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فرانسه به جاسوسی از پایگاه های نظامی کشور مالی متهم شد
پس از اینکه ارتش فرانسه ویدئویی منتسب به »مزدوران روســی« را منتشر کرد که در حال دفن 
اجساد کشته شدگان در شمال مالی هســتند، حاکمان نظامی مالی، فرانسه را به جاسوسی متهم 
کردند.چندی پیش ارتش فرانســه اعالم کرد که نیروهای روسی شــرکت »واگنر« اجسادی را در 
نزدیکی پایگاه نظامی »گوسی« در شــمال مالی دفن کرده اند تا فرانسوی ها را متهم کنند که بعد از 
عقب نشینی یک گوردسته جمعی پشت سرشان جا گذاشته اند.حاکمان نظامی مالی روز سه شنبه 
در بیانیه ای عنوان داشتند: »فرانسه در تاریخ ۲۰ آوریل هواپیماهایش را»به طور غیرقانونی« بر فراز 
پایگاه نظامی ما فرستاده است؛ درست یک روز پس از اینکه نیروهای فرانسوی پایگاه نظامی را به 
مقامات مالی تحویل دادند.«حاکمان نظامی مالی اعالم کردند که یک روز پس از انتشار ویدئو توسط 
فرانسه، نسبت به وجود گورهای دسته جمعی آگاه شده و دستور داده اند تا تحقیقات الزم انجام شود.

سقوط آزاد محبوبیت »بایدن« در آمریکا
نتایج نظرسنجی  جدید نشان می دهد محبوبیت بایدن در سراسر آمریکا رو به کاهش است.طبق 
نتایج نظرسنجی »موسسه سیاست هاروارد«، در بحبوحه افزایش سرسام آور هزینه های زندگی و 
قیمت بی سابقه گاز در آمریکا، محبوبیت جو بایدن در عرض یک سال ۲۰ درصد کاهش داشته است 
و تنها 41 درصد از جوانان 18 تا ۲9 سال آمریکایی از عملکرد بایدن به عنوان رییس جمهور رضایت 
دارند.خبرگزاری روسی اســپوتنیک در این خصوص گزارش کرد، خبر بد برای بایدن به اینجا ختم 
نمی شود و گزارش ها نشــان می دهد که میزان نارضایتی از عملکرد بایدن در 4۰ ایالت از 5۰ ایالت 
آمریکا از جمله ایاالت کلیدی این کشور که رو به افزایش است.طبق نتایج جدیدترین نظرسنجی ها، 
در ویرجینیای غربی، 74 درصد از آن هایی که در نظرسنجی شرکت  کرده اند از عملکرد بایدن به عنوان 
رییس جمهور آمریکا ناراضی هستند و میزان رضایتمندی از عملکرد بایدن در بین احزاب مستقل نیز 
با کاهش 38 درصدی در میشیگان و کاهش 33 درصدی در جورجیا و مینه سوتا مواجه بوده است.

تصویب حق بازخواست صاحبان حق وتو در سازمان ملل
مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را تصویب کرد که به موجب آن اعضای دائمی شورای امنیت 
باید در صورت استفاده از حق وتوی خود برای ارائه توضیحات در مجمع حاضر شوند. هفته گذشته 
نزدیک به 4۰ کشــور قصد طرح پیش نویس قطعنامه ای را در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد 
داشتند که هدفش پاسخگو کردن پنج کشور دارای حق وتو در شورای امنیت این سازمان، به هنگام 
به کارگیری این امتیاز بوده است.این قطعنامه که روز سه شنبه تصویب شد، مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد را ملزم می کند به اینکه هنگامی که یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت یعنی انگلیس، 
چین، فرانسه، روسیه و آمریکا از حق وتوی خودشان برای جلوگیری از تصویب قطعنامه ای در شورا 
استفاده کنند، نشســتی را برگزار کنند و برای ارائه توضیحات در مجمع حاضر شوند.براساس این 
قطعنامه  که توسط لیختنشتاین ارائه شد و حمایت آمریکا را در پی داشت، اگر یکی از اعضای دائم 

قطعنامه شورای امنیت را وتو کند، به طور خودکار تشکیل جلسه مجمع عمومی را به دنبال دارد.

جایزه 10میلیون دالری آمریکا برای شناسایی 6هکر  روس
آمریکا برای افشــای اطالعات ۶ افســر اطالعاتی ارتش روســیه که متهم به حمالت ســایبری علیه 
زیرساخت های حیاتی آمریکا هستند، 1۰ میلیون دالر جایزه تعیین کرد.وزارت امور خارجه آمریکا گفت 
که ۶ افسر در اداره اطالعات روسیه در یک حمله سایبری جهانی در سال ۲۰17 که رایانه های چندین نهاد 
خصوصی آمریکایی از جمله سیستم های یک بیمارستان را هدف قرار داد، دست داشتند. حمله سایبری 
سال ۲۰17 موسوم به»نات پتیا« )NOTPETYA( بخش هایی از زیرساخت های اوکراین را فلج کرد و 

به رایانه های کشورهای سراسر جهان از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا و آمریکا آسیب رساند.

  حاشیه های اولین دیدار حضوری دانشجویان با رهبر انقالب  بعد از دوسال؛

حکمرانی امید از حسینیه امام خمینی)ره(

ایرنا: روز ســه شــنبه دیدار صدها نفر از دانشــجویان و اعضای تشــکل های 
دانشجویی با رهبر انقالب بعد از دوسال محدودیت های کرونایی در حسینیه امام 
خمینی)ره( برگزار شد. اگر کرونا همه دیدارهای بیت را تعطیل کرد؛ اما حریف 
دیدار دانشجویی نشد و بعد از دوســال حال و هوای دیدارهای پرشور حضوری 
دانشجویان با رهبر انقالب تکرار شد. دلتنگی برای صف های طوالنی در روزهای 
گرم و بلند بهاری با زبان روزه برای دیدار با آقا، باالخره در ظهر روز ۲4 ماه رمضان 
تمام شد و امسال فاصله کوتاه آمد و حال و هوای خیابان فلسطین جنوبی دوباره 
به سیاق همیشه دانشجویی شد و این بار دانشجویان دهه هشتادی برای دیدار 
با آقا راهی پاستور شــدند.در بین همه دیدارهای رمضانی، دیدار دانشجویان و 
شعرا با آقا، رنگ و بوی دیگری دارد که البته دیدار شعرا به خاطر سبک برگزاری 
آن در وضعیت کرونایی هنوز امکان برپایی ندارد و دیدار دانشجویان هم بعد از 
وضعیت ویدئوکنفرانسی، امسال به صورت محدود حضوری برگزار شد. همیشه 
در وضعیت عادی، دیدارهای دانشجویی با رهبری از آن جلساتی بوده که تا چشم 
کار می کرد دانشجو در حسینیه بزرگ امام خمینی)ره( نشسته بود و دیگر جای 
سوزن انداختن نبود ؛ اما امســال فقط حدود 15۰ نفر روی صندلی های فاصله 
گذاری شده جای گرفتند و چون جمعیت کم بود همه دانشجویان از یک در برای 

ورود به بیت راهنمایی شدند.

شرط واکسن برای ورود

البته ورود امسال هم به دلیل وضعیت کرونایی حکایتی داشت و مسئوالن گیت، 
کارت واکسن و داشتن سه دوز را شرط اصلی وارد شدن به دیدار می دانستند و 
در غیر این صورت داشتن حداقل پی سی آر! چندنفری که سه دوز را نزده بودند 
مجبور شدند از وسط صف برگردند و هیچ توصیه و خواهشی هم کارساز نبود و 
سوال و جواب از دوزهای واکسن و تحویل وسایل خودش یکی دوساعتی زمان 
برد.امسال نه تنها جمعیت دختران در حسینیه یک سوم آقایان بود که حتی هیچ 
تشکلی نماینده خانم به این مراسم نفرستاده بود و این باعث شد مجری برنامه 
که خودش هم خانم بود از غیبت دختران تشکلی در پشت تریبون انتقاد کند؛ 
البته نگاه او فمنیستی نبود اما ســعی کرد که حق زنان را به خاطر این غیبت ادا 
کند؛ زهرا سادات رضوی که خودش از فعاالن دانشجویی بوده درباره نقش زنان 
در تشکل ها حرف زد و به ایفای نقش دختران دانشجو در هیئت های اندیشه ورز 
و پشت پرده تشکل های دانشجویی پرداخت و خطاب به دانشجویان حاضر در 
حسینیه ضرورت تریبون دادن به دانشجویان دختر را یادآوری کرد؛ موضوعی که 
با احسنت احسنت گفتن دختران و تشویق آنها همراه شد که البته دانشجویان 
پسر سعی کردند با صلوات فرستادن فضا را به نفع خود بازگردانند!بعد از پایان 
سخنرانی دانشجویان، به سبک همیشه بساط تبرک گرفتن از رهبری هم داغ 
بود، وقتی یکی از تشکل ها به آقا گفت تبرک بدهید، ایشان به مزاح گفتند چی 
فرمودید؟! البته به خاطر محدودیت های کرونایی بعد از مراســم رهبر انقالب 
زودتر مراسم را ترک کردند و فقط مجری برنامه موفق شد چفیه ایشان را بگیرد.

کابوس کرونا روی تعداد نمایندگان تشکلی هم سایه انداخته بود و امسال حضور 
نمایندگان دانشجویی برای سخنرانی محدود به 5 اتحادیه دانشجویی بود و دیگر 
خبری از تشکل های علمی، نماینده نشریات، جهادی و اصالح طلب نبود و فقط 
محسن نراقی به نمایندگی از بسیج دانشجویی، محمدحسین کاظمی از جامعه 

اسالمی دانشجویان، محمد اسکندری از جنبش عدالت   خواه، علی بزرگ خو از 
دفتر تحکیم وحدت، امیرحســین پناهی از انجمن های اسالمی دانشجویان 
مستقل در این مراســم صحبت کردند.نماینده های دانشــجویی مطالبات و 
حرف های مختلفی داشتند؛ اما ضرورت ایجاد تحول در نظام حکمرانی، تحقق 
حکمرانی عادالنه- صادقانه و شجاعانه، لزوم پرهیز از مدرک    گرایی، ضرورت به 
ثمر رساندن نهضت شفافیت - تاکید بر مطالبه مسئولیت شناسی از کارگزاران و 
لزوم وفای به عهد انتخاباتی مسئوالن و البته به دلیل جنجال های اخیر در باب 
عدالتخواهی مباحثی درباره شیوه صحیح مطالبه گری و عدالتخواهی و حدود 

آن، مهم ترین بخش های صحبت های دانشجویان بود.

این حرف ماست یا حرف خودتان؟!
وقتی نماینده مســتقل درباره »حکمرانی عالمانه، صادقانه و شجاعانه« حرف 
زد، آقا گفتند این حرف ماست یا حرف خودتان که جمعیت با این مزاح خندید و 
آقا هم گفتند حرف هرکسی بوده خیلی خوب بوده است. درواقع حرف نماینده 
انجمن مســتقل این بود که »یکی از گرفتاری های ما در چهار دهه گذشته، خأل 
نظریه پردازی کاربردی برای اداره کشــور براساس مبانی دینی،ادعاها و اهداف 
کالن جمهوری اسالمی بوده اســت. در نتیجه این خأل، برخی برنامه ریزی ها و 
سیاست گذاری ها در هنگام اجرا به ضد خود تبدیل شده و اهداف اولیه را نقض 
می کنند. به عبارت دیگر، ما  گاهی غریزی و بدون ایده حرکت کرده ایم و یا فراوان 

متکی به دستورالعمل های غربی بوده ایم!«نماینده دفتر تحکیم وحدت حسابی 
از مجلس یازدهم انتقاد می کند و می گوید به عقیده  ما مجلس فعلی نمی تواند 
انقالبی باشد و در این مدت، هر زمان نمایندگان مجلس را بابت بر زمین ماندن 
اصلی ترین وعده شــان مواخذه کردیم، پشــت صفت انقالبی قایم شده اند. از 
شما می خواهیم، این صفت را ازشان پس بگیرید. اما رهبری در واکنش به این 
صحبت گفتند که از من خواسته شد عنوان انقالبیگری را از مجلس پس بگیرم، 
خیلی نماینده های این مجلس همین جوان های دیروز در جایگاه شــمایند، 
انقالبی اند، من مجموعه را هم در دولت، هم در مجلس و در بعضی از بخش های 
دیگر می بینم و مجموعه خوب است؛ اما ممکن است یک اشکاالتی بر بعضی  
از آنها وارد باشــد. اما بحث درباره نوع عدالتخواهی و ماجرای اخیر هم دراین 
باره بخش دیگری از صحبت های دانشجویان بود که رهبر انقالب موضع خود را 
مطرح و به نکته مهمی اشاره کردند و گفتند مطالبه گری شما به گونه ای باشد که 
هم در بیان صورِت مسائل و هم در مقام ارائه راه حل ها، با دشمن مغرض، مخرج 
مشترک پیدا نکنید و در عین حال تاکید کردند که از مسئوالن، کار جدی و واقعی 
مطالبه کنید و آنها را از کار نمایشی برحذر بدارید.به هر حال با اینکه مباحث زیاد 
و مختلفی در این دیدار دلچسب مطرح شد اما شاید بشود گفت ترجیع بند تمام 
آن، امیدبخشی بود؛ رهبری به دانشجویان چندین بار گوشزد کردند که از انفعال 
و ناامیدی پرهیز کنند و موکدا توصیه داشتند که دانشجویان باید کانون تزریق 

امید به بخش های دیگر جامعه باشند.

سید حســن مرتضوی، معاون ســفارت جمهوری 
اسالمی ایران در کابل با مولوی شبیر احمد، رییس 
کارگروه وزارت دفــاع و سرپرســت هیئت رهبری 
طالبان در ساماندهی امور مرزی با جمهوری اسالمی 
ایران دیدار و گفت وگو کرد.شــبیر احمد با اشــاره به 
فضای همکاری میان دو دولت جمهوری اســالمی 
ایران و حکومت سرپرست در افغانستان، در مورد حل 
و فصل برخی سوء تفاهم های مرزی اظهار داشت: 
بنا بر دستور هیئت رهبری طالبان، هیئتی چهارنفره از 
مقامات نظامی و دفاعی افغانستان تشکیل شده تا با 
مذاکره و گفت گو با مقامات جمهوری اسالمی ایران، 
شرایط همکاری های مرزی میان دو کشور را تسهیل 

کند.وی در ادامه صراحتا اظهار داشت: سیاست ما در 
قبال کشورهای همسایه به ویژه جمهور ی اسالمی 
ایران که میزبان میلیون ها شــهروند افغانســتانی 
است، عدم بروز هرگونه جنگ و درگیری و حرکت به 
سوی همکاری های همه جانبه مرزی است.مولوی 
شــبیر احمد در مورد حضور برخی نیروهای طالبان 
در مرز ایران گفت: بزرگان حکومت به ویژه وزیر دفاع 
دستور داده اند که هیچ فردی اجازه بروز کوچک ترین 
درگیــری را در مرزهای جمهوری اســالمی ندارند و 
آرایش نظامی در مرز مشترک ممنوع است.وی در 
ادامه با اشاره به برخی مشکالت موجود از گذشته در 
مرزهای مشترک دو کشور گفت: از جمهوری اسالمی 

ایران این درخواست را داریم تا در زمینه های مختلف 
امنیت مرزی اعم از جلوگیری از قاچاق انسان و مواد 
مخدر و همچنین مبارزه با تروریسم با حکومت جدید 
افغانستان همکاری همه جانبه ای داشته باشد. در 
پایان این دیدار مقرر شد، هیئت چهارنفره حکومت 
سرپرست افغانستان بعد از عید فطر با مقامات ایران 
در یکی از پایتخت هــا و یا در مرز مشــترک دیدار و 

مسائل مختلف مرزی را حل و فصل کنند.

اعالم سیاست های طالبان در قبال مسائل مرزی با ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری به سواالتی درباره وقفه ایجاد شده در مذاکرات وین پاسخ داد و موضع فعلی آمریکا را در این باره تشریح کرد.
به گزارش وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در یک  کنفرانس خبری در پاسخ به این سوال که وضعیت فعلی مذاکرات وین 
چگونه است و چه چیزی موجب تداوم وقفه پیش آمده در روند آن شده است؟ گفت: ما هنوز هیچ سفری به وین را پیش بینی نمی کنیم و با هماهنگ کننده اتحادیه اروپا 
که پیام ها را انتقال می دهد، مستقیما در تماسیم. ما همچنان امید داریم توافق انجام شود اما تنها در صورتی می توان به آن دست یافت که  ایران آماده نهایی کردن توافق 
بدون مطرح کردن به طور مثال، مسائلی باشد که خارج از چارچوب برجام هستند.پرایس در ادامه گفت: واقعیت این است که وقتی برجام از اوایل ۲۰1۶ تا مه ۲۰18 به طور 
کامل اجرایی می شد، ایران به طور دائمی و قابل راستی آزمایی از دست یابی به یک سالح هسته ای منع شده بود. وقتی برجام کامال اجرا می شد، زمان گریز هسته ای، 
یعنی زمانی که ایران نیاز دارد مواد شکافت پذیر کافی برای یک سالح اتمی را تولید کند، حدود 1۲ ماه بود.  اما حاال، وزیر امور خارجه گفته است زمان گریز چندماهه نیست، 
بلکه متاسفانه چند هفته ای است. این به عنوان قضیه ای طوالنی مدت برای ما غیرقابل قبول است. به همین دلیل است که همچنان سعی داریم ببینیم آیا می توانیم به 
نتیجه ای برسیم یا نه. همان طور که قبال گفتیم، ما به یک اندازه برای هر دو مورد آماده ایم، هم برای جهانی که در آن برجام داریم و هم برای جهانی که مجبوریم در آن دنبال 
ابزارها و شیوه های دیگری باشیم که در راستای تعهد رییس جمهور باشند.سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه گفت: حاال چالش این است که ما هر دوی این 

جهان ها را دیده ایم. دیده ایم جهان با برجامی که کامال اجرایی می شود چگونه است.

