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احداث خط ۲ متروی اصفهان و »اما« و »اگر«های تمام نشدنی این پروژه؛

۴ چالش  مهم

بقعه فاتح الملک، آماده بازدید 
گردشگران و شهروندان شد

پیش بینی 184 غرفه در 
نمایشگاه صنایع دستی 

و گردشگری اصفهان

اتصال 8 روستای جدید 
در اصفهان به اینترنت 

پرسرعت

معاون بهبود تولیدات دامی اصفهان:

جابه جایی و کوچ زنبورها 
در فاصله سرشماری 

ممنوع است

کتاب هشت جلدی 
»وقایع نگاری استان 

اصفهان در جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران« در حال 

نگارش است

 داستان اصفهان
 در دفاع مقدس

راهپیمایی مردم اصفهان در اعتراض به 
اغتشاشات اخیر

وقتی فرار مالیاتی برای برخی اصناف و کسبه، »هنر« 
محسوب می شود؛

این مسیر بن بست است
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اصفهان، میزبان بزرگ ترین قطب 
گردشگری  و فرهنگی کشور

 70 واحد آموزشی جدید به فضاهای 
آموزشی اصفهان اضافه شد

اصفهان؛ غوطه ور در هوای آلوده
شش ماه بدون حتی یک روز هوای پاک؛

شهرداری خورزوق در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2028/01/6658 مورخ 1401/06/14 هیات تطبیق و مصوبه شماره 442 شورای محترم اسالمی شهر 

خورزوق نســبت به خرید قیر 6070 با اعتباری به مبلغ 7/500/000/000 ریال را از طریق مناقصه عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه، با بهره گیری از سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ) setadiran.ir( به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

تاریخ انتشار: 1401/06/31 مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/07/09 مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/07/20 تاریخ بازگشایی : 1401/07/20 تاریخ اعالم برنده: 1401/07/20
شرایط عمومی  و توضیحات برگزاری مناقصه دستگاه اجرایی

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه ) در صورت وجود 
هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه ) ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر 

می باشد.
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مناقصه، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره 41934- 021 تماس حاصل نمایند. اطالعات تماس 
دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل مناقصه گر موجود است.

آگهی مناقصه عمومی

سید فضل اله هاشمی- شهردار خورزوقم الف: 138۴715

نوبت اول

راهپیمایی مردم 
اصفهان در اعتراض به 

اغتشاشات اخیر
مردم اصفهان با حضور در مراسم عزاداری 
28 صفر، ضمــن عــزاداری، نســبت به 
اغتشاشات اخیر ایجاد شده واکنش نشان 

دادند.
مردم با سردادن شعارهایی نظیر »حسین 
حسین شعار ما است، شــهادت افتخار ما 
است« و »ای اهل حرم وقت دفاع از حرم 
ما است، پر از خون علم ما است« بر تداوم 
راه دفاع از میهن و آرمان های شهدا  تاکید 

کردند.
گفتنی است در این مراسم پیکر مطهر سه 

تن از شهدا تشییع شد. 

           گزارش تصویری

عکس: فارس

هر
: م

س
عک

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir
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وزیر امورخارجه تاجیکستان: 

افغانستان در حال تبدیل شدن به مکان امن 
تروریست هاست

ایرنا نوشت: وزیر امورخارجه تاجیکستان که کشورش همسایه شمالی افغانستان است، ضمن ابراز 
نگرانی از وضعیت امنیتی موجود در این کشور همسایه، ادعا کرد افغانستان درحال تبدیل شدن به 
مکان امن تروریست هاست.به گزارش خبرگزاری جمهور، سراج الدین مهرالدین وزیر امورخارجه 
تاجیکستان طی سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: افغانستان به سرعت به پناهگاه 
تروریست ها و محل گسترش افکار بنیادگرایانه طالبان در منطقه مبدل می شود.وی خاطرنشان 
کرد: ما شاهد کار سیستماتیکی هستیم که براساس آن همه شهروندان کشورهای آسیایی مرکزی 
و جنگ جویان خارجی به شمال افغانستان انتقال داده می شوند و هدف آن ایجاد بستر تازه تنش ها 
در نزدیکی مرزهای ماست.پیش از این شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان نیز در مجمع عمومی 
سازمان ملل گفت افغانستان به مکان امن تروریست ها تبدل شــده است. اما مقامات حکومت 
طالبان در افغانستان ادعای های مطرح شده مبنی بر تبدیل شدن این کشور به مکان امن تروریست 
ها را رد کرده و اعالم کردند به هیچ گروه خارجی اجازه فعالیت نظامی در افغانستان داده نمی شود.

