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سیگار خریدن ارزان تر از سینما رفتن؛

نوجوانانیکهزندگیرادودمیکنند

صحبت های معنادار عادل؛ 
 »فردوسی پور«

 به تلویزیون برمی گردد؟

در جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای 
اسالمی شهر اصفهان مطرح شد:

رفع چالش های ترافیک 
شهری با ایجاد تعامل 

بین دستگاهی

معاون اقتصادی استانداری اصفهان:

مردم گران فروشی در 
اصفهان را گزارش کنند

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی استان:

تخم مرغ در بازار هست 
اما خریداری ندارد

مسدود شدن 
ناژوان و صفه 

اصفهان در شب 
چهارشنبه آخر 
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 ذخیره 2۶3 میلیون مترمکعبی آب
 در سدهای استان اصفهان 

 گسترش چتر ایمنی بر جاده های استان اصفهان
 با اولویت بندی ارتقا و رفع نقاط حادثه خیز

کال همه چی خوبه!
سخنگوی ستاد تنظیم بازار از »فراوانی« و »ارزانی« بازار 

کاالی اساسی شب عید در اصفهان خبر می دهد؛

آگهیفراخوانشرکتفوالدمبارکهاصفهان

روابطعمومیشرکتفوالدمبارکهاصفهان

1400-068

شــرکت فوالد مبارکه در نظــردارد برای فرآوری منابع ســنگ آهــن در محدوده هــای ایران 
مرکزی)اســتان یزد و کرمان( غربی)زنجان، همدان،کردســتان( و شرقی)خراسان شمالی، 
رضوی و جنوبی( و سیستان و بلوچستان اقدام نماید؛ معاونت امور معادن شرکت فوالد مبارکه از 
شرکت ها و کارخانه های فرآوری سنگ آهن و کنسانتره دعوت می کند، اطالعات ذیل را به پست 

الکترونیکی info@msc.ir   ارسال نمایند.

1. ظرفیت فرآوری سنگ آهن و تولید کنسانتره 
2. پروانه بهره برداری

3. وضعیت جغرافیایی کارخانه
4. توان خردایش و نوع کنسانتره تولیدی)نرمه، زبره (

 

نوبتدوم

یمنا
س: ا

عک

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:
زاینده رود باید در دهه اول فروردین 

ماه باز شود

6

معاون سیاسی استانداری اصفهان 
مطرح کرد:
ضرورت سامان بخشی 
 متکدیان با نگاه 
انسانی و اسالمی

زایندهرودرادنبالکنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir
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رییس  جمهور چچن به اوکراین سفر کرده است؟
رییس  جمهوری منطقه خودمختار چچن و متحد نزدیک دولت مسکو برای دیدار با نیروهای چچنی 
حاضر در اوکراین به این کشور سفر کرده  است.به نقل از خبرگزاری رویترز، »رمضان قدیروف« متحد 
نزدیک »والدیمیر پوتین« رییس جمهوری روسیه گفت که برای دیدار با نیروهای چچنی که در حمله 
به کی یف حضور دارند، به اوکراین سفر کرده است.این خبرگزاری در عین حال خاطرنشان کرد که 
نمی تواند به طور مستقل تایید کند که آیا قدیروف پیش از جنگ در اوکراین بوده یا پس از آغاز این 

تهاجم به آنجا سفر کرده است.
 

مشاور ارشد »بایدن« به چین هشدار داد
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رییس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر پکن به مسکو برای دور 
زدن تحریم ها کمک کند »قطعا« با تبعاتی مواجه خواهد شد.روزنامه گاردین نوشت: سالیوان قرار 
است دوشنبه با »یانگ جی آی ای سی های« دیپلمات ارشــد چین در رم دیدار کند.این هشدار 
همزمان با انتشار گزارش هایی درباره درخواست کمک نظامی روسیه در جنگ اوکراین مطرح شده 
است.گاردین نوشت: شورای امنیت ملی کاخ ســفید از اظهار نظر درباره درخواست روسیه از چین 
برای ارائه تجهیزات نظامی از زمان حمله این کشور به اوکراین خودداری کرده است.روزنامه فایننشال 
تایمز، واشنگتن پســت و نیویورک تایمز به نقل از مقام های آمریکایی موضوع درخواست کمک 

روسیه از چین را گزارش کردند.
 

رییس سازمان سیا: 

»پوتین« در جنگ اطالعاتی باخته است
هنگامی که روسیه اواخر سال گذشته میالدی بسیج نیروهای خود در نزدیکی مرز اوکراین را آغاز 
کرد، رییس سازمان سیا آماده بود.به نقل از پایگاه خبری هیل، ویلیام برنز، مدیر سازمان سیا دو 
نوبت سفیر آمریکا در مسکو بود و یکی از بهترین کارشناسان دولت جو بایدن، رییس جمهور آمریکا 
درخصوص روســیه و والدیمیر پوتین، رییس جمهور این کشور محسوب می شود.بایدن در نوامبر 
سال گذشته برنز  را فورا به روســیه اعزام کرد تا با کرملین مذاکره کند و به آنها نسبت به پیامدهای 
حمله به اوکراین هشدار دهد.در نهایت برنز،  رکن اصلی تصمیم غیرمعمول دولت بایدن برای افشای 
اطالعات مربوط به عملیات»پرچم دروغین« روســیه در اوکراین به عنوان راهی برای مختل کردن 

پیام رسانی و پایان بازی پوتین بود.

آلمان 35 جنگنده »اف-35« می خرد
خبرگزاری آلمان به نقل از منابع خبری دولت این کشور گزارش داد، برلین دنبال خریدن جنگنده  
اف-۳۵ است.در حالی که فشارهای کشورهای غربی به روسیه به دلیل بحران اوکراین ادامه دارد، 
تحرکات آلمان برای تقویت قدرت نظامی این کشور تشدید شده است.خبرگزاری آلمان )دی پی ای( 
گزارش داد که ارتش این کشور خواهان خریدن ۳۵ جنگنده »اف-۳۵« است. منابع دولتی آلمان 
به این خبرگزاری گفتند، دولت فدرال آلمان می خواهد نیروی هوایی این کشــور را به جنگنده های 
اف-۳۵ ساخت آمریکا مجهز کند.طبق این گزارش، قرار است دولت فدرال آلمان جت های جنگنده 
ساخت شرکت آمریکایی »الکهید مارتین« را جایگزین هواپیماهای ناوگان »تورنادو« کند که بیش 
از ۴۰ ســال قبل برلین نیروی هوایی خود را به آن مجهز کرده بود.طبق گفته منابع دولتی در آلمان، 
مقام های نیروهای مسلح این کشور در نظر دارند که ۳۵ جنگنده اف-۳۵ از آمریکا خریداری کنند.
اوالف شولتز، صدراعظم آلمان ماه گذشته میالدی ضمن محکوم کردن »حمله روسیه به اوکراین« 
اعالم کرد، دولت این کشور در اقدامی بی سابقه در نظر دارد مخارج و هزینه های دفاعی آلمان را به 

بیش از دو درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.

جمهوری اسالمی فعال خشم خود را فرو می خورد؛ 

 آچمز ایران و بایدن با گروگان گیری »پوتین«

انتخاب به نقل از وبســایت Responsible Statecraft وابسته به 
اندیشکده کوئینســی نوشــت: ایران بین دو گزینه بد گیر کرده است؛ 
پذیرش احتمال ســقوط توافق و ادامه تحریم هــای ایاالت متحده یا 
جســت وجوی توافق بالقوه با ایاالت متحده خارج از برجام. وبسایت 
Responsible Statecraft وابسته به اندیشکده کوئینسی نوشت: 
جوزپ بورل، مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا از توقف مذاکرات هسته 
ای ایران در وین با اســتناد به »عوامل خارجی« خبر داد. دیپلمات ها 
می گویند که این وقفه به خاطر درخواست لحظه آخری روس ها، یکی از 
امضاکنندگان اصلی برجام، برای رفع برخی از تحریم های خود به دلیل 
تهاجم به اوکراین در ازای حمایت از یک توافق جدید مربوط می شود.

اگرچه برجام توسط این خواسته های روسیه از بین نرفت، اما مسکو این 
توانایی را دارد که با به تاخیر انداختن توافق در نقطه حساسی از آسیب 
پذیری واشنگتن در برابر قیمت های باالی نفت، به ایاالت متحده آسیب 
برساند. همچنین ممکن است مســکو این توانایی را داشته باشد که با 
اعمال مکانیسم اسنپ بک در شــورای امنیت سازمان ملل یا ممانعت 
از تصمیم کمیسیون مشترک برای بازگرداندن ایاالت متحده به توافق، 
کل توافق را به خطر بیندازد. البته گزینه بازگشــت فــوری تحریم ها یا 
اسنپ بک، بحران بسیار مهمی بین تهران و مسکو ایجاد خواهد کرد.در 
نگاهی به گذشــته می توان فهمید که طرف ها در تصور اینکه روسیه به 
جداسازی مذاکرات برجام از تنش های خود با غرب ادامه خواهد داد، 

آشکارا در اشتباه بودند. بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ مذاکرات برجام را 
تضعیف نکرد، اما آن بحران با بحران فعلی اوکراین در سال ۲۰۲۲ قابل 
مقایسه نیســت. با این حال، مشخص نیســت که آیا هدف روسیه به 
تاخیر انداختن توافق برای تضعیف تالش های غرب در راســتای تحت 
فشار قرار دادن روسیه بر سر اوکراین اســت یا قصد دارد به طور کامل 
توافق را به هم بزند.اگرچه تهران تاکنون در اظهارات خود خشم زیادی 
را به نمایش نگذاشته، اما انتظار می رود از اقدامات روسیه خشمگین 
شــود. ایران بین دو گزینه بد گیر کرده اســت: پذیرش احتمال سقوط 
توافق و ادامه تحریم های ایاالت متحده یا جســتجوی توافق بالقوه با 
ایاالت متحده خارج از برجام. این مورد می تواند به طور خطرناکی تنش 
ها را بین تهران و مســکو افزایش دهد و در عین حال ایران را به ایاالت 
متحده وابسته کند. این در شرایطی است که جمهوری خواهان آمریکا 
به صراحت اعالم کرده اند در صورت روی کار آمدن در سال ۲۰۲۴، برجام 
را از بین خواهند برد.امیدوارم هنــوز بتوان توافق را نجات داد؛ اما اگر به 
دلیل خرابکاری روسیه توافق قابل دسترس نباشد، این موضوع بیش 
از پیش بر موقعیت بایدن به خاطر  عدم بازگشــت به توافق که از اولین 
روزهای ریاســت جمهوری خود بر آن تاکید کرده بود، تاثیر می گذارد. 
هیچ کس نمی توانست تهاجم غیرقانونی روسیه به اوکراین را به عنوان 
یک عامل پیش بینی کند، اما بسیاری پیش بینی می کردند که مذاکره 
برای بازگشت به توافق به طرز غیرقابل پیش بینی ای آشفته خواهد بود.

مســیح مهاجــری در روزنامه جمهوری اســالمی 
نوشت:کسانی که با وجود الف دوستی که این روزها با 
ما می زنند، درست در همین روزها وقتی جنگنده های 
رژیم صهیونیستی در حومه دمشق نیروهای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی را به خاک و خون می کشند، 
حاضر نیستند این جنایت صهیونیست ها را محکوم 
کنند و یا الاقل با ایران ابراز همدردی داشته باشند، در 
اینجا توسط تریبون داران حکومتی ما فعاالن جبهه 
حق معرفی می شوند! این حضرات قطعا فراموش 
نکرده اند که همین روسیه و همین رییس جمهورش 
آقــای پوتین از حق وتــوی خود برای نــاکام کردن 
قطعنامه های ضدایرانی شورای امنیت سازمان ملل 
استفاده نکردند و اجازه دادند ایران زیر بند ۷ منشور 
ملل برود.در ماجرای برجام هم تا توانستند کارشکنی 

کردند و اکنون نیز که احیای برجام به مرحله نهایی 
رسیده، آن را به گروگان گرفته اند و مذاکرات برجامی 
وین را به بن بست کشــانده اند. خیانت هایشان در 
جنگ تحمیلی به ایران و همراهی شــان با صدام و 
حزب بعث عراق هم که اظهرمن الشــمس اســت. 
در ماجرای تحریم های آمریــکا علیه ایران هم که تا 
توانستند با آن تحریم ها همراهی کردند و ما ایرانی ها 

را تیغ زدند. 
در ســوریه هم که کار اصلی را ما انجــام دادیم ولی 
بهره برداری را آنهــا کردنــد و می کنند...با این حال 
چه شده اســت که وزارت خارجه ما روشن و شفاف 
به ضربه ای که روســیه با تضمین خواهی اخیرش 
به مذاکرات برجام زده و آن را به بن بســت کشانده 
اعتراض نمی کنــد و از وزیر خارجه تا ســخنگو و تا 

مذاکره کننده ارشد برجامی همگی ترجیح می دهند 
در لفافه حرف بزنند و کاری نکنند که با تقدیس این 

همسایه شمالی مان منافات داشته باشد؟
سفیر روسیه در تهران هم که وقاحت را از حد گذرانده و 
به رسانه های ایرانی توصیه می کند از به کار بردن تجاوز 
نظامی ارتش روسیه به اوکراین خودداری کرده  و به 
جای آن از عنوان عملیات ویژه استفاده کنند. رسانه 
ملی ما هم کــه هنوز صالح نمی دانــد تجاوز نظامی 
روسیه به اوکراین را در قالبی غیر از خبرهای اقدامات 
خیرخواهانه و اهدای کمک های بشردوستانه روسیه! 

به مردم جنگ زده اوکراین مطرح کند. 

انتقاد روزنامه جمهوری اسالمی از سکوت و همراهی 
مسئوالن و  رسانه های کشور با ظلم های روسیه

آفتاب یزد نوشت: زاکانی شهردار تهران به منظور شرکت در ششمین نشست مجمع عمومی شهرداران آسیایی به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده؛ سفری 
بی خبر از اعضای شورای شهر که حاشیه ساز شده و واکنش های انتقادی اعضای شــورای شهر تهران را در بر داشته است.البته مهدی چمران، رییس شورای شهر 
تهران در خصوص سفر زاکانی به دوشنبه پایتخت تاجیکستان، دالیل عجیبی را آورده و گفته است: »در این باره نامه ای نوشته بودند که اجازه بگیرند ما به تازگی  این 
نامه را پیدا کردیم، اما سیستم خراب شده و این نامه نیامده بود و نامه را دســتی آوردند و دیگر فایده نداشت. نامه دیر رسیده، اما به صورت شفاهی این موضوع را 
مطرح کردند. دوستان از این سفر اطالع داشتند، اما این اطالع رسمی نبوده است.«اقراریان، رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با اشاره به شرایط 
معیشتی و اقتصادی حاکم بر کشور گفت: »در این شرایط اقتصادی و معیشــتی که مردم با آن مواجه هستند حساسیت ویژه ای در مورد سفرهای خارجی وجود 
دارد. حضور آقای دکتر زاکانی در شهر دوشنبه حتما ضروری و مهم بوده اســت اما اینکه چند نفر با آقای زاکانی رفتند و چه ضرورتی داشته که این افراد با ایشان به 

تاجیکستان بروند، بحث آن جداست.«

خبر روزچرا شهردار تهران و هیئت همراه، در اوج بی پولی مملکت به سفر خارجی رفتند؟

وز عکس ر

تخلیه غیرنظامیان 
اوکراینی محبوس 

شده در بوچا
در حالی که جنگ روسیه و اوکراین 
در نوزدهمیــن روز خــود ادامه دارد 
تخلیه غیرنظامیان از مناطق درگیری 
نیز ادامــه دار اســت. غیرنظامیان 
محبوس شــده در بوچــا، نزدیک 
شــهر کی یف، پایتخت اوکراین با 
وسایل نقلیه شخصی و تعداد زیادی 

اتوبوس از منطقه خارج شدند. 

ظریف سال۹۹ پیش بینی شرایط این روزهای جهان را کرده بود؟ 

 کوهکن: تحلیل های او »کوچه بازاری« است
فردا نوشــت: محســن کوهکن گفت: می گویند آقای ظریف در ســال۹۹ پیش بینی شرایط این 
روزهای جهان را کرده اســت، خیلی اعتباری ندارد و یا آقای ظریف مانند برخی مسئوالن سابق 
بر خود، اهل پیش گویی و جادو است یا آنکه دوســتان غربی اش پیش پیش او را از شرایط این 

روزهای جهان آگاه کرده اند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: »حرفی که شش ماه دیگر شرایط جهان مانند امروز نیست 
که نشد یک تحلیل جامع و دقیق. آقای ظریف بهتر است به جای این تحلیل های کوچه بازاری به 
عنوان کسی که مسئولیت دستگاه دیپلماسی کشور را داشته، امروز به تحلیل علمی مذاکراتی که 
در جریان است، بپردازند و بگوید بر اساس این مستندات محاسن و نقایص مذاکرات اینهاست«.

 
روزنامه دولت، احتمال تهدید ایران از سوی عراق را مطرح کرد:

 ایران باید با جدیت پاسخ دهد
 روزنامه ایران نوشــت: مقامات اقلیم کردســتان دســتور کار خود را از بغــداد نمی گیرند، بلکه

 از کاخ سفید می گیرند. پس مقامات اقلیم کردستان ارزشی برای آرا، نظرات و چراغ سبز دولت 
بغداد قائل نیســتند، چرا که اینجا مهره و بازیگران تعیین کننده موساد،ســی آی ای و پنتاگون 

هستند.
عراق یکی از مهم ترین همسایگان جمهوری اسالمی ایران است، بنابراین هرگونه تهدید و نفوذی 
از خاک عراق علیه جمهوری اسالمی ایران باید با دقت و جدیت الزم پاسخ داده شود. با این حال 
در یک سناریوی واقع بینانه و نه در یک نگاه ایده آلیستی و غیرواقعی نمی توان عنوان کرد که یک 
حمله موشکی به مراکز آموزشی موساد در اربیل می تواند توقفی در نفوذ صهیونیست ها در اقلیم 

کردستان علیه منافع ملی و امنیت جمهوری اسالمی ایران ایجاد کند.
 

عضو مدرسین حوزه علمیه قم:

 ائمه جمعه، کشتن و ویران کردن در اوکراین را محکوم کنند
سایت منیبان نوشت: عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: اینکه حمله روسیه 

به اوکراین را به مسائل دیگر گره بزنیم، سخن درستی نیست از امام جمعه تهران بعید است.
محمدتقی فاضل میبدی، درباره ســخنان امام جمعه ها  گفت: سخنان ائمه جمعه در تاریخ ثبت 
می شود و مردم هم در آینده، قضاوت خواهند کرد.وی افزود: کشور روسیه به کشور دیگری تجاوز 

کرده و مردم آسیب دیده اند. 
چرا باید یــک کالم نگوییم و دفاع نکنیم به هرحال اینها انســان هســتند. زن و کــودک را آواره 
کشورهای اروپایی کردند چه کسی این کار را کرده اســت حکومت مقتدر روسیه باعث این اتفاق 
شده است. جا دارد خطبا و امامان جمعه ظلم، تجاوز، کشتن و ویران کردن را محکوم کنند، همه 

دنیا این جنگ را محکوم کرده است.
 