چهره روزآمریکا: همچنان به توافق در وین امید داریم

وز عکس ر

دیدار و گفت 
وگوی قالیباف با 
رییس مجلس 

عراق
محمدباقر قالیبــاف، رییس 
مجلس شــورای اســالمی با 
رییس مجلــس عراق دیدار و 

گفت و گو کرد.

زمان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه در صحن مجلس
سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشــور و شوراها گفت: طرح شــفافیت قوای سه گانه در کارگروه 
مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و کمیسیون روز شــنبه گزارش کارگروه را بررسی می کند.روح ا... 
نجابت ، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه در کمیسیون امور داخلی کشور 
و شوراها، بیان کرد: در روز دوشنبه هفته گذشته طرح شفافیت قوای سه گانه در کمیسیون امورداخلی 
کشور و شوراها بررسی و در نهایت این طرح به کارگروهی ارجاع شد و این کارگروه نیز روز سه شنبه 
دو جلسه با مسئولیت آقای پیرهادی برگزار کرد.سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در 
ادامه اظهار کرد: روز شنبه آینده گزارش کارگروه در نشست کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت 
و در صورت نهایی شدن جهت بررسی در صحن مجلس به هیئت رییسه ارجاع می شود. نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی روز یکشنبه هفته گذشته با درخواســت بررسی طرح شفافیت قوای سه 
گانه، وزارتخانه ها و سایر نهادها به صورت دو فوریت موافقت کردند که بر اساس آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی طرح های دو فوریتی باید ظرف 7۲ ساعت در دستورکار صحن مجلس قرار 
گیرد، اما چون جلسات علنی هفته جاری مجلس جهت رسیدگی نمایندگان به مسائل حوزه های 

انتخابیه تعطیل بود، این طرح هفته آینده در دستور کار قرار می گیرد.

درخواست نماینده ایران در سازمان ملل درخصوص سوریه
سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل در نشست روز سه شنبه ۲۶ آوریل)۶ اردیبهشت( شورای 
امنیت در مورد تحوالت سیاسی و بشردوستانه سوریه، اظهار کرد: در بیش از یک دهه از آغاز جنگ در 
سوریه، نیازهای بشردوستانه در این کشور به باالترین حد خود رسیده است.مجید تخت روانچی در این 
نشست گفت: گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل حاکی از آن است که 14.۶ میلیون نفر به کمک های 
بشردوستانه نیاز دارند که افزایش 1.۲ میلیون نفری نسبت به سال ۲۰۲1 را نشان می دهد. بر اساس 
همین گزارش، رکود اقتصادی حاد و ســریع و همچنین اثرات مرتبط با تغییرات آب و هوا، به عنوان 
محرک های اصلی و جدید نیازهای بشردوستانه ظاهر شده اند.نماینده دائم کشورمان افزود: بحران 
اقتصادی کنونی بر مردم عادی به ویژه کودکان، زنان، سالمندان و افراد دارای معلولیت تاثیر گذاشته 
است. با توجه به وضعیت وخیم انسانی، لغو تحریم های یکجانبه علیه مردم سوریه بیش از هر زمان 
دیگری حیاتی است. این اقدامات غیرقانونی پیامدهای فاجعه باری در تمام جنبه های زندگی مردم 

داشته و مغایر با قطعنامه ۲585 شورای امنیت در رابطه با پروژه های بازیابی زودهنگام است.

سخنگوی دولت در واکنش به شایعه تغییر در اعضای کابینه:

تغییری در دستور کار دولت نیست
سخنگوی دولت گفت: استیضاحی در مجلس شورای اسالمی و تغییری در دستور کار دولت نیست.

بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد: برخی نمایندگان به صورت فردی مسائلی را 
مطرح می کنند، اما هیچ استیضاحی در صحن مجلس شورای اسالمی وجود ندارد. وقتی نماینده ای 
نظر شخصی خود را بیان می کند این شایعه دامن زده می شود که تغییری در حال انجام است ولی 
دولت و مجلس تغییری در دستور کار ندارند.وی تاکید کرد: البته نظارت بر عملکردها وجود دارد، اما 

تغییر اعضای کابینه شایعاتی است که در فضای مجازی و رسانه ها ایجاد شده است.

وزیر دفاع چین به تهران آمد
وزیر دفاع جمهوری خلق چین به منظور گفت وگو با مقامات نیروهای مســلح جمهوری اسالمی و امیر 
سرتیپ آشتیانی، وزیر دفاع وارد تهران شد.قرار است ارتشبد »وی فنگ هه« وزیر دفاع چین با مقامات 
عالی ایران دیدار و در خصوص آخرین تحوالت بین المللی و منطقه ای و راه های ارتقای سطح تعامالت 

نیروهای مسلح، روابط دو جانبه و موضوعات مورد عالقه دو کشور گفت وگو کند.

کافه سیاست

معاون وزیر امور خارجه: 

اسراییل  منشور مجسم 
نقض حقوق بشر است

معاون سیاسی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
در میان تمام موضوعاتی که در قضیه فلسطین 
اهمیت دارد، هیچ مسئله ای به اهمیت انسان 
اعم از جان و حقوق بشر نیست، گفت: رژیم 
صهیونیســتی منشور مجســم نقض حقوق 
بشر جهانی است.علی باقری با بیان اینکه در 
پروژه پیمان ابراهیم، فلســطینی ها و حقوق 
آنها وجه المصالحه سیاست و اقتصاد و امنیت 
موقت و معلــق برخی دولت ها قــرار گرفته 
است، اضافه کرد: حداکثر کارکرد پروژه پیمان 
ابراهیم برای رژیم صهیونیستی، در حد تنفس 
مصنوعی دادن به این رژیم اشــغالگر است.  
وی تاکید کرد: در میان تمام موضوعاتی که در 
قضیه فلسطین اهمیت دارد، هیچ مسئله ای 
به اهمیت انســان اعم از جان و حقوق بشر 
نیســت.  باقری بــا اشــاره به اینکــه رژیم 
صهیونیستی، »منشور مجسم نقض حقوق 
بشر جهانی« اســت، تصریح کرد: هفت دهه 
است که رژیم صهیونیستی، مالک انحصاری 
فرهنگنامه جامع نقض حقوق بشــر است.  
معاون سیاســی وزارت امــور خارجه افزود: 
موضوع فلسطین، یک اختالف بر سر تکه ای 
از سرزمین نیست؛ چراکه رژیم صهیونیستی 
نماد نقض نظام مند )سیستماتیک( حقوق 
بشر در گستره تاریخ و در سطح جهانی است.  
وی با بیان اینکه در فلسطین، صلحی پایدار 
خواهد بود که مبتنی بر عدالت باشــد، گفت: 
عدالت هیچ قرابتی با تجاوز و اشــغالگری 
صهیونیســت ها  ندارد.  باقری اظهار داشت: 
حمایت غربی ها از صهیونیست های اشغالگر، 
ادعاهای لیبرالیســم درباره حقوق بشــر و 

دموکراسی را به چالش کشیده است.  

بین الملل
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معاون تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان:

کمبودی در اقالم تنظیم بازاری اصفهان وجود ندارد
معاون تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به فراوانی اقالم تنظیم بازاری 
در اصفهان گفت: درحال حاضر هیچ کمبودی در عرضه این اقالم وجود ندارد.حسین ایراندوست 
اظهار کرد: مرغ، گوشت منجمد، تخم مرغ، روغن، شــکر و برنج از اقالم تنظیم بازاری است که با 
نرخ مصوب عرضه می شــود.وی افزود: به دلیل آمار باالی جوجه ریزی و شــرایط مناسب تولید 
مرغ هر شب ۲۰۰ تن مرغ برای ذخیره ســازی عرضه می شود. ضمن آنکه بازار هم اشباع است به 
طوری که در چند هفته اخیر مرغ از ۳۱ هزار تومان به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر قیمت داد.معاون 
تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: گوشت منجمد گوساله و تخم مرغ نیز 
با نرخ مصوب عرضه می شود. هر شــانه تخم مرغ ۴۳ هزار تومان نرخ گذاری شده است که تا ۴۱ 
هزار تومان هم عرضه می شود.ایراندوست تصریح کرد: مورد دیگر روغن است که در فروشگاه های 
زنجیره در حال توزیع بوده و تامین آن رو به ثبات است. همچنین شکر و برنج هم از دیگر اقالمی 
است که به طور فراوان با نرخ های تعیین شده توزیع می شــود.وی اظهار کرد: در مجموع توزیع 
همه اقالم تنظیم بازار در اصفهان در شــرایط خوبی قرار دارد و به دلیل فراوانی، حتی کمتر از نرخ 

مصوب هم عرضه می شود.

ذخیره سد زاینده رود به 353 میلیون متر مکعب رسید
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه ذخیره 
ســد مخزنی زاینده رود به ۳۵۳ میلیون مترمکعب رسیده اســت ، گفت: در مقایسه با بلندمدت 
)۵۰ سال(، ذخیره آب این سد ۶۱ درصد کاهش یافته است. احسان ا... امینی با اشاره به آخرین 
وضعیت ذخیره آبی شش سد بزرگ اســتان اصفهان تا پنجم اردیبهشت ماه سال جاری، اظهار 
کرد: ذخیره سد مخزنی زاینده رود با ظرفیت نرمال یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون متر مکعب به ۳۵۳ 
میلیون مترمکعب رســید.وی با بیان این که ذخیره آبی ســد زاینده رود نسبت به سال گذشته ۶ 
درصد کاهش داشته، ادامه داد: در مقایسه با بلندمدت )۵۰ سال(، ذخیره آب این سد ۶۱ درصد 

کاهش یافته است.
امینی به وضعیت سد گلپایگان اشاره کرد و گفت: این سد در حال حاضر ۲۶.۸ میلیون مترمکعب 
آب ذخیره داشته است و حجم آن نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه ۱۲ درصد افزایش و 
در مقایسه با بلند مدت ۱۱ درصد کاهش نشان می دهد.مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان افزود: ذخیره ســد قره آقاچ سمیرم به ۲۱.۹میلیون مترمکعب 

رسیده است.

418 هزار اصفهانی متقاضی طرح ملی مسکن
در طرح های اقدام ملی مســکن و نهضت ملی مســکن در مجموع ۴۱۸ هزار نفر از اهالی استان 
اصفهان ثبت نام کردند.معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
برنامه این استان در طرح نهضت ملی مســکن ۵.۸ درصد نسبت به کشور است و بر این اساس 
برای یک سال نیاز به ساخت ۵۰ هزار و ۹۹۲ واحد در استان است که این تعداد برای چهار سال به 

۲۰۳ هزار و ۹۶۸ واحد می رسد.
 امیر زاغیان افزود: مطابق با اعالم وزارت راه و شهرســازی متقاضیان طرح های ملی مسکن که 
در زمان ثبت نام در طرح های اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن، شهر محل درخواست و یا 
مشخصات و اطالعات خود را در سامانه ثبت نام، اشتباه درج کرده اند، می توانند از روز پنجشنبه 
یکم اردیبهشت ۱۴۰۱ به مدت یک ماه، با مراجعه به سامانه طرح های حمایتی مسکن به آدرس 
http://saman.mrud.ir  برای اصالح شهر محل درخواست مسکن و یا مشخصات و اطالعات 

خود اقدام کنند.  

رییس انجمن صنفی دفاتر گردشگری، مسافرتی و هوایی اصفهان می گوید احتمال کالهبرداری در پیش فروش تورهای جام جهانی وجود دارد؛

نوبت فوتبال شد!

هنوز چند ماهی تا شروع جام جهانی باقی  مهسا نعمتی
مانده؛ اما حواشی و چالش های ایرانی ها با 
برگزاری این رویداد شروع شده است. پس از ماجرای پیش فروش بلیت 
های جام جهانی که پلیس و مسئوالن در چندین نوبت هشدار دادند که مردم 
مورد سوءاستفاده و کالهبرداری قرار نگیرند؛ در روزهای اخیر خبر فروش 
تورهای چند ده میلیونی سفر به قطر هم رسانه ای شده است . این در حالی 
است که هنوز از سوی دولت این کشور هیچ اجازه ای مبنی بر رزرو و استفاده 
از تورهای این کشور فراهم نشده است. با توجه به نزدیکی کشور قطر به ایران 
و حضور تیم ملی در جام جهانی پیش بینی می شود امسال تعداد زیادی از 
ایرانی ها برای تماشــای بازی ها به این کشور بروند ؛ فرصتی جذاب برای 
فرش تور و خدمات سفر از سوی دفاتر گردشگری که در چند سال اخیر به 
شدت کسب و کارهای بی رونقی داشــتند. با توجه به کمبود ظرفیت قطر 
مسلما باید خرید تور و رزرو هتل زودتر از معمول دیگر بازی های جام جهانی 
انجام شود؛ اما اینکه از حاال پکیج ها و تبلیغات تورهای جام جهانی تمام 
فضای مجازی را پر کرده است اندکی عجیب به نظر می رسد.  به خصوص 
آنکه معلوم نیست چقدر از امکانات و برنامه های ارائه شده توسط تورهایی 
که پیش فروش می شــود، امکان اجرا شدن داشــته باشد. پیش از این 
رییس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی گفته بود: هیچ 
یک از آژانس های مسافرتی فعال مجوزی برای فروش تورهای جام جهانی 

ندارند.حرمت ا...رفیعی  اظهار کرد:  بلیت مســابقات  جام جهانی هنوز به 
کسی فروخته نشده، اما در بازار شاهد آن هستیم که  برخی از  سودجویان 
اقدام به  فروش بلیت های تور جام جهانــی می کنند، بنابراین باید در این 
زمینه مردم هوشیار باشند، چراکه هنوز نرخ  پرواز و یا هتل و بلیت مسابقات 
مشخص نشده است.  رییس انجمن صنفی دفاتر گردشگری، مسافرتی و 
هوایی اصفهان هم می گوید:  کنترلی بر قیمت تورهای گردشــگری وجود 
ندارد.  محسن رناسی تاکید کرد : قیمت پروازهای داخلی و خارجی از نظر 
هزینه ای با یکدیگر ســازگار نیســتند و هتل های کیش به ویژه به واسطه 
مسابقات جام جهانی قیمت کاذب به خود گرفته اند.وی درباره نرخ باالی 
برخی تورهای داخلی نسبت به تورهای خارجی، اظهار کرد: با توجه به برطرف 
شدن محدودیت های کرونا و بازگشت تعداد مسافران هواپیماها به ظرفیت 
قبل از کرونــا، اما همچنان نرخ هایــی که به دلیل ۶۰ درصد شــدن تعداد 
مسافران پروازها مشخص شــد، هنوز کاهش نیافته و قیمت پروازهای 
داخلی باالست.رناسی با اشــاره به اینکه کنترلی بر تورهای گردشگری و 
قیمت های آن در کشور وجود ندارد، گفت: متاسفانه هتل های کیش به ویژه 
به واسطه مسابقات جام جهانی قیمت کاذب به خود گرفته و نرخ های آن 
عجیب و غریب است تا جایی که در ایام نوروز، تور یک هفته ای کیش حدود 
۲۱ میلیون تومان بود، در حالی که تور گوآ هندوستان ۱۸ میلیون تومان اعالم 
شد.وی در ادامه درباره ســایت های فروش بلیت های جام جهانی و رزرو 

هتل ها، اظهار کرد: تا این لحظه هیچ خدماتی برای دفاتر گردشگری کشور 
به منظور فروش بلیت های جام جهانی برای هیچ تور مسافرتی لحاظ نشده 
است.رییس انجمن صنفی دفاتر گردشــگری، مسافرتی و هوایی استان 
اصفهان درباره تبلیغات دراین باره، گفت: برخی ســایت ها اقدام به پیش 
ثبت نام می کنند و البته احتمال کالهبرداری نیز وجود دارد.وی افزود: قیمت 
پیش ثبت نام بلیت های جام جهانی از ایران حداقل ۳۰ میلیون تومان است.

