و تیم امیر قلعه نویی 

۲ بر یک برنده از زمین خارج شد.

دیدار دیگر نیــز به بازی رفت مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا برمی گردد که ذوب آهن با تک گل جورجی گولیسانی به پیروزی 
رسید. در سه مصاف دیگر دو تیم در اصفهان کار به تساوی کشیده شده 
است. در دیدارهای رفت لیگ های هجدهم و نوزدهم، دو تیم به تساوی 

۲ – ۲ رسیدند.
در این دو مصاف، ابتدا وینفرد شــفر بــا تیم امید نمازی به تســاوی 
رسید که وریا غفوری هر ۲ گل آبی ها را به ثمر رساند و در دیدار دوم نیز 
استراماچونی مقابل منصوریان قرار گرفت که اصفهانی ها با گل دقیقه 
۹۲ ارسالن مطهری از شکست گریختند. آخرین تقابل دو تیم نیز بین 
تیم رحمان رضایی و تیم محمود فکری صورت گرفت که با تساوی بدون 

گل به پایان رسید.
حاال  از یک ســوفرهاد مجیدی امیدوار است به طلسم ناکامی مربیان 
قبلی استقالل در استادیوم فوالدشهر پایان داده و با دست پر از اصفهان 
برگردد و از سوی دیگر مهدی تارتار و شاگردانش به دنبال ثبت دومین 
پیروزی خود در این دوره از رقابت های لیگ برتر هستند تا به روند خوب 

خودشان ادامه دهند.

خبر روز

پیشنهاد قرارداد 4 ساله به »سردار آزمون« 
یک روز بعد از سایت چمپیونات روســیه در مورد پیشنهاد باشگاه لیون فرانســه به سردار آزمون، 
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران سایت اسپورت اکسپرس روسیه هم در این باره مطلبی منتشر کرد. 
در حالی که ســایت چمپیونات روسیه 
به مدت زمــان قرارداد باشــگاه لیون با 
سردار آزمون اشاره ای نکرده بود سایت 
اسپورت اکسپرس روسیه نوشت مبلغ 
۷ تا ۸ میلیون یورویی که باشــگاه لیون 
به مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پیشنهاد 
داده  برای ۴ فصل است. البته این مبلغ 
قرارداد پایه ســردار آزمون به حســاب 
می آید و حتما قرارداد او شــامل آپشن 
و پاداش های جذابی برای سردار آزمون 

خواهد بود تا در نهایت او را راضی به حضور در فرانسه کند. 
گفتنی است قرارداد سردار آزمون با تیم زنیت تا پایان فصل جاری است و بر همین اساس سردار 
می تواند در ماه ژانویه با تیم های خواهان خود وارد مذاکره شود و در نهایت به توافق برسد. مهاجم 
تیم ملی فوتبال ایران تاکنون واکنشی به پیشنهاد باشگاه لیون از خود نشان نداده است. ۶ گل در ۱۳ 
بازی حاصل تالش سردار آزمون در فصل جاری بوده البته سردار موفق به گلزنی در لیگ قهرمانان 

اروپا نشده است.

»مهدوی کیا« با بازیکن سپاهان در کنفرانس خبری 
کنفرانس خبری پیش از بازی امید ایران با نپال که در استادیوم اصلی شهر دوشنبه برگزار می شود، 
انجام شد. نکته جالب این کنفرانس خبری حضور یاسین ســلمانی بازیکن تیم سپاهان در کنار 
مهدی مهدوی کیا بود. یاســین که در دو اردوی آخر تیم ملی حضور داشت ؛اما شانس بازی پیدا 
نکرد با توافق صورت گرفته میان مهدی مهدوی کیا و هم چنین اسکوچیچ در اردوی تیم امید حاضر 
شد تا در بازی های مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا تیم ایران را همراهی کند. یاسین سلمانی 
در زمستان ســال ۹۸ با تیم ملی جوانان در بازی های مقدماتی جام ملت ها در تهران به میدان آمد 
و به همراه تیم ملی جوانان به دور نهایی بازی ها صعود کرد ولــی در ادامه به بهانه کرونا بازی های 
جام ملت ها و انتخابی جام جهانی ۲۰۲۱ اندونزی لغو شد تا این بازیکن و هم تیمی هایش شانس 
بازی در جام جهانی را از دست بدهند. یاسین سلمانی اکنون شانس بازی در ترکیب تیم امید را به 
دست آورده و توامان به همراه تیم ملی در آستانه صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ است و این یک اتفاق 
خوب برای او محسوب می شود. به نظر می رسد با حضور یاسین سلمانی در کنفرانس خبری پیش 
از بازی با نپال مهدی مهدوی کیا بازوبند کاپیتانی تیم زیر ۲۳ ســال ایران در مسابقه یاد شده را به 

بازیکن سپاهان محول کند.

واکنش »محمود زاده« به دیدارهای برگزار نشده لیگ یک 
در هفته نخست بازی های دسته اول دو دیدار انجام نشــد. دیدار شمس آذر قزوین در برابر مس 
کرمان و مسابقه پارس جنوبی جم در برابر مس شهر بابک. فریبرز محمود زاده در پاسخ به این سوال 
که این بازی ها تکرار و یا نتایج آن ۳-۰ به سود تیم های مس کرمان  مس شهر بابک اعالم می شود؟ 

گفت: » در اولین ساعت اداری گزارش مبسوط خودمان را به کمیته انضباطی ارائه می دهیم. 
در مورد تکرار یا نتیجــه بازی اظهارنظری نمی کنیــم و فقط فرآیند را به کمیتــه انضباطی توضیح 
می دهیم. پس از آن منتظر رای این کمیته می مانیم و ظرف یکی دو هفته آینده این مسئله مشخص 