یادگار امام )ره(:

با رفتار خود آبروی اسالم را می برند
حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمینی، یادگار امام)ه( با اشاره به »گردن زنی« به عنوان 
نوع به شهادت رساندن جنایت اخیر در عربستان، یادآور شــد: بی دلیل نبود که داعش از همین 
خاستگاه آمده بود و در حالی که فقط اسم آنها به بدی شهرت یافته بود، گویی همه آنها یک مسیر را 
می روند و با رفتار خود آبروی اسالم را می برند؛ این رفتارهای دین ستیزانه و حیثیتی که از اسالم 

می برند انسان را به یاد کارهایی می اندازد که از قدیم رایج بود.

کافه سیاست

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 آنچه در وین رخ داده
 یک تنفس کوتاه است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: 
آنچه کــه در وین انجام شــده توقــف کوتاه و 
یک تنفــس کوتاه است.ســعید خطیب زاده 
در نشســت خبری هفتگی خود با خبرنگاران 
همچنین از ســفر وزیر امور خارجه به روسیه 
در روز سه شــنبه خبر داد.ســخنگوی وزارت 
امور خارجه گفت: تاریخ برگــزاری دور پنجم 
مذاکــرات ایران و عربســتان قطعی نشــده 
است و هر موقع دو طرف در مورد تاریخ توافق 
کنند، اعالم می شود.ســخنگوی وزارت امور 
خارجه در بخشی از ســخنان خود در نشست 
مطبوعاتی بــا خبرنگاران تاکیــد کرد: به هیچ 
وجه پذیرفته نیست که یکی از همسایگان ما 
که روابط عمیقی با ما دارد و در سطوح مختلف 
با ما تعامل دارد ،کانون ایجاد تهدید برای ایران 
باشد.وی افزود: رژیم صهیونیستی بارها و بارها 
از داخل خاک عراق ناامنی ایجاد کرده است. 
بارها به صورت آشکارا و خفا به دولت مرکزی 
عراق گفته شده اجازه ندهد که مرزهای عراق، 
مرزهای ناامنی برای ایران باشد.ســخنگوی 
وزارت امور خارجه در مورد درخواســت روسیه 
در مذاکرات وین هم گفت: درخواست مطرح 
شده از سوی روسیه، به صورت رسمی، شفاف 
و علنی گفته شده است و ما دریافت کرده ایم و 
 باید در مورد آن در کمیسیون مشترک برجام

 بحث شــود.خطیب زاده در بخشــی دیگر از 
صحبت های خود گفت: اگر ما در نقطه توافق 
قرار بگیرم به تمام ملت ایــران با صدای بلند 
اعالم مــی کنیم. مباحث باقــی مانده بین ما 
و آمریکا نیازمند اخذ تصمیمات سیاســی از 
سوی واشنگتن اســت. هنوز این تصمیمات 
اعالم نشده اســت و اگر این تصمیمات گرفته 
شود به وین برمی گردیم.سخنگوی وزارت امور 
خارجه گفت: سفر وزیر امور خارجه به لبنان در 
دستور کار است ولی این سفر  فعال  انجام نمی 
شود.خطیب زاده گفت: ماهیچ چیزی را معطل 
برجام نکــرده و نخواهیم کرد. پیش بینی من 
این است که تنفس ایجاد شــده در مذاکرات 

وین طوالنی نخواهد بود.

بین الملل

عکس: فرارو

 پیام »نتانیاهو« در واکنش 
به عملیات موشکی سپاه

نخســت وزیر ســابق رژیم صهیونیســتی به عملیات 
موشکی ســپاه پاسداران واکنش نشــان داد و توافق 

هسته ای با ایران را »بیهوده« خواند.
»بنیامیــن نتانیاهــو« نخســت وزیر ســابق رژیــم 
صهیونیســتی با انتشــار یک پیام ویدئویــی به زبان 
انگلیسی و عبری بار دیگر علیه توافق هسته ای با ایران 
فضاســازی کرد و مدعی شــد که قدرت های جهان به 
امضای یک »توافق هســته ای« که به ایران زرادخانه 

هسته ای می دهد نزدیک شده اند.
صهیونیســتی  روزنامــه  اســاس گــزارش  بــر 
»جروزالم پســت«، نتانیاهو رهبر حزب اپوزیســیون 
لیکود در فلسطین اشغالی در پیام ویدئویی قدرت های 
جهان را بــه دلیل »ادامه مذاکرات هســته ای با ایران 
به رغم آنکه جمهوری اســالمی ایران موشک هایی به 
سمت کنسولگری آمریکا در کردســتان عراق شلیک 
کرده«، به باد انتقاد شــدید گرفت.وی در این پیام که 
عصر روز یکشــنبه به دو زبان انگلیســی و عبری برای 
شــهروندان آمریکایی و صهیونیست منتشر شده بود، 
ادامه مذاکرات وین با تهران را »بیهوده« خواند و گفت: 
»شتاب ناامیدکننده برای امضای این توافق هسته ای 
ناقص با ایران نه تنها بیهوده است بلکه کامال خطرناک 
اســت. هر خانواده آمریکایی باید این ویدئو را تماشا 
کند«.وی ســپس درباره حمالت موشکی بامداد روز 
یکشنبه ایران به دو مرکز موساد در اربیل عراق مدعی 
شــد: »ایران موشــک هایی را در حومه کنســولگری 
آمریکا در عراق شــلیک کرد و ایاالت متحده به همراه 
دیگر قدرت های جهان به ســوی امضــای یک توافق 
هسته ای که به آیت ا...ها زرادخانه هسته ای می دهد، 

پیش می روند«.
نخســت وزیر ســابق رژیم صهیونیســتی بار دیگر در 
خصوص آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران در 
پی حصول به توافق هســته ای ادعا کــرد: » تحریم ها 
کاهش می یابد و صدهــا میلیارد دالر بــه آن ها داده 
می شــود تا به اقدامات تروریســتی خود که دیروز و 
هر روز در سراســر خاورمیانه و جهان به راه انداخته و 

می اندازند، ادامه دهند«.
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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان:

تخم مرغ در بازار هست؛ اما خریداری ندارد
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از تولید خوب و خرید نسبتا کم 
تخم مرغ خبر داد. حسین ایراندوست گفت: استان اصفهان دومین تولید کننده تخم مرغ در کشور 
اســت و دوبرابر میزان نیاز مردم تولید تخم مرغ می کند. برای عرضه این محصول در بازار مشکلی 
نداریم اما تقاضای مصرف کننده برای خرید، کاهش یافته است.وی افزود:  تولید تخم مرغ روزانه 

است و تولید کننده نیاز به بازار فروش دارد. 
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: افرادی که در قسمت 
بسته بندی تخم مرغ فعالیت می کنند بهتر است قرارداد های طوالنی مدت با مرغ داران داشته باشند 
که هر دو فرد تولیدکننده و بسته بندی کننده مشمول سود شوند. ایراندوست معتقد است: این افراد 
می توانند به اتحادیه مربوط مراجعه کرده و قراردادی یک ساله را تنظیم و طبق قیمت مصوب تخم 

مرغ خود را به فروش برسانند.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان:

گشت های کنترل قیمت در بازار فعال هستند
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: گشت های 
کنترل قیمت به صورت مستمر و مرتب در بازار حضور دارند و قیمت ها را کنترل می کنند. امید شریفی 
اظهار کرد: به صورت مرتب و مستمر گشت های فعال در استان و بازار را داریم، اما مشکل اصلی عدم 
اطالع رسانی بین مردم اســت و گواهی این موضوع پرونده هایی است که دستگاه های تعزیراتی و 

نظارتی آن را به سازمان های دیگر ارجاع دادند. 
وی افزود:  سطح رضایت ارگان ها، مســئوالن و همینطور مطالبه ای که مردم خواستار آن هستند 
با نظارت های بیشتر عملی خواهد شد. معاون توســعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان گفت: در سازمان جهاد کشاورزی 6 گشت متمرکز در استان و مجموعه اتاق 
اصناف گشت هایی در حوزه های مختلف دارد و در عین حال گشت هایی مشترک با اداره کل تعزیرات 
در استان داریم. شریفی معتقد است اطالع رسانی الزم از طریق پرونده ها به سازمان ها انجام شده 
و طرح ویژه ای جهت تشدید نظارت ها در دوره زمانی ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ در استان 

برنامه ریزی شده و محوریت این کار با استانداری و پنج سازمان مربوط به آن است.

 ذخیره 2۶3 میلیون مترمکعبی آب درسدهای
استان اصفهان

مدیر دفتر تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: کل ذخیره سدهای استان اصفهان 
هم اکنون ۲6۳ میلیون مترمکعب است. احسان ا... امینی با تشــریح آخرین وضعیت ذخایر 6 
سد استان اصفهان از ابتدای سال آبی )مهر ماه( تاکنون  اظهار کرد: ذخیره سد مخزنی زاینده رود 
با ظرفیت یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب به ۲۱۹ میلیون مترمکعب رسید. حجم سد زاینده 
رود سال گذشــته در چنین روزی ۲۲۲ میلیون مترمکعب و در بلندمدت )۵۱ ساله( 6۸۷ میلیون 
مترمکعب بودو ذخیره کنونی سد نسبت به مدت مشابه ســال آبی گذشته تقریبا ثابت است و در 

مقایسه با بلند مدت 66 درصد کاهش نشان می دهد. 
وی افزود: ســد گلپایگان با ظرفیت ۳6.6 میلیون مترمکعب هم اکنون ۱۰ میلیون مترمکعب آب 
داردکه این حجم آب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 6 میلیون مترمکعب بود، ۷۳ درصد 
افزایش دارد و در مقایسه با بلند مدت مشابه که ۲۱ میلیون مترمکعب بود ۵۲ درصد کاهش نشان 
می دهد. سد قره آقاچ سمیرم با گنجایش ۲۱ میلیون مترمکعب هم اکنون ۱۵ میلیون مترمکعب 
آب دارد که این حجم در مقایســه با سال گذشــته که ۱۸ میلیون مترمکعب بود، ۱۸ درصد کاهش 

حجم دارد.

در روزهای پایانی اسفند ماه که مردم در تالطم خرید های عیدانه هستند 
 برای اطالع از آخریــن وضعیت بازار کاالهای اساســی، »صاحب نیوز« 
گفت و گویی با حسین ایراندوست، سخنگوی تنظیم بازار استان اصفهان 

داشته که در ادامه این مصاحبه را می خوانید:

وضعیت استان اصفهان در بخش کاالهای اساسی چگونه است؟
در جلسه تنظیم بازار و جلسه امنیت غذایی کشوری که برگزار شد، وضعیت 
کاالهای اساسی استان ها از جمله اســتان اصفهان بیان شد وخروجی 
آن این بود که وضعیت اســتان اصفهان در بخش کاالهای اساســی در 
همه جنبه های کاالهای انباری، ســردخانه ای، تولیــدی و مصرف روزانه 

بسیار خوب است.

شرایط فروش میوه های عیدانه با قیمت مصوب چگونه است؟
برای ذخیره میوه های شــب عید آن عددی که پیش بینی کرده بودیم و 
اکنون موجود است ۲۳۰۰ تن پرتغال و ۱۰۰۰ تن سیب بود که محقق شد، اما 
سازمان تعاون دستور داد که این رقم مجددا افزایش پیدا کند که دوستان 
اقدامات الزم را فراهم کردند و انجام شــد، از نظــر کیفیت و قیمت های 
مصوب شــده میوه ها نظارت شــدند و از کیفیت بســیار خوبی بهره مند 

هستند، قیمت ها به زودی اعالم می شــود و برنامه ریزی شده که از ۲۴ 
اسفند)امروز( توزیع میوه عید نوروز آغاز   شود.

اقالم اساسی که در ســامانه بازرگام توزیع می شوند در چه شرایطی 
هستند؟ 

در کاالهایی همچون شــکر، برنج و روغن طبق گزارشی که ما از بازرگانی 
ستاد جهاد کشاورزی گرفتیم، آمار بسیار خوبی داریم و هماهنگی هایی 
با وزارتخانه انجام شده که تاکید شده هیچ محدودیتی در عرضه نخواهیم 
داشت، استان ها به هر مقداری که به این کاالها نیاز داشته باشند در اختیار 
آنها قرار می گیرد و یک اصطالحی که دارند می گویند کاالها را ببرید، بیشتر 
از مصرف ببرید و در فروشگاه ها بیشــتر از نیاز چیدمان داشته باشید به 
علت اینکه مردم ببینند کاالها به اندازه کافی وجود دارد و این اطمینان به 
جامعه داده شود که تمامی کاالها  متناسب با نیازمندی ها و مصرف آن ها 
موجود است. به کاالهایی که جنبه ســردخانه ای دارند، همچون گوشت 
قرمز ورود کردیم و سهم قابل توجهی از گوشــت گاو، گوساله مورد نیاز و 
تقاضاها را خرید داشتیم و اعالم کردیم که اگر هر زمان مباشران، تعاونی ها 
و دستگاه های دولتی نیاز داشته باشند در اختیار آنها با قیمت مصوب شده 
قرار بگیرد، همچنین مقداری گوشــت قرمز گوسفندی هم در اختیارمان 

قرار گرفته اســت که متقاضیان هر مقداری که مایل باشند می توانیم در 
اختیار آن ها قرار دهیم. سهم قابل توجهی گوشت منجمد شده، از تهران 
درخواست کردیم  که اگر چنانچه متقاضی بود برای گوشت قرمز گوسفند 
و گوساله منجمد شده، به مقداری که درخواست باشد به آنها ارائه خواهیم 
داد، اما درخواست داده ایم که سهمیه گوشت گوسفندی گرم هم از محلی 
که قرار است ارائه شود، سهم قابل توجهی برای استان اصفهان باشد که 
در صورت نیاز عرضه شود. در فروش گوشــت مرغ با فراوانی و مازاد آن 
مواجه هستیم و در شرایطی هســتیم که هر روز بخشی از گوشت مازاد 
مرغ به شرکت پشــتیبانی امور دام  می دهیم که آن ها در قالب حمایتی 
خرید و ذخیره کنند و در گوشت مرغ فراوانی قابل توجهی وجود دارد. در 
فروش تخم مرغ استان اصفهان در تالش است که خود را در تولید به رتبه 
اول برساند و اکنون شرایط به گونه ای است که ضمن اینکه می توانیم نیاز 
خودمان را تولید کنیم دو برابر نیاز  را  تولید داشته باشیم و  با چند استان 
مکاتبه داشتیم که عالقه مند هستند تخم مرغ اصفهان را دریافت کنند و  
می توانیم در یک شرایط  مستمر ۵۰ درصد تخم مرغ مازاد شده  خودمان را 

در اختیار آن ها قرار دهیم.

نظارت های تنظیم بازار در آستانه عید نوروز چگونه است؟
در موضوع  نظارت های تنظیم بازار طرح ۱۵ اسفندماه تا ۱۵ فروردین ماه را 
آغاز کرده ایم که از ۱۵ اسفند تیم های بازرسی  تشکیل شدند و هم در شب ها 
و هم روزهای تعطیل کارهای نظارتی را انجام می دهند، تیم ها متشــکل 
از همکاران بازرسی اصناف، ســازمان جهاد کشاورزی، صمت و تعزیرات 
هستند، همچنین در شهرستان ها هم همین تیم ها با مدیریت و ریاست 

فرمانداری ها انجام می شود.

زمزمه می شود برای بهره مندی همه مردم از کاالهای اساسی قرار است 
گوشت مرغ منجمد توزیع شود، تا چه حد صحت دارد؟ 

صحبت های انجام شده است که اگر استان های دیگر مرغ های منجمد 
در دسترس دارند، از آن ها بخواهیم در صورت نیاز مرغ های منجمد را به ما 
بدهند تا در اختیار مردم قرار دهیم. با تهران صحبت کردیم که هر مقداری 
که الزم است مرغ منجمد  در اصفهان توزیع شود البته این کار تاکنون انجام 
شده و مرغ های منجمد با قیمت کیلویی ۲۰ هزار تومان عرضه می شد و با 
وزارتخانه مکاتبه کردیم که هر مقداری که دوستان تقاضا بکنند، توزیع شود.

استقبال مردم از خرید کاالها با قیمت های مصوب شده چگونه بوده 
است؟

استقبال مردم بســیار خوب بوده ، چراکه از مرغ منجمد استقبال خوبی 
کردند و گوشت قرمز بیشتر در پلتفرم بازرگام توزیع شد که خود سازندگان 
اطالع دادند که اســتقبال مردم بســیار خوب بوده اســت. گوشت قرمز 
گوســفندی هم به تازگی اعالم کردیم که منتظریم ببینیم مردم چگونه 
مراجعه می کنند و  استقبال آن ها چگونه است، همچنین مرغ گرم هم از 

نظر کیفیت و قیمت مورد پسند بوده و استقبال خوبی شده است.

رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان گفت: 
تســهیل قوانین برای صادرات و عرضه محصوالت 
صنایع دستی در بازارهای جهانی به منظور رونق این 
صنعت در اســتان، ضروری و کارگشاست. عباس 
شــیردل  اظهار کرد: قوانین تجارت بین الملل ایران 
قدمت زیادی دارد و با شرایط فعلی به منظور صادرات 
محصوالتی مانند صنایع دســتی ســازگار نیست و 
تنها مانعی پیش روی این عرصه است.وی، تقویت 
بازار هــای بین الملــل را برای رونق صنایع دســتی 

اصفهان کارگشا دانســت و از مسئوالن خواست تا از 
این عرصه با تســهیل قوانین و حمایت از هنرمندان 
صنایع دستی حمایت بیشتری کنند و اجازه ندهند 
مشکالت انباشته شود. به گفته شیردل، بازار صنایع 
دستی اصفهان به دلیل کم توجهی سال های گذشته 
تاکنون با انبوهــی از معضالت روبه رو بــوده و این 
وضعیت به رکود و کاهش فعالیت منجر شده است.
وی،بیمــه هنرمندان صنایع دســتی را از مهم ترین 
چالش های این بخش عنوان کرد و گفت: منابع مالی 
این کار در صندوق هنر تامین نشده است تا همگان 
از این فرصت حمایتی، بهره ببرند. عدم تامین منابع 
مالی باعث شده تا صاحبان کارگاه های صنایع دستی، 
کارآموزان خود را به صــورت آزاد بیمه کنند و هزینه 

زیادی به آنان تحمیل شود. رییس اتحادیه صنایع 
دستی استان اصفهان، رشــد نرخ مواد اولیه صنایع 
دستی همراه با نوســانات ارزی را از دیگر معضالت 
پیش روی این عرصه عنوان کــرد و گفت: افزایش 
قیمت تمام شــده محصوالت صنایع دستی، میزان 
خرید بازار را کاهش می دهد و معیشت و کار در این 
عرصه تحت تاثیر قرار می گیرد. وی با اشاره به تعطیلی 
برخی از کارگاه های کوچک و خانگی صنایع دستی 
گفت: آمار دقیقی از این موضوع در اســتان اصفهان 
نداریم، اما وضعیت ظاهری، شرایط بدی را حکایت 
می کند. اصفهان به عنوان دومین شهر جهانی صنایع 
دستی در طول تاریخ نقش مهمی در رشد و توسعه 

فرهنگ و تمدن این سرزمین کهن ایفا کرده است.