رناسی درباره برخی تدابیر دولت ایران برای جذب تماشاگران جام جهانی 
در کیش و قشم و یا دیگر شهرهای گردشگری کشور، اظهار کرد: حدود شش 
شهر ازجمله اصفهان به عنوان مقصد دوم گردشگری در ایام جام جهانی در 
نظر گرفته شده است تا از فرصت برپایی این مســابقات استفاده کنند و 
گردشگران عالوه بر کیش و قشم به شــیراز و یزد و اصفهان سفر  می کنند 
هرچند که این برنامه ریزی به کندی پیش می رود.وی تاکید کرد: در قطر 
تعدادی از بلیت های بازی های جام جهانی در اختیار هتل ها قرار گرفته است 
تا عالوه بر تماشای بازی از ظرفیت هتل ها استفاده شود.بدون شک برگزاری 
جام جهانی در کشور کوچک قطر برای گردشگران و کسانی که بخواهند به 
این کشور سفر کنند گران تر از ســایر دوره ها تمام خواهد شد. پس پیش 
فروش های ارزان قیمت تورها کاله گشادی است که بر سر افرادی می رود 
که فکر می کنند می شــود ارزان به دیدار بازی های جــام جهانی بروند؛ 
موضوعی  که اخیرا پلیس فتا هم در مورد آن به شهروندان هشدار داده است.

معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه وشهرسازی 
اســتان اصفهان  در مورد پر حادثه ترین مسیرهای 
استان گفت: محور مبارکه-مجلسی-بروجن یکی 
از پرحادثه ترین محورهای اســتان بــوده که حدود 
هفت کیلومتر از این محور تا ورودی شهر مجلسی، 
چهار خطه شده و عملیات آن به پایان رسیده است. 
در قالب دو قرارداد به مبلــغ ۱۱۰ میلیارد تومان، این 
پروژه ها در قالب راه ســازی و عملیات اجرای بیس 
تثبیتی و بتن غلتکی اجرا خواهد شد و  بتن غلتکی 
برای اولین بار در این محور انجام می شــود. وسعت 

این پروژه به طول ۲۸ کیلومتر است و در کشور بی نظیر 
است. بهزاد شاهسوندی با اشاره به وضعیت استاندارد 
ســازی راه های اصفهان تاکید کرد: نظارت بر همه 
پروژه ها، توسط مهندسان مشــاور انجام می شود. 
انتخاب این مشاوران بر مبنای توانایی علمی خواهد 
بود. همچنیــن ارزیابی فنی و اقتصــادی پروژه ها 
برعهده مهندسان مشاور است. وی افزود: تا زمانی که 
جاده های مواصالتی کشور دو خط باشد، ایمنی کامل 
ایجاد نخواهد شد. در جاده های چهارخطه قوس ها 
براســاس ســرعت مجاز )۱۱۰ کیلومتر بر ساعت( 
طراحی می شود. طراحی جاده ها در ایران براساس 
استانداردهای بین المللی است. خط کشی های انجام 
شده نیز براساس مرســومات جهانی است. ممکن 
است برمبنای پهنه بندی مناطق با تصمیم هیئت فنی 

سازمان برنامه و بودجه تغییراتی در استاندارد جاده ها 
انجام شود؛ اما این تغییرات بسیار ناچیز است.منابع 
مالی و تکنولوژی در دیگر کشــورها منجربه ساخت 
جاده های ویژه ای شــده که نمی توان منکر آن شد، 
اما استانداردهای فنی بزرگراه ها و آزادراه های ایران 
کامال با اســتانداردهای بین المللی یکســان است. 
شاهسوند ادامه داد:در جاده سازی نمی توان متریال 
را تغییر داد. البته می توان با اســتفاده از علم نوین 
در جاده ســازی به عنوان مثال به جای بتن سنگین 
از بتن سبک اســتفاده کرد. برای کم کردن الیه های 
خاک ریزی می تــوان از ژئو گریدها اســتفاده کرد و 
به جای حذف آسفالت می توان از بتن غلتکی بهره 
برد و با روش های مختلف می توان مصرف قیر را در 

ساخت جاده ها کاهش داد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه وشهرسازی استان:  

طراحی جاده ها در ایران براساس استانداردهای بین المللی است

خبر روز

  بلیت مسابقات  جام جهانی هنوز به کسی فروخته 
از   بازار شاهد آن هستیم که  برخی  اما در  نشده، 
سودجویان اقدام به  فروش بلیت های تور جام جهانی 
می کنند، بنابراین باید در این زمینه مردم هوشیار 
باشند، چراکه هنوز نرخ  پرواز و یا هتل و بلیت مسابقات 

مشخص نشده است

کاهش تولید گندم در اصفهان درصورت استمرار کم آبی
استمرار وضعیت کم آبی، تولید گندم در استان اصفهان را کاهش می دهد.کارشناس زراعت گندم 
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به شــرایط خشکسالی حاکم بر استان پیش بینی کرد با 
توجه به تداوم وضعیت کم آبی، امسال مزارع زیر کشت گندم آبی استان تا ۲۰ درصد افت عملکرد 
تولید داشته باشد.مهران توکلی، وسعت زیرکشــت گندم را ۴۰ هزار هکتار اعالم کرد و افزود: هفت 
هزار هکتار از مزارع شرق استان بهمن پارسال همزمان با بازگشایی زاینده رود، خارج از بازه زمانی 
به کشت گندم آبی اختصاص یافت که به دلیل وضعیت نامعلوم جاری بودن رودخانه در خصوص 
به ثمر رسیدن این کشت ها نمی توان نظر قطعی داد.وی، ۲۵ هزار هکتار کشت گندم دیم استان را 
دست کم به یک نوبت بارندگی مطلوب به اندازه ۱۵ میلی متر نیازمند دانست و افزود: کشت گندم 
تا اواخرخرداد، هر ۱۰ روز یک بار ضرورت دارد آبیاری شود که البته با گرم شدن هوا نیز بازه زمانی این 
نیاز آبی، کوتاه تر نیز خواهد شد.کارشــناس زراعت گندم جهاد کشاورزی اصفهان پیش بینی کرد 
که در صورت بحرانی نشدن اوضاع خشکسالی و کم آبی، امسال حدود ۱۷۰ هزار تن گندم از مزارع 

استان برداشت شود.

 خسارات 1۷5 میلیارد تومانی 
به محصوالت زراعی  و باغی کاشان

با سرمای ناگهانی در فروردین، محصوالت زراعی و باغی شهرســتان کاشان بیش از ۱۷۵ میلیارد 
تومان خسارت دید.رییس اداره جهاد کشاورزی کاشــان با بیان اینکه سرمازدگی بهاره و زمستانه 
در ۲۸ اســفند ۱۴۰۰ و پنجم فروردین ۱۴۰۱ وطوفان در منطقه کاشــان نیز ششم فروردین ۱۴۰۱ به 
کشاورزان خسارت وارد کرد،  گفت: این خسارات به باغ های شهرستان کاشان شامل درختان گوجه 
سبز و زرد آلو، قیســی، گل محمدی در مناطق برزک، نیاســر و بخش مرکزی است.رضا مظلومی 
با اشاره به اینکه میزان خســارات وارد شــده به ۱۷۳ میلیارد تومان می رسد، افزود: به محصوالت 
زراعی نظیر باقال، شوید، نعنا، طالبی و غالت نیز به میزان دو میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان خسارت 

سرمازدگی وارد شده است.

 طرح های صنعتی شهرضا 
در اولویت سفر ریاست جمهوری  به اصفهان

فرماندار شــهرضا با تاکید بر لزوم بهره گیری از ســفر ریاست جمهوری به اســتان اصفهان گفت: 
ظرفیت های جدیدی مانند شــیمی پارک در منطقه پاتله و منطقه ویــژه اقتصادی جزو طرح های 
دارای اولویت برای پیشرفت و اشتغال زایی شهرستان شهرضاست.سید امیر جعفری، با بیان اینکه 
واحدهای صنعتی خارج از شهرک های صنعتی شهرضا سازمان مسئول ندارند، اظهار داشت: صنایع 
خارج از شهرک های صنعتی شهرضا نیازمند تامین سازمان مسئول هستند که می توانند به شهرک 
صنعتی خصوصی سوق داده شــوند و با همکاری اداره صمت و شرکت شــهرک ها دارای سازمان 
مسئول شوند.وی با اشاره به فعال شدن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در شهرضا افزود: بیش از 
۱۵ مورد از صنایع شهرضا که مشکل داشتند به ستاد تسهیل استان اصفهان معرفی شدند.جعفری با 
تاکید بر لزوم بهره گیری از سفر ریاست جمهور به استان اصفهان، گفت: شهرضا به دلیل قرار گرفتن 
در کریدور شمال به جنوب کشور در موقعیت بسیار مناســبی قرار دارد، ظرفیت های جدیدی مانند 
شــیمی پارک در منطقه پاتله و منطقه ویژه اقتصادی جزو طرح های دارای اولویت برای پیشرفت 
و اشتغال زایی شهرستان شهرضاست.فرماندار شــهرضا با بیان اینکه ظرفیت شهرک های صنعتی 
شهرضا تکمیل شده است و افراد بسیاری متقاضی زمین در شهرک های صنعتی هستند، بیان کرد: 
شهرضا گلخانه های بسیار بزرگی دارد که محصوالت آن به خارج از کشور صادر می شود، در شهرک 

رازی محصوالتی تولید می شود که به آسیای مرکزی و جنوب غرب آسیا صادر  شده است.

اخبار

سرپرست اداره کل صمت اصفهان:کافه اقتصاد

تدوین دستورالعمل خلق ابتکارات برای شرکت های دانش بنیان غذایی ضروری است
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: باید دستورالعملی برای فعالیت شرکت های دانش بنیان فعال در امور غذایی در زمینه خلق ابتکارات 
و نوآوری ها تدوین شود.امیرحسین کمیلی، در جلسه انجمن صنایع غذایی اســتان افزود: دستورالعمل برای فعالیت اینگونه شــرکت ها در زمینه ابتکارات و 
نوآوری های دانش بنیان را می توان از طریق معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، شهرک علمی و تحقیقاتی، ارائه یا توسط انجمن صنایع غذایی پیشنهاد 
داد.وی ادامه داد: با تدوین این دستورالعمل می توان نسبت به ثبت و اســتعالم فناوری و نوآوری اقدام کرد تا مالکیت معنوی اثر نیز به رسمیت شناخته شود.

کمیلی یادآور شد: سازمان صنعت، معدن و تجارت صادرکننده این دستورالعمل نیست و تنها بعنوان مجری آن محسوب می شود و سازمان های دیگر متولیان 
این کار هستند و باید این دستورالعمل مزبور را تدوین و به ما ابالغ کنند.مدیر کل صنعت معدن و تجارت اصفهان اظهار داشت: این سازمان از گستردگی باالیی 
برخوردار است و احتمال اینکه نتواند به موقع به همه مسائل بپردازد، وجود دارد اما از ارائه راهکار کارشناسانه انجمن صنایع غذایی، با آغوش باز استقبال می کند.

وی تصریح کرد: صنایع غذایی و امنیت ناشی از آن، یکی از موضوع های بسیار مهم در دنیاست که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.

پادشاه گیاهان 
 دارویی در 
معرض حراج

کرفــس کوهی ایــن روزها 
در کنــار خیابــان حــراج 
شــده است.رویشگاه های 
ایــن گونــه در چهارمحــال 
و بختیــاری، شهرســتان 
فریدون شهر منطقه مصیر  و  
کوه ونیزان ارتفاع ۲۵۰۰ متر 

گزارش شده است.

وز عکس ر

رییس اتاق اصناف اصفهان:

امنیت بازار به کسب و کار ها 
رونق می بخشد

رییس اتــاق اصناف اصفهــان گفت: بازار 
درحال پیشرفت اســت و به سمت امنیت 
بازار حرکت می کنیم، اگر ثبات قیمت ها و 
نرخ ارز را شاهد باشیم و به همراه آن ارزش 
پول کشورمان حفظ شــود، به طور قطعی 
با ثبات اقتصــادی، کســب و کارها رونق 

بیشتری خواهد گرفت.
رســول جهانگیری با اشــاره بــه وضعیت 
بــازار کاالهــای اساســی اظهــار کــرد: 
خوشــبختانه بــازار درحــال پیشــرفت 
اســت و به ســمت امنیــت بــازار حرکت 
می کنیم، اگر ثبات قیمت هــا و نرخ ارز را 
شــاهد باشــیم و به همراه آن ارزش پول 
کشورمان حفظ شود به طور قطعی با ثبات 
 اقتصادی، کســب و کارها رونق بیشــتری 

خواهد گرفت.
رییــس اتــاق اصنــاف اصفهــان افزود: 
شرایط بازار در اواخر سال گذشته و ابتدای 
امســال حکایت از امنیت اقتصادی دارد، 
امیدواریــم بتوانیم با تثبیــت قیمت ها و 
ثبات نرخ ارز با هر قیمتی آرامش و امنیت 
اقتصادی به فعال اقتصــادی برگردانیم و 
دغدغه ای بابت تامین مــواد اولیه و مواد 
 مجدد کاالهایی که قصد فــروش دارند را

 نداشته باشیم.
وی بیان کــرد: گاهی  به صورت انگشــت 
شمار در سطح عرضه شاهد گران فروشی 
برخی کسبه هستیم، اما کلیت کار که بعضا 
موجب تقاضــای کاذب در بازار می شــود 
سیاســت گذاری و زمان بندی نادرست در 
توزیع کاالهاســت که مثال کاالیــی در بازار 
نایاب می شود بعد از اینکه تا دو یا سه برابر 
نیاز این محصول به بازار تزریق می شــود، 
باز این کاال نایاب اســت و شاهد نوسانات 

شدید قیمتی همان کاال خواهیم بود.
جهانگیری تاکید داشــت: امــروز ما اصال 
هیچ کمبودی در ارتباط با کاالهای اساسی 
نداریم و حتی برای برخی کاالهای اساسی 

بیش از یک سال ذخیره داریم. 

عکس: مهر
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آگهی

مفاد آراء
2/79 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 15242 - 1400/12/16 هيات  سوم خانم مليحه عبادی  به 
شناسنامه شماره 44528 کدملي 1280870877  صادره اصفهان فرزند  مهدی در 
ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 201 متر مربع از پالک شماره 345 فرعی 
از 6   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از  مالکيت  

متقاضی طبق صفحات 140 و 370 و 373 و 91 دفاتر 95 و 343 و 368 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08

م الف: 1300284  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/80 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15630 - 1400/12/23 هيات  اول آقای حميد محمدی 
اصفهانی  به شناسنامه شماره 972 کدملي 1285949765  صادره اصفهان فرزند  
جعفر در ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 305/37 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 8831 فرعی از 26   اصلي )قباًل پالک 368 فرعی از 26 اصلی بوده است(  
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از  مالکيت  امير محمد 

جبار زارع از مورد ثبت صفحه 91 دفتر 67 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08

م الف: 1300172  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

2/81 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15339 - 1400/12/18 هيات  اول خانم اشرف ماهرانی 
برزانی  به شناسنامه شماره 95 کدملي 1290733041  صادره اصفهان فرزند  قاسم 
در ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 125/70 متر مربع قسمتی  از پالک 
شــماره 46 فرعی از 16   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از  مورد ثبت صفحه 409 دفتر 862 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08

م الف: 1300426  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
 مفاد آراء

2/82 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 14020 - 1400/11/24 هيات  دوم آقای عبدالحســين 
سلطانی رنانی  به شناسنامه شماره 172 کدملي 1290087903  صادره اصفهان 
فرزند  رحيم در پنج دانگ مشــاع از ششــدانگ يک باب ســاختمان  به مساحت 
231/97  متر مربع قســمتی از پالک شــماره 4363 فرعی از 18   اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از  مورد ثبت صفحه 172 دفتر 

850  امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08

م الف: 1300579  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/83 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

 نمايد. 
رديف 1- راي شماره 15663 - 1400/12/24 هيات  اول خانم زينب جان نثاری  
به شناسنامه شماره 1144 کدملي 1283450720  صادره اصفهان فرزند  علی در 8 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 177/42 متر مربع 
قسمتی از پالک شــماره 68 فرعی از 13   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  از  مالکيت  عصمت جان نثاری از مورد ثبت صفحه 384 

دفتر دو فرعی امالک
رديف 2- راي شماره 15661 - 1400/12/24 هيات  اول آقای حسن جان نثاری  
به شناسنامه شماره 8 کدملي 1290231559  صادره اصفهان فرزند  علی در 16 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 177/42 متر مربع 

قسمتی از پالک شــماره 68 فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  از  مالکيت  عصمت جان نثاری از مورد ثبت صفحه 384 

دفتر دو فرعی امالک
رديف 3- راي شماره 15662 - 1400/12/24 هيات  اول آقای عليرضا جان نثاری 
الدانی  به شناسنامه شماره 1498 کدملي 1283453967  صادره اصفهان فرزند  
علی در 16 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 177/42 
متر مربع قسمتی از پالک شماره 68 فرعی از 13   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از  مالکيت  عصمت جان نثاری از مورد ثبت صفحه 

384 دفتر دو فرعی امالک
رديف 4- راي شــماره 15665 - 1400/12/24 هيــات  اول خانم صديقه جان 
نثاری  به شناسنامه شــماره 971 کدملي 1283448981  صادره فرزند  علی در 8 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 177/42 متر مربع 
قسمتی از پالک شــماره 68 فرعی از 13   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  از  مالکيت  عصمت جان نثاری از مورد ثبت صفحه 384 