خواهد شد.«

مستطیل سبز

پیست های غیر استاندارد، 
گریبان گیر کارتینگ اصفهان

رییس هیئــت موتورســواری و اتومبیل رانی 
اســتان اصفهــان دربــاره جایــگاه کارتینگ 
اســتان گفت: اصفهان تنها اســتان فعال در 
رشته کارتینگ است و هر سال بین ۴ تا ۵ راند 
مســابقات رنتال و همچنین مسابقات ریس 
کارتینگ و اســپریت برگزار می کند. شــهرام 
شــاهمرادی اظهار کرد: پیســت هایی که در 
اصفهان جنبه تفریحی دارد و اســتفاده آن ها 
برای عموم آزاد اســت، از استاندارد های کافی 
برخوردار نیستند؛ پیست های کارتینگ حداقل 
باید دارای ۴۵۰ متر مسیر باشند، داخل اصفهان 
فقط پیســت رویا ها و چادگان دارای مســیر 
استاندارد هستند. رییس هیئت موتورسواری 
و اتومبیل رانی اســتان اصفهان در ادامه بیان 
کرد: این پیســت ها از ۵۵۰ متر تــا ۷۳۰ متر 
هســتند؛ مســیر کارتینگ رویا ها ۷۳۰ متر و 
مسیر پیســت چادگان ۵۶۰ متر است که این 
مسیر ها باید دارای پیچ های مشخص باشند 
تا از استاندارد مسابقات ریس برخوردار شوند 
و برای رنتال حتما باید مســیر ۴۵۰ متر را دارا 
باشند. شــاهمرادی، راجع به سایر پیست ها 
اظهار کرد: برخی پیســت هایی داخل اصفهان 
وجود دارد که بیشتر جنبه ســرگرمی دارند و 
همگان می توانند از این پیست ها استفاده کنند؛ 
همه این پیست ها به رغم پیست های رویا ها و 
چادگان غیر استاندارد هستند. وی اظهار کرد: 
ما در بخش بانوان و آقایان از ۸ ســالگی عضو 
می گیریم، برای استعداد های برتر مسابقات 
زیر ۱۵ سال برگزار می کنیم و بعد از آموزش نیمه 
حرفه ای در مسابقات شرکت می کنند. رییس 
هیئت موتورســواری و اتومبیل رانی اســتان 
اصفهان در خصوص مسابقات گفت:مسابقات 
از اواخر ماه جاری در پیســت رویا ها شــروع 
می شود و در هر راند بیش از ۴۰ نفر شرکت کننده 
داریم همچنین به دلیل اینکه استان اصفهان 
تنها برگزار کننده مسابقات است، از استان های 
دیگر نیز شــرکت کننده داریم. شاهمرادی در 
پایان تصریح کرد: بزرگ ترین هدف کارتینگ 
را می توان اینگونه بیان کرد که کودکان از سنین 
پایین رانندگی را بیاموزد تــا از خطراتی که در 

آینده در جاده ها به وجود می آید، کاسته شود.

ذوب آهن طی سال های اخیر در اصفهان نتایج خوبی را 
برابر استقالل کسب کرده و آخرین پیروزی آبی پوشان 
در دیار زاینده رود، به حدود ۵ سال پیش بازمی گردد. 
آبی ها در ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ با هدایت علیرضا منصوریان و 
پس از پیروزی بزرگ در دربی معروف ۸۵ با نتیجه ۳ بر 
۲، موفق شدند در اصفهان با گل های فرشید اسماعیلی 

و بهنام برزای ذوب آهن را از پیش روی بردارند

فوتبال جهان

وز عکس ر

تصویر علی دایی در 
کویر سیرجان ثبت شد

پرتــره ۲۱۰۹ مترمربعــی علی دایی 
اســطوره تیم ملی فوتبال کشورمان 
در کویر نمک ســیرجان با استفاده 
از ۱۰۷۵ مترمربع پارچه طراحی شد. 
در خلــق این کار بزرگ کــه به پاس 
قدردانی از خدمات ارزنده شــهریار 
فوتبال ایران ) علی دایــی ( انجام 
گرفت، از تکنولوژی روز نقشه برداری 

دنیا استفاده شده است. 

سرپرســت فدراســیون دوچرخه ســواری درباره 
مبارزه جدی بــا دوپینگ و گرفتن تســت خون از 
دوچرخه ســواران بیان کرد: کاری را که طی این ۱۰ 
سال انجام نشده اســت انجام می دهیم از این رو 
با ایران نادو تفاهم نامه همکاری داریم و قرار است 
گرفتن تست های خون به صورت مستمر و به زودی 

آغاز شود. 
ما در فدراسیون سیستم رنکینگ برای رده های سنی 
مختلف  و پخش پیســت، جاده و کوهستان را راه 
اندازی کرده ایم و این رنکینگ را در اختیار ایران نادو 
قرار می دهیم تا از روی آن از ورزشکاران تست خون 
بگیرند. تمام انتخابی های ما نیز براساس رنکینگ 
خواهد بود و هر کســی هم که در رنکنیگ است به 
ایران نادو معرفی و پاســپورت بیولوژیک برای هر 

ورزشکار ایجاد می شود.
رسول هاشم کندی درپاسخ به این پرسش که تست 
خون هزینه زیادی دارد و از لحاظ تامین هزینه های 
آن مشــکلی نیســت؟ تاکید کرد: امیدوارم نتیجه 
تســت ها مثبت نشــود؛ اما اگر مثبت شــود برای 
فدراسیون هزینه بر است، از این رو تصمیم گرفتیم 
هر ورزشــکاری که در رنکینگ است و به ایران نادو 
معرفی می شود، چک ضمانت به مبلغ ۵۰ میلیون 
تومان به فدراســیون بدهد و در صورتی که تســت 
ورزشکاری مثبت شود عالوه بر جریمه هایی که  نادو 
و وادا در نظر دارند، مجبور می شویم چک را به اجرا 
بگذاریم. البته هزینه تست ها خیلی بیشتر از مبلغ 

چک خواهد بود.
سرپرست فدراسیون دوچرخه ســواری در پاسخ 

به پرســش دیگری مبنی براینکه فکر می کند این 
روش به حل معضل دوپینگ در دوچرخه ســواری 
کمک کند؟ تصریح کرد: فکر نکنــم جدی تر از این 
بتوان با دوپینگ مبارزه کرد. همیشه گفته ام با شعار 
دادن یا اتهام زدن به یکدیگــر نمی توان دوپینگ را 
جمع کرد بلکه کار فنی و حرفه ای می طلبد و باید با 
کمک مراجع ذی ربط این کار را انجام داد. من قبال 
هم می گفتم ساختار درستی وجود ندارد؛ اما گوش 
شــنوایی نبود و اکنون که بر ســر کار هستم تالش 

می کنم که این ساختار را ایجاد کنم. 