 
وزیر خارجه ترکیه:

 همه پرسی در دونباس را به رسمیت نمی شناسیم
وزیر خارجه ترکیه با اعالم مخالفت کشورش با همه پرسی الحاق به روسیه در مناطق شرق اوکراین، 
گفت کرملین در حال بررسی بازگشت به مذاکرات با کی یف است.»مولود چاووش اوغلو« وزیر امور 
خارجه ترکیه مدعی شد که »والدیمیر پوتین« رییس جمهور روسیه در حال بررسی امکان بازگشت به 
مذاکرات با دولت اوکراین است.چاووش اوغلو که به توکیو سفر کرده، طی نشست خبری گفت پوتین 
طی دیداری که با »رجب طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه در حاشــیه نشست سازمان همکاری 
شانگهای در سمرقند داشت، با او درباره احتمال بازگشــت به مذاکرات با کی یف اما با شرایط جدید 
صحبت کرده است.به نوشته وبگاه »ریانووستی«، وی ضمن اشاره به دشوارتر شدن شرایط مذاکره 
بین مسکو و کی یف با گذشت هر روز جدید از جنگ اوکراین، اظهار داشت که ترکیه برگزاری همه پرسی 
الحاق به روسیه در مناطق دونباس را به رسمیت نمی شناســد.وزیر خارجه ترکیه ضمن رد برگزاری 
همه پرسی در جمهوری های خودخوانده دونتسک و لوهانسک و همچنین مناطق خرسون و زاپروژیا، 
توضیح داد: »ما در بیانیه های خود اعالم کرده  و به فدراسیون روسیه نیز گفته ایم که الحاق کریمه را به 
رسمیت نمی شناسیم«.چاووش اوغلو در این باره اضافه کرد: »ما نتایج همه پرسی هایی که در خاک 
اوکراین برگزار می شود را به رسمیت نمی شناسیم و قبال نگرانی و موضع خود را درباره این موضوع ابراز 
کرده ایم«.ریانووستی در خبر دیگری به نقل از وی نوشت که رییس جمهور ترکیه قصد دارد به زودی با 

همتایان روسی و اوکراینی خود به صورت تلفنی درباره وضعیت جنگ اوکراین گفت و گو کند.

»بن سلمان« کمربند مشکی کاراته دارد
ایسنا نوشت: یک مربی کاراته سعودی اعالم کرد که ولیعهد عربستان سعودی تمرینات کاراته را پشت 
سر گذاشته و به کمربند مشکی در این ورزش رزمی دست یافته است.به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
»صالح العریض«، مربی کاراته سعودی در ســخنانی اعالم کرد که وی در برهه ای به آموزش محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و دیگر شاهزاده های این کشور در این رشته پرداخته است.وی 
در این باره تصریح کرد: حقیقت این اســت که ما نزدیک به پنج سال برای تمرین کاراته و همچنین 
سایر برنامه های ورزشی با آنها کار کردیم. تمرینات در قصر برگزار می شد.العریض ادامه داد: آموزش 
و تمرینات خیلی جدی بود. شاهزاده )بن سلمان( بســیار عالقه مند به آموزش بوده و پس از یک 
دوره پیشرفت می گفت که می خواهد کسی به او جوجیتسو و دفاع شخصی را بیاموزد.وی همچنین 
افزود: او کمربند قهوه ای را دریافت کرد و بعد از سفر به آمریکا فکر می کنم کمربند مشکی را نیز گرفت.

یک کارشناس مسائل بین الملل مطرح کرد:

۲ راه حلی که جریانات عراق با آن مواجه هستند

یک کارشناس مســائل بین الملل گفت: اگر جریانات عراق به نتیجه 
نرســند این احتمال وجود دارد که جریانی که قدرت بیشــتری دارد 
وارد صحنه شود بنابراین راهی وجود ندارد غیر از این که جریان های 

مختلف عراق کنار هم بنشینند و بر چارچوب دولت توافق کنند.
صباح زنگنه در گفت وگو با ایســنا در تحلیل خــود از  آخرین تحوالت 
عراق و نشســت جریــان های این کشــور بــرای حــل موضوعات 
اظهار داشــت: در مســائل عراق دو راه حل بیشــتر وجود ندارد؛ یکی 
گفت وگو  برای رســیدن به توافق اســت تا از این طریق اعتراضات و 
اختالفات را بررســی کرده و برای آن راه حلی پیدا کنند، راه حل دوم 
نیز این اســت که مســائل را رها کرده و به هرج و مرج کشــیده شده 
 که در نهایت به فروپاشــی کل مجموعه نظام و کشــور عــراق منجر 