رییس اتحادیه صنایع دستی استان خبرداد:

ضرورت تسهیل قوانین برای عرضه صنایع دستی اصفهان در بازار جهانی

معاون اقتصادی استانداری اصفهان:
مردم گران فروشی در 
اصفهان را گزارش کنند

خبر روز

امام جمعه گلپایگان خواستار تامین نهاده های دامی شد
امام جمعه گلپایگان با ابراز تاسف از لطمات وارد شــده بر دامداران و کشاورزان کشور به ویژه شهرستان 
گلپایگان به دلیل مدیریت نادرســت نهاده های دامی، خواستار توجه مسئوالن به این موضوع با در نظر 
گرفتن تخلفات روی داده شد. حجت االسالم محمدتقی کرامتی با اشاره به اینکه بخش زیادی از فعالیت 
مردم این منطقه دامداری است، اظهار کرد: خوشبختانه درگذشته با توجه به وجود دام های این منطقه، 6۰ 
هزار دام داشتیم، اما در سال های اخیر به دلیل نبود نهاده های دامی و کمبودها و نیازهای اصلی کشاورزان 
این آمار کاهش چشمگیر یافته است. وی با بیان اینکه منطقه گلپایگان استعداد و زمینه رشد کشاورزی 
و صنعتی را دارد، تصریح کرد: امیدواریم مسئوالن در این زمینه عنایت ویژه داشته باشند، اما در چند سال 
اخیر شرایط به شکلی پیش رفته که دامداران و کشاورزان بسیار آسیب دیده اند و این رفتار و تعامل برای 
تامین نهاده های دامی نگران کننده است. کرامتی، تامین نهاده ها و خوراک دام را برای دامداران بسیار مهم 
دانست و تصریح کرد: متاسفانه در چند سال اخیر و سال گذشته کل کشور گرفتار این مشکل شد، به همین 
منظور دامداران و کشاورزان با مشکل جدی روبه رو هستند و تامین علوفه برای دامداران بسیار مهم است. 
به دلیل نبود خوراک، بسیاری از دام ها زودتر از موعد ذبح شدند و امروز متاسفانه با مشکل تامین گوشت 
قرمز در بازار روبه رو هستیم که یکی از دالیل این مشکل نبود مدیریت و تامین خوراک برای دامداران است.

پایش و ردیابی آفت پروانه چوبخوار پسته در مزارع کاشان
رییس اداره جهاد کشاورزی کاشــان گفت: آفت پروانه چوبخوار پســته در مزارع زیر کشت شهرستان 
کاشان پایش و ردیابی می شود. رضا مظلومی با اشاره به وجود آفت پروانه چوبخوار پسته در مزارع کاشان  
اظهار کرد: این آفت به طور مرتب توسط کارشناسان حفظ نباتات جهاد کشاورزی کاشان پایش و ردیابی 
می شود. به گفته وی، تله های فرومونی برای پایش این آفت در باغ های پسته شهرستان نصب و به صورت 
منظم و مستمر رصد می شودکه با توجه به جمعیت آفت شکار شده در تله ها زمان مناسب سمپاشی به 
باغداران اعالم می شود. الروی  این آفت با تغذیه از مغز سرشاخه ها و خوشه ها، آن ها را ضعیف، خشک 
و سیاه می کند. مضلومی گفت:  وجود این آفت باعث ریزش دانه های انتهای خوشه می شودکه باعث 
کاهش عملکرد و خشک شدن شاخه ها خواهد شــد. رییس اداره جهاد کشاورزی کاشان همچنین از 
ریزش سن غالت در مزارع شهرستان کاشــان خبرداد و افزود: با توجه به افزایش دما در روز های اخیر 

شبکه مراقبت سن غالت در سطح شهرستان فعال شده است.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

زاینده رود باید در دهه اول فروردین ماه باز شود
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اســتان اصفهان گفت: اگر در چند روز ابتدایی سال جدید 
در شرق اصفهان بارندگی ها به میزان ۲۰ میلی متر باشد، با چند روز تاخیر می توان در همان دهه اول 
فروردین آب را باز کرد، در غیر این صورت در پنجم فروردین ماه کشــت گندم حتما نیاز به آب دارد. 
حسین وحیدا، درباره زمان بازگشایی آب زاینده رود برای نوبت دوم کشت کشاورزان شرق اصفهان، 
اظهار کرد: خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون بارش ها در سرشاخه های زاینده رود خوب و حتی 
باالتر از نرمال است، اما در شرق اصفهان نه تنها بارش نداشــتیم، بلکه متاسفانه با باد شدید همراه 
بودیم. وی افزود: مطابق پیش بینی های هواشناسی از سه شــنبه تا پنجشنبه این هفته شاهد باد 
شدید در شرق اصفهان هستیم که در این شرایط محصول گندم زودتر به آب نیاز خواهد داشت. عضو 
هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان توضیح داد: به همین منظور قرار است  جلسه ای 
برگزار شود و درخواست داده ایم از اداره هواشناسی در این جلسه حضور یابند تا پیش بینی های دقیق 
هواشناسی برای چند روز ابتدای سال جدید مشخص شود. وی تصریح کرد: اگر در چند روز ابتدایی 
سال جدید در شرق اصفهان بارندگی ها به میزان ۲۰ میلی متر باشــد، با چند روز تاخیر می توان در 
همان دهه اول فروردین آب را باز کرد، در غیر این صورت در پنجم فروردین ماه کشــت گندم حتما 

نیاز به آب دارد. 

کافه اقتصاد

اخبار

سومین نمایشگاه مشاغل خانگی، صنایع خود اشتغالی، صنایع و هنرهای سنتی با رویکرد حمایت از کاالی ایرانی در اصفهان برپا می شود. این نمایشگاه که در روزهای 
بیست و چهارم تا بیست و هفتم اسفندماه برپا خواهد بود، شرایطی را فراهم می آورد تا ۱6۰ کسب وکار در چهار گروه اصلی صنایع غذایی، صنایع دستی و سنتی، پوشاک و 
منسوجات و خدمات جانبی، محصوالت، کاالها و خدمات خود را در معرض بازدید عمومی قرار دهند. این نمایشگاه در ۹۰۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی و با حضور شرکت ها 
و کسب وکارهایی از استان های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، همدان، کردستان، زنجان، خراسان رضوی، یزد، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و 
گیالن برپا می شود. نکته قابل توجه سومین نمایشگاه مشاغل خانگی، صنایع خوداشتغالی، صنایع و هنرهای سنتی اصفهان این است که بخش زیادی از مشارکت کنندگان 
و کسب وکارهای حاضر در آن از مددجویان و اعضای تحت حمایت ارگان های حمایتی هستند. همچنین ســازمان ها و نهادهای دولتی از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری، شهرداری، اداره کل بهزیستی، سازمان جهاد کشاورزی، کمیته امداد امام خمینی)ره(، دانشگاه علمی کاربردی، 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و موسسات خیریه در برپایی این نمایشگاه سهم بسزایی ایفا کرده اند. عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند 

از ساعت ۱۰ تا ۲۰ روزهای ۲۴ تا ۲۷ اسفندماه به نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در کمربندی شرق، روبه روی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

اصفهان، میزبان نمایشگاه مشاغل خانگی و صنایع خوداشتغالی می شود

کارگاه تهیه و تولید 
آجیل عید

فعالیــت کارگاه هــای تهیه و 
تولید آجیل در روزهای پایانی 
سال بیشتر می شود و کسب و 
کار این صنعــت در این روزها 

رونق بیشتری می گیرد.

وز عکس ر

معاون اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با 
توجه به اینکه تنها ناظر ما در بازار مردم هستند 
از آنها در خواســت داریم هرگونه گران فروشی 
یا اختالف قیمت و نرخ کاالها را در این ایام به 

مراجع نظارتی اطالع دهند.
امیررضا نقش در نشســت خبری پایان سال 
خود در جمــع خبرنگاران با تاکید به تشــدید 
نظارت و کنترل قیمت ها به دستگاه های نظارتی 
اظهار داشت: ســتاد تنظیم بازار اصفهان از روز 
۱۵ اســفند ۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ توســط 
طرح نظارت و بازرسی استان در ۲۸ شهرستان 
با تمام ظرفیت بازرســی سازمان های صمت، 
جهاد کشــاورزی، تعزیرات حکومتی و  بسیج 
اصناف استان برنامه ریزی دقیقی برای کشیک 
نوروزی کرده است.وی با اشاره به تیم تخصصی 
و مشترک بین دستگاهی افزود: اولویت نظارت 
بر کاالهای اساســی همچون برنج، گوشــت، 
تخم مرغ، شکر، آجیل، شــیرینی، پوشاک و 
رستورهان قرار گرفته است و همچنین نظارت 
ویژه دقیقی بر انبارها صورت می گیرد تا جلوی 
احتکار گرفته شود.معاون اقتصادی استانداری 
اصفهان اضافه کرد: شکر، برنج وارداتی، گوشت، 
مرغ منجمد و میوه تنظیم بازار در حال حاضر در 
فروشگاه های مجازی، شــبکه توزیع کاسبان 
امین و اصناف شهرســتان ها در سطح وسیع 
توزیع می شود.نقش با بیان اینکه طی روزهای 
گذشته بحث گران فروشــی تخم مرغ مطرح 
بود، بیان داشت: ســتاد تنظیم بازار نسبت به 
گران فروشی تخم مرغ وارد عمل شده و اکنون 
تخم مرغ فله ای حداکثر کیلویی۲۳ هزار تومان 
و فروش شــانه ای ۳۰ تایی ۴۳ هزارتومان به 
فروش می رسد که قیمت بیش از نرخ مصوب 
در عمده فروشــی ها،خرده فروشی ها و مغازه 
داران گران فروشــی و تخلف محسوب و قابل 
پیگیری اســت.وی بیان داشت: تخم مرغ در 
بســته های ۹ تایی،۱۲ تایی،۱۵ تایی،۲۰ تا ۲۴ 
تایی به فروش می رســد که هر عدد آن ۱۹۰۰ 
تومان نرخ گذاری شــده و مردم با مشاهده 

گران فروشی تخلفات را  گزارش کنند.

عکس: مهر

سخنگوی ستاد تنظیم بازار از »فراوانی« و »ارزانی« بازار کاالی اساسی شب عید در اصفهان خبر می دهد؛

کال همه چی خوبه!
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مفاد آراء
12/112 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد کاشان
برابر آراء صادره هیــأت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است . لذا  مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز آکهی میشــود 0 در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند . می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد کاشان 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست 

خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند
1(رای شــماره 140060302034013906 هیــأت دوم0 محمــد رضا اکرمی 
کاشانی فرزند رحمت اله بشماره شناســنامه 392 صادره از کاشان به شماره ملی 
1261705769 –  دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب مغازه بمســاحت 383 
 مترمربع بشماره 2 فرعی مجزی از 1 فرعی از پالک 1107– اصلی واقع در بخش 

یک کاشان
2(رای شماره 140060302034013905 هیأت دوم0 اکبراکرمی فرزند رحمت اله 
بشماره شناسنامه 679 صادره از کاشان به شماره ملی 1261575954 –  دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 383 مترمربع بشماره 2 فرعی مجزی از 1 

فرعی از پالک 1107– اصلی واقع در بخش یک کاشان
3(رای شماره 140060302034013907 هیأت دوم0 اکرم اکرمی کاشانی فرزند 
رحمت اله بشماره شناسنامه 300 صادره از کاشان به شماره ملی 1261549775 
–  یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه بمســاحت 383 مترمربع بشماره 2 

فرعی مجزی از 1 فرعی از پالک 1107– اصلی واقع در بخش یک کاشان
4(رای شماره 140060302034013908 هیأت دوم0 طاهره اکرمی کاشانی فرزند 
رحمت اله بشماره شناسنامه 167 صادره از کاشان به شماره ملی 1261650573 
–  یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه بمســاحت 383 مترمربع بشماره 2 

فرعی مجزی از 1 فرعی از پالک 1107– اصلی واقع در بخش یک کاشان
5(رای شــماره 140060302034014068 هیــأت اول0 علی اصغر عســکری 
نیاســرفرزند عباس بشماره شناســنامه 52335 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260513351 – ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 115/10 

مترمربع بشماره 1 فرعی از پالک 2894– اصلی واقع در بخش یک کاشان
6(رای شــماره 140060302034014067 هیأت اول0 محبوبه اربابی فرد فرزند 
 رضا بشماره شناسنامه 13591 صادره از کاشان به شماره ملی 1263449395 –

 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 115/10 مترمربع بشماره 1 فرعی 
از پالک 2894– اصلی واقع در بخش یک کاشان

7(رای شــماره 140060302034015667 هیأت اول0 علی اصغرعلی زاده وش 
فرزند عباس بشــماره شناسنامه 3 صادره از نطنز به شــماره ملی 1239852770 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 79مترمربع بشماره 17فرعی مجزی از 8 فرعی و 

مشاعات تابعه از پالک 4422– اصلی واقع در بخش یک کاشان
8(رای شماره 140060302034014072 هیأت اول0 مصطفی مژده فرزند علی 
بشماره شناسنامه 41 صادره از کاشان به شماره ملی 1261614119 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 370/37 مترمربع بشماره 7 فرعی مجزی از شماره های 1 الی 6 

فرعی و مشاعات تابعه از پالک 5248– اصلی واقع در بخش یک کاشان
9(رای شماره 140060302034013690 هیأت اول0 اســداله کاظمی کاشانی 
فرزند نصراله بشماره شناسنامه 983 صادره از کاشان به شماره ملی 1261556607 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 594/30 مترمربع بشماره 8 فرعی از پالک 5814 
– اصلی تشکیل شده از شماره های 1و2و7 فرعی و مشاعات تابعه ازپالکهای 5813 

و5814 – اصلی واقع در بخش یک کاشان 
10(رای شماره 140060302034012465 هیأت دوم0 حمید رضا فتوحی فرزند 
نجاتعلی بشماره شناسنامه 655 صادره از کرمانشاه به شماره ملی 3253264858 
–  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 81/77 مترمربع بشــماره 10 فرعی مجزی از 

شماره 6فرعی و مشاعات تابعه از پالک 6123– اصلی واقع در بخش یک کاشان
11(رای شــماره 140060302034013938 هیأت اول0 رحمت اله سجادی نژاد 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 185 صادره از کاشان به شماره ملی 1262139971 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 40/79 مترمربع بشماره 12 فرعی مجزی از 

شماره 11فرعی از پالک 7632– اصلی واقع در بخش یک کاشان
12( رای شــماره 140060302034012382 هیأت دوم0 زهرا باغ میرانی فرزند 
ناصربشماره شناســنامه 3856 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262066921 
–  ششدانگ اعیانی احداثی در عرصه موقوفه بمساحت 118/60 مترمربع بشماره 
12330 فرعی مجزی از 11803 فرعی ازپالک 2- اصلی واقع درصالح آباد بخش 

2 کاشان
13( رای شماره 140060302034014012 هیأت اول0 مرضیه معصومی فرزند 
صفر علی بشماره شناسنامه 20 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262671531 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 106/40 مترمربع بشماره 841 فرعی ازپالک 

3- اصلی واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان
14( رای شــماره 140060302034013943 هیــأت دوم0 امیــر راحتی فرزند 
احمد بشماره شناســنامه 3883 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263351352 
–  سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 127/17 مترمربع 
 بشــماره 10647 فرعی مجزی از 2121 فرعی ازپالک 11- اصلی واقع درزیدی

 بخش 2 کاشان
15( رای شــماره 140060302034013939 هیأت دوم0 زهــرا رضائی بارونقی 
فرزند خیراله بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250009553 
–  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 127/17 مترمربع 
بشــماره 10647 فرعی مجزی از 2121 فرعی ازپالک 11- اصلی واقع درزیدی 

بخش 2 کاشان
16( رای شــماره 140060302034012451 هیأت دوم0 علیرضا شــیر خدائی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250449251 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 169/30 مترمربع بشماره 10648 فرعی مجزی 

از 540 فرعی ازپالک 11- اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان
17( رای شماره 14006032034005317 هیأت اول0 سجاد آریا مودب فرزند اصغر 
بشماره شناسنامه 0 صادره از بویر احمد به شماره ملی 6970034305 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 102/35 مترمربع بشماره 10649 فرعی مجزی از 623 فرعی 

ازپالک 11- اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان
18( رای شــماره 140060302034013911 هیأت اول0 ناهید احتســاب فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 164 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262315026 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 243/75 مترمربع بشماره 10651 فرعی مجزی 

از 559 فرعی ازپالک 11- اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان
19( رای شماره 140060302034015041 هیأت اول0 عباس ناجی آبادی فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 381 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261617517 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت 181/65 مترمربع 
بشماره 6457 فرعی مجزی از 519 فرعی ازپالک 13- اصلی واقع دردشت حکیم 

بخش 2 کاشان
20( رای شماره 140060302034015664 هیأت اول0 جواد ظهیر کاشانی فرزند 
ماشااله بشماره شناســنامه 633 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261806700 
–  ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 87/10 مترمربع بشماره 6466 فرعی 

مجزی از 243 فرعی ازپالک 13- اصلی واقع دردشت حکیم بخش 2 کاشان
21( رای شماره 140060302034014610 هیأت اول0امیر بمانی زاده فرزند جعفر 

بشماره شناسنامه 1355 صادره از کاشان به شماره ملی 1262001277 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 125/03 مترمربع بشماره 26183 

فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
22( رای شــماره 140060302034013268 هیأت دوم0محسن رئیسی فرزند 
حسین بشــماره شناســنامه 1469 صادره از قم به شــماره ملی 0384644120 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 158/37 مترمربع بشماره 26189 فرعی ازپالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
23( رای شــماره 140060302034013378 هیأت اول0 مونــا خدامیان فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 15164 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263464122 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 47/69 مترمربع بشماره 26190 فرعی مجزی 

از 5634 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
24( رای شــماره 140060302034013235 هیأت اول0 زهرا نشاسته گیرفرزند 
علیرضا بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250515874 
–  ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 189/10 مترمربع بشماره 26191 فرعی 

مجزی از 16733 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
25( رای شماره 140060302034014611 هیأت اول0احد کباری فرزند علی اکبر 
بشماره شناسنامه 2159 صادره از کاشان به شماره ملی 1262049954 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل براعیان بمساحت 145/35 مترمربع بشماره 26192 

فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
26( رای شماره 140060302034014608 هیأت اول0 مجتبی معصومی فرزند 
علیرضا بشماره شناسنامه 1989 صادره از کاشــان به شماره ملی 1262007615 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل براعیان بمساحت 125مترمربع بشماره 

26193 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
27( رای شماره 140060302034014604 هیأت اول0 ســید جواد سید هاشم 
فرزند حســین بشــماره شناســنامه 4689 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 
6199324056 –  ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل براعیان با قید کاربری 
کشاورزی بمساحت 1592/33مترمربع بشماره 26194 فرعی ازپالک 15- اصلی 

واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
28( رای شماره 140060302034013673 هیأت اول0 زهرا دل خاک فرزند علی 
بشماره شناسنامه 764 صادره از کاشان به شماره ملی 1260771717 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 104/47مترمربع بشــماره 26195 فرعی مجزی از 11287 

فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
29( رای شــماره 140060302034013267 هیــأت دوم0 حســین قناویزی 
کاشان فرزند ماشااله بشــماره شناسنامه 6536 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260571807 –  ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 
269/20مترمربع بشــماره 26196 فرعی ازپالک 15- اصلــی واقع درناجی آباد 

بخش 2 کاشان
30( رای شــماره 140060302034013264 هیأت دوم0 زینب آقا بابائی فرزند 
 حسن بشماره شناســنامه 2 صادره از دلیجان به شــماره ملی 0579914852 –  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 269/20مترمربع بشماره 

26196 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
31( رای شماره 140060302034013207 هیأت اول0 لیال صاعدی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 1791 صادره از کاشان به شماره ملی 1262046270 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشــماره 26197 فرعی مجزی از 6190 فرعی 

ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
32( رای شــماره 140060302034013322 هیأت دوم0 ابوالفضل زارعی مرقی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 3414 صادره از کاشان به شماره ملی 1262062500 
–  سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 114/40 مترمربع بشماره 
26198 فرعی مجزی از 9970 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 

2 کاشان
33( رای شــماره 140060302034013321 هیــأت دوم0 فهیمه زارعی مرقی 
 فرزند حسین بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250049970 –  
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 114/40 مترمربع بشماره 
 26198 فرعی مجــزی از 9970 فرعی ازپــالک 15- اصلی واقــع درناجی آباد

 بخش 2 کاشان
34( رای شماره 140060302034014609 هیأت اول0 صدیقه کریمی دانا فرزند 
عباس بشماره شناســنامه 10101 صادره از کاشان به شماره ملی 1263413528 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت 124/80 مترمربع 

بشماره 26199 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
35( رای شــماره 140060302034012561 هیأت دوم0 ابوالفضل بلوری فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 10279 صادره از کاشــان به شماره ملی 1263415288 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 160مترمربع بشماره 26200 

فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
36( رای شــماره 140060302034012560 هیأت دوم0 افســانه توکلی فرزند 
 هادی بشماره شناسنامه 49202 صادره از تهران به شماره ملی 0082874761 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 160مترمربع بشماره 26200 فرعی 

ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
 37( رای شــماره 140060302034014454 هیــأت اول0 اعظــم ســادات 
میر جعفری فرزند سید محمود بشماره شناسنامه 1830 صادره از کاشان به شماره 
ملی 1261965388 –  ششــدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر ســاختمان 
بمساحت 121/04 مترمربع بشماره 26201 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی 

آباد بخش 2 کاشان
38( رای شماره 140060302034013379 هیأت اول0 ابوالقاسم اکبری قمصری 
فرزند اکبربشماره شناسنامه 21 صادره از کاشــان به شماره ملی 1263534945 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 135 مترمربع بشماره 26208 فرعی مجزی از 

6735 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
39( رای شماره 140060302034013983 هیأت اول0 جواد اله وردی ازناو فرزند 
محمد رضا بشماره شناسنامه 4678 صادره از کاشان به شماره ملی 1263359302 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 119/80 مترمربع بشماره 26210 فرعی ازپالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
40( رای شــماره 140060302034015384 هیأت اول0 علی حسین پور مجرد 
فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 825 صادره از کاشان به شماره ملی 1261938585 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت 
149/50 مترمربع بشــماره 26213 فرعی مجزی از 15503 فرعی ازپالک 15- 

اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
41( رای شماره 140060302034015383 هیأت اول0 مصطفی مومن پور فرزند 
محمد علی بشماره شناسنامه 540 صادره از کاشان به شماره ملی 1261952480 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 149/50 
مترمربع بشماره 26213 فرعی مجزی از 15503 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع 

درناجی آباد بخش 2 کاشان
42( رای شــماره 140060302034015382 هیأت اول0 مریــم عبدلی علوی 
فرزند علی بشماره شناسنامه 46 صادره از کاشــان به شماره ملی 1263558151 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 148/10 مترمربع بشماره 26214 فرعی ازپالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
43( رای شماره 140060302034013692 هیأت اول0 علی اصغر نمدی فرزند 
احمد بشماره شناســنامه 8466 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260590992 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 200 مترمربع بشماره 7496 فرعی مجزی از 54 

فرعی ازپالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش 2 کاشان
44( رای شــماره 140060302034014022 هیــأت اول0 عبــاس زراعــت 

کاشــانی فرزند علیرضا بشماره شناســنامه 1694 صادره از کاشان به شماره ملی 
1262391210 –  ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 147/35 
مترمربع بشماره 7497 فرعی مجزی از 189 فرعی ازپالک 23- اصلی واقع دردرب 

فین بخش 2 کاشان
45( رای شــماره 140060302034014023 هیــأت اول0 حمیدرضــا زراعت 
کاشــانی فرزند علیرضا بشماره شناســنامه 1855 صادره از کاشان به شماره ملی 
1262006279 –  ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 147/35 
مترمربع بشماره 7497 فرعی مجزی از 189 فرعی ازپالک 23- اصلی واقع دردرب 

فین بخش 2 کاشان
46( رای شــماره 140060302034014031 هیــأت دوم0 الهــام ذوالفقارنژاد 
فرزند حســین بشــماره شناســنامه 7672 صــادره از کاشــان به شــماره ملی 
1263389236 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 223/80 مترمربع بشماره 
 7502 فرعی مجزی از 250/2775 فرعی ازپــالک 23- اصلی واقع دردرب فین

 بخش 2 کاشان
47( رای شماره 140060302034015424 هیأت اول0 علی عطاری فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 915 صادره از کاشان به شماره ملی 1263603157 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان و انبار بمســاحت 432/42 مترمربع بشماره 
7503 فرعی مجزی از 210 فرعی ازپالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش 2 

کاشان
48( رای شــماره 140060302034014490 هیأت اول0 سیروس هدایتی فرزند 
هدایت اهلل بشماره شناسنامه 339 صادره از کاشان به شماره ملی 1261803760 
–  ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل برســاختمان بمساحت 567 مترمربع 
بشماره 12898 فرعی مجزی از 19 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک 

بخش 2 کاشان
49( رای شــماره 140060302034014471 هیــأت اول0 امیــد فخــار فرزند 
امیرحسین بشماره شناسنامه 3430 صادره از کاشان به شماره ملی 1262062667 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل براعیان بمســاحت 222/70 مترمربع 
 بشماره 12901 فرعی مجزی از 52 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک

 بخش 2 کاشان
50( رای شماره 140060302034014601 هیأت اول0 امید فخار فرزند امیرحسین 
بشماره شناسنامه 3430 صادره از کاشان به شماره ملی 1262062667 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل براعیان بمساحت 284/04 مترمربع بشماره 12902 
فرعی مجزی از 11841 فرعی ازپالک 33- اصلــی واقع درفین کوچک بخش 2 

کاشان
51( رای شــماره 140060302034011782 هیأت اول0 هاله آران فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 2060 صادره ازتهران  به شماره ملی 0055017746 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 192/85 مترمربع بشماره 12903 فرعی مجزی از 654 فرعی 

ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان
52( رای شــماره 140060302034014607 هیأت اول0 هاشم میر افضل فرزند 
آقا ناصر بشماره شناســنامه 7771 صادره ازکاشان  به شماره ملی 1260584054 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت 348/45 مترمربع 
بشماره 12906 فرعی مجزی از 19 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک 

بخش 2 کاشان
53( رای شــماره 140060302034014606 هیأت اول0 هاشم میر افضل فرزند 
آقا ناصر بشماره شناســنامه 7771 صادره ازکاشان  به شماره ملی 1260584054 
–  ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت 196/7 مترمربع 
بشماره 12907 فرعی مجزی از 19 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک 

بخش 2 کاشان
54( رای شماره 140060302034013919 هیأت اول0 جواد پامیلی بیدگلی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 796 صادره ازآران و بیدگل به شماره ملی 6199954637 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت 323/01 مترمربع 
بشــماره 12908 فرعی مجزی از 10634 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین 

کوچک بخش 2 کاشان
55( رای شماره 140060302034014498 هیأت اول0 اکرم صاحبی فرد مرقی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1968 صادره ازکاشان به شماره ملی 1261072510 
–  ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 93/60 مترمربع بشماره 12911 فرعی 

مجزی از 1395 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان
56( رای شــماره 140060302034014464 هیأت اول0 محمد صاحبی لتحری 
فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 25 صادره ازکاشان به شماره ملی 1262954819 –  
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 104/77 مترمربع بشماره 12912 
فرعی مجزی از 565 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان

57( رای شماره 140060302034014465 هیأت اول0زهره داودی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 9606 صادره ازخمین به شماره ملی 0534962963 –  دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 104/77 مترمربع بشماره 12912 فرعی 

مجزی از 565 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان
58( رای شماره 140060302034014482 هیأت اول0ابوالفضل ایازی فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان به شــماره ملی 1250214637 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 88/77 مترمربع بشماره 12913 فرعی مجزی از 549و1097 

فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان
59( رای شــماره 140060302034015395 هیأت اول0 امیر رضا نوریان فرزند 
محمد سعید بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشــان به شماره ملی 1250265681 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت 
147/41 مترمربع بشماره 12917 فرعی مجزی از 52 فرعی ازپالک 33- اصلی 

واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان
60( رای شــماره 140060302034015396 هیأت اول0 ربابه ربانی فرزندرضا 
بشماره شناسنامه 582 صادره ازکاشان به شماره ملی 1261745027 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 147/41 مترمربع 
بشماره 12917 فرعی مجزی از 52 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک 

بخش 2 کاشان
61( رای شماره 140060302034015391 هیأت اول0 محمد سعید نوریان فرزند 
 جواد بشماره شناســنامه 159 صادره ازکاشان به شــماره ملی 1261635000 – 
 دو دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 277/19 
مترمربع بشماره 12918 فرعی مجزی از 52 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین 

کوچک بخش 2 کاشان
62( رای شماره 140060302034015392 هیأت اول0 پروین ربانی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 33 صادره ازکاشــان به شماره ملی 1261768973 –  دو دانگ 
مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 277/19 مترمربع 
بشماره 12918 فرعی مجزی از 52 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک 

بخش 2 کاشان
63( رای شــماره 140060302034015390 هیأت اول0 ربابه ربانی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 582 صادره ازکاشان به شماره ملی 1261745027 –  دو دانگ 
مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 277/19 مترمربع 
بشماره 12918 فرعی مجزی از 52 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک 

بخش 2 کاشان
64( رای شــماره 140060302034014480 هیــأت اول0 ابوالفضل خان دایی 
قمصری فرزند عبداهلل بشــماره شناسنامه 265 صادره ازشــاهرود  به شماره ملی 
4592048466 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه و باغ بمساحت 688/09 
مترمربع بشماره 8252 فرعی مجزی از 5407 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین 

بزرگ بخش 2 کاشان

65( رای شماره 140060302034014479 هیأت اول0 آمنه افتخار فرزند عباس 
بشماره شناســنامه 441 صادره ازکاشان به شــماره ملی 1262122554 –  سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه و باغ بمســاحت 688/09 مترمربع بشماره 
 8252 فرعی مجــزی از 5407 فرعی ازپــالک 34- اصلی واقــع درفین بزرگ 

بخش 2 کاشان
66( رای شــماره 140060302034013363 هیأت اول0 صدیقه سادات هاشم 
زاده طرقی فرزند ســید ابراهیم بشــماره شناســنامه 683 صــادره ازاصفهان به 
شماره ملی 1286950368 –  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 140/85 مترمربع 
 بشماره8253 فرعی مجزی از 1332 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ

 بخش 2 کاشان
67( رای شماره 140060302034013374 هیأت اول0 زهرا دشتی فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 57 صادره ازکاشان به شماره ملی 1263021778 –  ششدانگ 
یکدرب باغ بمساحت 192/35 مترمربع بشماره8255 فرعی مجزی از 492 فرعی 

ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
68( رای شــماره 140060302031014458 هیأت اول0 حسین حمامی فرزند 
سیف اله بشماره شناسنامه 421 صادره ازکاشان به شــماره ملی 1261758528 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ قســمتی از یکبابخانه  بمساحت 69/56 مترمربع 
بشماره 8256  فرعی مجزی از 2706 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ 

بخش 2 کاشان
69( رای شماره 140060302034014459 هیأت اول0 انسی عسلی برزکی فرزند 
 شجاع بشماره شناســنامه 48 صادره ازکاشان به شــماره ملی 1262947561 –  
سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکبابخانه  بمساحت 69/56 مترمربع بشماره 
8256  فرعی مجزی از 2706 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 

2 کاشان
70( رای شــماره 140060302034013375 هیأت اول0ســید مهدی عموی 
فینی فرزند ســید محمد بشماره شناســنامه 5011 صادره ازکاشان به شماره ملی 
1261026527 –  ششدانگ ســاختمان و باغچه بمســاحت 581/45 مترمربع 
بشماره 8257  فرعی مجزی از 1595 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ 

بخش 2 کاشان
71( رای شــماره 140060302034013709 هیأت دوم0 میــالد فخاری فینی 
 فرزند مهدی بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان به شماره ملی 1250222893 –  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 200/11 مترمربع بشماره 8260  
فرعی مجزی از 652 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان

72( رای شماره 140060302034013707 هیأت دوم0 زهرا مرادی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان به شــماره ملی 1250418879 –  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمســاحت 200/11 مترمربع بشماره 8260  فرعی 

مجزی از 652 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
73( رای شــماره 140060302034014612 هیأت اول0 ســجاد رضائی فرزند 
جمشید بشــماره شناســنامه 15095 صادره ازاســالم آباد غرب به شماره ملی 
3340125104 –  ششدانگ قطعه زمین مشــتمل بر اعیان  بمساحت 279/70 
مترمربع بشماره 8261  فرعی مجزی از 634 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین 

بزرگ بخش 2 کاشان
74( رای شــماره 140060302034012181 هیأت اول0 حسین قادریان فرزند 
کاظم بشماره شناســنامه 20871 صادره ازعراق به شــماره ملی 4722897263 
–  سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه و باغچه  بمساحت 240/47 مترمربع 
بشماره 8263  فرعی مجزی از 1550 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ 

بخش 2 کاشان
75( رای شــماره 140060302034012182 هیأت اول0 مریم دبســتانی فرزند 
 علی بشماره شناســنامه 41835 صادره ازکاشان به شماره ملی 1260408426 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه و باغچه  بمساحت 240/47 مترمربع بشماره 
8263  فرعی مجزی از 1550 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 

2 کاشان
76( رای شماره 140060302034015624 هیأت اول0 امیر افراسیابی فرزند اصغر 
بشماره شناسنامه 4399 صادره ازشیراز به شماره ملی 2291948040 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت 286/31 مترمربع بشماره 8264  

فرعی مجزی از 1 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
77( رای شماره 140060302034015642 هیأت اول0 امیر افراسیابی فرزند اصغر 
بشماره شناسنامه 4399 صادره ازشیراز به شماره ملی 2291948040 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت 265/70 مترمربع بشماره 8265  

فرعی مجزی از 1 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
78( رای شــماره 140060302034013672 هیأت دوم0 سعید آخوندی لتحری 
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250031494 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 138/90 مترمربع بشماره 7576 فرعی مجزی از 

1298 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
79( رای شــماره 140060302034013205 هیأت اول0 حســین رعیت فرزند 
 ابوالقاسم بشماره شناسنامه 42 صادره از کاشان به شماره ملی 1262918383 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 217/78 مترمربع بشماره 7577 

فرعی مجزی از 6020 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
80( رای شــماره 140060302034013204 هیــأت اول0 طیبــه زینلی فرزند 
 رضا بشماره شناسنامه 2993 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261051149 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 217/78 مترمربع بشماره 7577 

فرعی مجزی از 6020 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
81( رای شــماره 140060302034014025 هیأت اول0 حســینعلی جمال پور 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 1202 صادره از کاشان به شماره ملی 1261780663 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 170/13 مترمربع بشماره 7578 فرعی مجزی از 

317 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
82( رای شــماره 140060302034013373 هیأت اول0 حســین رعیت فرزند 
ابوالقاسم بشماره شناسنامه 42 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262918383 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 73/73 مترمربع بشماره 7579 فرعی مجزی 

از 2062 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
83( رای شــماره 140060302034014629 هیأت اول0 جواد صفائی راد فرزند 
 عباس بشماره شناسنامه 142 صادره از کاشــان به شماره ملی 1263000525 – 
 ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 101/07 مترمربع 
 بشــماره 7580 فرعی مجزی از 297 فرعــی ازپالک 45- اصلــی واقع درلتحر

بخش 2 کاشان
84( رای شــماره 140060302034014630 هیــأت اول0 زینــب گنــدم کار 
لتحری فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 227 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1263570038 –  ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 101/07 
 مترمربع بشماره 7580 فرعی مجزی از 297 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحر

بخش 2 کاشان
85( رای شماره 140060302034013642 هیأت دوم0 محمد قربان زاده فرزند 
حبیب اله بشماره شناســنامه 138 صادره از کاشان به شماره ملی 1263569145 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 214/85 مترمربع بشماره 7582 فرعی مجزی از 

307 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
86( رای شــماره 140060302034013819 هیأت دوم0 ناهید نجفی شاد فرزند 
حسن بشــماره شناســنامه 45 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262802555 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 490/25 مترمربع بشماره 7583 فرعی مجزی از 

271 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
ادامه در صفحه 5
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جهادگران راه امید
ساخت راه جدید کوهستانی برای ارتباط ۳۰ روستای پشتکوه در شهرستان فریدون شهر، مسافت 
حدود ۱۸ کیلومتری را ۸ کیلومتر کاهش می دهد.فرمانده گردان مهندسی رزمی وپدافند غیر عامل 
تیپ ۴۰ صاحب الزمان)عج( نیروی زمینی ســپاه گفت: کار ســاخت راه وحذف گردنه سخت گذر 
کیوارستان از پاییز امسال آغاز شد که با شرایط سختی کار و برف زمستان، تابستان ۱۴۰۱ تکمیل وبه 
بهره برداری می رسد.سرهنگ پاسدار محسن دوستی افزود: در راه قدیم که حدود ۱۸ کیلومتر بود 
و گردنه سخت گذر کیوارستان تردد رابرای حدود ۱۴ هزارنفر روستایی و عشایر را سخت کرده بود با 
ساخت راه جدید عالوه بر حذف گردنه، مسافت ۸ کیلومتر کمتر و تردد آسان تر می شود.وی گفت: 
عملیات راه سازی بدون وقفه در سرمای زیر صفر زمستان ودر سخت ترین شرایط ادامه دارد تا تردد 

حدود ۱۴ هزارنفر روستایی وعشایر راحت تر شود.
 