بسته شدن راه دوپینگ برای دوچرخه سواران؛

از گرفتن تست خون تا چک ضمانت
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از سوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان برگزار شد؛

رویداد »شهر بدون چالش« برای کاهش مصرف پالستیک
معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت 
پرداختن به موضوع پسماندهای پالســتیکی در برنامه های ترویجی و فرهنگی اظهار کرد: در 
حالی که استفاده روز افزون از محصوالت پالستیکی یکی از معضالت اصلی در زمینه مدیریت 
پسماند در جوامع بشری اســت، اما ویژگی های خاص پالســتیک مانند شکل پذیری آسان، 
مقاومت در برابر نفــوذ مایعات و هزینه تولید نســبتا کم آن را تبدیل به یکــی از پرکاربردترین 

محصوالت در صنایع و زندگی امروزی کرده است. 
فرشاد مســتأجران با بیان اینکه غیر قابل تجزیه بودن پالســتیک ها در محیط زیست خطری 
بزرگ به حســاب می آید، تصریح کرد: در حال حاضر در شــهر اصفهان روزانه بیش از ۳۵۰ تن 
پســماند شــهری به عنوان ریجکت خطوط پردازش دفن می شــود که عمده این پسماندها، 

پسماندهای پالستیکی هستند که به مرحله دفن رسیده اند.
معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با تاکید بر فعالیت 
ستاد اجرایی کاهش پالســتیک در قالب چهار کارگروه برنامه ریزی، اجرایی، تبلیغات و اطالع 
رســانی، فناوری و ارتباط با صنایع به منظور کاهش مصرف پالســتیک در چرخه تولید تا دفع، 
افزود: از جمله کارگروه های این کمیته، کارگروه فناوری و ارتباط با صنایع اســت که به بررسی 
فناوری ها و تجارب ســایر کشــورهای جهان و ایران در ایــن حوزه و امکان بومی ســازی آن 

می پردازد.
وی تصریح کرد: این کارگروه در راستای عمل به وظایف خود با همکاری اداره ارتباط با صنایع و 
شرکت های دانش بنیان و نیز شبکه پژوهش و فناوری استان، اقدام به انتشار فراخوان ارسال 
پیشــنهادات با موضوع محصوالت و فناوری های کاربردی با هدف کاهش پالستیک در چرخه 

مدیریت پسماند شهر اصفهان در قالب سلسله رویدادهای شهر بدون چالش کرده است.
مستأجران با اشاره به جزییات این رویداد، گفت: در پایان این فراخوان در مجموع ۱۵ پیشنهاد 
دریافت شد که از این میان پس از بررسی اسناد و مدارک ارسالی، سه پیشنهاد به مرحله داوری 
نهایی رسید و در صورت کســب حد نصاب امتیاز، با ارسال کنندگان پیشــنهادهای برتر قرارداد 

همکاری منعقد خواهد شد.
وی اظهار کرد: دبیرخانه دائمی ســتاد اجرایی کاهش پالستیک در ســازمان مدیریت پسماند 
مستقر شده و در حال پیگیری برنامه های جامعی در راستای کاهش مصرف پالستیک در میان 
شهروندان، ادارات و اصناف است که از این میان می توان به کاهش مصرف کیسه های پالستیکی 

در فروشگاه های کوثر و سایر برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی اشاره کرد.

مدیرکل امور شهری استانداری اصفهان:

پیوست فرهنگی، ضرورت پروژه های عمرانی شهری است
مدیرکل امور شــهری استانداری اصفهان با اشــاره به توســعه عمرانی با توجه نسبت به حوزه 
فرهنگی و اجتماعی اظهارداشت: توسعه شــهر تنها به ساخت و ساز و فعالیت عمرانی نیست و 

نیاز فرهنگی و اجتماعی نیز باید مورد دقت باشد تا توسعه پایدار رقم بخورد.
علی اصغر زاکری هرندی افزود: پیوســت فرهنگی ضرورت پروژه های عمرانی شهری است و 
وجود توانمندی در عرصه فرهنگی و تصمیم ســازی در این باره در بین شــاخص های انتخاب 

شهرداران مورد توجه است.
وی با بیان اینکه دانش و توانمندی عمرانی، توسعه اقتصادی و فرهنگی سه ویژگی مهم برای 
یک شهردار است، اذعان داشت: داشتن این ســه توانمندی در بین شهرداران ضرورت دارد تا 
توسعه شهر یک جانبه نباشد.ذاکری هرندی اضافه کرد: بی توجهی به نیازهای فرهنگی شهر و 
نبود پیوست فرهنگی موجب بروز آسیب و چالش های فرهنگی و اجتماعی خواهد شد که باید 

این گونه دغدغه ها نیز مد نظر اعضای شوراهای اسالمی و شهرداران باشد.

شهردار اصفهان خبر داد:

خارج شدن پروژه های منطقه یک تا پایان سال از بالتکلیفی

شهردار اصفهان در دیدار با مدیر، معاونان و کارکنان منطقه یک شهرداری، 
این منطقه را یکی از مهم ترین مناطق شــهری اصفهان به لحاظ هویت 
تاریخی ذکر کرد و گفت: منطقه یک معرف شخصیت کهن اصفهان بوده و 
دارای مزیت های بسیاری است؛ اما از لحاظ ساخت و ساز و عمران دارای 
محدودیت هایی است که کار کردن در آن را مشکل می کند. علی قاسم زاده 
با بیان اینکه شخصیت تاریخی منطقه یک اجازه کارهای جدید و متفاوت 
را نمی دهد، تصریح کرد: در این منطقه به دلیل تراکم جمعیت باید خدمات 
دائم آن به ویژه در بخش حمل و نقل و خدمات شــهری به روزرسانی و 
تسهیل و کیفیت زندگی ارتقا داده شود.شهردار اصفهان ادامه داد: کارکنان 
منطقه یک باید برای روزهای پر تالش پیش رو، از آمادگی الزم برخوردار 
باشند تا بتوانند خدمات رسانی خوبی به شهروندان منطقه داشته باشند که 
البته این موضوع کار خادمان مردم در منطقه را سخت می کند. وی، پایین 
آمدن سطح درآمد را یکی از عوامل پایین آمدن سطح خدمات به ویژه در 
حوزه توسعه عمرانی ذکر کرد و افزود: با این وجود پروژه های نیمه تمام و 
معطل مانده در این منطقه که شهرداری و مردم را آزار می  دهد در اولویت 
قرار می گیرد. قاسم زاده با بیان اینکه برای پروژه های نیمه تمام منطقه از 
جمله خانه شهید بهشتی و تعدادی از خیابان ها تصمیم گیری می شود، 
تاکید کرد: طی شش ماه دوم سال جاری بخشی از پروژه های این منطقه 
را از بالتکلیفی خارج خواهیم کرد.وی تصریح کرد: رتبه چهاردهمی منطقه 
یک به لحاظ ســطح درآمد در بین مناطق ۱۵ گانه، رتبه خوبی نیســت، 

بنابراین باید برای تحقق درآمدهای منطقه تدابیر الزم اندیشــیده شود، 
همچنین نیاز است تکلیف پالک  های درگیر تراکم مازاد نیز مشخص شود. 
شهردار اصفهان پس از دیدار با مدیر، معاونان و کارکنان شهرداری منطقه 

یک از پروژه های در دست اجرای این منطقه بازدید کرد.