خواهد شد. 
وی افزود: در نتیجه در راه حل سیاسی و گفت وگو مقتدی صدر انواع 
روش ها را به کار برد تا فرمان مدیریت صحنه سیاسی کشور را به دست 
گیرد اعم از خروج از پارلمان، ورود طرفداران شبه پارلمان و محاصره 

قوه قضاییه و... اما در نهایت نتوانست نه دولت تشکیل دهد و نه اجازه 
داد ســایر نیروها که در پارلمان اکثریت را تشــکیل می دهند، دولت 

تشکیل دهند. 
نماینــده پیشــین کشــورمان در ســازمان همکاری های اســالمی 
همچنین بیان کــرد: بنابراین اگر مســیر همین جهت باشــد که هر 
کس حــرف خودش را بزنــد و حاضر نباشــد با بقیــه گفت وگو کند، 
مســائل همچنان الینحل باقی می ماند. در ایــن میان  مقتدی صدر 
هم تالش کرد مؤتلفان خودش از حزب دموکرات کردســتان عراق و 
مجموعه احزاب اهل ســنت را تشــویق کند تا از پارلمان خارج شوند 
و خود به خود پارلمان منحل شــود؛ اما این راه نیز به نتیجه نرســید 
 حزب دموکرات موافقت نکــرده و نهایتا طرح هــای جریان صدر به 

بن بست رسید. 
زنگنه خاطرنشان کرد: به نظر می رسد با گفت وگوهایی که میانجی گران 
مختلف انجام دادند، هم کردها و اهل ســنت و هم سایر جناح های 
شیعی متقاعد شــده اند تا  دوباره بنشــینند، گفت وگو کرده و شرایط 

خودشان برای تشکیل دولت موقت را بیان کنند تا با مدیریت صحنه 
برای انتخابات زودهنگام آماده شوند. 

وی تصریح کــرد: طبیعتا بــدون داشــتن دولت مــورد توافق عمال 
انتخابات آتی را شــاهد نخواهیم بود، خواســته های افــراط گونه به 
نتیجه نمی رسد، همه ناگزیر هستند که سطح مطالبات را پایین آورند 
 که به نتیجه قابل قبولی برســند و مقدمات بــرای برگزاری انتخابات

 فراهم شود.
این کارشناس مســائل بین الملل در پایان اظهار داشت: اگر جریانات 
عراق به نتیجه نرســند این احتمال وجود دارد کــه جریانی که قدرت 
بیشــتری دارد وارد صحنه شود و یا احیانا ســازمان ملل و یا اتحادیه 
عرب و... بخواهند وارد شــده و عمال سرنوشــت سیاسی عراق تحت 
قیومیت قرار خواهد گرفت که هیچ کــدام از جریانات این وضعیت را 
قبول ندارند و به آن اذعان نمی کننــد. بنابراین راهی وجود ندارد غیر 
از این که جریان هــای مختلف عراق کنار هم بنشــینند و بر چارچوب 

دولت توافق کنند.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سخنرانی 
افتتاحیه شــصت و ششــمین کنفرانــس عمومی 
این نهاد بین المللی خواســتار همــکاری ایران برای 
حل »موضوعات پادمانــی« برنامه هســته ای این 
کشور شد.بنا بر گزارشــی که صفحه اینترنتی آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی درباره ســخنرانی افتتاحیه 
مدیرکل این نهاد در ســخنرانی افتتاحیه شــصت و 
ششــمین کنفرانس عمومی آژانس منتشــر کرد، او 
یک بار دیگر درباره برنامه هسته ای ایران و موضوعات 
پادمانی موضع گیری کرد.رافائل گروســی، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در بخشی از سخنرانی 
خود گفت: »همانطور که در شصت و پنجمین نشست 
کنفرانس عمومی اعالم کردم، راستی آزمایی و نظارت 
آژانس بر تعهدات مرتبط هســته ای ایران ذیل برجام 