دفتر دو فرعی امالک
رديف 5- راي شماره 15664 - 1400/12/24 هيات  اول خانم فاطمه جان نثاری  
به شناسنامه شماره 970 کدملي 1283448971  صادره اصفهان فرزند  علی در 8 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 177/42 متر مربع 
قسمتی از پالک شــماره 68 فرعی از 13   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  از  مالکيت  عصمت جان نثاری از مورد ثبت صفحه 384 

دفتر دو فرعی امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08

م الف: 1300716  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/84 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صــادره هيئت موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضي 
وامالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي 
ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع صالح قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001688 مورخ 1400/12/15  موسسه غير 
تجاری خيريه فرهنگی مذهبی جواد االئمه عليه الســالم لنجان به شناســه ملی 
14008121440  نسبت به ششدانگ  يکباب خانه  به مساحت 285/27 متر مربع 
مفروز از پالک 107- اصلي واقع در  زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08

م الف: 1300396 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

2/85 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  5114 14006030200700 مورخ  30 / 10  / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سيدمهدی موســوی ممدی فرزند نوراله بشماره شناسنامه 9158 
وکدملی  1170090230 صادره از لنجان درسه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب 
انبار به مساحت 30 / 273 مترمربع پالک 33 فرعی از 408 اصلی واقع در گارماسه 
خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای فرج اله وغالمعلی رئيسی  محرزگرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08

م الف: 1299837 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

فقدان سند مالکیت
2/86 شــماره نامه: 140185602024001093 - 1401/02/05 نظر به اينکه 
سه  دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 4908/0 واقع در بخش 5 اصفهان به شماره 
چاپی سند تک برگی 498485 المثنی سری د سال 94 و شماره دفتر الکترونيکی 
139520302024019788 به نام آقای محسن باقری طادی به موجب سند انتقال 
قطعی 107085 مورخ 1394/02/13 دفترخانه اســناد رسمی 298 تهران سابقه 
ثبت و صدور سند مالکيت دارد و به موجب سند 9630- 1394/10/28 دفترخانه 
اسناد رســمی 1520 تهران در رهن بانک  حکمت ايرانيان قرار گرفته است و به 
موجب دستور شــماره 140005802003013048 مورخ 1400/10/23 صادره 
از اداره اجرای اســناد ذمه ای )ساير اســناد( اصفهان به نفع حسين مومنی دهقی 
بازداشت می باشد اعالم می دارد نامبرده  با ارائه درخواست 1401/000584 مورخ 
1401/01/10 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره 
يکتای 14000215581200412 و رمز تصديق 800619 و شماره ترتيب 13378 
مورخ 1400/12/28  به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 162 اصفهان رسيده است 
مدعی است که ســند مالکيت به علت جابجايی مفقود و درخواست صدور المثنی 
سند مالکيت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين 
نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت مذکور نزد خود می باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت 
يا سند معامله به اين اداره تســليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1308615 

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

2/87 شــماره نامه: 140185602024001082 - 1401/02/05 نظر به اينکه 
سه  دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 4908/4 واقع در بخش 5 اصفهان به شماره 
چاپی سند تک برگی 498483 المثنی سری د سال 94 و شماره دفتر الکترونيکی 
139520302024019790 به نام آقای محسن باقری طادی به موجب سند انتقال 
قطعی 107087 مورخ 1394/02/13 دفترخانه اســناد رسمی 298 تهران سابقه 
ثبت و صدور سند مالکيت دارد و به موجب سند 9630- 1394/10/28 دفترخانه 
اسناد رســمی 1520 تهران در رهن بانک  حکمت ايرانيان قرار گرفته است و به 
موجب دستور شــماره 140005802003013048 مورخ 1400/10/23 صادره 

از اداره اجرای اســناد ذمه ای )ساير اســناد( اصفهان به نفع حسين مومنی دهقی 
بازداشت می باشد اعالم می دارد نامبرده  با ارائه درخواست شماره 1401/00581 
مورخ 1401/01/10 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل 
شماره يکتای 14000215581200043 و رمز تصديق 330436 و شماره 13379 
مورخ 1400/12/28  به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 162 اصفهان رسيده است 
مدعی است که ســند مالکيت به علت جابجايی مفقود و درخواست صدور المثنی 
سند مالکيت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين 
نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت مذکور نزد خود می باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت 
يا سند معامله به اين اداره تســليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1308797 

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

2/88 شماره نامه: 140185602024001080 - 1401/02/05 نظر به اينکه سه  
دانگ مشاع از ششدانگ شماره پالک 4908/8 واقع در بخش 5 اصفهان به شماره 
چاپی سند تک برگی 498484 المثنی سری د سال 94 و شماره دفتر الکترونيکی 
139520302024019789 به نام آقای محسن باقری طادی به موجب سند انتقال 
قطعی 107086 مورخ 1394/02/13 دفترخانه اســناد رسمی 298 تهران سابقه 
ثبت و صدور سند مالکيت دارد و به موجب سند 9630- 1394/10/28 دفترخانه 
اسناد رســمی 1520 تهران در رهن بانک  حکمت ايرانيان قرار گرفته است و به 
موجب دستور شــماره 140005802003013048 مورخ 1400/10/23 صادره 
از اداره اجرای اســناد ذمه ای )ساير اســناد( اصفهان به نفع حسين مومنی دهقی 
بازداشت می باشد اعالم می دارد نامبرده  با ارائه درخواست 1401/00583 مورخ 
1401/01/10 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره 
يکتای 14000215581200411 و رمز تصديق 370802 و شماره  ترتيب 13377 
مورخ 1400/12/28  به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 162 اصفهان رسيده است 
مدعی است که ســند مالکيت به علت جابجايی مفقود و درخواست صدور المثنی 
سند مالکيت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين 
نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت مذکور نزد خود می باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت 
يا سند معامله به اين اداره تســليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1308873 

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

2/89 شماره نامه: 140185602024000990 - 1401/02/01 نظر به اينکه  سند 
مالکيت المثنی سه  دانگ از شش دانگ پالک ثبتی شماره 9 فرعی از 4908 اصلی  
واقع در بخش پنج اصفهان به نام محسن باقری طادی تحت شماره چاپی 498486 
د 94 دفتر الکترونيک 139520302024019787 ثبت و صادر و تســليم گرديده 
است  و به موجب سند رهنی شــماره 9630 مورخ 1394/10/28 دفترخانه 1520 
تهران در رهن بانک حکمت ايرانيان می باشد و يک مورد بازداشت دائم بموجب 
دستور شماره 140005802003013048 مورخ 1400/10/23 اداره اجرای اسناد 
اصفهان بازداشت می باشــد.  ســپس  نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده  1401/000572 مورخ 1401/01/10 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی 
که امضا شهود آن ذيل شماره 140002155812000414 مورخ 1401/01/10 
و رمز تصديق 760253 به گواهی دفترخانه 162 اصفهان رســيده اســت مدعی 
است که ســند مالکيت به علت جابجايی مفقود گرديده است و درخواست صدور 
المثنای سند مالکيت ملک فوق  را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1308930 مهدي شــبان مدير واحد ثبتي حــوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/90 شــماره نامه: 140185602024000997 - 1401/02/01 نظر به اينکه  
سند مالکيت ســه  دانگ از شش دانگ پالک ثبتی شــماره 490 فرعی از 2852 
اصلی  واقع در بخش پنج اصفهان ذيل ثبت 235306 در صفحه 209 دفتر امالک 
جلد 1270  به نام محسن باقری طادی تحت شــماره چاپی 434372 د 93 دفتر 
الکترونيک 139420302024027169 ثبت و صادر و تســليم گرديده است  و به 
موجب سند رهنی شــماره 9792 مورخ 1394/12/04 دفترخانه 1520 تهران در 
رهن بانک حکمت ايرانيان می باشــد و يک مورد بازداشــت دائم بموجب دستور 
شــماره 140005802003013048 مــورخ 1400/10/23 اداره اجرای اســناد 
اصفهان بازداشت می باشد.  سپس  نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده  
1401/000568 مورخ 1401/01/10 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که 
امضا شهود آن ذيل شــماره 140002155812000402 مورخ 1401/01/10 به 
گواهی دفترخانه 162 اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت 
جابجايی مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق  
را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله 
به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1308946 مهدي شبان مدير 

واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/91 شــماره نامه: 140185602024001006 - 1401/02/01 نظر به اينکه  
سه  دانگ از شش دانگ پالک ثبتی شــماره 492 فرعی از 2852 اصلی  واقع در 
بخش پنج اصفهان ذيل ثبت 235307 در صفحه 212 دفتر امالک جلد 1270  به 
نام محسن باقری طادی تحت شماره چاپی 434373 د 93 ثبت و صادر و تسليم 
گرديده است  و به موجب سند رهنی شماره 9792 مورخ 1394/12/04 دفترخانه 
1520 تهران در رهن بانک حکمت ايرانيان می باشــد و يک مورد بازداشت دائم 
بموجب دســتور شــماره 140005802003013048 مورخ 1400/10/23 اداره 
اجرای اســناد اصفهان بازداشت می باشــد.  ســپس  نامبرده  با ارائه درخواست 
کتبی به شــماره وارده  1401/000571 مورخ 1401/01/10 به انضمام دو برگ 
استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره 140002155812000403 مورخ 
1401/01/10 به گواهی دفترخانه 162 اصفهان رسيده است مدعی است که سند 
مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای سند 
مالکيت ملک فوق  را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل 

ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ 
انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1308964 

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

2/92 شماره نامه: 140185602024000924 - 1401/01/31 نظر به اينکه سه  
دانگ مشاع از ششدانگ سند مالکيت شــماره پالک 272 فرعی از 2853 اصلی 
واقع در بخش 5 اصفهان به شــماره صفحه 257 دفتر 1277 امالک به شــماره 
ثبت 236728 و  شماره چاپی سند تک برگی 434374  سری د سال 93 و شماره 
 دفتر الکترونيکی 139420302024026999 به نام آقای محســن باقری طادی
) به موجب سند انتقال قطعی 198337 مورخ 1394/09/07 دفترخانه اسناد رسمی 
71 اصفهان(  سابقه ثبت و صدور سند مالکيت دارد و به موجب سند 9792 مورخ  
1394/12/04 دفترخانه اسناد رسمی 1520 تهران در رهن بانک  حکمت ايرانيان 
قرار گرفته اســت و به موجب دستور شــماره 140005802003013048 مورخ 
1400/10/23 صادره از اداره اجرای اسناد ذمه ای )ســاير اسناد( اصفهان به نفع 
حسين مومنی دهقی بازداشت می باشد اعالم می دارد نامبرده  با ارائه درخواست 
1401/000580 مورخ 1401/01/10 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که 
امضا شهود آن ذيل شــماره يکتای 1400021558120000405 و رمز تصديق 
491899 و شماره ترتيب  13371 مورخ 1400/12/28  به گواهی دفترخانه اسناد 
رسمی 162 اصفهان رسيده اســت مدعی است که سند مالکيت به علت جابجايی 
مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکيت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره 
يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
مذکور نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1309019 مهدي شبان مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/93 شــماره نامه: 140185602024000976 - 1401/02/01 نظر به اينکه 
سه  دانگ مشاع از ششدانگ ســند مالکيت شــماره پالک 273 فرعی از 2853 
اصلی واقع در بخش 5 اصفهان  به شــماره صفحه 533 دفتــر 1257 امالک به 
شماره ثبت 236418 و شماره چاپی سند تک برگی 434371  سری د سال 93 و 
شــماره دفتر الکترونيکی 139420302024026996 به نام آقای محسن باقری 
طادی  به موجب سند انتقال قطعی 198337 مورخ 1394/09/07 دفترخانه اسناد 
رسمی 71 اصفهان  سابقه ثبت و صدور سند مالکيت دارد و به موجب سند 9792 
مورخ  1394/12/04 دفترخانه اسناد رسمی 1520 تهران در رهن بانک  حکمت 
ايرانيان قرار گرفته است و به موجب دســتور شماره 140005802003013048 
مورخ 1400/10/23 صادره از اداره اجرای اســناد ذمه ای )ساير اسناد( اصفهان 
به نفع حسين مومنی دهقی بازداشت می باشد ســپس نامبرده  با ارائه درخواست 
1401/000579 مورخ 1401/01/10 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که 
امضا شــهود آن ذيل شــماره يکتای 140002155812000404 و رمز تصديق 
962081 و شماره ترتيب  13370 مورخ 1400/12/28  به گواهی دفترخانه اسناد 
رسمی 162 اصفهان رسيده اســت مدعی است که سند مالکيت به علت جابجايی 
مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکيت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره 
يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
مذکور نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1309028 مهدي شبان مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/94 شماره نامه: 140185602024000913 - 1401/01/30 نظر به اينکه سه  
دانگ مشاع از ششدانگ سند مالکيت شــماره پالک 267 فرعی از 2853 اصلی 
واقع در بخش 5 اصفهان  به شماره صفحه 212 دفتر 1468 امالک به شماره ثبت 
275717 و شماره چاپی سند تک برگی 998265  سری ب سال 93 و شماره دفتر 
الکترونيکــی 139420302024005300 به نام آقای محســن باقری طادی  به 
موجب ســند انتقال قطعی 107122 مورخ 1394/02/13 دفترخانه اسناد رسمی 
298  تهران  ســابقه ثبت و صدور ســند مالکيت دارد و به موجب دستور شماره 
140005802003013048 مورخ  1400/10/23 صادره از اداره اجرای اســناد 
ذمه ای )ساير اسناد( اصفهان به نفع حسين مومنی دهقی و بموجب دستور شماره 
140009990045872255 مورخ 1400/12/16 صادره از شعبه 24 بازپرسی )ويژه 
نيابت( دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  بازداشت می باشد سپس نامبرده  با ارائه 
درخواســت 1401/000581 مورخ 1401/01/10 به انضمام دو برگ استشهاديه 
محلی که امضا شهود آن ذيل شــماره يکتای 140002155812000406 و رمز 
تصديق 921715 و شــماره ترتيــب  13372 مــورخ 1400/12/28  به گواهی 
دفترخانه اسناد رسمی 162 اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيت به 
علت جابجايی مفقود و درخواســت صدور المثنی سند مالکيت را نموده  لذا مراتب  
به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود 
ســند مالکيت مذکور نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1309009 مهدي شبان مدير واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

اعالم مفقودی 
ســواری  خــودروی  رهــن  فــک  نامــه   اصــل 
 هاچ بک سیســتم جــک تیــپ S5  - AT     مــدل 1397 
 بــه رنــگ ســفید - روغنــی  بــه شــماره پــاک 
 HFC4GA31DJ0000919 ایران 67-548  ج 93 و شماره موتور
و شماره شاسی NAKSH7329JB155151 و شناسه ملی 
خودرو IRLD97R23IQ155151 به نام مهدی امینی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



پنجشنبه 08 اردیبهشت  1401 / 26 رمضان 1443 / 28 آوریل  2022 / شماره 3516
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

 3۷ درصد مردم اصفهان هر 3 دوز واکسن کرونا را 
دریافت کرده اند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: ۳۷ درصد ازمردم شهرستان های تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هر سه  دوز  واکسن کرونا را دریافت کرده اند.پژمان عقدک با اشاره 
به آخرین وضعیت واکسیناسیون در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
اظهار داشت: در حال حاضر ۸۵ درصد از شهروندان ۱۲ سال به باال در این شهرستان ها یک دوز و ۷۶ 
درصد دو  دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند.وی با تاکید بر اینکه تنها ۳۷ درصد از شهروندان ۱۲ 
سال به باال در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سه  دوز  واکسن کرونا 
را دریافت کرده اند، ادامه داد: شهروندان باید توجه داشته باشند که برای افول شدید کرونا در استان 
نیاز به دریافت هر سه  دوز واکسن کروناست.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه 
از همه انواع واکسن کرونا در مراکز واکسیناسیون اصفهان موجود اســت، ابراز داشت: خانه های 
سالمت نسبت به امر واکسیناسیون مشغول هستند.وی با بیان اینکه میزان واکسیناسیون روزانه 
در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به یک هزار نفر در روز رسیده است، 
ابراز داشت: با توجه به بازگشایی مدارس، اســتقبال گروه های سنی ۹ تا ۱۱ سال از واکسیناسیون 

کرونا خوب بوده است.

سهمیه ایثارگران در حج مشخص شد
شورای هماهنگی بعثه و حج سهمیه اختصاص یافته به ایثارگران در حج امسال را اعالم کرد و از تشکیل 
ستادی برای سرعت بخشیدن به پیگیری ها درباره حج ۱۴۰۱ خبر داد.سیدصادق حسینی با اشاره به 
تالش های انجام شده برای افزایش سهمیه زائران ایرانی در حج پیش رو، اظهار کرد: در حال رایزنی 
با مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری و هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران هستیم تا به تعداد کافی 
پروازهای حج تامین شود و مدت اقامت زائران در سرزمین وحی طوالنی نشود.رییس سازمان حج 
و زیارت به فعال شدن کمیته های مسکن، حمل و نقل، تغذیه و تدارکات و نرخ گذاری اشاره کرد و از 
تشکیل ستاد حج برای پیگیری سریع تر امور حج آینده خبر داد.همچنین اکبر رضایی، معاون حج 
و عمره ســازمان حج و زیارت درباره اســتخراج آمار و اطالعات زائران حج پیش رو و دکتر سیدعلی 
مرعشی، رییس مرکز پزشکی حج و زیارت درباره ساختار این مرکز و نحوه معاینات پزشکی زائران 
حج آینده توضیحاتی داد.معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت: برای اعزام ایثارگران به حج 
تمتع ۱۹۰۰ نفر سهمیه اختصاص یافته است. این در حالی اســت که مدیرکل امور ورزشی و اردویی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران از سازمان حج و زیارت درخواست کرده بود ۲۴۰۰ سهمیه حج به ایثارگران 

اختصاص داده شود.