88 پروژه فعال در منطقه یک
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان نیز در حاشیه بازید شهردار اصفهان 
از منطقه یک، مساحت کل منطقه یک را 8۱۰ هکتار و بافت فرسوده آن را 
2۳۳ هکتار ذکر کرد و گفت: این منطقه به لحاظ جمعیتی در رتبه چهارم 
و از نظر مساحت، منطقه آخر در بین مناطق ۱۵ گانه است و به لحاظ تراکم 
با متوسط شهر اصفهان برابری می کند. 98 درصد محله های علی قلی آقا 
و بید آباد در محدوده بافت فرسوده منطقه واقع شده و ۳۰ درصد جمعیت 
منطقه در بافت فرسوده زندگی می کنند. میثم بکتاشیان با بیان اینکه در 
این منطقه ۱۵ هتل، حدود 2۷ مهمان پذیر، هشت بیمارستان و سه مرکز 
آموزشی درمانی غیر از مطب پزشکان وجود دارد که نشان از حجم باالی 
ترددهای شهری دارد، افزود: حجم باالی فرسودگی معابر و تاسیسات 
شــهری و فقر امکانات فرهنگی و ورزشی، از دیگر مشکالت منطقه یک 
به شمار می رود. وی، سرانه فضای سبز این منطقه را ۶.9 مترمربع ذکر 
کرد و افزود: برای افزایش ســرانه به سمت توسعه عمودی فضای سبز 
برنامه ریزی الزم انجام شده است. مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان 

با بیان اینکه بافت فرسوده منطقه تبعات زیادی به همراه دارد و در میزان 
درآمد منطقه اثر گذاشــته اســت، اظهار کرد: در این منطقه ۱9۶ گلوگاه 
مصوب وجود دارد. همچنین مساحت مراکز ورزشــی منطقه، 9 هزار و 
۳۰۵ مترمربع است که رتبه سیزدهم را در بین مناطق ۱۵ گانه داریم از این 
رو می توان گفت فقر فضاهای تفریحی، ورزشــی و فرهنگی را در منطقه 
شاهد هستیم. وی در ادامه با اشــاره به تولیدات فرهنگی منطقه، ادامه 
داد: تولیدات فرهنگی این منطقه در سال گذشته رشد قابل توجهی داشته 
به طوری که بر اساس آمارهای موجود برنامه های فرهنگی اجرا شده در 
سال 98، ۶۵ برنامه و در سال گذشته ۱۱8 برنامه بوده و سال گذشته 9۰ 
درصد بودجه فرهنگی جذب و هزینه شده است.بکتاشیان با اشاره به آمار 
هفت ماهه امسال در بخش ساخت و ســاز منطقه، گفت: از سال 9۶ تا 
انتهای سال 99 سیر صعودی در بخش صدور پروانه داشته ایم. همچنین 
سال گذشته منطقه یک در نظام پیشنهادها با توجه به برنامه های اجرا 
شده رتبه اول را به دست آورده اســت. وی، بودجه امسال منطقه را 2۱۱ 
میلیارد تومان ذکر کرد و افــزود: 2۷ درصد بودجه در بخش جاری و ۵8 
درصد در بخش عمرانی هزینه خواهد شد؛ البته تاکنون 28 درصد بودجه 
۱۴۰۰ منطقه یک وصول شده است. سیر صعودی رشد بودجه به میزان 
۷2 درصد در این منطقه قابل توجه بوده، زیرا از ظرفیت درآمدی منطقه 
بیشتر اســت و به همین جهت احتمال دارد امسال درصد تحقق بودجه 

پایین باشد.

از سال ۹۶ تا انتهای سال ۹۹ سیر صعودی در بخش 
صدور پروانه داشته ایم. همچنین سال گذشته منطقه 
یک در نظام پیشنهادها با توجه به برنامه های اجرا شده 

رتبه اول را به دست آورده است

با مسئولان

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشــاره به اهمیت دولتخانه صفوی، اظهار 
کرد: دوران صفویه را می توان اوج شکل گیری شکوه و عظمت اصفهان دانست 
که این عظمت را می توان در مجموعه بی نظیر میدان نقش جهان شــاهد بود. 
حســین کارگر ادامه داد: این بناها شــکوه، عظمت، اقتدار و قــدرت صفوی را 
دوچندان می کرد که جهانگردان معروف جهان را به شگفتی وا می داشت، اکنون 
آثار باقی مانده آن دوران در منطقه مرکزی شــهر یعنی منطقه ســه شهرداری 
اصفهان به چشم می خورد. مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان تصریح کرد: از 
دهه های گذشته ساماندهی میدان نقش جهان و بازارهای اطراف آن مورد توجه 

شهرداری اصفهان قرار گرفت و ساماندهی آن به همراه آزادسازی های اطراف 
ابنیه های تاریخی به منظور کاهش رطوبت حاصل از تاسیسات و ساختمان های 
شهری در دســتور کار این منطقه قرار گرفت و اجرایی شد.  کارگر در ادامه بیان 
داشت: طرح ساماندهی بازار اصفهان حدفاصل میدان امام علی)ع( تا میدان 
امام )ره( نیز در سال گذشته توسط منطقه سه کلید خورد، همچنین سنگفرش 
کف بازار، مرمت دیواره ها و سقف بازار با هزینه ای بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال در 
سال جاری به پایان رسید و بالفاصله طرح ساماندهی بازار رنگرزها از شبکه های 

متصل به بازار بزرگ در برنامه عمرانی این منطقه قرار گرفت.