اجرای طرح ملی »با_هم_شادیم« در اصفهان
طرح ملی »با هم شادیم« در آستانه مراسم چهار شنبه آخر سال در کانون های دانش آموزی هالل 
احمر اصفهان اجرا شــد.رییس جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان گفت:  طرح ملی »با هم 
شادیم« با هدف ارتقای فرهنگ عمومی، آموزش و تشــویق دانش آموزان به برگزاری چهارشنبه 
سوری ایمن و کاهش خطرات و حوادث ناشی از این مراســم اجرا شد.به گفته وی، در اجرای این 
طرح مربیان جمعیت هالل احمر روش های اطفای حریق با خاموش کننده ها را به دانش آموزان 
آموزش داده و توصیه های ایمنی در چهارشنبه آخر سال را به جوانان و نوجوانان یادآور شدند. پویش 
»من لندی ام« در میان اعضای کانون های دانش آموزی هالل احمر و سایر دانش آموزان در فضای 
مجازی اجرا شد. تهیه فیلم کوتاه ۵۹ ثانیه ای با گوشــی تلفن همراه حاوی پیام دانش آموزان به 
همساالن خود با موضوعاتی همچون »توجه به حقوق شهروندی هموطنانم، مسئولیت اجتماعی 
من است«، »آرامش دیگران، آرامش من و جامعه است« و »با هم مراسم چهارشنبه سوری ایمن 

انجام می دهیم« و... از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این طرح است.
 

مسدود شدن ناژوان و صفه اصفهان در شب چهارشنبه آخر سال
شــهروندان از تردد و حضور در ناژوان و صفه در شب چهارشنبه آخر ســال اجتناب کنند.مدیر کل 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری با اشاره به بی احتیاطی ها و آتش سوزی در منطقه ناژوان 
و صفه و خطر سرایت آتش به درختان برای حفظ فضای ســبز که این دو منطقه ریه های تنفسی 
شهر اصفهان است، گفت: طی هماهنگی های صورت گرفته با نیروی انتظامی، ناژوان و صفه در شب 
چهارشنبه آخر سال به طور کامل مسدود خواهد بود.روح ا... ابوطالبی افزود: از شهروندان اصفهانی 
تقاضا می شــود از تردد در این روز در این مناطق خودداری و با توجه به اعمال قانون پلیس راهور از 

پارک کردن خودرو در کنار اتوبان های منتهی به ناژوان و صفه اجتناب کنند.
 

اهدای 5 تبلت به فرزندان زندانیان نیازمند در لنجان
انجمن حمایت از زندانیان شهرســتان لنجان، ۵ دســتگاه تبلت به فرزندان زندانیان نیازمند این 

شهرستان اهدا کرد.
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان لنجان، مناسبت های ملی و مذهبی را بهانه ای مناسب برای 
شاد کردن دل خانواده های نیازمند زندانیان بیان کردو گفت: جشن هایی همچون نوروز با زایش و 
رویش همراه بوده و بهانه خوبی برای کمک به خانواده های نیازمند به خصوص کودکان و نوجوانان 
اســت.علی اکبر محمودی افزود: انجمن حمایت از زندانیان شهرســتان لنجــان، دانش آموزان 
خانواه های نیازمند زندانیان را شناســایی کرده تا با اهدای تبلت، عدالت آموزشــی برای این قشر 

آسیب پذیر اجرا و از ترک تحصیل آنان به دلیل مشکالت مالی جلوگیری شود.

سیگار خریدن ارزان تر از سینما رفتن؛

نوجوانانی که زندگی را دود می کنند

در کوچــه و خیابان های شــهر که قدم  عارفه طاهری 
می زنیــم، پســران و حتــی دختــران 
نوجوانی را می بینیم که سیگار به لب یا سیگار در دست با هم سن و 
ساالن شــان گپ می زنند و گویی هیجان نوجوانی و اوقات فراغت 
اســت که دود می کنند.دسترســی نوجوانان در کمتر از ۱٠ دقیقه به 
سیگار، ما را بر آن داشت تا کمبود های قانونی و فرهنگی را که موجب 
بروز چنین معضالتی در جامعه می شــود از مسئوالن و کارشناسان 
پیگیر شــویم.مهدی میرجهانیان، مدیر گروه بهداشت محیط مرکز 
بهداشت استان اصفهان معتقد است: قانون درخصوص منع فروش 
مواد دخانی به افراد کمتر از ۱۸ سال، کامال صریح و واضح است و در 

این خصوص خأل قانونی وجود ندارد.
وی افزود: تخلفاتی دیده شــده که بازرســان ما با آن برخورد کرده 
اند، اما موضوع قابل توجه کمبود نیرو برای بازرســی فروشگاه های 
پرشمار شهر است.مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان، راهکار این موضوع را فرهنگ سازی می داند.فرید حسامی، 
کارشــناس برنامه کنترل دخانیات معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان  گفت: بازرسان بهداشــت هنگام بازرسی از مراکز 
عرضه مواد غذایی، اجرای قانون منع فروش سیگار در این واحد ها 

را کنترل می کنند، ولی به دلیل کار زیاد و کمبود نیروی انسانی تعداد 
نظارت ها کافی نیست و الزم است بازرسان اتاق اصناف هم به عنوان 

بخشی از وظایف ذاتی خود، با ما همکاری کنند.

باید تخلف را ببینیم تا برخورد کنیم
رسول جهانگیری، رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: قانون ممنوعیت 
فروش سیگار به افراد کمتر از ۱۸ سال به تمام واحد های مجاز عرضه 
مواد دخانی، همچنین قانون منع عرضه سیگار به فروشندگان مواد 
غذایی ابالغ شده و در صورت سرپیچی از قانون، با متخلفان برخورد 

می شود.
وی افزود: از واحد ها بازرســی های میدانی می شود، اما شناسایی 
واحد های متخلف، زمانی ممکن اســت که تخلف مقابل چشــمان 
بازرســان ما اتفاق بیفتد که چنین موضوعی هم تقریبا محال است، 
زیرا فروشــنده از غیرقانونی بودن این کار اطــالع دارد.رییس اتاق 
اصناف اصفهان افزود: شناســایی متخلفان با گزارش ها و شکایات 
مردمی امکان پذیر است، بنابراین از شهروندان درخواست می کنیم 
با دیدن هر گونه سرپیچی از قانون در این موارد حتما به سامانه ۱۲۴ 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اطالع بدهند.

پیشگیری از رفتار های پرخطر در کانون یاریگران زندگی
مریم ژاله، رییس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های 
اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: یکی از مهم 
ترین برنامه های دانش آموزی در زمینه پیشگیری از اعتیاد و رفتار های 
پرخطر، کانون یاریگران زندگی است. وی افزود: در این برنامه کوشش بر 
این است که با تشکیل و شبکه سازی همیاری های دانش آموزان و ذی 
نفعان مدرسه و محله، همچنین با توانمندسازی آنان در زمینه پیشگیری 
اولیه از اعتیاد و رفتار های پرخطر، زمینه ای فراهم شــود که تمام فرآیند 
شناسایی رفتار های پرخطر تا تدوین راهکار های پیشگیرانه به کمک خود 
نوجوانان، طراحی، حمایت جویی، اجرا و مستندســازی شود.در سال 
تحصیلی ۱۴٠۱_۱۴٠٠ برنامه کانون یاریگران زندگی در حدود ۲۶۰۰ واحد 
آموزشی در سراسر استان اجرا می شود.رییس اداره امور تربیتی، مشاوره 
و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: مهم ترین چشم انداز اجرای این طرح را می توان ارتقای 
بهداشت روان و مشارکت اجتماعی دانش آموزان در پیشگیری از اعتیاد 
و رفتار های پرخطر بیان کرد.راضیه امیدی، رییس گروه سالمت جوانان و 
نوجوانان و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم 
درباره اقدامات صورت گرفته برای رفع مشکل مصرف سیگار و دخانیات 
ببین نوجوانــان گفت: همکاران ما تحقیقات وســیعی کــرده و عوامل 
تاثیرگذار و نحوه مداخالت هم مشخص شده و امیدواریم در سال های 
آینده با هماهنگی دستگاه های مختلف، اقدام جامعی را اجرایی کنیم. 
وی افزود: قانون ممنوعیت مصرف سیگار برای نوجوانان، نیازمند ایجاد 
جایگزین توسط نهاد های مختلف در جامعه است؛ به این گونه که ما برای 
گرفتن سیگار از دست نوجوان، باید امکانات دیگری را برای تخلیه هیجان 
و گذراندن اوقات فراغت در اختیار او قرار بدهیم. رییس گروه ســالمت 
جوانان و نوجوانان و مدارس معاونت بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت:  طی گفت و گویی که با نوجوانان داشــتیم مســائل قابل 
تاملی را مطرح کردند، از جمله اینکه خریدن و کشیدن یک پاکت سیگار 
در دورهمی هایشان هزینه کمتری نسبت به خرید بلیت سینما یا مراکز 
تفریحی دیگر برای گذراندن اوقات فراغت دارد.امیدی گفت: خانواده از 
هم پاشیده یا پدر و مادری که سیگاری یا معتاد هستند، نقش اساسی 
در رفتن نوجوان به سمت سیگار دارند.به گفته وی،فرزند باید از کودکی، 
مهارت های ارتباطی و حضور در اجتماع را بیاموزد تا تحت تاثیر همساالن 
خود قرار نگیرد.رییس گروه سالمت جوانان و نوجوانان و مدارس معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معتقد است: قانون و فرهنگ از 
یکدیگر جداشدنی نیستند؛ به این معنا که فرهنگ سازی زمانی میسر 
می شــود که قانون برای همگان روشــن بوده و اجرای قانون در صورتی 
امکان پذیر خواهد بود که فرهنگ و ابعاد آن در جامعه نهادینه شده باشد.

الهام حاجی حسینی، کارشناس ارشد روان شناســی تربیتی گفت: از 
نهاد های اجرایی نباید توقع فرهنگ سازی داشت، فرهنگ سازی باید در 
خانواده صورت بگیرد و جامعه و قانون در تکمیل و غنی سازی آن مواردی 

را رعایت و اجرا کنند.

جامعه خبرخوان
سه  شنبه 24  اسفند  1400 / 12 شعبان  1443 / 15  مارس 2022 / شماره 3494 
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
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با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

87( رای شــماره 140060302034013909 هیــأت اول0 زهــرا ســلمانی 
مقدم فرزند حســین بشــماره شناســنامه 9881 صادره از کاشــان به شــماره 
ملــی 1260605159 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 149/73 مترمربع 
 بشــماره 7584 فرعی مجزی از 301 فرعــی ازپالک 45- اصلــی واقع درلتحر

بخش 2 کاشان
88( رای شماره 140060302034014556 هیأت اول0 محمد رضا زراعتی لتحری 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 4533 صادره از کاشان به شماره ملی 1262116953 
–  یــک دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 193/85 مترمربع 
 بشــماره 7585 فرعی مجزی از 1318 فرعی ازپالک 45- اصلــی واقع درلتحر

بخش 2 کاشان
89( رای شــماره 140060302034014553 هیأت اول0 فرشته صفائی راد فرزند 
 اسماعیل بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250340128 –  
دو دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 193/85 مترمربع بشــماره 
 7585 فرعــی مجــزی از 1318 فرعــی ازپــالک 45- اصلــی واقــع درلتحر

بخش 2 کاشان
90( رای شماره 140060302034014554 هیأت اول0 حمید رضا زراعتی لتحری 
 فرزند عباس بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250067634 –  
یک دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 193/85 مترمربع بشماره 
 7585 فرعــی مجــزی از 1318 فرعــی ازپــالک 45- اصلــی واقــع درلتحر

بخش 2 کاشان
92( رای شــماره 140060302034014456 هیــأت اول0 زهــرا جوالئــی 
لتحری فرزند محمد بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1250056586 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 210/20 مترمربــع 
 بشــماره 7587 فرعی مجزی از 444 فرعی ازپالک 45- اصلــی واقع درلتحر

بخش 2 کاشان
93( رای شــماره 140060302034012588 هیأت دوم0 محمد علی ساالری 
فرزند مرتضی بشــماره شناســنامه 198 صــادره از فیروزآباد به شــماره ملی 
2451503610 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 80/85 مترمربع بشــماره 
15677 فرعی مجــزی از 1323 فرعی ازپالک 49- اصلی واقــع درصفی آباد 

بخش 2 کاشان
94( رای شــماره 140060302034013940 هیــأت اول0 علــی بابا عزیزی 
فرزند ولــی خان بشــماره شناســنامه 5 صادره از کرمانشــاه به شــماره ملی 
3257974507 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 108 مترمربع بشــماره 
 15679 فرعی مجــزی از 370 فرعی ازپــالک 49- اصلی واقــع درصفی آباد

 بخش 2 کاشان
95( رای شــماره 140060302034014058 هیــأت اول0 ســودابه عــرب 
نیاســری فرزند عباس بشماره شناســنامه 3125 صادره از تهران به شماره ملی 
0066832349 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 113/03 مترمربع بشماره 
15685 فرعی مجزی از 751 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 

2 کاشان
96( رای شماره 140060302034009188 هیأت اول0 محسن سودائی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 12904 صادره از کاشان به شماره ملی 1263441521 
–  سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 69/70 مترمربع بشماره 
15687 فرعی مجــزی از 9673 فرعی ازپالک 49- اصلی واقــع درصفی آباد 

بخش 2 کاشان
97( رای شــماره 140060302034009186 هیأت اول0 فرشــته شاه باالئی 
فرزند جواد بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250071011 
–  سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 69/70 مترمربع بشماره 
15687 فرعی مجــزی از 9673 فرعی ازپالک 49- اصلی واقــع درصفی آباد 

بخش 2 کاشان

98( رای شــماره 140060302034014460 هیأت اول0 محمد حســین تقی 
زاده فرزند حســین بشــماره شناســنامه 122 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1263586945 –  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 123/70 
مترمربع بشماره 483 فرعی ازپالک 52- اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش 

2 کاشان
99( رای شــماره 140060302034014461 هیــأت اول0 فاطمه اســمعیلی 
زاده فرزند محمد آقا بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1250465141 –  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 123/70 
مترمربع بشماره 483 فرعی ازپالک 52- اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش 

2 کاشان
100( رای شماره 140060302034014026 هیأت اول0 مریم طالبی فرزند عین 
اله بشماره شناســنامه 8079 صادره از الیگودرز  به شماره ملی 4172768768 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 131/14 مترمربع بشماره 484 فرعی ازپالک 

52- اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
101( رای شــماره 140060302034014670 هیــأت اول0 امیــر عبــاس 
فرگاه فرزند محمد رضا بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1250220181 –  ششدانگ یکباب مغازه بمســاحت 77/96 مترمربع بشماره 
3206 فرعــی مجزی از 2874 فرعــی ازپالک 53- اصلی واقــع دریحیی آباد 

بخش 2 کاشان
102( رای شــماره 140060302034014024 هیــأت اول0 ماشــااله 
احمدی فرد باقرآبــادی فرزند حیدر علی بشــماره شناســنامه 4308 صادره از 
کاشــان به شــماره ملی 1260558460 –  ششــدانگ یکدرب باغ بمساحت 
 7604/97 مترمربع بشــماره 40 فرعــی ازپالک 63- اصلی واقع دراســد آباد

 بخش 2 کاشان
103( رای شــماره 140060302034013910 هیأت اول0 احســان ناصری 
طاهری فرزند عباس بشــماره شناســنامه 165 صادره از علی آباد به شــماره 
ملــی 2269355245 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 130/96 مترمربع 
 بشــماره 5984 فرعی مجزی از 2375 فرعی ازپالک 1- اصلــی واقع درراوند 

بخش 4 کاشان
104( رای شــماره 140060302034014495 هیأت اول0 سید محمود علوی 
علی آبادی فرزند ســید جعفر بشــماره شناســنامه 5 صادره از کاشان به شماره 
ملــی 6199856007 –  ششــدانگ ســنگبری بمســاحت 245/03 مترمربع 
 بشــماره 5985 فرعی مجزی از 1793 فرعی ازپالک 1- اصلــی واقع درراوند

 بخش 4 کاشان
105( رای شــماره 140060302034013957 هیأت اول0 محمد رضا قربانی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250369835 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت 148/80 مترمربع بشماره 
5986 فرعی مجــزی از 2542 فرعی ازپالک 1- اصلی واقــع درراوند بخش 4 

کاشان
106( رای شــماره 140060302034013944 هیأت اول0 هانیه ســعید نژاد 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250331031 
–  ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 148/80 مترمربع 
 بشــماره 5986 فرعی مجزی از 2542 فرعی ازپالک 1- اصلــی واقع درراوند

 بخش 4 کاشان
107( رای شــماره 140060302034013680 هیــأت اول0 علیرضــا پــور 
ســنمارفرزند علی اکبر بشماره شناســنامه 1453 صادره از کاشــان به شماره 
ملی 1261257065 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 318/55مترمربع 
 بشــماره 5987 فرعی مجزی از 2554 فرعی ازپالک 1- اصلــی واقع درراوند

 بخش 4 کاشان
108( رای شــماره 140060302034012261 هیــأت دوم0 علیرضا محمدی 

فرزند صید مهدی بشــماره شناســنامه 12199 صادره از کاشــان به شــماره 
ملی 1263434479 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 179/98مترمربع 
 بشــماره 5988 فرعی مجزی از 1878 فرعی ازپالک 1- اصلــی واقع درراوند 

بخش 4 کاشان
109( رای شــماره 140060302034015712 هیــأت اول0 محمــد حاجی 
بابائی طاهری فرزند رضا بشــماره شناســنامه 0 صادره از تهران به شماره ملی 
0015576388 –  یک دانگ و پنج هفتم دانگ مشــاع ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 283/17 مترمربع بشماره 3656 فرعی مجزی از 2432 فرعی ازپالک 

3- اصلی واقع درطاهر آباد بخش 4 کاشان
110( رای شماره 140060302034015716 هیأت اول0 علیرضا حاجی بابائی 
طاهری فرزند رضا بشــماره شناســنامه 3686 صادره از تهران به شــماره ملی 
0057070482 –  یک دانگ و پنج هفتم دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 283/17مترمربع بشماره 3656 فرعی مجزی از 2432 فرعی ازپالک 

3- اصلی واقع درطاهر آباد بخش 4 کاشان
111( رای شــماره 140060302034015715 هیأت اول0 اکرم حاجی بابائی 
طاهری فرزند رضا بشــماره شناســنامه 20099 صادره از تهران به شماره ملی 
0069592012 –  شــش هفتم دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
283/17مترمربع بشماره 3656 فرعی مجزی از 2432 فرعی ازپالک 3- اصلی 

واقع درطاهر آباد بخش 4 کاشان
112( رای شماره 140060302034015717 هیأت اول0 فاطمه حاجی بابائی 
طاهری فرزند رضا بشــماره شناســنامه 9925 صادره از تهران به شــماره ملی 
0068807120 –  شــش هفتم دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
283/17مترمربع بشماره 3656 فرعی مجزی از 2432 فرعی ازپالک 3- اصلی 

واقع درطاهر آباد بخش 4 کاشان
113( رای شــماره 140060302034015718 هیأت اول0زهرا حاجی بابائی 
طاهری فرزند رضا بشــماره شناســنامه 10423 صادره از تهران به شماره ملی 
0079585914 –  شــش هفتم دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
283/17مترمربع بشماره 3656 فرعی مجزی از 2432 فرعی ازپالک 3- اصلی 