نقش تجهیزات و ایمنی خودرو در پیشگیری از حوادث رانندگی
رییس پلییس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: تجهیزات و ایمنی خودرو نقش مهمی در 
پیشگیری از حوادث رانندگی دارد.ســرهنگ محمدرضا محمدی اظهار کرد: وقتی صحبت از ایمنی 
خودرو می شود فقط ایمنی بعد از وقوع تصادف مد نظر نیست، البته این بحث بسیار اهمیت دارد.وی 
افزود: خودرویی که در زمان عکس العمل راننده برای پرهیز از تصادف در مواجهه با خطر سیستم های 
ترمز، فرمان و تعلیق حداقل استاندارد های الزم را ندارد و به راننده نه تنها کمکی نمی کند بلکه گاهی 
وقوع تصادف را تسهیل می کند،  باید بیشتر  مد نظر خودروسازان باشد.به گفته سرهنگ محمدی، 
وقتی مشتری هزینه ترمز ضد قفل، هزینه  کیسه هوا و هزینه های یک خودروی روز دنیا را پرداخت 
می کند بی انصافی است که وقتی نیاز به استفاده از این تجهیزات پیدا می کند کارایی نداشته باشند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: وجود تجهیزات و باال بودن ایمنی خودرو قبل 
از زمان وقوع حادثه، تاثیر بسزایی در کاهش حوادث و تصادفات دارد.

به راه افتادن پویش های همگانی از جمع آوری ته سیگار تا تمیز کردن زاینده رود با قایق؛ اتفاق های خوشایندی که محیط زیست را نجات خواهد داد

سهم مردم در پاکی شهر

وقتی وارد اصفهان می شوی آنچه چشم  پریسا سعادت
را می نوازد شــهری پاک و عاری از زباله 
اســت. تمیزی حاصل بیش از دو دهــه برنامه ریزی شــهرداری و 
نهادهای ذی ربط برای فرهنگ سازی در زمینه جمع آوری زباله و البته 
پیش تر حاصل تمیزی ذاتی ما اصفهانی ها و حساسیت مان نسبت 

به محل زندگی مان است. 
حاال در شهری زندگی می کنیم که اگر چه بی مهری و جفای زیادی از 
تاراج منابع طبیعی دیده است؛ اما اغلب مردم دوستدار و حافظ محیط 
زیست هستند.  در پارک خانواده ها حواس شان هست فرزندان شان 
درخت ها را نشکنند و در سطح شهر به جز موارد معدود، ریختن زباله 
در اماکن عمومی بسیار کم اســت و این چهره شهر را در نگاه اول زیبا 
کرده اســت؛ اما دقیق تر که نگاه کنیم جوی ها و معابر هنوز از آشغال 
های ریز ریز عابران پاک نیست. ته سیگار شاید اصلی ترین شیء رها 
شــده در کوچه و خیابان باشــد.زباله های کوچکی که اثرات زیان بار 
بزرگی دارند و  مدت هاست به عنوان بزرگ ترین پسماندهای مضر در 

طبیعت شناخته می شوند. 
شــاید به ظاهر موضوع مهمی به نظر نرســد، اما همین شیء کوچک 

یکی از آالینده های اصلی طبیعت با آسیب هایی مخرب تر از پالستیک 
است که سموم آن مســتقیم وارد خاک و آب شده و حیات جانداران 
و ازجمله انســان ها را به خطر می اندازد.  در حاشیه رودخانه البته در 
روزهای معدودی که آبی در آن جاری باشــد، معموال آشغال هایی در 
کناره آب دیده می شــود؛ پالستیک و ســایر زباله هایی که می تواند 

منابع آبی را مسموم کند. 
فعالیت های محیط زیســتی بــه راه افتــاده در ماه هــای اخیر اما 
نوید می دهد که بــه زودی همین آالینده های بــه ظاهر کوچک هم 
از چهره شــهر پاک خواهند شــد؛ در واقع اینها حرکت هایی اســت  
که ظاهر تمیــز اصفهان را صیقلی تــر خواهد کــرد.در روزهای نوروز 
اقدام خودجوش یک دوســتدار محیط زیســت مبنی بر جمع آوری 
ته ســیگار به عنوان یکــی از خطرنــاک ترین آالینده هــای محیط 
زیســت از خیابان های اصلی شــهر،  کلید خورد و بازتاب های بسیار 
خوبی داشــت.به تازگی از هم جمعی از اعضای هیئت قایق ســواری 
اســتان، زاینده رود را از زباله های سرگردان پاکســازی کردند و چه 
 اتفــاق های خوب و دلنشــینی در قالــب این حرکت ها برای شــهر 

خواهد افتاد.

 این کار البته در شهرستان های استان هم انجام شده و نتیجه چنین 
اقداماتی است که تازه نشان می دهد در شهر ما اصفهان که به پاکیزگی 
مشهور است تا چه حد زباله های پنهان زیان آور برای طبیعت ریخته 
شده است. تنها در یک حرکت ۲۵ تن ته سیگار در برنامه ای که از سوی 
سازمان مردم نهاد »محافظان طبیعت شــاد« در عید انجام گرفت، از 

چهار باغ جمع آوری شد.
 خبر خوب اینکه مدیر این سازمان اعالم کرده است قرار است که این 
پویش دائمی شود و شــهر اصفهان را به عنوان اولین شهر خالی از ته 
سیگار در کشــور معرفی کنیم. حرکتی که می تواند روزی »فرهنگ« 
شــود. فرهنگی که می بایســت دنیا را نجات دهد و شــاید از همین 
اقدامات کوچک شروع شــود. حاال کم کم روزهایی می رسد که مردم 
در شهر اصفهان خودشــان بدون انتظار از دیگری برای داشتن محیط 
زیستی سالم پیش قدم می شــوند.  اقدامی که شاید در آینده باعث 
شود آالیندگی ته سیگار و زباله های رها شده در آب از سوی دولت به 
رسمیت شناخته شده  و مانند ســایر کشورها محل های ویژ ای برای 
جمع آوری آنها در نظر گرفته شود. راهی روشن که آینده ای سبز برای 

ایران خواهد ساخت.

تنها در یک حرکت 25 تن ته سیگار در برنامه ای که از 
سوی سازمان مردم نهاد »محافظان طبیعت شاد« در 
عید انجام گرفت، از چهار باغ جمع آوری شد. خبر خوب 
اینکه مدیر این سازمان اعالم کرده است قرار است که 

این پویش دائمی شود

با مسئولان جامعه

مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان خبر داد:

نیاز 300 هزار تبعه خارجی در اصفهان به واکسیناسیون سرخک
مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشــت استان اصفهان گفت: پیش بینی ما این اســت که ۳۰۰ هزار فرد ۹ ماه تا ۳۰ سال تبعه خارجی در اصفهان نیاز به 
پوشش واکسیناسیون سرخک دارند.رضا فدایی با اشــاره به آخرین وضعیت شیوع سرخک در استان اصفهان اظهار داشــت: تاکنون موردی از ابتال به این 

بیماری در استان اصفهان گزارش نشده است.
وی با بیان اینکه به دلیل پوشــش باالی واکسیناســیون کودکان ایرانی ایمنی خوبی در برابر ســرخک داریــم، افزود: در این زمینه تیم های ثابت و ســیار 
واکسیناسیون افراد ۹ ماه تا ۳۰ سال اتباع خارجی را در دستور کار قرار داده اند. مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه پیش 
بینی ما نیاز به واکسیناسیون ۳۰۰ هزار تبعه خارجی ۹ ماه تا ۳۰ سال در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است، ادامه داد: تیم های 
سیار این افراد را شناسایی و واکسینه خواهند کرد.فدایی در ادامه با اشاره به بیماری سالک نیز افزود: بیماری سالک بیماری بومی در استان اصفهان است. 

این بیماری بیشتر در شهرستان های اصفهان، شاهین شهر، برخوار و نطنز مشاهده می شود.

معاون آموزشی اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان:

حقوق معلمان حق التدریس پرداخت می شود
معاون آموزشی اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان گفت: حق التدریس معلمان به همت دولت و مجلس ســیزدهم از فروردین ماه ۱۴۰۰ با حقوق ماهانه 
آنان پرداخت می شود. ســید احمدرضا بنی لوحی در مراسم تکریم، و معارفه رییس جدید آموزش و پرورش بویین میاندشــت با بیان اینکه مدرسه سنگر تعلیم 
و تربیت است و مراسم تودیع و معارفه در آموزش و پرورش یعنی »سنگر ســپاری«، اظهار کرد: در چرخش مدیران آموزش و پرورش و آموزش عالی نباید نگاه 
سیاسی شود.وی با بیان اینکه زمانی دشمن به تصاحب سرزمین ایران چشم طمع داشت، اما اکنون دشمن با تمام توان فکر و اندیشه و اعتقادات دانش آموزان 
را هدف گرفته است، افزود: جریان انحرافی و فتنه در داخل و خارج کشــور با چهره های مختلف فکر و اندیشه دانش آموزان را هدف گرفتند.معاون آموزشی اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: آموزش و پرورش ســنگر تعلیم و تربیت اســت و ضرورت دارد تمام ظرفیت بویین میاندشت در کمک به آموزش و 
پرورش برای تربیت دانش آموزانی هم تراز با انقالب بسیج شــوند.رییس جدید آموزش و پرورش بویین میاندشت، سند تحول بنیادین را نصب العین قرار دهد 

و از ظرفیت نیروهای انقالبی استفاده کند.

فقدان سند مالکیت
2/95 شماره نامه: 140185602024000985 - 1401/02/01 نظر به اینکه سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی  189/42 واقع در بخش پنج ثبت 
اصفهان  ذیل ثبت 201378 در صفحه 560 دفتر امالک جلد 1078 به نام محسن 
باقری طادی تحت شماره چاپی مسلسل 576835 ثبت و سند برگی صادر و تسلیم 
گردیده است و   به موجب سند رهنی شماره 9519 مورخ 1394/09/17 دفترخانه 
1520 شــهر تهران در رهن بانک حکمت ایرانیان می باشــد و به  موجب دستور 
شــماره 140005802003013048 مورخ 1400/10/23 اداره اجرای اسناد ذمه 
ای اصفهان بازداشت می باشد، ســپس نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده  1401/000574 مورخ 1401/01/10 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره 13374 و رمز تصدیق 881350 مورخ 1400/12/28  
به گواهی دفترخانه  162 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به 
علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک 
فوق  را نموده  است لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1308982 

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

2/96 شــماره نامــه: 140185602024000873 - 1401/01/30 نظر به اینکه 
سه دانگ مشاع از ششدانگ ســند مالکیت شــماره پالک 7 فرعی از 189 اصلی 
واقع در بخش 5 اصفهان به شــماره صفحه 329 دفتر 169 امالک به شماره ثبت 
20911 و شــماره چاپی ســند تک برگی 576832 سری د ســال 91 به نام آقای 
محسن باقری  طادی  به موجب ســند انتقال قطعی 22505 مورخ 1393/05/21 
دفترخانه اسناد رســمی 146 اصفهان سابقه ثبت و صدور ســند مالکیت دارد و به 
موجب سند 9519 مورخ 1394/09/17 دفترخانه اســناد رسمی 1520 تهران در 
رهن بانک حکمت ایرانیان قرار گرفته اســت و به موجب دســتور نامه به شماره 
 140005802003013048 مــورخ 1400/10/23 اداره اجــرای اســناد ذمه ای 
)ســایر اســناد( اصفهان بازداشــت گردید ســپس نامبرده  با ارائه درخواســت  
1401/000577 مورخ 1401/01/10 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا 
شهود آن ذیل شماره شناســه یکتای  140002100812000409 و رمز تصدیق 

411167 و شماره ترتیب 13375  مورخ 1400/12/28  به گواهی دفترخانه  اسناد 
رسمی 162  اصفهان رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت به علت جابجایی 
مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت  را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1308986 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/97 شــماره نامــه: 140185602024000927 - 1401/01/30 نظر به اینکه 
سه دانگ مشاع از ششدانگ سند مالکیت شــماره پالک 43 فرعی از 189 اصلی 
واقع در بخش 5 اصفهان به شماره صفحه 206 دفتر 1129 امالک به شماره ثبت 
2207123 و شماره چاپی سند تک برگی 576831 ســری د سال 91 به نام آقای 
محسن باقری  طادی  به موجب ســند انتقال قطعی 22507 مورخ 1393/05/21 
دفترخانه اسناد رســمی 146 اصفهان سابقه ثبت و صدور ســند مالکیت دارد و به 
موجب سند 9519 مورخ 1394/09/17 دفترخانه اســناد رسمی 1520 تهران در 
رهن بانک حکمت ایرانیان قرار گرفته اســت و به موجب دســتور نامه به شماره 
 140005802003013048 مــورخ 1400/10/23 اداره اجــرای اســناد ذمه ای
 )ســایر اســناد( اصفهان بازداشــت گردید ســپس نامبرده  با ارائه درخواســت  
1401/000578 مــورخ 1401/01/10 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شــماره شناســه یکتای  1400021558120000410 و 
رمز تصدیق 840984 و شــماره ترتیب 13376  مــورخ 1400/12/28  به گواهی 
دفترخانه  اسناد رسمی 162  اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت به 
علت جابجایی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت  را نموده  لذا مراتب  به 
 استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1308988 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان

فقدان سند مالکیت
2/98 شماره نامه: 140185602024000991 - 1401/02/01 نظر به اینکه سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی  189/44 واقع در بخش پنج ثبت 
اصفهان  ذیل ثبــت 198270 در صفحه 92 دفتر امالک جلــد 1064 به نام آقای 
محسن باقری طادی تحت شماره چاپی مسلسل 576834 ثبت و سند برگی صادر 
و تسلیم گردیده است و   به موجب سند رهنی شــماره 9519 مورخ 1394/09/17 
دفترخانه 1520 شــهر تهران در رهن بانک حکمت ایرانیان می باشد و به  موجب 
دستور شماره 140005802003013048 مورخ 1400/10/23 اداره اجرای اسناد 
ذمه ای اصفهان بازداشت می باشد، سپس نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده  1401/000575 مورخ 1401/01/10 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره 13373 و رمز تصدیق 451533 مورخ 1400/12/28  
به گواهی دفترخانه  162 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به 
علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک 
فوق  را نموده  است لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1308968 

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

2/99 شماره نامه: 140185602024001003 - 1401/02/01 نظر به اینکه سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی  189/45 واقع در بخش پنج ثبت 
اصفهان  ذیل ثبت 203988 در صفحه 170 دفتر امالک جلد 1098 به نام محسن 
باقری طادی تحت شماره چاپی مسلسل 576830 ثبت و سند برگی صادر و تسلیم 
گردیده است و   به موجب سند رهنی شماره 9519 مورخ 1394/09/17 دفترخانه 
1520 شــهر تهران در رهن بانک حکمت ایرانیان می باشــد و به  موجب دستور 
شماره 140005802003013048 مورخ 1400/10/23 اداره اجرای اسناد ذمه ای 
اصفهان بازداشت می باشد، سپس نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده  
1401/000573 مورخ 1401/01/10 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا 
شهود آن ذیل شماره 13367 مورخ 1400/12/28  به گواهی دفترخانه  162 اصفهان 

رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق  را نموده  است لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1309032 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/100 شماره نامه: 140185602024000884 - 1401/01/30 نظر به اینکه سه 
دانگ مشاع از ششدانگ سند مالکیت شماره پالک 8 فرعی از 189 اصلی واقع در 
بخش 5 اصفهان به شماره صفحه 418 دفتر 167 امالک به شماره ثبت 20603 و 
شماره چاپی سند تک برگی 576833 سری د سال 91 به نام آقای محسن باقری  
طادی  به موجب ســند انتقال قطعی 22504 مورخ 1393/05/21 دفترخانه اسناد 
رسمی 146 اصفهان سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد و به موجب سند 9519 
مورخ 1394/09/17 دفترخانه اسناد رســمی 1520 تهران در رهن بانک حکمت 
ایرانیان قرار گرفته اســت و به موجب دســتور 140005802003013048 مورخ 
1400/10/23 اداره اجرای اسناد ذمه ای )سایر اسناد( اصفهان بازداشت گردید سپس 
نامبرده  با ارائه درخواست  1401/00576 مورخ 1401/01/10 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره یکتای  140002100812000415 
و رمز تصدیق 290071 و شــماره ترتیب 13381  مورخ 1400/12/28  به گواهی 
دفترخانه  اسناد رسمی 162  اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت به 
علت جابجایی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت  را نموده  لذا مراتب  به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
 م الف: 1308992 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان



بازیکن سابق سپاهان:

شکست سپاهان باور کردنی نیست!
بازیکن سابق سپاهان می گوید این تیم در آستانه یک تصمیم گیری بزرگ قرار گرفته است.احمد جمشیدیان درباره شکست سنگین سپاهان مقابل الدحیل قطر 
اظهار کرد:  شکست ۵ بر ۲ باور کردنی نیست. سپاهان در نیم ساعت ابتدایی می توانست تکلیف بازی را مشخص کند؛ اما ناباورانه بازی از دست شان خارج شد. من 
احساس می کنم هر دو تیم در فاز دفاعی بی مسئولیت و پر اشتباه ظاهر شدند. بازی بیشتر شبیه به بسکتبال بود. سپاهان می توانست با نتیجه ای پر گل الدحیل را 
شکست دهد؛ اما نتیجه عجیبی رقم خورد. بعضی از بازیکنان سپاهان شرایط را درک نکردند و بی تفاوت و بی مسئولیت بازی کردند.وی  ادامه داد: در ضربات آخر و 
در یارگیری از لحظه اول تا آخر بازی خوب کار نکردند و هضم این نتیجه برای من بسیار سخت است. به نظر من بعد از دو سال که محرم نویدکیا با این تیم دارد کار می 
کند، وقتش است که بگوییم برخی از بازیکنان در حد و اندازه های سپاهان نیستند و نمی دانند در چه سطحی از آسیا دارند بازی می کنند. به نظر من هیچ تفاوتی بین 
کرسپو و نویدکیا نبود و سپاهان خیلی بهتر بازی می کرد؛ اما تفاوت را بازیکنان خارجی الدحیل تعیین کردند. آن ها با چهار بازیکن خارجی خود توانستند سپاهان را 
شکست دهند.جمشیدیان اضافه کرد: متاسفم چنین نتیجه ای رقم خورد. فوتبال به همه ثابت کرده که ابتدا نباید گل بخورید و بعد گل بزنید. هرچقدر در خط حمله 
پرتالش باشید؛ اما در خط دفاع استحکام الزم را نداشته باشید، اتفاقات خوبی رقم نمی خورد. سپاهان در آستانه تصمیم گیری بزرگ قرار گرفته است و شاید اکنون 

زمان این تصمیم بزرگ است. باید کالبد شکافی گسترده صورت بگیرد و با این روحیه ادامه لیگ هم برای شان طاقت فرسا خواهد بود.
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افسوس »گواردیوال« از فرصت سوزی شاگردانش برابر رئال
سرمربی منچسترسیتی به فرصت های زیادی که تیمش برابر رئال مادرید در لیگ قهرمانان از دست 
داد، واکنش نشان داد.منچسترسیتی و رئال مادرید بامداد چهارشنبه در چارچوب دور رفت مرحله 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه اتحاد منچستر به مصاف هم رفتند که در پایان یک دیدار 
جذاب و دیدنی، سیتی با نتیجه ۴ بر ۳ رئال مادرید را شکست داد. اما پپ گواردیوال از فرصت های از 
دست رفته منچسترسیتی در دیدار برابر رئال مادرید ابراز ناراحتی کرد. گواردیوال به BT Sport گفت: 
این یک بازی فوق العاده برای هر دو طرف بود. ما کارهای خوبی انجام دادیم. متاسفانه ۳ گل خوردیم 
و نتوانستیم بیشتر گل بزنیم. کاری که ما با توپ و بدون توپ انجام دادیم یعنی ایجاد موقعیت ها 

فوق العاده بود. ما یک بازی فوق العاده مقابل یک تیم بسیار خوب انجام دادیم. 
 

3 گزینه سرشناس برای هدایت تیم ملی فوتبال عراق
فدراسیون فوتبال عراق برای انتخاب ســرمربی جدید تیم ملی فوتبال این کشور از بین سه گزینه 
سرشناس دست به انتخاب می زند.تیم ملی فوتبال عراق در انتخابی جام جهانی ۲0۲۲ نتوانست 
نتایج خوبی کسب کند. عراق در شرایط کنونی بدون مربی است و فدراسیون فوتبال این کشور در حال 
مذاکره با گزینه های سرشناسی برای قبول هدایت تیم است.رافائل بنیتس سرمربی سابق لیورپول، 
نونوسانتوس سرمربی سابق تاتنهام و پائولو فونسکا ســه مربی سرشناسی هستند که فدراسیون 

فوتبال عراق در حال مذاکره با آنهاست و در نهایت یکی از آنها هدایت تیم را برعهده خواهد گرفت.
 

قول »بنزما« به هواداران رئال: 

در بازی برگشت پیروز می شویم
کاپیتان رئال مادرید به هواداران این تیم قول داد که در بازی برگشت برابر منچستر سیتی جبران کنند و 
راهی فینال لیگ قهرمانان شوند.کریم بنزما در بازی برابر منچستر سیتی در نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا عملکرد خوبی از خود نشان داد، هر چند که رئال در نهایت بازنده این بازی شد.این بازی با نتیجه 
۴ بر ۳ به سود منچستر سیتی به پایان رسید و بنزما دو گل به ثمر رساند. کاپیتان رئال بعد از بازی گفت: 
شکست در هیچ شرایطی خوب نیست چرا که ما همواره به دنبال پیروزی هستیم. ما ناامید نمی شویم 

و تا پایان برای جبران و پیروزی جنگیدیم. هواداران برای رقم زدن یک شب سحرآمیز آماده باشند.
 

رکوردی خاص برای »وینیسیوس«
مهاجم برزیلی رئال مادرید با گلزنی در دیدار برابر منچسترسیتی توانست یک رکورد جدید را به نام 
خود به ثبت برساند.وینیسیوس جونیور در دیدار برابر منچسترسیتی بازی خوبی را به نمایش گذاشت. 
او توانست گل دوم رئال را با استارتی تماشایی به ثمر برساند، هر چند که رئال در نهایت بازنده این بازی 
شد.شبکه آماری اوبتا اعالم کرد که وینیسیوس با ۲۱ سال  و ۲۸۸ روز به کم سن و سال ترین بازیکن 

برزیلی تاریخ تبدیل شد که در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا موفق به گلزنی شد.
 

دامن زدن  به شایعات پیوستن »دیباال « به بارسلونا
دنی آلوز در دیدار با پائولو دیباال پیراهن بارسلونا را به او هدیه داد و پیراهن یوونتوس را از او دریافت 
کرد.  دنی آلوز که سابقه بازی در یوونتوس و هم تیمی بودن با پائولو دیباال را دارد، با انتشار پستی در 
اینستاگرام باعث واکنش کاربران در فضای مجازی شــد. قرارداد پائولو دیباال با یوونتوس در پایان 
فصل جاری به پایان می رسد و بیانکونری قرار نیســت قرارداد مهاجم آرژانتینی را تمدید کند.دنی 
آلوز با انتشار  تصاویری در اینستاگرامش نوشت :فوتبال تا همیشه یک هنر خوب و دیوانه است. ما 

همیشه در کنار هم خواهیم بود برادر. 

تبعات حذف تلخ طالیی پوشان از آسیا؛

در انتظار یک تصمیم بزرگ

دایــره  ترکش های شکســت تحقیرآمیز  امیرحسام رنگچیان 
ســپاهان برابر الدحیل قطر قطعا به حذف 
این تیم از آسیا محدود نخواهد شد.با وجود مسیر دشوار در آسیا، وقتی 
طالیی پوشان اصفهان برای حضور در جام باشگاه های آسیا عازم عربستان 
شدند تا در گروه مرگ رقابت ها با نمایندگان ازبکستان، قطر و عربستان 
میزبان رقابت کنند، کمتر هوادار این تیم تصور می کرد در پایان هفته ششم 

این رقابت ها، سپاهان با شکستی سنگین از گردونه رقابت ها کنار برود.
در حالی که اوضاع برای محرم و شــاگردانش خوب شروع شد و آنها با 
پیروزی ای همراه با چاشنی کامبک رقابت ها را آغاز کردند، از بازی دوم برابر 
الدحیل عواملی چون بدشانسی، نبود VAR و مهم تر از همه سردرگمی کادر 
فنی و بازیکنان این تیم دست به دست هم دادند تا یکی از پرمهره ترین 
تیم های تاریخ ســپاهان به راحتی از لیگ قهرمانان قاره کهن کنار برود.

تردیدی وجود ندارد که سپاهان فعلی بعد از سپاهان لیگ های نهم و دهم 
یکی از بهترین ورژن های این تیم در تاریخ لیگ برتر به شــمار می رود که 
در اکثر پست ها بهترین های ایران را به همراه یک جانشین سطح اول در 
ترکیبش جای داده است.بعد از دور شدن از کورس قهرمانی لیگ برتر و 
حذف در جام حذفی، تنها امید و دلخوشی هواداران سپاهان به رقابت های 
آسیایی بود که در کمال شگفتی ســپاهان این فرصت را نیز از دست داد.

حاال بعد از دوبار استعفای نافرجام محرم نویدکیا، سرمربی محبوب شهر 
اصفهان در سپاهان، این مربی بیشتر از هر زمانی تحت فشار قرار دارد. او 
که از فصل گذشته این فرصت را در اختیار داشته تا در فصل نقل و انتقاالت 
خودش بازیکنان مدنظرش را انتخاب کند و تیم اصطالحا با نظر خودش 
بســته شــده،  جای بهانه ای از نظر ظرفیت نیروی انســانی در تیمش 
ندارد.آنچه در نــگاه اول در خصوص محرم و اســتراتژی مربیگری اش 
تحسین برانگیز است، فوتبال رو به جلو و تهاجمی تیم این مربی است که 
باعث می شود هیچ تماشاگری از دیدن بازی های آن احساس نارضایتی 
نکند.اما وقتی کالن تر به موضوع نگاه می کنیم، محرم در دو فصل حضور 
تقریبی اش در ســپاهان ۶ جام را از دست داده است. بدون احتساب دو 
چمیپونزلیگ آسیا که قهرمانی تیم های ایرانی در آن نه یک کار معمولی که 
یک شگفتی به شمار می رود، بدون تردید هواداران سپاهان توقع داشتند 
نویدکیا با وجود ترکیب فوق العاده تیمش به نسبت سایر تیم های لیگ 
حداقل در یکی از چهار جام داخلی به قهرمانی می رسیدند. اتفاقی که به 
هر دلیلی رخ نداد تا محرم بیشترین فشار دوران مربیگری اش را تحمل 
کند.آنچه مسلم است نگاه محرم به ســپاهان و توقع او از این تیم شاید 
در مقطعی برای هواداران این تیم زیبا و مایه افتخار به نظر برســد، اما در 
درازمدت جواب نداده اســت. خصوصا آنجا که نویدکیا در یک مصاحبه 

مدعی شد ترجیح می دهد بین باخت و مســاوی، تیمش ببازد اما برای 
یک امتیاز تالش نکند. تفکری که اگر پارسال در سپاهان نویدکیا نمود پیدا 
نمی کرد این تیم با دو باخت کمتر و متعاقبا با دو تساوی بیشتر می توانست 
جشن قهرمانی لیگ بیستم را برگزار کند .کادر مدیریتی سپاهان و هواداران 
این تیم بیشتر از هر شخص دیگری برای اسطوره باشگاه خودشان صبر 
کردند؛ اما هنوز میوه صبرشان را نچیدند. البته که آنها تا همین جا هم به 
خاطر بازی های چشم نواز سپاهان تحت هدایت نویدکیا برای او و کادرش 
صبر کرده اند وگرنه هواداران تیمی که روزگاری شعار »حاال حاال قهرمانیم« 
سر می دادند، عادت به قهرمان نشدن ندارند.به هرحال بیشتر از هر زمان 
دیگری آشکار است که تیم ســپاهان به یک تغییر رویه بزرگ بعد از این 
ناکامی های متوالی و تلخ احتیاج دارد. تغییر رویه ای که یا باید توســط 
مدیران این تیم در خصوص کادر فنی سپاهان و اسطوره باشگاه شان اعمال 
شود، یا در اندیشه های تاکتیکی محرم و رویکرد صفر یا صدی او.هرچند 
فاصله کوتاه باقی مانده تا پایان فصل برای تغییر و تحول روی نیمکت این 
تیم زمان مناسبی به نظر نمی رسد، اما برای تمرین تغییر سبک مربیگری 
نویدکیا زمان خوبی اســت. در نهایت باید منتظر بمانیم تا مشخص شود 
تغییر بزرگ در این باشگاه بزرگ فوتبال ایران توسط کادر مدیریتی کلید 

می خورد، یا توسط شخص اول فوتبال اصفهان، محرم نویدکیا!

خبر روز

دبیر کلی که پسته و قالیچه خیلی دوست داشت! 
  پیتر والپان، دبیرکل اســبق کنفدراسیون فوتبال آســیا یکی از مدیران خوشــنام و بسیار فعال
  AFC بــود کــه محبوبیت زیــادی نزد فدراســیون های فوتبــال در قــاره کهن داشــت و البته

  از دوســتان بســیار صمیمی داریوش مصطفوی، رییس اســبق فدراســیون فوتبال ایران نیز 
به شمار می رفت.

روابط بسیار خوب داریوش مصطفوی و پیتر والپان باعث شده بود که برخی مشکالت بین المللی 
فوتبال ما به راحتی حل و فصل شود و فقط کافی بود داریوش خان یک تماس تلفنی با پیتر جان 
داشته باشد تا مشکالت ســرخابی ها، محرومیت ها و یا...برطرف  شود. والپان، تعامل خوبی با 
فدراسیون فوتبال ایران داشت و البته بعضی ها نیز به شوخی می گفتند عالقه بسیار زیاد دبیرکل 
مالزیایی به پسته ها و قالیچه های ایرانی باعث شــده بود که چندین سفر به ایران داشته باشد و 
البته بعضی وقت ها نیز فدراسیون فوتبال به پاس قدردانی از زحماتی که والپان در »ای اف سی« 

می کشید برایش پسته هم کنار می گذاشت.
  

رفتار عجیب گزینه مد نظر »یحیی« با سرخ ها؛ 

پرسپولیس فعال در آب نمک!
مدافع ملی پوش ایران طی سال های اخیر همیشه بحث پیوستنش به پرسپولیس وجود داشته 
است.در فصل نقل وانتقاالت امسال با پدیده منحصر به فردی به نام مرتضی پورعلی گنجی مواجه 
هســتیم. بازیکنی که همیشــه می گفت به زودی راهی یکی از دو تیم محبــوب پایتخت خواهد 
شد و اخیرا لطف کرد و از تیم مورد عالقه اش پرده برداشــت. او پرسپولیسی است و مدتی هم با 

سرخ پوشان تمرین کرد.
 با این حال وقتی همه فکر کردند به زودی با ســرخ ها قرارداد خواهد بست، گنجی گفت: »حاال 
شاید امسال نیایم، اما باالخره پرسپولیسی می شــوم.« این یعنی او باشگاه به این بزرگی را در 
آب نمک خوابانده و هنوز اولویتش این است که درصورت امکان قرارداد خارجی ببندد و دستمزد 
دالری بگیرد. اگر این اتفاق افتاد که او پیراهن پرســپولیس را برای آینده رزرو کرده، اگر هم نشد 

که با ژست تعصب قرارداد نجومی با قرمزها خواهد بست. بهتر از این؟
 

»بیرانوند« در نزدیکی  سپاهان
خطر ربودن بیرانوند توســط یکی از رقبای پرســپولیس وجــود دارد. علیرضــا بیرانوند تصمیم 

قطعی اش را برای بازگشت به لیگ ایران گرفته است. 
به طور کلی در اروپا به او خوش نگذشــت. بیرو در آنتورپ نیمکت نشین شد، به امیدبازی بیشتر 
به صورت قرضی راهی بواویشــتای پرتغال شــد، اما وضعش تغییری نکرد و حــاال دوباره باید 
به آنتورپ برگردد. او به وضوح نســبت به بازگشت به فوتبال ایران و مشــخصا حضور دوباره در 

پرسپولیس ابراز تمایل می کند.
 سرخ پوشان هم که به شدت با مشکل دروازه بانی مواجه هستند، منتظرند تا پنجره باز شود و بیرو 
را صید کنند. این وسط اما یک مشکل بزرگ وجود دارد؛ اینکه هنوز یک فصل از قرارداد بیرانوند با 
باشگاه بلژیکی باقی مانده و آنتورپ باید رضایت نامه او را صادر کند. اخیرا برخی رسانه های داخل 
کشور هزینه احتمالی پرســپولیس بابت جذب بیرانوند را حدود یک میلیون دالر تخمین زده اند 
که مسلما پرداخت آن خارج از توان ســرخ ها خواهد بود.  در چنین شرایطی اما یک خطر بزرگ 
پرسپولیس را تهدید می کند؛ اینکه بیرانوند هم به سرنوشت شــهریار مغانلو دچار شود و یکی از 
باشگاه های رقیب داخل کشــور او را از چنگ قرمزها دربیاورد. به هر حال پرسپولیس مشکالت 
مالی خاص خودش را دارد. آنتورپ هم اگــر ببیند بیرانوند چند مشــتری در ایران دارد، به این 
راحتی ها او را آزاد نخواهد کرد. مجموعه این مسائل کار باشگاه پرسپولیس را برای برگرداندن این 

دروازه بان ملی پوش دشوار می کند.