رییس کمیسیون عمران معماری و شهرســازی شورای اسالمی شهر اصفهان با 
اشاره به نشست مدیران شهری و میراثی اصفهان و یزد، اظهار کرد: تجارب خوبی 
برای احیای بافت تاریخی در یزد اتفاق افتاده اســت که اجــرای بعضی از آن ها 
می تواند تحوالت بزرگی را در بافت تاریخی اصفهان رقم بزند. رســول میرباقری 
افزود: وجه تمایز اقدامات برای بافت تاریخی یزد این اســت کــه به جای اتکا 
به ســرمایه گذاری دولتی و شــهرداری، بخش خصوصی به میدان آمده که این 
رویه می تواند منجر به رونق یافتن این بافت در شــهرها شود.رییس کمیسیون 
عمران معماری و شهرسازی شورای اسالمی شــهر اصفهان با تاکید بر اینکه هر 

جا شهروندان وارد موضوعی شوند، موجب تحول خواهند شد، خاطرنشان کرد: 
احصای روش ها برای مشارکت بخش خصوصی و طرح های عملیاتی در احیای 
بافت فرســوده، از مهم ترین مواردی بود که در جلسه با مدیران شهر و استان یزد 
به آن توجه کردیم؛ هرچند بافت تاریخی دو شهر تفاوت دارد و برای هرکدام باید 
نســخه متفاوتی پیچید؛ اما کســب این تجارب موثر خواهد بود.وی با اشاره به 
آخرین وضعیت شکل گیری شهرداری بافت تاریخی در اصفهان، گفت: همچنان 
بعضی موافق و بعضی مخالف این طرح هستند؛ بنابراین در یکی از جلسات آتی 

کمیسیون با دعوت از هر دو گروه تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان مطرح کرد:

ساماندهی بازار رنگرزها برای اتصال به شبکه های بازار بزرگ اصفهان 
عضو شورای شهر:

شورای شهر باید برای شکل گیری شهرداری بافت تاریخی اصفهان قانع شود

یمنا
س: ا

عک
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با مسئولان

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
8/25  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 است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 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 6803-1400/06/11 هیات اول آقای امیرعلی تقیان دینانی 
به شناسنامه شماره 1277544549 کدملی 1277544549 صادره اصفهان فرزند 
محمد به والیت پدرش در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 209/64 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت حســین زارع بهرام آبادی از سند شــماره 20598 مورخ 

1324/11/20 دفترخانه شماره 20 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/18 
م الف: 1211649 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/26 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 است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 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 4138-1400/04/02 هیات دوم خانم ریحانه عروجی به 
شناسنامه شماره 5121 کدملی 1287322239 صادره اصفهان فرزند اصغر در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به اســتثنای بهای ربعیه اعیانی آن به 
مساحت 663/10 متر مربع قسمتی از پالک شماره 129 فرعی از 125 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند شماره 47687 مورخ 

1397/2/08 دفترخانه شماره 137 اصفهان
ردیف 2- رای شماره 4137-1400/04/02 هیات دوم آقای علیرضا ستاری فر به 
شناسنامه شماره 214 کدملی 1291093001 صادره اصفهان فرزند مصطفی در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به اســتثنای بهای ربعیه اعیانی آن به 

مساحت 663/10 متر مربع قسمتی از پالک شماره 129 فرعی از 125 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند شماره 47687 مورخ 

1397/2/08 دفترخانه شماره 137 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/18 
م الف: 1211354 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/27 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 است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 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 6855-1400/06/11 هیات اول آقای علی رضا کریم زاده 
ریزی به شناسنامه شــماره 432 کدملی 1170564453 صادره لنجان فرزند رحیم 
در 18 سهم مشاع از 112 سهم ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 114/15 
متر مربع قسمتی از پالک شماره 3263 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 94959 مورخ 1397/6/1 دفترخانه 

شماره 112 اصفهان
ردیف 2- رای شــماره 6856-1400/06/11 هیات اول خانم مریم جمالی فرد به 
شناسنامه شماره 10328 کدملی 1170101917 صادره زرین شهر فرزند علی در 
94 سهم مشاع از 112 سهم ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 114/15 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 3263 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شــماره 94959 مورخ 1397/6/1 دفترخانه 

شماره 112 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/18 
م الف: 1211224 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/28 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صاره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
ذیل محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 

منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های تعیین شده توسط 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
صالح قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 
 1- رای شــماره 140060302015001318 مــورخ 1400/07/21  مرجــان 
رجائی پور فرزند غالمرضا نسبت به چهار دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 192/60 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/03
تاریخ انتشار نوبت وم: 1400/08/18

م الف: 1210876 مصطفی شمسی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
تحدید حدود اختصاصی

8/29 شــماره نامــه : 140085602024008765-1400/07/27 چون تحدید 
حــدود ششــدانگ یکبابخانه پــالک شــماره 1253/1 واقع در بخــش 5 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و  پرونده ثبتی به نام آقای بیــژن عزیزی فرزند قدرت 
ا... و غیره در جریان ثبت اســت و عملیــات تحدید حدود قانونًا  بــه عمل نیامده 
اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1400/08/29 ســاعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا بــه موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهی در محــل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
 مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ چــاپ: 1400/08/03  

م الف: 1209968 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/30 شماره نامه : 140085602024008622-1400/07/24 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک 4786/686 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق  
پرونده ثبتی به نام آقای امیر حسین حســینی زفره فرزند تقی و خانم زهرا آقاجان 
دســتجردی فرزند مصطفی در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/08/26 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظــرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی 
 تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نمایید. تاریخ چاپ: 1400/08/03  

م الف: 1208042 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/31  شــماره نامه : 140085602024008624-1400/07/24 نظر به اینکه به 
موجب رای شماره 140060302024000413 مورخ 1400/02/09 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ 
یک قطعه باغ به مســاحت 903/19 متر مربع تحت پــالک 3911  اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت آقای محمدرضا ســخنور فرزند حســن مستقر 
گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشــد لذا به استناد تبصره ذیل 
ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضــای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 1400/08/29 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد 
و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این 
اداره، ظرف یک ماه دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی 
ثبت یا نماینــده قانونی وی می تواند بــه دادگاه  مربوطه مراجعــه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
 اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. تاریخ چاپ: 1400/08/03  

 م الف: 1209918 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/32 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه باغچه پالک ثبتی 810 فرعی از 5 
اصلی واقع در  بخش 3 ثبت خوانسار به نام ســید یوسف و مصطفی و خانم ها اکرم 
السادات و اعظم السادات همگی میر صانع فرزندان ســید حسن کما فرض اله در 
جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 1400/08/25 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمــد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 1208787 امیر حسین مومنی رئیس ثبت اسناد

 و امالک خوانسار
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در این مقاله ما چند مورد از خطرناک ترین حیوانات جهان 
را بررسی خواهیم کرد. 