واقع درطاهر آباد بخش 4 کاشان
آگهی اصالحــی( رای شــماره 140060302034014804 هیأت اول0 محمد 
حسین همایونی فرفرزند عباس بشماره شناسنامه 9292 صادره ازتهران به شماره 
ملی 0056419155 –  ششــدانگ یکبابخانه با کاربری کشــاورزی بمساحت 
235/17 مترمربع بشماره8168 فرعی مجزی از 824 فرعی ازپالک 34- اصلی 

واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
آگهی اصالحی( رای شماره 140060302034011446 هیأت اول0 حمید رضا 
آقا جانی لتحری فرزند محمود بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان به شماره ملی 
1250085845 –  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 127/03 
مترمربع بشــماره7481 فرعی مجزی از 5186 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع 

درلتحربخش 2 کاشان
آگهی اصالحی( رای شــماره 140060302034011447 هیأت اول0 فاطمه 
آبیارلتحری فرزند علی بشــماره شناســنامه 0 صادره ازکاشــان به شماره ملی 
1250219558 –  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 127/03 
مترمربع بشــماره7481 فرعی مجزی از 5186 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع 

درلتحربخش 2 کاشان
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  

سند مالکیت صادرخواهد شد0
تاریخ انتشار نوبت اول :    1400/12/09
تاریخ انتشارنوبت دوم :     1400/12/24

م الف: 1283489 مهدی اسماعیلی طاهری رییس اداره ثبت اسناد وامالک 
کاشان 

مفاد آراء
 12/113 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آرا صادره هیات های 
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
 رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض
 متقاضیــان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیــان و امالک مورد 
تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
 مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی

 تقدیم نمایند.
ردیف 1-رای شماره 13161-1400/10/29 هیات اول آقای مهدی جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 1816 کدملی 1283457229 صادره اصفهان فرزند 
زین العابدین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار )چوب( به مساحت 
297.34 متر مربع پالک شــماره 86 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 
حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از علی جانثــاری الدانی فرزند 

رمضان ثبت در صفحه 410 دفتر 21 تائید
ردیف 2-رای شــماره 13163-1400/10/29 هیات اول خانــم زین العابدین 
جان نثاری الدانی به شناســنامه شــماره 1210 کدملی 1283451441 صادره 
اصفهان فرزند رمضان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار )چوب( 
به مساحت 297.34 متر مربع پالک شماره 86 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان 
بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از علی جانثاری الدانی فرزند 

رمضان ثبت در صفحه 410 دفتر 21
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/24

م الف: 1285388 
شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
12/114 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابــر رای شــماره  5123 14006030200700 مــورخ 1400/10/30 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
فالورجــان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقــای بهــرام عبدالوند 
 فرزنــد عــزت الــه بشــماره شناســنامه 557 وکدملــی 1285749715

 صادره از اصفهان درششــدانگ یک باب خانه به مساحت75/70 مترمربع پالک 
19 اصلی واقــع در جعفرآباد فالورجان خریداری مع الواســطه ازمالک رســمی 
 آقای محمد فتاحی فرزند عباســعلی محرزگردیده اســت لذا بــه منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص 
 نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی بــه مدت دوماه اعتــراض خود رابه این اداره تســلیم 
 وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود
 را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/24

م الف: 1285441
 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان



طی مراسمی در حاشیه برگزاری روز پایانی رقابت های جام ریاست فدراسیون جهانی از رییس پیشین فدراسیون تکواندو تقدیر شد. این مراسم با حضور سید 
محمد پوالدگر ،معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان و نایب رییس اتحادیه تکواندو آسیا، هادی ساعی رییس فدراسیون تکواندو، 
میهمانان خارجی، پیشکسوتان و قهرمانان تکواندو حضور پیدا داشتند که ســاعی ضمن خوش آمدگی به حاضرین و ارائه گزارشی از روند برگزاری این دوره از 
مسابقات عنوان داشت: آقای پوالدگر به خانه خود خوش آمدید، چرا که تکواندو خدمات ارزشمند شما را فراموش نخواهد کرد. با تمام ظرفیت ها تالش می کنیم 
تکواندوی ایران به اهداف خود برسد و قطعا با حمایت همه جانبه وزارت ورزش و جوانان و مسئوالن، پرچم پرافتخار کشورمان را به اهتزاز دربیاوریم.در ادامه این 
مراسم سید محمد پوالدگر ، معاون وزارت ورزش و جوانان طی سخنانی بیان داشت: به همه ورزشکاران، مربیان و سرپرستان حاضر در این مسابقات به ویژه ماهر 
مقابله ناظر فدراسیون جهانی و حاذم نعمات رییس فدراسیون کشور اردن خیرمقدم بگویم. به همه عزیزان و دست اندرکاران خسته نباشید می گویم و خوشحالم 
که مثل همیشه این رویدادها با شکوه و با عظمت برگزار شد. فرصت خوبی بود تا ورزشکاران به ارتقای تجربیات فنی شان بپردازند. از همه تشکر می کنم و آرزوی 

موفقیت برای همه ورزشکاران در رویدادهای پیش رو دارم.

تقدیر »ساعی« از »پوالدگر« در خانه تکواندو

سه شنبه 24 اسفند  1400 / 12 شعبان 1443 / 15 مارس  2022 / شماره 3494

اینزاگی: 

برای حفظ اسکودتو باید بیشتر تالش کنیم
اینتر یکشنبه شب در چارچوب رقابت های هفته بیســت و نهم لیگ ایتالیا به مصاف تورینو رفت 
و به تســاوی 1-1 رضایت داد. نراتزوری در این بازی با مشکالت بســیاری مواجه شد و ابتدا از 
حریفش عقب افتاد؛ اما در نهایت در وقت های تلف شده موفق شد با تک گل الکسیس سانچس 

بازی را به تساوی بکشاند. 
اینزاگی پس از پایان بازی به DAZN گفت:» تورینو در نیمه اول هجومی تر بود؛ اما بریشــا  هم 
دو مهار درخشان داشــت. ما سبک درســتی را در زمین به کار گرفتیم و شایســته این بودیم که 
گل مساوی را زودتر به ثمر برسانیم و اگر این کار را کرده بودیم، شــاید می توانستیم برنده بازی 
 باشــیم.«او با اشــاره به تالش تیمش برای دفاع از عنوان قهرمانی فصل گذشــته اظهار داشت:

» ما می دانیم که برای حفظ اسکودتو باید بیشــتر تالش کنیم و سبک متفاوتی را در این دیدارها 
به کار بگیریم، حتی با این که شاید توجیهاتی وجود داشته باشد.«اینتر حاال با یک بازی کمتر 59 
امتیازی است و پس از ناپولی و میالن با 60 و 63 امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار گرفته 

است. آنها تنها سه امتیاز بیشتر از یوونتوس دارند که به شدت در تعقیب آنهاست. 
 

درخواست مدیر بارسا از »دمبله« برای ادامه فصل
مدیر فوتبال بارســلونا از دمبله خواســت تا پایان فصل همینطور به درخشش ادامه دهد.عثمان 
دمبله بازهم برای بارسا خوش درخشید و یکشنبه شــب در برتری 4-0 بر اوساسونا دو پاس گل 
داد. ستاره فرانسوی مورد اعتماد کامل ژاوی قرار دارد و به رغم خشم سران باشگاه به خاطر عدم 

تمدید قرارداد، در ترکیب ثابت قرار می گیرد. 
دمبله قرار بود زمستان فروخته شود ولی مقاومت کرد و گفت که نه تنها تمدید نمی کند که تا پایان 
فصل نیز ماندنی است. بارســا اکنون بی شک از ماندنی شــدن دمبله خوشحال است.جوردی 
کرویف، مدیر فوتبال بارســلونا در پایان بازی و در مورد وضعیت دمبلــه گفت:» او عالی کار کرد. 
شرایطی که دمبله در آن قرار دارد ساده نیســت ولی این در هر باشگاهی ممکن است رخ بدهد. 
باید تصمیم او را پذیرفت. هدف دمبله این است که تا روز پایانی تمام توانش را برای بارسا بگذارد. 
در نهایت باید دید او چه تصمیمی بــرای آینده خواهد گرفت. االن مهم این اســت که تا روز آخر 

حضورش در بارسا خوش بدرخشد«. 
 

خط و نشان سرمربی کره؛ 

صدر  را می خواهیم
 A سرمربی تیم ملی کره جنوبی در آستانه بازی با ایران اعالم کرد او و تیمش صدر جدول در گروه

را می خواهند و این یعنی خط و نشان کشیدن برای اسکوچیچ و تیمش.
بنتو که همانند اســکوچیچ خیالش از بابت صعود تیمش به جام جهانی 2022 راحت اســت در 
آســتانه بازی با ایران خطاب به خبرنگاران کــره جنوبی گفت: » اکنون من به قرعه کشــی جام 
جهانی 2022 در قطر فکــر نمی کنم. تمرکزمان روی به اتمام رســاندن دیدارهــای مرحله نهایی 
انتخابی این رقابت ها به بهترین شکل ممکن و رســیدن به اهداف ترسیم شده در دو بازی باقی 
مانده اســت. بهترین نتیجه برای کره جنوبی صدرنشــینی در گروه اســت. پس از آن می بینیم 
که جای ما در قرعه کشــی جام جهانی 2022 کجا خواهد بود. پیش از قرعه کشی فرصت خوبی 
داریم. بنابراین با لذت بردن از بازی  ها آماده رقابت های جام جهانی در ماه نوامبر خواهیم شــد. 
روی کســب هر 6 امتیاز در دو بازی بعدی با ایران و امارات تمرکز می کنیم. این به معنای امکان 
صدرنشینی کره جنوبی در گروه است. این هدف کره جنوبی است. راهی جام جهانی 2022 شدیم 
اما جاه طلبی مان باید فراتر از این باشد. احتمال کسب رتبه نخست گروه وجود دارد و برای رسیدن 

به این هدف سخت تالش می کنیم.«

روایت دختر تاریخ ساز اصفهانی از سه سال ورزش حرفه ای؛

هندبالیست بودم؛ اما وزنه بردار شدم

 سال 1400 برای دختر وزنه بردار اصفهانی با تاریخ سازی در عرصه جهانی 
همراه بوده است. کســب اولین مدال جهانی تاریخ ورزش ایران در رشته 
وزنه برداری بانوان باعث شد تا نام »یکتا جمالی« در رسانه ها پرآوازه شود. 
جمالی که خرداد ماه سال جاری در مسابقات قهرمان وزنه برداری جوانان 
جهان در تاشکند 2021  در دسته 87 کیلوگرم زنان موفق به کسب مدال برنز 
شده بود، در آذرماه نیز در مسابقات قهرمانی بزرگساالن جهان روی تخته 
رفت و توانست افزایش رکورد قابل توجهی داشته باشد. جمالی متولد 26 
آذر سال 83 است و ورزش را از شهریور سال 97 آغاز کرده است. با او درباره 
موفقیت های اخیرش به گفت وگو نشستیم که نتیجه آن در ادامه می آید:

ورزش را با وزنه برداری شروع کردید؟
نه، من قبل از وزنه برداری به مدت 2 سال و نیم، 3 سال هندبال انجام 
دادم و در این رشته و همچنین رشته آمادگی جسمانی موفق به کسب 

مدال هم شدم.
پس چه شد که وزنه برداری را انتخاب کردید؟

یک روز که به همراه خواهرم به سالن وزنه برداری رفته بودم، مربی وزنه 
برداری به من گفت که وزنه بزنم و من در آن روز این رشــته را امتحان 
کردم و همان روز هم تکنیک را یاد گرفتم. بعد از آن روز هم خواهرم مدام 
من را تشویق به تمرین در وزنه برداری می کرد و پس از چندین جلسه 

کار کردن واقعا به این رشته عالقه مند شدم.
از این انتخاب پشیمان نشدید؟

نه اصال. من واقعا وزنه برداری را از روی عشق و عالقه انتخاب کردم و از 
این بابت هم خدا را شکر می کنم، البته باید بگویم به رشته هندبال هم 
خیلی عالقه داشتم و دوست داشتم در آن رشته فعالیت کنم و اگر در 

هندبال هم می ماندم و آن را ادامه می دادم می توانستم موفق باشم.
با چه مربیانی تاکنون کار کرده اید؟

مربی اول من آقای رشید شریفی بود. با ایشان حدود 4، 5 ماهی کار 
کردم و بعد با آقای اسماعیل صالحی و بعد از دعوت به تیم ملی هم که 
زیرنظر آقای خورشیدی، سرمربی و مشاور فنی تیم ملی وزنه برداری 

بانوان تمریناتم را ادامه دادم.
در چه مسابقاتی تاکنون شرکت کرده اید؟

مسابقات جهانی جوانان )تاشکند ازبکستان( اولین مسابقه ای بود که 
من با 16سال سن در رده جوانان در آن شرکت کردم و موفق به کسب سه 
مدال برنز برای اولین بار در تاریخ وزنه برداری بانوان ایران شدم.  دومین 
مسابقه من در عربستان )جده(، مسابقات جهانی نوجوانان بود که نایب 
قهرمان جهان شدم و ماه پیش هم که در مسابقات جهانی بزرگساالن که 
مجدد در تاشکند ازبکستان برگزار شد، جایگاه نهم را کسب کردم و اولین 

بانوی وزنه بردار ایران بودم که رکورد یک ضرب 2 رقمی شد.
در این رقابت ها چه رکوردی را ثبت کردید؟

با ثبت رکوردهــای 100کیلوگرم یک ضــرب و 122کیلوگــرم دوضرب 
8کیلوگرم در حرکت یک ضرب و 7کیلوگــرم و در مجموع 15 کیلوگرم 
رکوردهای  ملی بود که توســط من زده شــد و رکورد هــای خودم در  

مسابقات قبلی را  هم افزایش دادم.
چه هدفی را دنبال می کنید؟

قطعا هدف هر ورزشکاری رسیدن به سکوهای المپیک است.
 وزنه برداری در سده لنجان چه جایگاهی دارد؟

سده لنجان شــهر قهرمان پرور وزنه برداری است و حتی صحبت شده 
که به عنوان پایتخت وزنه برداری ایران انتخاب شود که ماهم نسبت به 

این مسئله امیدواریم.
با چه مشکالتی روبه رو هستید؟

امکانات و تجهیــزات وزنه برداری در این شهرســتان بــه هیچ وجه 
جوابگوی عالقه مندان به این رشــته نیســت و این مهم حمایت ویژه 
مسئولین را می طلبد تا نسبت به برطرف کردن این مشکالت اقدم کرده 
و شرایط را برای کســانی که می خواهند وزنه برداری را به صورت حرفه 

ای دنبال کنند، فراهم سازند.

سوال روز

»شهباز « از دیوار صد عبور کرد
ســجاد شــهباززاده، مهاجم باتجربه ســپاهان یک مورد جالب در لیگ برتر فوتبال ایران اســت 
.شــهباززاده در 33 ســالگی خیلی بعدتر از آنکه اولین بازی هایش را برای ســایپا انجام داد و به 
مقام اشــتراکی آقای گلی فوتبال ایران 
رســید، همچنان در میان فوتبالیســت 
های شاغل در لیگ ایران به عنوان یک 
بازیکن شاخص مطرح است.او بازیکنی 
است که بعد از درخشش فوق العاده اش 
در سال گذشته، در تابستان امسال و در 
ابتدای بازار نقــل و انتقاالت از تیم های 
مختلفی درخواســت عضویت داشت ؛ 
اما در نهایت در ســپاهان ماند تا در کنار 
شهریار مغانلو یکی از دو پیکان خط حمله 
زردپوشان باشد.در مورد شهباززاده در تابستان گذشته حرف های عجیبی مطرح می شد از جمله 
اینکه او قیمتی بیش از 12 میلیارد تومان را برای خود در نظر گرفته و زیر این پیشنهاد به تیمی نخواهد 
پیوست. راست یا دروغ، ســجاد در نهایت در هیاهوی نقل و انتقاالت تابستانی، تصمیمی را گرفت 
که البته از او هم انتظار داشــتیم. اینکه در یک باشگاه آرام همانطوری که به شخصیت و کاراکترش 
می خورد، ادامه بدهد.اگر چه با حضور شهریار مغانلو، یک دوگانگی تاکتیکی در خط حمله سپاهان 
به وجود آمد که تا امروز نیز حل نشده، بنابراین شهباززاده که گاهی به عنوان زوج شهریار و گاهی به 
عنوان یک گوش چپ در تیم نویدکیا به میدان می رفت، درخشش فصل گذشته خود را تکرار نکرد، 
ولی  این همه ماجرا نیست.در روزی که سپاهان کار نساجی را در همان نیمه اول تمام کرد، شهباززاده 
مرد اول میدان بود. این دیدار یک دســتاورد خاص برای سجاد شهباززاده داشت. این یکصدمین 
گل لیگ برتری بود که سجاد شهباززاده روی آن تاثیر مســتقیم گذاشت. این بازیکن در لیگ برتر 
برای تیم های سایپا، استقالل، نفت تهران و سپاهان در 257 دیدار به میدان رفته و به رکورد خاص 

تاثیرگذاری بر روی یکصد گل دست یافته است.
 

خرید قریب الوقوع پرسپولیس: پورعلی گنجی!
مرتضی پورعلی گنجی که پس از جدایی محمدحســین کنعانی زادگان به عنوان یکی از گزینه های 
مدنظر یحیی گل محمدی برای خط دفاعی پرسپولیس نام برده می شــد، پس از پاره شدن رباط 
صلیبی اش در سوپر لیگ چین و گذراندن مراحل درمانی اش، در هفته های اخیر در تمرینات تیم 
پرسپولیس حاضر شد تا دوباره به آمادگی الزم برای بازگشت به میادین برسد.حضور او در تمرین 
پرسپولیس شــایعات زیادی را حول خودش ایجاد کرد؛ اما حتی خود او سعی می کرد که به این 
شایعات دامن نزند و ماجرا را به ســمتی ببرد که همه چیز در آرامش پیش برود. عالوه بر خود او، 
مسئوالن باشگاه پرسپولیس نیز در این خصوص صحبتی انجام ندادند و حتی پیشکسوتانی که در 
تمرین حضور پیدا می کردند هم باتوجه به تمایل پورعلی گنجی، در این مورد سکوت کرده بودند تا 

اینکه سرانجام این سکوت شکسته شد.
پورعلی گنجی یکشنبه شب در یکی از برنامه های تلویزیونی حاضر شده بود و در خصوص این مسئله 
به علی ضیا مجری برنامه گفت: در حال حاضر با تیم های پرسپولیس و نساجی تمرین می کنم. 
رفاقتی که با آقا یحیی دارم و عالقه ای که به تیم پرسپولیس دارم باعث شد تا با این تیم تمرین کنم.

صحبت به میان آمدن از عالقه نسبت به پرســپولیس، همان چیزی بود که مدت ها هواداران این 
تیم انتظارش را می کشیدند. نکته جالب اینکه پورعلی گنجی چند هفته پیش گفته بود که به یکی از 
دو تیم پرسپولیس و استقالل عالقه دارد؛ اما پس از انتقالش این عالقه را علنی خواهد کرد.با این 
حساب اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، پورعلی گنجی به زودی راهی پرسپولیس خواهد شد و احتماال 

نخستین خرید تابستانی سرخ پوشان نیز باشد.