مستطیل سبز

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد:

فاصله کم بازی های 
آسیایی با قهرمانی جهان 
کارمان را سخت کرده است

ســرمربی تیم ملی کشــتی آزاد کشورمان 
اعتقاد دارد فاصله کم بازی های آســیایی با 
مســابقات قهرمانی جهان کار را برای کسب 
نتیجه دلخواه ســخت خواهــد کرد.پژمان 
درستکار درباره حساسیت های به وجود آمده 
برای بازی های آســیایی گفت: تجربه نشان 
داده در مسابقاتی که با فاصله نزدیک برگزار 
می شوند، نتیجه دلخواهی به دست نمی آید. 
امسال نیز از تمام دوره های قبل رقابت های 
قهرمانی جهان به بازی های آسیایی نزدیک تر 
اســت. ۳ موضوع در این مورد مطرح است؛ 
یکی موضوع خود کشتی گیران است که برای 
مسابقات جهانی انگیزه بیشتری دارند. دوم 
فدراسیون کشــتی به عنوان سیاست گذار و 
ســوم موضوع نظارت وزارت ورزش و کمیته 
المپیک است. باید قضیه به نوعی جلو برود 
که از هر ســه موضوع، بهره و برداشت های 
الزم را انجــام دهیم؛ اما متاســفانه این کار 
بسیار سخت اســت. آن افرادی که در رأس 
کار قرار دارند، سرمربی های دو تیم هستند؛ 
به همین دلیل، تمــام تالش مان را می کنیم 
تا هر سه محور یاد شــده، بهره الزم را ببرند.

سی و پنجمین دوره رقابت های کشتی آزاد 
بزرگساالن قهرمانی آسیا طی روز های ۳ و ۴ 
اردیبهشت ماه در شهر اوالن باتور مغلوستان 
برگزار شــد که در پایان تیم ایــران با ۶ مدال 
طال، یک نقره و یک برنز و کســب ۲0۱ امتیاز 
به عنــوان قهرمانی رسید.درســتکار گفت: 
مســابقات هدف ما، مســابقات صربستان 
و بازی های آسیایی اســت. به همین دلیل 
پیــش از اعالم ایــن چرخه، بــرای احیای 
مسابقات قهرمانی کشــور، اعالم کردیم که 
نفرات اول قهرمانی کشــور را به مســابقات 
قهرمانی آسیا می فرستیم. بازخوردی که من، 
مربی ها و فدراسیون از این تصمیم گرفتیم، 
این اســت که انگیزه جامعه کشــتی گیرانی 
که می خواهند لباس تیم ملی را بپوشــند یا 

پوشیده اند، بیشتر شده است.

هواداران این تیم بیشتر از هر شخص دیگری برای اسطوره 
باشگاه خودشان صبر کردند؛ اما هنوز میوه صبرشان را نچیدند. 
البته که آنها تا همین جا هم به خاطر بازی های چشم نواز 
سپاهان تحت هدایت نویدکیا برای او و کادرش صبر کرده اند 
وگرنه هواداران تیمی که روزگاری شعار »حاال حاال قهرمانیم« 

سر می دادند، عادت به قهرمان نشدن ندارند

فوتبال جهان

وز عکس ر

چهره ترسناک سرمربی 
طارمی در لحظه 

اعتراض!
بعد از شکســت پورتو برابر براگا، سرجیو 
کونسیسائو به شــدت نسبت به عملکرد 
داور بــازی یعنی هوگو میــگل معترض 
بــود؛ باختی کــه باعث شــد بــه روند 
شکســت ناپذیری تاریخی پورتو تحت 
هدایت سرجیو کونسیســائو پایان داده 
شود و از طرف دیگر کسب عنوان قهرمانی 

توسط این تیم را به تعویق بیندازد.

سرمربی ســپاهان گفت: خوش شــانس نبودیم 
و خودمــان هم باورمان نمی شــود انقــدر راحت از 
مسابقات کنار رفتیم.محرم نویدکیا پس از شکست 
۵ بــر ۲ تیمش مقابــل الدحیل اظهار کــرد: خودم 
هم باورم نمی شــود و نمی دانم چه بایــد بگویم. از 
موقعیت هایمان استفاده نکردیم. به خاطر همزمان 
نبودن بازی ها در این بازی ریسک کردیم. آمده بودیم 
بازی را ببریم و مجبور بودیم به خاطر شرایط ساعت 
برگزاری بازی ها و بازی بعدی التعاون، تفاضل گل مان 
را باال نگه داریم. تک موقعیت های حریف وارد دروازه 
ما می شــد و موقعیت های مــا وارد دروازه الدحیل 
نمی شــد؛ اما در نیمه دوم هر دو تیم موقعیت های 

یکسانی داشتند.
وی ادامه داد: متاســفانه بازی را واگذار کردیم و از 
همه هواداران عذرخواهی می کنم. همه مســئولیت 
شکست با من اســت و بازیکنانم همه تالش شان 
را انجام دادند. به آن ها خســته نباشــید می گویم. 
خودمان هم باورمان نمی شود انقدر راحت از مسابقات 
کنار رفتیم. در این بازی خوش شانس نبودیم. ما نیاز 
به برد داشتیم و بازیکنان بیش از حد اصرار می کردند 
که در ضربات آخر با دقت عمل کنند. بازیکنانم واقعا 
می خواســتند با تمام وجود به تیم شان کمک کنند؛ 
اما متاســفانه این دقت زیاد باعث از دســت دادن 
فرصت ها می شود.سرمربی سپاهان درباره میزبانی 

مسابقات گفت: این گونه بازیکنان را از بین می بریم 
و امیدوارم ســال آخر برگزاری مسابقات به صورت 
متمرکز باشد. این که مدت طوالنی بازیکنان در یک 
جا بمانند و یک نوع غذا بخورند و از خانواده دور باشند 
،بسیار ســخت اســت. باید به آن ها خسته نباشید 
بگویم. امیدوارم ســال بعد مثل گذشته برگزار شود 
و همه تیم ها به یک اندازه شانس داشته باشند و از 

میزبانی شان استفاده کنند. 

محرم نویدکیا:

 باورمان نمی شود که انقدر راحت از مسابقات کنار رفتیم
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اداره ای با یک تریلی عنوان و بدون دستاورد قابل توجه؛

مجری طرح های»شاید وقتی دیگِر« اصفهان!

صبح ها در مسیر آمدن به دفتر روزنامه با تابلوی  پریا پارسادوست 
اداره ای روبه رو می شوم که عنوان و شرح وظایف 
و به طور کلی دلیل شکل گیری و راه اندازی آن برایم عجیب است و جای سوال 

دارد؛  اداره ای با عنوان»طرح های زیربنایی استان اصفهان«. 
این اداره که درواقع یک سازمان دولتی محســوب می شود و از بودجه دولتی 
ارتزاق می کند، در خیابان سعادت آباد )بین خوانساری و مصلی( واقع شده و 
هربار دستی هم به سرو شکل ساختمان و نمای بیرونی آن می کشند و شکیل 

تر هم می شود. ) از نمای درونی ساختمان بی خبرم(
روزی که حکــم مدیرعاملی )مجــری( این اداره  توســط معــاون وزیر راه و 
شهرســازی به »علیرضا صلواتی« داده شــد، از او به عنوان مجری  طرح های 
زیربنایی استان از جمله  راه آهن سریع السیر تهران_قم_اصفهان، راه آهن برقی 
اصفهان_اهواز، راه آهن مبارکه_سفیددشت_شهرکرد، آزادراه های کنارگذر غربی 
و شــرقی اصفهان،  راه های اصلی و بزرگراهی واقع در استان اصفهان نام برده 
و خواسته شــد تا »ضمن اولویت بندی پروژه های مذکور و رعایت کلیه جوانب 
حقوقی، قانونی، فنی و اجرایی برنامه ریزی الزم برای تکمیل و اجرای طرح ها 

و پروژه ها، مطابق برنامه زمان بندی صورت گیرد.«
این حکم سال 98 صادر شــد، اداره آغاز به کار کرد و درحال حاضر وارد سومین 
سال فعالیت خود شده اما از روند طرح های زیربنایی استان که نام برده شد، 

چه خبر؟
کدام پروژه پیشرفت شــایانی داشته یا به سرانجام رســیده است؟ می شود 

گفت »هیچ کدام«!
همین چندروز پیش بود که صلواتی در گفت و گو با »ایرنا« اعالم کرد:»تکمیل 
5 طرح بزرگ عمرانی در اصفهان در اولویت است.« اولویت هایی که صلواتی از 
آنها نام برد، همان طرح ها و پروژه هایی اســت که سه سال قبل هم در اولویت 
بودند و هنوز به سرانجامی نرسیده اند فلذا همچنان در اولویتند! از جمله: قطار 
سریع السیر اصفهان - تهران، طرح قطار شهری، کنار گذر غرب و شرق اصفهان 
و احداث چند تونل بین اســتانی که مجری طرح ها گفته »در ســال جاری با 
جدیت دنبال می شود.« و البته نگفته که مگر در سال های قبل با جدیت دنبال 

نمی شدند؟!
علیرضا صلواتی وعده داده در سال جاری طرح های مدنظر و مورد اشاره همچنان 
در اولویت هستند و پیشرفت هایی خواهند داشت البته به شرطها و شروطها. وی 
درباره طرح کنار گذر غرب اصفهان گفت که تا حد فاصل میدان کرکوند شهرستان 
مبارکه ادامه پیدا کرده است و تکمیل این طرح تا جاده اصفهان - شیراز در دستور 

کار قرار دارد و به دنبال سرمایه گذار برای تکمیل آن هستند. 
درباره کنارگذر شــرق هم به گفته صلواتی، تنها ۶۳ کیلومتر از این طرح در سال 
گذشته به بهره برداری رسید و ۳۳ کیلومتر حد فاصل جاده باغ رضوان تا پلیس 

راه مبارکه- شیراز- اصفهان در حال انجام اســت و در بخش هایی هم منتظر 
دریافت مجوزهای زیســت محیطی هستند. اما قطار ســریع السیر اصفهان 
– تهران هم که به عنوان یکی از مهم ترین طرح های اســتانی از ســالیان دور 
تاکنون مطرح بوده و بارها اخباری درباره توقف این پروژه شنیده شده و »اما« 
و »اگر«های فراوانی هم پیرامون آن مطرح بوده و کارفرماهای مختلفی را هم 
به خود دیده و سال هاســت که بر زمین مانده، همچنان اندر خم همان کوچه 
شایعات و تناقضات و اما و اگرها و موافقت و مخالفت ها روزگار می گذراند. این 
همه سال گذشته و صلواتی می گوید اولویت کنونی، تکمیل مسیر اصفهان - قم 
است که به مرحله زیرسازی رسید.15 سال از آغاز احداث خط آهن این پروژه 
مهم می گذرد اما با گذشت این همه سال و تزریق میلیاردها تومان بودجه به این 
طرح، به گفته برخی کارشناســان و خبرگزاری ها تنها 5 درصد پیشرفت داشته 
اســت! و جالب تر اینکه هدف اصلی این طرح، کاهش زمانی سفر به تهران و 
جلوگیری از مهاجرت اصفهانی ها به پایتخت بوده اما در آخرین شنیده ها درباره 
سرانجام و سرنوشت این پروژه، گفته شــد که »تهران« از مسیر این خط ریلی 
حذف شده تا این سوال مهم پیش بیاید که در صورت حذف تهران از مسیر، اصال 
و اصوال چه لزومی به این همه خرج و تبلیغات و صرف وقت و پول بوده است؟ 
بدون تهران که این طرح، هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد و جز هدر رفت بیت 
المال، نمی توان کارکرد دیگری برای آن متصور بود و بنابراین چه احداث این خط 

ریلی با استفاده از فاینانس چینی صورت بگیرد و چه با بودجه عمومی سنواتی 
جلو برود، اگر »تهران« از این پروژه حذف بشود، آن را از کارکرد خواهد انداخت 
و فعال هم که مجری طرح می گوید اولویت فقط تکمیل مسیر »اصفهان-قم« 
است! اما گویا اشتباه شده چون اولویت تکمیل مسیر ریلی »اصفهان-تهران« 

بود. قرار بود صرف زمان حدود 8-9 ساعته به 90 تا 100 دقیقه تبدیل شود. 
طرح مهم بعدی ، »قطار حومه ای اصفهان« اســت. صلواتی درباره این طرح 
هم گفته که مسیرهای مختلف آن، مشخص و ذی نفعان آن تعریف شده و در 
مراحل مطالعاتی قرار گرفته است و در صدد هســتند تا با کمک صنایع و دیگر 
ذی نفعان طرح، از جمله شهرداری ها به نتیجه برسد و این هم یعنی اینکه فعال 

باید منتظر بمانیم! 
احداث چند تونل بین استانی از جمله بادرود - کاشان و جاده های دسترسی 
قمصر و تقاطع های غیر همسطح برای ایمن سازی تردد هم از دیگر طرح هایی 
است که به آن اشاره شــده ولی در عمل آنچه می بینیم این است که وضعیت 
راه ها و جاده های استانی که به عنوان چهارراه تزانزیتی کشور نامیده می شود، 
چیزی در حد »افتصاح« است؛ نه »ایمن« است و نه »استاندارد«. عبور و مرور 
در مسیر جاده ای اصفهان، زیر و بند ماشین را نابود می کند و تنها عایدی ما از 
تردد در جاده های استانی از جمله همین جاده اصفهان-کاشان، پیامک های 
واریز عوارض بزرگراهی است که از قضا »سریع السیر« به دست مان می رسد!

شهردار اصفهان با تاکید بر ضرورت استفاده ازظرفیت 
گنجینه های شهر، گفت: امروز ما میراث دار و امانت دار 
گذشتگان و بازنشستگان هستیم و امیدواریم بتوانیم 

این امانت را پاس داریم.
علی قاسم زاده، در آیین تجلیل از بازنشستگان شهرداری 
اصفهان »گنجینه های شــهر« ضمن تشکر از زحمات 
بازنشستگان شــهرداری اظهار کرد: امروز ما میراث دار 
و امانت دار گذشــتگان و بازنشســتگان هســتیم که 
امیدواریم بتوانیم این امانت را پاس داریم و به آیندگان 

 بسپاریم.وی با بیان اینکه بسیار خوشحالیم که همچنان
  زنجیره نســلی برقرار اســت، ادامه داد: بازنشستگان

 در اوج دانایــی، تجربه و توانایی هســتند، امیدواریم 
 بتوانیــم از ظرفیت ایــن گنجینه های شــهر به خوبی

 بهره ببریم.
سید رضا اســحاقی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم 
پزشــکی اصفهان نیز در این جلســه با بیان اینکه در 
هر شــبانه روز در ایران حــدود چهار هزار نــوزاد متولد 
می شود، اظهار کرد: از نکات قابل تامل این است که در 
سن سالمندی به ازای هر شــش زن سالمند یک مرد 
سالمند در ایران وجود دارد.وی ادامه داد: در ایران سن 
سالمندی را مرز ۶0 ســال به باال تعیین کرده اند که این 
رقم در کشورهای مختلف اروپایی باالتر و در کشورهایی 

چون هند و پاکستان پایین تر است.عضو هیئت علمی 
دانشکده پزشکی اصفهان گفت: طبق آمار 80 درصد از 
داروهایی که داروسازان و شرکت های دارو تولید می کنند 
که در سن سالمندی مصرف می شــود و این موضوع 

حامی پیام هایی است .
وی افزود: سن سالمندی برابر با قدرت ناشی از تجربه 
اســت، در حالی که ســال های ســال، برای اذهان ما 
سالمندی با ناتوانی و ضعف جســمانی پیوند خورده 
است.وی با تاکید بر اینکه تحرک از نان شب برای یک 
سالمند واجب تر است، گفت: طبق بررسی انجام شده، 
کیفیت زندگی سالمندانی که به صورت زوجی زندگی 
می کنند به مراتب از سالمندانی که به صورت تکی زندگی 

می کنند، بهتر است.

شهردار اصفهان:

استفاده از ظرفیت گنجینه های شهر ضروری است

سامانه مانیتورینگ توپخانه ارتش در اصفهان رونمایی شد
ســامانه مانیتورینگ و تراز ربعی توپخانه در مرکز آموزش توپخانه و موشک های شهید صیاد شیرازی 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی در اصفهان رونمایی شد.ارشد نظامی ارتش در استان های اصفهان، 
یزد و چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران با اشاره به آزمایش موفقیت آمیِز سامانه هوشمند تامین 
توپخانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی گفت: این سامانه  در هیچ یک از ارتش های جهان وجود 

ندارد و بومی است.
امیر سرتیپ ســیاوش میهن دوســت افزود: این ســامانه با اتکا به متخصصان داخلی و استفاده از 
ظرفیت های دانشگاهی و دانش بنیان و بدون الگو گرفتن از کشوری طراحی و ساخته شده است.وی 
اظهار کرد: این سامانه می تواند فعالیت های تیم آتش را تسهیل و نظارت بر شلیک چند توپ را از مسافت 
قابل مالحظه ای برای افسر تیر و کنترل آتش با دقت بیشتری امکان پذیر سازد.ارشد نظامی ارتش در 
استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری گفت؛ در این سامانه، دقت، سرعت و اثرگذاری آتش 
توپخانه چند برابر و تامین امنیت نیروها هم لحاظ شده است.وی، چابک سازی یگان های توپخانه را 
بر اساس آخرین تهدیدات ضروری دانست و افزود: حضور  یگان واکنش سریع توپخانه در میدان نبرد 

ضروری است که با این سامانه می توان به این راهبرد دست یافت.
 