از پشه بی ادعا گرفته تا اسب آبی عظیم، شگفت زده خواهید 
شد که کدام موجودات کشنده ترین قاتالن قلمرو حیوانات 

هستند.
پشه ها؛ 725،000 مرگ در سال: وقتی صحبت از کشتن 
انسان ها می شود ، هیچ حیوانی به اندازه یک پشه کوچک 
کشنده نیســت. این حشره مزاحم مســئول تعداد زیادی 
مرگ و میر ، بیش از 725000 نفر در سال است. بیماری های 
ناشی از پشه مانند ماالریا ، تب دنگی ، تب زرد و انسفالیت 
در طول تاریخ ویرانی هایی را بر نســل بشر وارد کرده است. 
برای تخلیه تمام خون از بدن شما حدود 1.2 میلیون گزش 

طول می کشد.
انسان ها؛ 475000 مرگ در سال: انســان ها با بیش از 
437000 قتل در سال در لیست خطرناک ترین حیوانات در 
رتبه 2 قرار دارند. اگرچه ممکن اســت ما بدترین دشمنان 
خود نباشیم، اما تقریبا به هم نزدیک می شویم. در طول یک 
عمر 75 ساله، یک نفر از هر 200 نفر احتمال قتل در آمریکا را 

دارد.

مارها؛ 50،000 مرگ در سال: مارها ساالنه تقریبا 50،000 نفر 
را می کشند، که آن ها به عنوان ســومین حیوان خطرناک 
جهان معرفی شده اند. ممکن اســت تعداد مرگ و میرها 
حتی بیشتر باشد زیرا نیش مار در بســیاری از نقاط جهان 
ضعیف گزارش شده است. تنها در هند بیش از 46000 نفر در 
اثر گزش مار جان خود را از دســت می دهند. ممکن است 
تعداد مرگ توســط مارها بیشــتر هم باشــد زیرا مناطق 

روستایی شاید مستندات کافی نداشته باشند.
سگ؛ 25000 مرگ در سال: بهترین دوست انسان؟ شاید 
نه. سگ ها ساالنه بیش از 25000 نفر را می کشند، که باعث 
می شود آنها در لیست خطرناک ترین حیوانات جهان در رتبه 
4 قرار بگیرند. با این حال، بیشترین مرگ توسط سگ ها از 
حیوانات خانگی نیست، بلکه از سگ های وحشی و ولگرد 
آلوده به هاری است. هند تنها 30 میلیون سگ ولگرد دارد. 

سگ های هار عامل بسیاری از این مرگ ها هستند.
مگس تسه  تسه، حشرات قاتل، حلزون های آب شیرین؛ 
هر کدام 10000 مرگ در ســال: حیوانات بعدی در لیست ما 
بســیار کوچک اما بسیار خطرناک هســتند. مگس تسه، 
حشرات قاتل و حلزون های آب شــیرین هر کدام ساالنه 

حداقل 10 هزار نفر را می کشــند. این انگل های کوچک اما 
کشنده به دلیل تغییرات آب و هوایی و شرایط غیر بهداشتی 
زندگی به طور فزاینده ای در سراسر جهان در حال گسترش 
هستند. کلمه »tsetse« در تسوانا به معنی »پرواز« است.

کرم های گرد؛ ساالنه 2500 مورد مرگ: رتبه 6 در لیست ما 
کرم گرد است. با موجود وحشتناکی آشنا شوید که خانه اش 
را در روده های کوچک تقریبا 1.5 میلیــارد نفر بنا می کند و 
2500 نفر را در سراســر جهان می کشــد. فقط تــوده ای از 
کرم های خاکی را تصور کنید که در شکم شما می خزد یا از 
ناحیه سینه شما خارج می شود که شــبیه یک بسته نودل 

اسپاگتی است. کرم های گرد می توانند به 20 اینچ برسند.
 کرم نواری؛ 2000 مرگ در سال: با مرگ بیش از 2000 نفر 
در سال، کرم خزنده وحشــتناک در لیست خطرناک ترین 
حیوانات جهان در رتبه 7 قرار دارد. این انگل های نفرت انگیز 
با توانایی رشــد تا 30 فوت، در بدن انسان زندگی می کنند، 
رشد می کنند و تولید مثل می کنند و حتی می توانند به مغز 
شــما ســرایت کنند، این انگل ها می توانند بیماری هایی از 
جمله مننژیت، تشــنج و زوال عقل را نیز ایجــاد کنند. کرم 

نواری از طریق خوردن گوشت نپخته به وجود می آید.

آشپزی
کیک 

نارنگی پاییزی
مواد الزم: آرد سفید دو پیمانه، تخم مرغ چهار عدد، 

روغن مایع یک پیمانه، آب نارنگی یک پیمانه، پودرنارگیل 
سه قاشق چای خوری، بکینگ پودر دو قاشق چای خوری، هل 

یک قاشق چای خوری، وانیل نصف قاشق چای خوری
طرز تهیه: ایتدا دو پیمانه آرد را به همراه بکینگ پودر سه بار الک کرده و آن را کنار بگذارید. 

سپس چهار عدد تخم مرغ را به همراه وانیل، هل و مقداری پوست نارنگی رنده شده هم بزنید.
پس از اینکه تخم مرغ از لختگی درآمد و با مواد خوب مخلوط شد، یک پیمانه شکر را به مواد 

اضافه کرده و آن را خوب هم بزنید. حاال نوبت اضافه کردن یک پیمانه روغن مایع به کیک است. 
پس از اضافه کردن روغن مایع مواد را با چنگان هم بزنید تا به یک مخلوط یک دست برسید.
در این مرحله باید آب نارنگی که از قبل آماده شده را به مواد اضافه کرده و پس از آن آرد الک 
شده را آرام آرام به مواد اضافه کنید. دقت کنید که به هیچ عنوان همه آرد را به مایه کیک اضافه 
نکنید و این مرحله را با دقت و حوصله بیشتری انجام دهید.حاال کف قالب کیک را با کمی 

روغن چرب کنید و بعد از آن مواد را به آرامی داخل قالب بریزید و سپس کیک را 
درون فر بگذارید. اجازه دهید تا 45 دقیقه بپزد. می توانید برای تزیین این 

کیک خوشمزه از پودر نارگیل و خود نارنگی استفاده کنید. همچنین 
برای جذاب تر شدن تزیین کیک می توانید مربای نارنگی 

را به عنوان دورچین کیک خود قرار دهید.

با خطرناک ترین موجودات جهان آشنا شوید!