مستطیل سبز

صحبت های معنادار عادل؛ 

 »فردوسی پور«
 به تلویزیون برمی گردد؟

مجری برنامه  نــود و تهیه کننــده فوتبال 120 
توضیحاتی را درباره  فعالیت این روزهای خود 
ارائه کرد.یکی از تیم هایی که در آن خبرنگاران 
و دســت اندرکاران برنامه های ورزشــی در آن 
عضویت دارند، رســانه ورزش اســت؛ تیمی 
با هدایــت ادموند بزیــک و کاپیتانــی عادل 
فردوسی پور. در حاشــیه  یک دیدار دوستانه، 
عادل فردوسی پور در آستانه  3 سالگی تعطیلی 
برنامه  نود، از اقدامات خود دور از قاب تلویزیون 
سخن گفت.فردوســی پور در ابتدا درباره  تیم 
رســانه ورزش گفت: حدود 14-15 سال است 
که از فعالیت تیم  ما  می گذرد، بچه های خبرنگار 
ورزشــی )از جملــه تصویربردار، نویســنده، 
خبرنگار، گزارشــگر، مجــری و ...( که همگی 
جزو بهترین های کشــور هستند، البته جز من 
)باخنده( دور هم جمع شده ایم و ما مسابقات 
تدارکاتی و دوســتانه  خیرخواهانه ای را برگزار 
می کنیم؛ در یکی دو ســال گذشته کرونا مانع 
برگزاری بازی در شهرســتان های دیگر شــده 
اما در همین تهران و شــهرهای مختلف سعی 
داریم که بازی هــای خیرخواهانه برگزار کنیم.

عادل فردوسی پور در واکنش به آمادگی باالی 
خود در ترکیب رسانه ورزش توضیح داد: از من 
که سن و سالی گذشــته و 47 ساله شدم، اما 
عالقه وجود دارد و بیشتر عالقه است تا خوب 
بودن؛ بــا بچه ها کنار هم هســتیم و تمرینات 
خوب و لذت بخشــی داریم و مســابقات مان 
واقعا حساس و جذاب است و استرس در حد 
باال و فوق العاده و از آن لــذت می بریم. باالتر 
از صددرصدمان را بــرای موفقیت می گذاریم.

مجری و گزارشــگر تلویزیون دربــاره  احتمال 
بازگشتش به عرصه گزارشگری و قاب تلویزیون، 
پاسخ مبهمی داد و گفت: ببینیم چه می شود، 
بگذارید من سکوتم را ادامه بدهم و ببینیم چه 
خواهد شد و قســمت چیست.فردوسی پور با 
اشاره به مشکالتی که در 3 سال گذشته تحمل 
کرده ،گفت: من طی  3 ســال گذشته خیلی 
سختی کشیدم و در این چندساله خیلی اذیت 
شدم و سختی های زیادی کشیدم، اما به نظرم 

زندگی قشنگی های خودش را دارد .

سده لنجان شهر قهرمان پرور وزنه برداری است و حتی 
صحبت شده که به عنوان پایتخت وزنه برداری ایران 

انتخاب شود که ماهم نسبت به این مسئله امیدواریم

فوتبال جهان

وز عکس ر

هدیه جالب مربی 
لژیونر ایرانی به 
مدیرعامل پورتو

ســمیرا ایمانی، مربــی ایرانی 
تیم والیبال زنــان پورتو در دیدار 
با ژورژ نونو پینتــو، مدیرعامل و 
برخی دیگر از مدیران این باشگاه 
پرتغالی، هدیه ای ارزشــمند که 
نماد ایران و شهر اصفهان است را 

به آنها اهدا کرد.

نایب رییس بانوان فدراســیون هندبــال درخصوص 
نتایج تیم ایران در مســابقات هندبال قهرمانی آسیا 
گفت: شانزدهمین دوره مسابقات قهرمان زنان آسیا از 
16 اسفند ماه در آلماتی قزاقستان آغاز شد. در این دوره 
5 تیم ایران، قزاقستان، هند، ازبکستان و تایلند حضور 
دارند. با توجه به حضور 5 تیم در این دوره از مسابقات، 
2 ســهمیه برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در 
نظر گرفته شد.افســانه دهقانی تصریح کرد: هندبال 
یک رشته تیمی است و در یک اعزام حداقل بین 20 تا 
25 نفر اعزام می شوند و با توجه به هزینه های گزافی که 
اصوال در پیش است این موضوع همت، تالش و غیرت 
نیاز دارد و در سطح کالن فدراسیون و در رأس آن رییس 
فدراسیون و همکاران ما در زیرمجموعه پای کار می آیند 

و تالش می کنند تا تیم اعزام شود. 
نایب رییس بانوان فدراسیون هندبال گفت: به عالوه 
برگزاری اردوی ها منظم و منضبط هم اهمیت دارد و این 
اردوها همه با برنامه ریزی درست و دقیق انجام شده 
و به لحاظ کیفی و همچنین خوابگاه، تغذیه، استفاده 
از کارشناسان و روان شناســی تالش کردیم بهترین 
کیفیت را فراهم کنیم و در نهایت یک تیم آماده را اعزام 
کنیم و با وجود  اینکه ایران به لحاظ شیوع کرونا کشور 
قرمز است، کشوری حاضر نبود با ایران بازی تدارکاتی 
داشته باشد، بدون بازی تدارکاتی و با برگزاری اردوهای 
منظم و حضور در لیگ، نتیجه خوبی گرفتیم و امتیازی 
که ســا ل ها آرزوی خانواده هندبال بود، به دست آمد.

وی افزود: شــاهدیم دختران ما با حجاب اسالمی در 

مسابقات قهرمانی آسیا در رده بزرگساالن و جوانان و 
هم در مسابقات جهانی اسپانیا حاضر شدند که نشان 
می دهد فرهنگ اسالمی ما ارزش باالیی دارد و تبلیغات 
نادرستی که علیه کشــور ما انجام و عنوان می شود که 
دختران ما توانایی درخشش در سطح بین المللی را به 
دلیل حجاب ندارند، کامال بی اساس است و دختران 
ما با پوشش اسالمی ســکوها را از آن  خود می کنند و 
دختران ما سفیران شایسته جمهوری اسالمی ایران و 

مبلغ خوبی برای جامعه اسالمی ما هستند.

نایب رییس بانوان فدراسیون هندبال:

دختران ما سفیران شایسته ایران در میادین بین المللی بودند
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معاون سیاسی  استانداری اصفهان مطرح کرد:

ضرورت سامان بخشی متکدیان با نگاه انسانی و اسالمی
 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در نشست ستاد ساماندهی متکدیان و کودکان 
خیابانی ضمن تبریک ایام فرخنده شعبانیه، ساماندهی متکدیان را با توجه به شخصیت انسانی آنها 
موضوعی مهم و بسیار ضروری برشمرد و تاکید کرد: باید به این موضوع به صورت ویژه ای توجه شود.

محمدرضا جان نثاری، با تاکید بر تهیه بانک جامع اطالعاتی از متکدیان، ساماندهی و انجام غربالگری 
آنها، اظهار کرد: همه فرمانداری ها موظف هستند محلی برای غربالگری و ساماندهی متکدیان داشته 
باشند. معاون سیاسی استاندار اصفهان، فرهنگ سازی و شناساندن متکدیان متجاهر به مردم از 
طریق رسانه ها را موضوعی ضروری برشمرد و اظهار داشت: هیچ مشکل اجتماعی را با ابالغ صرف و به 
تنهایی نمی توان حل کرد، بلکه با بهره مندی از مولفه بنیادین مسئولیت اجتماعی می توان راهکارهایی 
اساسی و جامع مهیا کرد و به حل مشکل پرداخت. وی، فرهنگ سازی و انجام فعالیت های فرهنگی 
در نحوه رفتار شهروندان با متکدیان و اسکان آنان را در فضای مناسب مهم ارزیابی و تصریح کرد: با 
کمک رسانه ها و سازمان های مردم نهاد، معضل تکدی گری به صورت ریشه ای باید حل و فصل شود.

 
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

بهره گیری از موضوعات ناب مهدویت در تبلیغات شهری
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: ظرفیت کم نظیری در اصفهان وجود دارد از جمله بحث 
ندبه خوانان که برنامه های مختلفی می توان بر اساس این ظرفیت تعریف کرد.رسول میرباقری، تاسیس 
دانشگاه علمی و کاربردی مهدویت را پیشنهاد داد و گفت: مهدویت و آینده پژوهی در این دانشگاه می تواند 
به صورت علمی و جدی مورد توجه دانشگاهیان قرار گیرد.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
لزوم بهره گیری تبلیغات شهری از موضوعات مرتبط با مهدویت گفت: از مطالب نابی با موضوع مهدویت 
می توان در تبلیغات شهری استفاده کرد و محتوای آن باید توسط بنیاد مهدویت در اختیار شهرداری قرار 
گیرد.وی خاطرنشان کرد: الزم است یک میدان باشکوه و مناسب شــهر به عنوان امام زمان )عج( نام 

گذاری شود و المان های مهدویت نیز  در مناطق مختلف شهر نصب شود.
 

ارتقای مرکز داده شهرداری اصفهان
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان اظهار کرد: از جمله ارکان شهرهای هوشمند، تولید، پردازش 
و نگهداشت داده های شهری اســت که امروزه ایجاد زیرساخت های امن و با قابلیت های پردازش و 
حفاظتی الزم، از وظایف شهرداری هاســت.حمیدرضا ابطحی با بیان اینکه سال های زیادی است که 
دیگر دارایی های شهرداری ها تنها مختص زمین، ساختمان و تجهیزات نیست، اضافه کرد: با توجه به 
رشد و توسعه روزافزون حجم داده ها و ظرفیت پردازشی سامانه ها و سیستم های مستقر در مرکز داده 
شهرداری اصفهان، سازمان فاوا در جهت تامین حیاتی ترین منابع زیرساختی مورد نیاز برای پیاده سازی 
و تحقق سرویس های شهرداری الکترونیک، طی برنامه ریزی های ساالنه خود، پروژه طراحی، تامین 
و راه اندازی سیستم ذخیره ســازی و پروژه تامین و راه اندازی زیرساخت سرورهای پردازشی جدید 
مرکز داده شهرداری جهت پوشش این نیاز و افزایش قابلیت اعتماد و پایداری زیرساخت های ارائه 
سرویس در مرکز داده را در دستور کار قرار داده است که بخش عمده این دو پروژه تا پایان سال جاری 
مورد بهره برداری قرار می گیرد.مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان خاطر نشان کرد: پروژه طراحی، 
تامین و افزایش فضای ذخیره سازی به میزان ۱.۲ پتابایت معادل ۱۲۰۰ ترابایت با هزینه ای بالغ بر ۱۶۴ 
میلیارد ریال و پروژه طراحی، تامین و راه اندازی سرورهای پردازشی جدید مرکز داده شهرداری اصفهان 
با هزینه ای بالغ بر ۸۷ میلیارد ریال انجام شده است.وی ادامه داد: فضای ذخیره سازی ایجاد شده به 
عنوان زیرساخت پروژه هایی مانند فاز دوم شهرسازی الکترونیک، سامانه هوشمند حمل ونقل همگانی، 

بهینه سازی و هوشمندسازی چراغ های راهنمایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

در جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح شد:

رفع چالش های ترافیک شهری با ایجاد تعامل بین دستگاهی

جلسه کمیســیون حمل ونقل و هوشمندسازی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان با حضور مدیران معاونت حمل و نقل شهرداری و رییس پلیس 
راهور استان به منظور بررســی برنامه ها و چالش های پیش روی حوزه 
حمل و نقل و ترافیک شــهر اصفهان در نوروز ۱۴۰۱ برگزار شد.محمدرضا 
فالح، رییس کمیسیون حمل و نقل و هوشمندســازی شورای اسالمی 
شهر اصفهان در این جلسه اظهار کرد: اصفهان شهری گردشگرپذیر است 
و همواره در ایام نوروز میزبان و مقصد مســافران نوروزی فراوانی است، 
بنابراین مسئوالن شهری در تالش هستند که بتواند روزهای خوبی را برای 
گردشگران نوروزی شهر اصفهان در تمام حوزه ها به ویژه حوزه حمل ونقل 
و ترافیک فراهم کنند.وی با بیان اینکه رفع مشکالت و معضالت ترافیک 
شــهری نیازمند ایجاد تفاهم و تعامل بین ارگانی اســت، گفت: تفاهم و 
تعامل بین دستگاهی می تواند باعث نظم بخشیدن به ارکان شهری شود 
که شهروندان، گردشگران و مسافران نوروزی نیز از آن لذت خواهند برد.

رییس کمیسیون حمل ونقل و هوشمندسازی شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: امیدواریم با تدابیری که اندیشیده می شود، شهر اصفهان طی 
سال ۱۴۰۱ در حوزه ترافیک و نظم در حمل ونقل شهر به عنوان الگو معرفی 
شود.وی تاکید کرد: هماهنگی بین دستگاهی جهت نظم بخشی بیشتر در 
حوزه ترافیک شهری در ایام نوروز موضوع بسیار مهمی است که باید مورد 

توجه مدیریت شهری قرار گیرد، اگر تفاهم نامه ای در راستای خدمات بهتر 
و بیشتر الزم است، باید طی جلساتی که برگزار می شود مورد بررسی قرار 
گیرد.فالح خاطرنشان کرد: تمام همت و تالش شورای ششم و شهرداری 

این است که مسافران نوروزی با خاطره ای خوش این شهر را ترک کنند.

تکمیل و اصالح تجهیزات ترافیکی شهر در نوروز 1401
مجید نادراالصلی، عضو کمیســیون حمل ونقل و هوشمندسازی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان در این جلسه اظهار کرد: در ســطح شهر اصفهان 
بســترهای خوبی از لحاظ نرم افزاری و ســخت افزاری فراهم است ، اما 
با این وجود شــاهد گره های کور ترافیکی هســتیم.وی ادامه داد: به نظر 
می رســد در حوزه ترافیک، برای نصب دوربین های مکفی ترافیکی باید 
در سطح شهر اقدامات جدی انجام شــود.عضو کمیسیون حمل ونقل و 
هوشمندسازی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: فرهنگ سازی 
و ترویج فرهنگ صحیح رانندگی درون شهری از جمله اولین اهداف حوزه 
حمل ونقل و ترافیک شهری است، پیشــنهاد می کنم در صورت امکان از 
دوربین های نصب شده در سطح شهر در درجه اول برای تذکر به رانندگان 
متخلف استفاده شود و سپس ثبت تخلف و جریمه انجام شود، زیرا میزان 
تاثیرگذاری فرهنگی این اقدام بیشتر خواهد بود.وی افزود: امروزه استفاده 

بهینه از تجهیزات الزمه کار است؛ بر این اساس در رابطه با خاموش بودن 
تابلوهای بی ام اس در شهر باید بازنگری انجام شود تا با اقدامات اصالحی 

و تکمیلی سفرهای آرام بخشی را برای مسافران نوروز فراهم کنیم.

راهنمایی صحیح مسافران نوروزی در ورودی های شهر
همچنین احمد شریعتی، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در ادامه 
این جلسه، اظهار کرد: با توجه به روزهای شــلوغی که پیش رو خواهیم 
داشت، باید نسبت به وضعیت خطوط راهنمایی و تابلوها در ورودی های 
شهر باید اقدامات موثرتری انجام شود.وی ادامه داد: با راهنمایی صحیح تر 
و اطالع رسانی مطلوب تر مســافران نوروزی در جاده های بیرون شهر به 
ســمت رینگ های اطراف شــهر و جاده های کمربندی می توان از ورود 
مســافرانی که قصد گذر از اصفهان و رفتن به اســتان های دیگر را دارند 
به ســطح شــهر جلوگیری کرد و به دنبال آن ترافیک شهری نیز کاهش 
می یابد.عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: الزم است در خصوص 
دست اندازهای غیراستاندارد سطح شهر تدابیر کارآمدی اندیشیده شود.

وی تصریح کرد: نسبت به تاکسی سرویس های ایستگاه راه آهن و فرودگاه 
باید تدابیر و اقدامات الزم از سوی ســازمان های مربوطه انجام شود.در 
ادامه نمایندگانی از پلیس راهور استان و شهرستان، سازمان تاکسیرانی و 
اتوبوس رانی، مرکز کنترل ترافیک و معاونت حمل ونقل شهرداری سازمان 
قطار شهری و… به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پیرامون برنامه ها 
و چالش ها پیش روی حوزه حمل ونقل و ترافیک شــهر اصفهان در نوروز 
۱۴۰۱ پرداختند.سرهنگ محمدرضا محمدی، رییس پلیس راهور استان 
اصفهان، در این جلسه تصریح کرد: طی ماه های اخیر جلسات خوبی در 
سایه همکاری و همفکری مشترک با شهرداری و مدیریت شهری برگزار 
شده است.وی افزود: در این جلسات نقطه نظرات خوبی مطرح شده که 
مانع از غافل گیری ما در ایام نوروز به علت تراکم جمعیت می شود.رییس 
پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: برای آینده اصفهان نگرانم چرا که 
استان های دیگر در زمینه تجهیزات کنترلی و نظارت ترافیکی از این کالن 
شهر در حال پیشی گرفتن هســتند به عنوان مثال کالن شهر مشهد هفته 
گذشته نزدیک به ۱۰۰ دوربین ماهواره ای خریداری و نصب کرده است.وی 
بابیان اینکه اصفهان در دنیا یک کالن شهر شناخته شده است، بنابراین ما در 
حوزه های مختلف نیازمند برداشتن گام بلندتری هستیم، اذعان کرد: چه 
در حوزه ترافیک و حمل ونقل و چه حوزه های دیگر باید جلسات مشترک 
برای هماهنگی بیشتر برگزار شود.رییس پلیس راهور استان اصفهان تاکید 
کرد: بخش قابل توجهی از کنترل و نظارت پلیس راهور متکی بر تجهیزات 

است و قطعا نیاز داریم دوربین های ثبت تخلف شهری را افزایش دهیم.