عضو شورای شهر تاکید کرد:

رسیدگی به مباحث ترافیکی خیابان خاقانی در شورای ششم
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان جزییات مشکالتی که از چهار منطقه شهرداری 
در کمیته نظارتی شورای ششم اصفهان بررسی و احصا شده است را تشریح کرد.مصطفی نباتی نژاد با 
اشاره به برنامه ریزی فعالیت های کمیته های نظارتی در مناطق، اظهار کرد: کمیته های نظارتی مطابق 
جدول برنامه ریزی شده در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1۴01 در چهار منطقه پنج، 11، 1۲ و 15 تشکیل 
شد که به ترتیب منطقه 1۲ با 1۷ نفر ارباب رجوع، منطقه 15 و پنج با هفت نفر ارباب رجوع و منطقه 11 
نیز شش نفر ارباب رجوع داشت.وی با بیان اینکه اعضای کمیته نظارتی منطقه 15 با حضور در مسجد 
حضرت ولی عصر )عج( در خیابان جی شرقی برای اقامه نماز ظهر و مالقات با شهروندان این منطقه 
حضور یافتند، ادامه داد: اعضای این کمیته نظارتی در مالقات مردمی از نزدیک با مشکالت و مسائل 
منطقه آشنا شدند، در این مالقات شهروندان سواالت و پرسش های خود را مطرح و شهروندان پاسخ 
ســواالت خود را دریافت کردند.رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: 
بعد از جلسه کمیته نظارتی منطقه 15 اعضای این کمیته بازدیدی از روند آزادسازی احداث رینگ چهارم 
داشتند، همچنین اعضای کمیته نظارتی منطقه پنج که در مناطق جنوب اصفهان فعال هستند در مسجد 
موسی بن جعفر خیابان خاقانی بعد از اقامه نماز دیدار مردمی داشتند تا مسائل و مشکالت منطقه را با 

حضور شهروندان بررسی کنند.
 

احداث سامانه تصفیه فاضالب در آرامستان باغ رضوان
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان گفت: به منظور افزایش سطح بهداشت عمومی، 
حفظ سالمت مردم و جامعه، ارتقای کیفیت محیط زیست شهری و جلوگیری از آلودگی آن، ممانعت از 
شیوع بیماری های واگیر و باال بردن شاخص های بهداشتی، سامانه تصفیه فاضالب در باغ رضوان احداث 
و راه اندازی شد.علی حاجیان اظهار کرد: ارتقای کیفیت فاضالب حاصل از واحد تطهیر به استانداردهای 
مورد تایید مراجع زیســت محیطی برای آبیاری فضای سبز با ظرفیت شــش هزار لیتر در روز از دیگر 
اقدامات این سازمان است.وی افزود: سامانه تصفیه فاضالب در آرامستان باغ رضوان در ضلع شمال 
شرقی آرامستان و در زمینی به مساحت 50 متر مربع و با هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد ریال انجام شده 
است.مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان تصریح کرد: پس از انتقال فاضالب از طریق 
لوله جهت تصفیه، از فرآیند تصفیه شیمیایی به روش انعقاد، لخته سازی، ته نشینی و گندزدایی و تزریق 

پرکلرین استفاده می شود.

خبر روزخبرخوان

معاون شهردار اصفهان:

»معماری« انعکاس 
قدمت فرهنگ است

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
با بیان اینکه در بین حرفه های خالق و هنری، 
»معماری« منحصربه فــرد و انعکاس دهنده 
قدمت، فرهنگ و خاســتگاه آن است، گفت: 
رسالت معمار امروز تنها مهندسی نیست، بلکه 
اتصال دوباره به هنرهای سرزمینی، ریشه های 
فرهنگی و خودآگاهی از گذشته هویتی است.
وحید مهدویان ضمن تبریک روز جهانی معمار، 
اظهار کرد: در بین حرفه هــای خالق و هنری، 
»معماری« منحصربه فــرد و منعکس کننده 
قدمت، فرهنگ و خاستگاه آن است.وی با بیان 
اینکه معماری فراتر از آن که سرپناه باشد، پایه 
و اساسی برای زندگی است، ادامه داد: ماهیت 
ذاتی و عمومی معماری اشاره به کارهایی دارد 
که معماران انجام می دهند؛ یعنی ایجاد صحنه 
برای رفتارهای اجتماعی و واکنش های داخلی 
و چیزی شبیه به جامعه شناسی و روانشناسی 
است.معاون شهرســازی و معماری شهردار 
اصفهان خاطرنشان کرد: معماری به عنوان یک 
موضوع انســانی دارای یک هویت فرهنگی و 
هنری است و با شناخت گستره هنر و فرهنگ 
مردمانی که در پهنه آن ســرزمین زیســته اند، 
می توان به ریشه فرهنگی و هنری آن ها دست 
یافت.وی تصریح کرد: رسالت معمار امروز تنها 
مهندسی نیست، بلکه اتصال دوباره به هنرهای 
سرزمینی فرد، ریشه های فرهنگی و خودآگاهی 
از گذشته هویتی است، زیرا تنها در این صورت 
می توان اثری ماندگار خلق کرد.مهدویان با بیان 
اینکه لــذت آفرینش معمــاری، تنها منحصر 
به پروژه هــای بلندپروازانــه، خیال پردازانه و 
مفهومی نیســت، افــزود: معمــاری همدلی 
انسانی و تعهد حرفه ای معماران طلب می کند 
که معماران در عرصه شهر و در بطن چالش های 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه خود نیز 
با تمام توان، دانش، تجربه و تخیل خود در کنار 
همنوعان باشــند و به وظیفه حوزه تخصصی 
و زمینه حرفه خود عمل کنند که در این راســتا 
و به منظور ارج نهــادن به معماران وظیفه خود 

دانستم از تالش های آن ها قدردانی کنم. 

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

تجهیز تعدادی از ایستگاه های اتوبوس به نمایشگر برخط 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: با قرار گرفتن نمایشگرها در ایستگاه های اتوبوس، شهروندان می توانند در هر ایستگاه از وضعیت زمانی و 
مکانی ناوگان اتوبوسرانی و خطوط عبوری، مطلع شوند و سفرهای روزانه خود را به نحو بهتری مدیریت کنند.حسین حق شناس اظهار کرد: سامانه نمایشگر 
برخط  مجموعه های سخت افزاری و نرم افزاری گسترده است که در قالب های سامانه های هوشــمند اتوبوسرانی )AFC( و )AVL( قرار دارد و در آینده ای 
نزدیک مطابق یک برنامه زمانی در بعضی از ایستگاه های پرتردد حمل ونقل عمومی کالن شهر اصفهان نصب می شود و توسط شهروندان مورد بهره برداری قرار 
می گیرد.وی افزود: در بخش دیگری از امکانات این سامانه هوشمند اتوبوسرانی که تا چند هفته آینده راه اندازی می شود، شهروندان در قالب یک اپلیکیشن 
تلفن همراه می توانند در هر یک از ایستگاه های اتوبوس از زمان رســیدن اتوبوس بعدی اطالع پیدا کنند.معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان اضافه 
کرد: در سامانه هوشمند اتوبوسرانی تمام اتوبوس های سطح شهر به دستگاه های جدید پرداخت کرایه )AFC( و موقعیت یاب آنالین اتوبوس )AVL( مجهز 
شده اند و در نرم افزار هوشمند اطالع رسانی زمان رسیدن اتوبوس در اختیار شــهروندان قرار می گیرد.وی، هدف از اجرای این طرح را صرفه جویی در انرژی و 

وقت، مدیریت بهینه و مدرن بر ناوگان اتوبوسرانی، ارتقای امنیت در شبکه حمل ونقل عمومی و اطالع رسانی مناسب به شهروندان دانست.

 جشن 
گنجینه های 

شهر
جشن گنجینه های شهر 
ویــژه تکریم ۳0 ســال 
خدمت صادقانه کارکنان 
شهرداری اصفهان،ششم 
اردیبهشــت ماه برگزار 

شد.
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جلسه هماهنگی و بررسی طرح های اولویت دار استان اصفهان برای بررسی در سفر 
رییس جمهور به این استان در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.جلسه هماهنگی و 
بررسی اجرای طرح های اولویت دار استان اصفهان به ریاست محمد مخبر، معاون 
اول رییس جمهور و در نهاد ریاست جمهوری برگزار و بر اتمام طرح های نیمه تمام با 
پیشرفت باالی 50 درصد تاکید شد.در این جلسه که معاون اجرایی رییس جمهور، 
وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، 

نفت، فرهنگ و ارشاد اســامی، ورزش و جوانان، صنعت، معدن و تجارت، راه و 
شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رییس سازمان حفاظت 
محیط زیســت، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران کشور، استاندار اصفهان و مسئولین دستگاه های مربوطه حضور داشتند، 
توافقات دستگاه های اجرایی و بانک های عامل برای اجرای طرح های اولویت دار 

این استان در حوزه های مختلف بررسی و تصویب شد.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: مطابق با اطاعیه وزارت راه و 
شهرسازی، ثبت نام از خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر جهت واگذاری زمین 
یا واحد مسکونی به آنان آغاز شــد.علیرضا قاری قرآن اظهار کرد: بنابر اطاعیه 
وزارت راه و شهرسازی و با عنایت به تکلیف قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت،  ثبت نام از متقاضیان دارای سه فرزند و بیشتر برای واگذاری زمین 

و یا واحد مسکونی به آنان آغاز شده است. 
وی اذعان داشت: مردم استان اصفهان که تاریخ تولد فرزند سوم یا بیشتر آنها 
بعد از 24 آبان ماه 1400 باشد، می توانند با مراجعه به سامانه طرح های حمایتی 
مسکن به آدرس  http//:saman.mrud.ir نســبت به ثبت نام اقدام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه پس از ورود به سامانه در 
بخش نوع سرپرستی می بایســت گزینه »قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت«انتخاب شــود،  گفت: پس از ثبت نام از متقاضیان در صورت واجد 
شرایط بودن متقاضی، سایر اقدامات الزم حســب ضوابط و مقررات مربوطه 
صورت می پذیرد.وی در خصوص خانوارهایی که فرزند سوم یا بیشتر آن ها بعد 
از اباغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت متولد شده باشد ؛اما دارای 
فرم »ج« قرمز بوده و یا مالکیت دارند، اذعان داشت: این افراد نیز می توانند 
نسبت به ثبت نام در این طرح اقدام کنند به عبارتی این خانواده ها می توانند 

فقط برای بار دوم از امکانات دولتی در این خصوص اســتفاده کنند. اما فقط 
یک بار امکان اســتفاده از مزایای مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی 

جمعیت وجود دارد. 
قاری قرآن ادامه داد: افرادی که مشــمول قانون حمایــت از خانواده و جوانی 
جمعیت می شــوند در صورتی که در شــهرهای کمتر از 500 هزار نفر جمعیت 
سکونت داشته باشــند می توانند 200 متر زمین دریافت کنند و کسانی که در 
شــهرهای باالی 500 هزار نفر جمعیت زندگی می کنند می توانند در شهر های 
مجاور و یا شــهر هایی که امکان تامین زمین وجود دارد )به شرطی که کمتر از 
500 هزار نفر جمعیت داشته باشد( واحد مسکونی یا 200 متر زمین دریافت و 
در آن جا اقدام به ساخت واحد مسکونی کنند.وی عنوان کرد: زمین به قیمت 
تمام شده ) قیمت تمام شــده با قیمت های آماده سازی زمین در نظر گرفته 
می شــود( به متقاضیان واگذار می شــود بنابراین زمین هایی که قرار است به 
متقاضیان داده شود براساس این قیمت پیشنهاد می شود و متقاضی می تواند 

آن را انتخاب کند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان تاکید کرد: ثبت نام متقاضیان به معنی 
پذیرش قطعی آنان نیست بلکه بعد از پاالیش و بررسی اگر مشمول قانون قرار 

گرفتند در فرآیند اجرای قانون اقدامات الزم انجام می شود.

معاون نظارت بر بهره برداری آبفای کشور با اهدای بخشی از کتابخانه شخصی خود 
به کتابخانه آبفای اصفهان در پویش »اهدای کتاب- اهدای دانایی« مشارکت کرد.

هاشم امینی که پیش از این مسئولیت مدیرعاملی شرکت آب و فاضاب استان 
اصفهان را بر عهده داشت، با اهدای 86 جلد کتاب در زمینه های تخصصی آب و 
فاضاب، فنی-مهندسی، مدیریت، مذهبی، ادبیات و اقتصاد به جمع مشارکت 
کنندگان در این پویش فرهنگی پیوست.آبفای استان اصفهان با هدف غنی سازی 
و تغذیه منابع كتابخانه شــركت و همچنین ترویج فرهنگ مطالعه از سال 1400 
پویش »اهدای کتاب- اهدای دانایی « راه انــدازی کرد.در این طرح از همکاران 

شاغل، بازنشســته و کلیه عاقه مندان دعوت شــد با هدف گسترش فرهنگ 
مطالعه، ترویج فرهنگ اهدای کتاب و غنی ســازی منابع کتابخانه شرکت آب و 
فاضاب استان اصفهان، کتاب های خود را به کتابخانه شرکت اهدا کرده و ضمن 
به جای گذاشتن اثری ماندگار از خود، در گسترش دانش نیز سهمی داشته باشند.

عاقه مندان به شرکت در پویش » اهدای کتاب- اهدای دانایی« می توانند کتاب 
های خود در زمینه های علمی، ادبی، تاریخی، فرهنگی و تخصصی در زمینه صنعت 
آب و فاضاب را از طریق تماس با شــماره تلفــن 32204014-031 به کتابخانه 

شرکت آب و فاضاب استان اصفهان اهدا کنند.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان از اخذ 
سند برای بستر رودخانه زاینده رود در محدوده شهر اصفهان خبر داد.

»احمدرضا صادقی« گفت: شرکت آب منطقه ای از حدود چهار سال پیش برای 
گرفتن سند رودخانه در واحد ثبتی جنوب اقدام کرد که با اهتمام همکاران بخش 
حقوقی و دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل، سند بستر رودخانه زاینده رود در 
ساحل سمت راست به مساحت 23۹.14 حد فاصل بند آبشار تا نیروگاه درچه 

در بهار 1400 صادر و اخذ شد.
به گفته وی، جهت اخذ سند بســتر رودخانه زاینده رود در واحد های ثبتی شرق 
و مرکز نیز اقدامات الزم صورت گرفته  و در اســفندماه سال گذشته، سند بستر 
رودخانه زاینده رود در ساحل چپ از محدوده باغ گل ها تا پل دنارت به مساحت 
105.5 هکتار در محدوده واحد ثبتی شرق به نام شرکت آب منطقه ای اصفهان 

صادر شد.
اخذ ســند رودخانه زاینده رود در واحد ثبتی مرکــز، در دو بخش یک و چهار از 
دیگر اقدامات شرکت آب منطقه ای بوده است که سند بستر رودخانه زاینده رود 
در بخش یک واحــد ثبتی مرکز حد فاصل پل مارنان تــا پل چوبی )جویی( به 
مساحت 30.67 هکتار واقع در ساحل چپ زاینده رود و بخش چهار واحد ثبتی 
مرکز حد فاصل پل چوبی )جویی( تا باغ گل ها به مساحت 17.۹8 هکتار واقع 
در ساحل چپ رودخانه در فروردین سال 1401 اخذ شد.صادقی افزود: شرکت 
آب منطقه ای در تاش برای اخذ سند بســتر رودخانه زاینده رود در واحد ثبتی 
غرب از نیروگاه درچه تا پل شیری است که هم اکنون نزدیک به 70 درصد از بستر 

رودخانه زاینده رود در محدوده شهر اصفهان، دارای سند است.
شــرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد که برای اخذ سند کل بستر رودخانه 
زاینده رود در واحد های ثبتی مختلف و در شهرستان ها درخواست ارائه دهد و با 
توجه به توافق نامه وزارت نیرو و ســازمان ثبت اسناد و اماک کشور امید است 

که این روند تسریع شود.
به گفته مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان، با 
اخذ سند برای رودخانه زاینده رود از دست اندازی ها به حریم و بستر این رودخانه 

جلوگیری و تصرفات، محدود می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

 ثبت نام واگذاری زمین یا مسکن به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان:
زاینده  رود، سنددار شد

در نهاد ریاست جمهوری؛

طرح های اولویت دار استان اصفهان با حضور معاون اول رییس جمهور بررسی شد

معاون نظارت بر بهره برداری آبفای کشور 
به پویش  »اهدای کتاب – اهدای دانایی« پیوست

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

منبع: ایرنا

آشنایی با بیماری سرخک
سرخک یک ویروس منتقل شونده تنفسی و به شدت مسری است که مهم ترین راه پیشگیری از 
این بیماری، واکسیناسیون در سنین 12 و 18 ماهگی با واکسن ترکیبی )MMR( به شمار می رود.
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