نیوشا ضیغمی به »بی نشان« پیوست »تخت آبی« برنده دو جایزه جهانی دیگر شد
با گذشت بیش از 20 درصد از تصویربرداری سریال »بی نشان« به کارگردانی 
راما قویدل و تهیه کنندگی مرتضی رزاق کریمی، نیوشا ضیغمی بازیگر 
سینما به عنوان جدیدترین بازیگر به این پروژه پیوست.این بازیگر که 
در نقاط عطف داستان نقش موثری دارد، قرار است کاراکتر »فریده« 
را ایفا کند که به دنبال احقاق حقوق از دست رفته خود و همسرش است.

سریال »بی نشان« سومین پروژه تلویزیونی نیوشا ضیغمی است که با 
سریال »در چشم باد« اولین تجربه بازیگری خود را در تلویزیون رقم زد .

فیلم »کوتاه تخت آبی« به کارگردانی علیرضا کاظمی پور، جایزه بهترین 
فیلم بین المللی جشنواره فیلم Rare Disease را دریافت کرد.

هدف این جشنواره توجه به جنبه های مختلف بیماری و به خصوص 
بیماری های نادر و کمیاب و کشف و تقدیر از فیلمسازانی است که 
نگاهی نو به مقوله بیماری و مشکالت و مسائل مربوط به ناتوانی و 
 Golden معلولیت بیماران دارند.همچنین این فیلم از دهمین جشنواره
Doors نیوجرسی هم جایزه ویژه Light it up Blue را دریافت کرد.

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

فرونشست زمین موجب وارد آمدن خســارت به تاسیسات آب و فاضالب و 
یک دستگاه خودروی عبوری در شهر تاریخی نایین شد.

ساعت 2  بامداد روز جمعه 30 مهرماه سال جاری، ناگهان زمین دهان باز کرد 
و یک دستگاه خودروی سواری پژو را که در حال عبور از کوچه مسجد صاحب 
الزمان)عج( خیابان ولیعصر شهر نایین بود به داخل خود بلعید. بخت با راننده 
خودرو یار بود که توانست از درب سمت شاگرد خارج شده و خود را به سطح 
خیابان برساند.  این حادثه ساعت 2:20  به امور آب و فاضالب نایین اعالم شد 
و دقایقی بعد گروه های رسیدگی به حوادث و بهره برداری از شبکه آب برای 

بررسی ابعاد حادثه و خارج کردن خودروی سواری در محل حاضر بودند.
به ناگاه زمین دوباره نشســت کرد و این بار چرخ جرثقیل در گودال دیگری 
فرو رفت ؛اما قبل از این که ابعاد حادثه گسترش یابد ابتدا جرثقیل و سپس 
خودروی سواری از داخل گودال خارج و کار بررسی چگونگی وقوع حادثه آغاز 
شد. به گفته مدیر آبفای نایین، در محل حادثه یک قنات قدیمی وجود دارد که 
به علت خشکسالی شدید چند سالی است از مدار بهره برداری خارج شده و 
در حال تخریب است. محمدرضا خامسی نایینی گفت: همین موضوع باعث 
شده تا هر از چندی شاهد فرونشست زمین های اطراف این قنات باشیم و در 
شب حادثه نیز زمین بین دو دهانه میله چاه این قنات فرو نشست و خودروی 
سواری را بلعید. وی افزود: بررسی های بیشتر نشان داد به علت فرونشست 
زمین، انشعاب آب یکی از منازل مسکونی این خیابان با قطر یک اینچ در عمق 
1/5 متری زمین دچار شکستگی شــده بود. مدیر آبفای نایین گفت: جریان 
آب باعث شسته شــدن خاک های اطراف خط لوله و ایجاد حفره بزرگی زیر 
آسفالت خیابان به طول 15 و عمق 4 مترشده بود.  وی افزود: ریزش زمین، 
موجب بروز خسارت و تغییر شکل لوله جمع آوری و انتقال فاضالب از جنس 

پلی اتیلن  و قطر 250 میلیمتر در عمق چهار متری زمین نیز شده بود. خامسی 
نایینی با بیان این که فرونشست زمین و ســقوط خودروی سواری به داخل 
حفره، خسارتی به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال به شبکه انتقال آب و 
شبکه جمع آوری فاضالب کوچه مسجد صاحب الزمان)عج( نایین وارد کرده 
است گفت: خوشبختانه این حادثه خســارت جانی در بر نداشت و خودروی 
آسیب دیده توسط کالنتری منطقه به پارکینگ منتقل و مالک آن جهت انجام 
امور حقوقی راهنمایی شد. خامسی افزود: خشکسالی شدید و کاهش سطح 
آب های زیرزمینی موجب خشک شدن تعدادی از چاه ها و قنات های تاریخی 
شهر نایین شده و شاهد بروز چنین حوادثی هستیم که تخریب شبکه های آب 
و فاضالب شهر را نیز در پی دارد. اضافه می شود سال 1388 نیز حادثه مشابهی 

در فاصله 60 متری همین مکان و در مسیر قنات قدیمی روی داده بود. 

در دومین روز از هفته تربیت بدنی و ورزش همایش، ورزش صبحگاهی صنعت 
آب و برق به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی شــركت آب و فاضالب استان 
اصفهان برگزار شد.  در این همایش كه با استقبال مدیران، معاونان، كاركنان، 
پیشكسوتان و بازنشستگان شــركت های آب و فاضالب، آب منطقه ای، برق 
منطقه ای، برق استان، توزیع برق شهرســتان و نیروگاه های برق برگزار شد، 
ورزشكاران حاضر با انجام حركات ورزشی به صورت دسته جمعی و با رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی روز خود را با نشاط و شــور ویژه ای آغاز كردند. 
مدیرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان در این همایش با تبریك فرا 
رسیدن میالد حضرت رســول اكرم )ص( و آغاز هفته وحدت گفت: تابستان 
امسال را همراه با بحران آب و برق بسیار دشــواری سپری كردیم كه زحمات 
شبانه روزی همكاران صنعت آب و برق در مدیریت این بحران بزرگ ستودنی 
است. هاشم امینی همچنین ضمن گرامیداشت هفته تربیت بدنی، ورزش را 
عامل ایجاد روحیه در كاركنان برشمرد و اظهار داشت: گذر از شرایط سخت نیاز 
به آمادگی روحی و جسمی دارد كه قسمت اعظمی از این آمادگی با فعالیت های 
ورزشی حاصل می شود. وی با اشــاره به این كه پس از گذر از دوران كرونایی، 
توســعه ورزش و فعالیت های ورزشــی کارکنان باید جدی تر پیگیری شود، 
ابراز امیدواری كرد با واكسیناسیون عمومی، شرایط برای انجام فعالیت های 
عمومی و ورزشی فراهم شود و جریان کار و زندگی به روال عادی خود باز گردد. 