با مسئولان

همزمان با روز بزرگداشــت شــهدا، در آئینی از ۴۳ عنــوان کتاب چاپی و 
۳۰ عنوان کتاب صوتی حوزه دفاع مقدس شــهر اصفهان رونمایی شد.در 
این مراسم که با حضور مسئوالن استانی برگزار شــد، مدیرکل بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اســتان اصفهان در این جلسه با اشاره 
به اهمیت توجه به حوزه نشــر دفاع مقدس اظهار داشــت: اداره کل حفظ 
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اصفهان در زمینه بازگویی روایت ها و 
جانفشانی های رزمندگان ۸ ســال دفاع مقدس با مجموعه های اندیشه 
ورز در حوزه ادبیات و با وجود هنرمندان اصیل استان و شهر اصفهان برای 
تولید محتوا مفید تعامل داشته است و از ۴۳ عنوان کتاب چاپی و ۳۰ عنوان 

کتاب صوتی رونمایی کرد.
ســرهنگ محمد رضایی تصریح کرد: امروز روزی با نام و یاد شهداست و 
یاد و خاطره شــهدای انقالب، دفاع مقدس، امنیت و ســالمت و شهدای 
عملیات بدر و والفجر ۸ که در ســالروز آن قرار دادیــم را گرامی می داریم 
و امیدواریم که در روز قیامت شفاعت شهدا شــامل حال ما باشد و ادامه 

دهنده راه آنها باشیم.
مدیــر اداره کل حفظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفاع مقــدس اصفهان 

افزود: مجموعــه بنیاد اساســنامه و راهبــرد که برای آن تعریف شــده، 
ماموریت حفظ آثار و نشــر ارزش های دفــاع مقدس را بر عهــده دارد و 
بایــد جانفشــانی ها و ایثارهایی که پیشکســوتان و رزمنــدگان در طول 
 ۸ ســال دفاع مقدس از خود نشــان دادند، برای نســل آینده به یادگار 

گذاشته شود.
مدیرکل حفظ آثــار و نشــر ارزش های دفــاع مقدس اســتان اصفهان 
بیان کــرد: از جملــه راه هــای مختلف بیــان روایت های دفــاع مقدس 
به کارگیــری مباحــث هنــری، ادبی، ســینمایی اســت کــه مجموعه 
بنیاد حفظ و نشــر ارزش هــای دفاع مقــدس اصفهان در ایــن زمینه با 
مجموعه هــای اندیشــه ورز در حــوزه ادبیــات و بــا وجــود هنرمندان 
 اصیــل اســتان و شــهر اصفهــان بــرای تولیــد محتــوا مفیــد تعامل 

داشته باشد.
وی با اشاره به تولید آثار به یاد ماندنی با استفاده از ظرفیت ادیبان و ناشران 
استان اصفهان تصریح کرد: یکی از این راهکارها این است که نیاز سنجی 
مخاطب صورت بگیرد  تا زحمــت اهل قلم هدر نــرود و بازخورد خوبی از 

مخاطب دریافت کنیم.

معاون فرهنگی شــهردار اصفهان در نشست هم اندیشــی با اهالی تئاتر، 
ضمن شــنیدن دغدغه های آنها مســیر این هنر در اصفهان را رو به رشد و 
امیدوارانه دانست.به گزارش اداره ارتباطات ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان، مجتبی شــاه مرادی این نشست را فرصتی 
برای گفت وگوی بدون تکلف دو طرف دانســت و اظهار داشــت: با وجود 
کاســتی های موجود و محدودیت منابع برای حمایــت از تئاتر، می توان 
اذعان کرد که مسیر تئاتر در حوزه شــهرداری اصفهان رو به رشد و صعودی 
است.وی افزود: الزم اســت ســایر مجموعه هایی که درباره تئاتر رسالت 
ذاتی دارند، جدی تر به این حوزه ورود کنند و اقدامات آنها از نظارت و صدور 
مجوز فراتر برود؛ چون ظرفیت ها و منابع بسیار خوبی در کشور وجود دارد که 
می توان با پیگیری آنها را صرف پیشرفت تئاتر کرد.در ادامه رادمهر کشانی 
با بیان اینکه توسعه سالن ها و امکانات سخت افزاری بدون اهمیت دادن 
به هنرمندان تئاتر سودی ندارد، گفت: در ســال های اخیر افراد متخصص 
حوزه تئاتر کنار گذاشته شده و به جذب افراد تازه کار روی آورده شده است. 
البته به کارگیری جوانان و دانش آموختگان تئاتر اقدام مثبتی اســت؛ اما 
باید جایگاه مشخصی برای آنها تعریف کرد. متاسفانه با هنرمند تئاتر مانند 

وزنه بردار رفتار می شود که اگر ســن او باال رفت دیگر نمی تواند وزنه بزند، 
در حالی که هنرمند هرچه باتجربه تر شود تاثیرگذارتر خواهد بود.

کشانی با بیان اینکه اســتان اصفهان نیاز به جشنواره انحصاری تئاتر دارد، 
ادامه داد: برخی دیدگاه هــا موجب مهاجرت هنرمنــدان تئاتر اصفهان به 
تهران شده است. از طرف دیگر در ســالن های تئاتر اصفهان باید تفکیک 
موضوعی صورت گیرد. اگر تئاتر اصفهان و هنرمندان تئاتر سرپا هستند به 
مدد حمایت شــهرداری اصفهان بوده اما در تئاترهای محیطی و شــهری 
بیشتر به کمیت توجه می شود تا کیفیت که باعث شده آثار تکراری در شهر 

اجرا شود.
 جالل مشتاقیان با تاکید بر اجرای جشنواره تئاتر خیابانی در اصفهان بیان 
کرد: فضای شهر اصفهان برای هنرمندان تئاتر سایر استان ها بسیار جذاب 
است و در صورت برگزاری این جشنواره به صورت ملی شاهد استقبال بسیار 
خوبی از ســوی هنرمندان خواهیم بود. همچنین در دهه ۸۰ یک جشنواره 
بین المللی تئاتر کمدی و در دهه 9۰ نیز یک جشــنواره کمدی اســتانی در 
اصفهان برگزار می شد که امیدوارم دوباره احیا و برگزار شود؛ چون اصفهان 

را به تئاتر کمدی می شناسند. 

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان مطرح کرد:

تعامل ویژه با مجموعه های اندیشه ورز در حوزه دفاع مقدس
اهالی تئاتر اصفهان دغدغه های خود را با معاون فرهنگی شهردار در میان گذاشتند؛

یک هم نشینی از جنس تئاتر 
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟
 ؟

س:
عک

مفادآراء
12/115 آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانون 
 تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی واراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی
 برابر رای شــماره  5134 14006030200700 مــورخ 1400/10/30 هیات 
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم شیخ فرزند فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 
92 وکدملی 1111136076 صادره از فالورجان درششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت285/62 مترمربع پالک 1133 فرعی از 385 اصلی واقع در قهدریجان 
خریداری مع الواســطه ازمالک رســمی آقای براتعلی حمــزه زاده قهدریجانی 
محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/24

م الف: 1285371 محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان 

مفاد آراء
12/116 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 
140060302031000994-1400/12/4 هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نایین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین مستقیمی 
نائینی فرزند عبدالحمید بشماره شناسنامه 123 صادره از نایین در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مســاحت 874/50 مترمربع پــالک ثبتی 2415 اصلی 
واقع در کشــتزار راحت آباد بخش 2 ثبت نایین خریداری از مالک رســمی آقای 
محمدرحیم و علی محمد و عبدالحمید همگی مستقیمی نائینی و ابوالفضل سالک 
 نائینی و محمدعلی ســالکی بصورت عادی و مع الواســطه محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/24

م الف: 1284991 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نائین

مفاد آراء
12/117 آگهي موضــوع ماده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین 
تکلیف وضعیــت ثبتي و اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي 
شماره140060302031001010 – 1400/12/8 هیات  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک نایین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زمزم ســفیدگر 
نائیني فرزند محمد بشــماره شناســنامه 31 صادره ازنایین درســه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت ششدانگ 912/72 مترمربع پالک قسمتی 
از یک فرعي از 337 اصلي  واقع درروســتای کبر آباد بخش 19 اصفهان الحاقی 
به ثبت نایین خریداري از مالک رســمي آقای محمد زمانی بصورت عادی و مع 

الواسطه محرز گردیده است.
لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شــود در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
 از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایــي تقدیم نمایند.

 بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/24

م الف: 1285338 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد وامالک نایین

مفاد آراء
12/118 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره 
140060302031001011- 1400/12/8 هیــات  موضــوع قانــون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک نایین تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي محمد 
 مرتضوي پناه فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 51995 صادره ازاصفهان در 
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت ششــدانگ 912/72 
مترمربع پالک ثبتی قسمتی از یک فرعي از 337 اصلي واقع درروستای کبر آباد 
بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نایین خریداري از مالک رســمي آقای محمد 
زمانی بصورت عادی و مع الواســطه محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
 انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
  از اخذ رســید، ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت
 خــود را به مراجــع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهي اســت در صــورت انقضاي 
 مدت مذکــور و عدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادر

 خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/24

م الف: 1285285 اباذر مهیمن رییس ثبت اسناد وامالک نایین 
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

برخی از گردشگران به گورســتان گردی عالقه  زیادی دارند و 
گشت و گذار در بین قبرهایی که هر کدام طرح و حال و هوای 
متفاوتی دارند را راهی میان بر برای بررسی تاریخ، معماری و 
فرهنگ مردم هر منطقه می دانند؛ اسامی مردم، مجسمه ها 
و تزئینات، ذکر تاریخ ها و وقایــع همگی از جذابیت های این 
بخش از گردشگری هستند و البته داشــتن یک آرامستان 
مناسب و به روز جزو ضرورت های زندگی شهری است.در این 
گزارش بازدیدی از مشهورترین آرامستان های جهان داریم؛ از 

قدیمی ترین آنها تا بزرگ ترین شان:
غار تافوغالت: غار تافوغالت در روستایی به همین نام در 
مراکش )مغرب(، عنوان قدیمی ترین قبرستان شناخته شده 
جهان را به خود اختصاص داده است. بقایای اجساد پیدا شده 
در این منطقه متعلق به انسان های 14 هزار سال قبل است. 
عالوه بر این غار، خود روستا نیز با فضای طبیعی زیبا و باغ های 
خرم، یکی از جاذبه های دیدنی شــهر وجده در شمال غربی 

مراکش است.
قبرستان وادی السالم: قبرستان وادی السالم شهر نجف 
)عراق( بزرگ ترین قبرستان جهان اســت. مساحت وادی 
السالم 1,485.5 هکتار اندازه گیری شده و برآوردها حاکی از 
آن است که قریب به ده ها میلیون مقبره در این مکان وجود 

دارد. قدمت تدفین روزانه در این قبرستان 1400 سال است و 
بسیاری از بزرگان شیعه در این مکان آرام گرفته اند. قبرستان 
وادی السالم یا مکان آرامش در یونسکو به ثبت جهانی رسیده 

است.
گورستان پق الشز:  گورستان پق الشز با بیش از 3.5 میلیون 
بازدید ســاالنه، پربازدیدترین گورســتان جهــان و یکی از 
دیدنی ترین مکان های فرانسه لقب گرفته است. بسیاری از 
شعرا، نویسندگان، فالسفه و حتی سیاستمداران مطرح جهان 
در این مــکان آرمیده انــد. قدمت این مکان به ســال 1804 
میالدی بازمی گردد و بخشــی مخصوص مسلمانان دارد. از 
میان مشاهیر ایرانی افرادی چون صادق هدایت، غالمحسین 

ساعدی، عیسی بهادری و ... در این مکان مدفون هستند.
گورستان ویورلی: گورستان ویورلی در حوالی شهر سیدنی 
)استرالیا( در سال 1877 ایجاد شد و در طراحی آن تالش شد 
تا از بخش بندی های قبرستان پق الشز تبعیت شود. این مکان 
به دلیل قرار گرفتن در سواحل صخره ای که منظره زیبایی از 
اقیانوس دارد و نیز سنگ تراشــه های ویکتوریایی و ادواردی 
بناهای یادبود آن شهرت جهانی پیدا کرده است. برخی نماهای 

فیلم »گتسبی بزرگ« نیز در این مکان تصویربرداری شدند.
قبرستان اوکونائین: قبرســتان اوکونائین در شهر مذهبی 

کویاســان )ژاپن( با جنگلی از درختان احاطه شــده و محل 
خاکســپاری مونک ها یا روحانیان بودایی است. این مکان 
بزرگ ترین گورستان در ژاپن است و بیش از 20هزار مونک و 
پیرو مذهب شینگون در آن دفن شده اند. محل مقبره بنیانگذار 
بودیسم شینگون و یکی از مشهورترین افراد در تاریخ مذهبی 
ژاپن نیز در این مکان قرار دارد و همیــن موضوع پای زائران 

زیادی را به این جنگل شگفت انگیز باز کرده است.
آرامگاه رکوله تا: آرامگاه رکوله تا نام گورستانی در محله ای به 
همین نام در بوینس آیرس )آرژانتین( اســت. یکی از دالیل 
شهرت این مکان وجود مقبره »اوا پرن« محبوب ترین بانوی 
آرژانتین است. قدم زدن در این قبرستان حسی مانند بازدید از 
یک شــهر مرمرین و کوچک را در ذهن تداعــی می کند. نام 
مشــاهیر آرژانتینی، بناهای یادبود زیبا و کوچه های پیچ دار 

همگی برای اینکه متوجه گذر زمان نشوید، کافی است.
بهشت زهرای تهران: در پایان این گردش مجازی می توان 
سری به بزرگ ترین آرامستان ایران، بهشت زهرای تهران، نیز 
زد که میزبان افراد مشهور و مقبره های گوناگونی است. در این 
میان شاید بازدید و زیارت مزار شهدا لذت دیگری داشته باشد. 
جایی که هر قبر صاحب قابی از خاطرات خانواده ای است که 

تجدید آن را به ابدیت موکول کرده اند.

آشپزی
سوپ سبز

مواد الزم: پیازچه 100 گرم، سیر یک حبه، آب سبزیجات 
یک لیتر، نخود فرنگی 250 گرم، اسفناج تازه 100 گرم، ماست کم 
چرب  300 میلی لیتر، برگ نعناع چهار عدد، برگ ریحان چهار عدد

سوپ سبز: طرز تهیه سوپ سبز با استفاده از سبزیجاتی مثل اسفناج و نخودفرنگی 
بسیار آسان بوده و تنها در چند مرحله ساده امکان پذیر است. البته که شما می توانید با هر 

سبزیجاتی سوپ درست کنید، اما با پیروی از این دستورالعمل می توانید یک اکسیر سالمتی برای 
خود تهیه کنید.برای تهیه این سوپ شما ابتدا باید پیازچه و سیب زمینی را شسته و داخل آبکش 
بریزید تا خشک شوند. سپس پیازچه را خرد کرده و سیب زمینی را هم به صورت نگینی خرد کنید. 
یک حبه سیر را هم به صورت ریز خرد کرده یا رنده کنید. سپس تمام مواد را داخل یک تابه ریخته و 
روی حرارت قرار دهید. آب سبزیجات را اضافه کنید. اگر آب سبزیجات در دسترس ندارید از عصاره 

سبزیجات یا آب استفاده کنید. حرارت را کم کنید و بگذارید مواد روی حرارت مالیم آرام پخته و 
نرم شوند.حدود چهار قاشق غذاخوری نخود فرنگی را کنار گذاشته و مابقی نخود فرنگی ها را 
اضافه کرده و دوباره در قابلمه را ببندید تا بپزد.بعد از این که نخود فرنگی ها پختند، اسفناج ها 

را شسته و همراه ماست به قابلمه اضافه کنید. مواد را هم بزنید و حرارت را خاموش 
کنید تا کمی خنک شوند. سپس تمام محتوای داخل قابلمه را داخل غذاساز 

ریخته و چند پالس بزنید تا مواد یکدست و نرم شوند.سوپ را داخل 
ظرف مناسب سرو کنید. روی آن را با نخود فرنگی و برگ 

ریحان و نعناع تزیین کرده و نوش جان کنید.

آرامستان هایی که جاذبه گردشگری هم هستند!

اهدای حلقه طالیی به آزاد آبادپور برای »فقر آهن« پژمان بازغی به سریال »پالک 13« پیوست
آزاد آبادپور، فیلمساز ایرانی با اولین فیلم بلندش برنده جایزه حلقه طالیی برای 
بهترین فیلم از جشنواره بین المللی زنان فیلمساز ترکیه شد. این جشنواره 
در پنجمین سال برگزاری، امسال طی همکاری با جشنواره ریندنس 
انگلیس برگزار شد و فیلم های برگزیده آن در این جشنواره معتبر به 
نمایش درمی آیند. »فقر آهن« با بازی فهیمه رحیم نیا، نیلوفر سلیمانی 
و بابک کریمی داستان دختری است به نام آبان که در پی اتفاقی احساس 
می کند همه چیزش را از دست داده است.

پژمان بازغی به جمع بازیگران اصلی سریال »پالک 13« به کارگردانی آرش 
معیریان و شهاب عباسی اضافه شد. در روزهای گذشته حضور بازیگران 
جدیدی از جمله مهران رجبی، بیژن بنفشه خواه، نعیمه نظام دوست، 
رامین ناصر نصیر و آرش نوذری به عنوان بازیگران اصلی و شهاب عباسی 
به عنوان کارگردان در این سریال اعالم شده است.سریال »پالک 13« 
هرشب ساعت 20 از شبکه سه سیما در حال پخش است و حسین رفیعی، علی 
صادقی، شهره سلطانی، ستاره حسینی و...در آن ایفای نقش کرده اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص نقاط حادثه خیز استان اظهار کرد: 
مبحث ترافیک، حوادث استان و عبور و مرور خودرو ها موضوعی بسیار قابل توجه است 
بنابراین یکی از اولویت های این اداره کل در سطح استان اصفهان، رفع نقاط حادثه خیز 
و تبدیل و ارتقای محورهای موجود از راه های اصلی به بزرگراهی و راه های بزرگراهی به 
آزادراه هاست.  وی بیان داشت: نقاط حادثه خیز بر اساس اطالعات ارائه شده توسط 
پلیس راه و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مطابق با شــاخص های خاصی 
تعریف و نمره گذاری می شــوند و پس از اولویت بندی در دستور کار قرار می گیرند.   
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه حدود 160 نقطه حادثه خیز در 
سطح استان شناسایی شده است، عنوان کرد: از این تعداد 48 مورد در اولویت قرار دارد 
که بخش عمده ای از آن اقدام و رفع خطر شده و مابقی هم در دستور کار است. وی با 

بیان اینکه این اداره کل هرساله براساس عملکرد ساالنه، احداث راه در سال پیش رو را 
پیش بینی می کند و مطابق با پیش بینی صورت گرفته ساخت آن محورها را در دستور 
کار قرار می دهد، گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اقدام به اولویت بندی 
ارتقای راه ها کرده است که این اولویت بر اساس میزان ترافیک در محور و تعداد وقوع 
حوادث در آنها درجه بندی می  شود بنابراین اولویت درجه یک برای ما شامل آن راه هایی 
است که در زمان کوتاه تری باید به فکر ساخت و ارتقای آن باشیم.  قاری قرآن در پایان 
اذعان داشت: این اداره کل در راستای افزایش ایمنی سفر و همچنین کاهش تصادفات 
و تلفات انسانی ناشی از آن در استان اصفهان تمام اهتمام خود را برای بهبود وضعیت 
راه ها از طریق احداث بزرگراه و راه اصلی به عنوان مطالبه بحق مردم عزیز به کار بسته 

است و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نمی کند. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:
گسترش چتر ایمنی بر جاده های استان اصفهان با اولویت بندی ارتقا و رفع نقاط حادثه خیز

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی)نوبت دوم(

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ، به شــرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. 

تضمین )ریال(شماره مرجعموضوعردیف
شماره سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت

1

خرید لوله پلی اتیلن تک جداره آب شرب در قطر های 
20 ، 25 ، 32 ، 63 ، 75 ، 90 ، 110 ، 160 ، 200 و 250 

میلیمتر جهت مناطق مختلف استان اصفهان 
401/ 400 -1 –2 / 35.751.000.0002000001434000102

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/12/22 می باشد.

تاریخروزساعتعنوان
1400/12/28شنبه 13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/1/15دوشنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/1/16سه شنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031، اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس: 1456

4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

زاینده رودشرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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