در پایان این همایش ورزش صبحگاهی صنعت آب و برق اصفهان ، به تعدادی 
از ورزشكاران حاضر به قید قرعه از سوی باشگاه فرهنگی ورزشی آبفا جوایزی 
اهدا شد. شایان ذكر است همایش ورزش صبحگاهی بانوان صنعت آب و برق 
نیز در سالن ورزشی باران شركت آبفا استان با استقبال بانوان شاغل در صنعت 
آب و برق استان برگزار شد. همچنین برگزاری همایش بزرگ دوچرخه سواری 

هم در برنامه های باشگاه آبفا قرار دارد که در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

استفاده مجدد از پساب اســتاندارد تصفیه خانه ها، به عنوان راهکاری پایدار 
برای مقابله با کم آبی، از طرح های مهم آبفای استان اصفهان است. 

رییس اداره فضای سبز شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان هدف از این 
کار را حفظ فضای سبز و تلطیف هوای کالن شهر اصفهان دانست و افزود: در 
حال حاضر مساحت تقریبی فضای ســبز تصفیه خانه های فاضالب شمال، 
جنوب، شرق اصفهان، بهارستان، سپاهان شهر، شاهین شهر و فوالد شهر  840  
هزار متر مربع است که با استفاده از پســاب همان تصفیه خانه ها و مطابق با 

استانداردهای زیست محیطی آبیاری می شود. 
حسین عروجی گفت: هم اکنون تصفیه خانه فاضالب شمال با 200 هزار متر 
مربع  بیشترین مساحت فضای سبز را به خود اختصاص داده و پس از آن به 
ترتیب تصفیه خانه فاضالب شاهین شــهر با 190 هزار متر مربع، تصفیه خانه 
فاضالب فوالدشــهر با 180 هزار متر مربع، تصفیه خانه فاضالب جنوب با 150 

هزار متر مربع، تصفیه خانه فاضالب شرق و تصفیه خانه فاضالب بهارستان 
هر کدام با 50 هزار متر مربع و تصفیه خانه فاضالب ســپاهان شهر با 20 هزار 

متر مربع قرار دارند. 
وی افزود: در ایام سخت کم آبی و خشکسالی سعی شد تا با غرس درختان 
سازگار با خشکسالی و بهره گیری از شیوه های نوین آبیاری، فضای سبز تصفیه 

خانه ها کمترین آسیب را ببیند.
عروجی گفت: درختان کاج، توت زینتی کاکوزا، سرو نقره ای، زیتون میراکل، 
اکالیپتوس، سرو بادبزنی، زبان گنجشکی، ســرو خزنده و سرو شیرازی از 
جمله درختان کاشــته شده در فضای ســبز تصفیه خانه های فاضالب تحت 
پوشش است که بیشترین سازگاری با پساب را درختان زیتون و کاکوزا دارند.

وی در عین حال اظهار کرد: اگر پســاب مورد نیاز تامین شــود امکان توسعه 
فضای سبز تصفیه خانه های فاضالب تا 500 هزار متر مربع دیگر نیز وجود دارد. 

در مراســمی از 95 نفر از معاونان، مدیران و رابطان روابط عمومی آموزش 
و پرورش و کانون پرورشــی فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان که 
در اجرای برنامه های آموزشــی و فرهنگ سازی مصرف بهینه آب با آبفای 

استان اصفهان همکاری دارند، تجلیل شد. 
این تقدیر در حاشــیه نشست هم اندیشــی مدیران و روابط عمومی های 
شــرکت آب و فاضالب، اداره کل آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان اســتان اصفهان کــه با محوریت اجــرای برنامه های 

فرهنگی و آموزشی مدیریت مصرف آب برگزار شد صورت گرفت.
 معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان در این نشست به 
اقدامات فرهنگی، فنی، قانونی و تعرفه ای آبفای استان اصفهان در مدیریت 
مصرف آب اشاره کرد و گفت: همکاری با آموزش و پرورش و کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، بخشــی از اقدامات فرهنگی است که با هدف 
آموزش نونهاالن و نوجوانان برنامه ریزی شده است. محسن صالح افزود: 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از همه فعاالن فرهنگی و نهادهای برای  
فرهنگ سازی و تغییر رفتار مصرف آب،  درخواست همکاری و تعامل دارد.

 در ادامه این جلســه معاون آموزش ابتدایــی اداره کل آموزش و پرورش 

استان اصفهان گفت: باید در تمام پایه های آموزشی، نگرش مصرف آب در 
بین دانش آموزان تصحیح شود و در این راه بهتر است از فضای فناورانه و 

ظرفیت فضای مجازی بهره مند شد.
لیال سادات ابطحی ادامه داد: باید در فضایی مملو از شادی و نشاط، دانش 

آموزان را نسبت به مصرف بهینه آب ترغیب کرد. 
وی گفت: آموزش مصرف بهینه آب باید ســاختارگرایانه باشد تا کودکان و 
نوجوانان بتوانند آن چه را که مشاهده می کنند به عنوان یک درس بیاموزند.  
مدیرکل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجونان استان اصفهان نیز گفت: 
کودکان و نوجوانان بهترین رسانه برای انتقال مفاهیم مصرف بهینه آب به 
دیگر قشرهای جامعه هســتند و این امر مستلزم آموزش صحیح مصرف 
آب به آن هاست.  نسرین باباپور افزود: در سال های اخیر، همکاری و تعامل 
ســازنده میان آبفا و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باعث ترویج 

فرهنگ صحیح آب در بین کودکان و نوجوانان شده است.
وی افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان با بهره 
مندی از ظرفیت هنری  و علمی که در اختیار دارد آماده همکاری بیشتر با آبفا 

در زمینه ترویج فرهنگ صحیح آب در جامعه است. 

در پی فرونشست زمین در شهر تاریخی نایین اتفاق افتاد؛
زمین یک خودرو را بلعید و به تاسیسات آب و فاضالب خسارت وارد شد

در همایش ورزش صبحگاهی کارکنان صنعت آب و برق صورت گرفت؛
تاکید مدیرعامل آبفای استان اصفهان بر توسعه فعالیت های ورزشی پس از 

دوران کرونایی

حفظ فضای سبز تصفیه خانه های فاضالب استان اصفهان با بهره گیری از 
پساب استاندارد

تقدیرآبفای استان اصفهان از رابطان روابط عمومی آموزش و پرورش  و 
کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
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