به طور جدی تحت تاثیــر تصمیم ایــران برای توقف 
اجرای این تعهدات از جمله پروتکل الحاقی قرار گرفته 
است«.گروســی گفت: »در صورت ازسرگیری کامل 
اجرای تعهدات مرتبط هســته ای ایــران در چارچوب 
برجام، آژانس باید شکاف موجود در دانش خود را در 
مورد آنچه در زمانی که تجهیزات نظارتی و بازرسی ما 
مرتبط با برجام فعال نبود، رفع کند. چالش های قابل 
توجهی برای تایید انطباق با وضعیت میزان اعالم شده 
ایران درباره سانتریفیوژها و آب سنگین قبل از ۲۱ فوریه 
۲۰۲۱ وجود خواهد داشت«.مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی مدعی شد: »درباره توافق پادمانی ان پی تی 
با جمهوری اســالمی ایران، آژانس تالش هایی برای 
تعامل با ایران به منظور حل موضوعــات باقی مانده 
مرتبط با وجود ذرات اورانیوم با منشــأ انسانی در سه 

مکان اعالم نشــده در ایران انجام داده اســت. از ماه 
ژوئن، ایران تعاملی با آژانس نداشــته در نتیجه، این 
موضوعات حل نشده اند و آژانس در موقعیتی نیست 
که در این باره ضمانت دهد که برنامه هســته ای ایران  
منحصرا برای مصارف صلح آمیز اســت«.وی افزود: 
»آژانس همچنان آماده اســت بار دیگر بــا ایران وارد 
تعامل شود تا بدون هرگونه تاخیر این موضوعات حل 
شوند. ما باید راه حل های مشترک برای مشکالت پیدا 
کنیم؛ مشکالتی که اگر ما به روشی مبتنی بر همکاری 

آنها را حل نکنیم، قرار نیست کنار گذاشته شوند«.

گروسی: 

مسائل حل نشده بین ایران و آژانس کنار گذاشته نمی شوند

وزیر امور خارجه اتریش:

 پنجره فرصت برای توافق وین تقریبا بسته شده است
وزیر امور خارجه اتریش مدعی شد که پنجره فرصت برای حصول توافق اجرای کامل برجام تقریبا بسته شده است. وی در ادامه تاکتیک مقصرنمایی غرب، ایران 
را عامل تعلل رسیدن به مرحله پایان مذاکرات معرفی کرد.الکساندر شــالنبرگ در کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: وین طی ماه گذشته 
میزبان مذاکرات هسته ای ایران بوده و ما از تالش های خستگی ناپذیر اتحادیه اروپا برای قادرساختن تمام طرف ها در راستای مشارکت کامل در اجرای تعهدات 
برجام قدردانی می کنیم.شالنبرگ برجام را برای جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در منطقه و آنچه »پیامدهای فاجعه بار در ثبات و امنیت جهانی نامید« حیاتی 
توصیف کرد و از اینکه هنوز مذاکرات در وین هنوز به نتیجه نرسیده، ابراز تاسف کرد.وزیر امور خارجه اتریش بدون اشاره به نقش ایاالت متحده آمریکا در نابودی 
برجام و تداوم نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در این رابطه ادعا کرد: پنجره فرصت )برای دست یابی به توافق( تقریبا بسته شده است. هم زمان 
ذخایر اورانیوم غنی شده ایران افزایش یافته که هیچ توجیه غیرنظامی ندارد. وی همچنین از ایران خواست که در خصوص ادعاهای سیاسی پادمانی به طور کامل 

با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری و اطالعات مورد نیاز را ارائه کند.

خبر روز

وز عکس ر

دیدار خانواده 
 سردار سلیمانی
 با رییس جمهور

خانواده ســردار سپهبد شهید 
حاج قاســم ســلیمانی بــا 
رییس جمهور دیدار و گفت وگو 
کردند. خانواده شهید سلیمانی 
ســخنرانی آیت ا... رئیســی 
در ســازمان ملل را شجاعانه 

دانسته و از آن تقدیر کردند.

 »احمدی نژاد« حکم گرفت ، دوباره معترض شد 
فارس نوشت: محمود احمدی نژاد اخیرا با انتشــار یک فایل تصویری درباره حجاب و اغتشاشات 
اخیر گفته: »چه کسی شــما را مامور کرده کنترل کنید؟ این یعنی محدود کردن آزادی مردم. این 
غلط است و فساد از اینجاست و چقدر فجایع در این کنترل اتفاق می افتد. حاال چه کسی گفته شما 
کنترل کنید؟ چه کسی گفته شما صالح به کنترل هستید؟ چه کسی گفته کنترل شما مفید است؟ 
چه کسی گفته در کنترل های شما فسادهای عجیب و غریب اتفاق نمی افتد؟ خود شما را چه کسی 
می خواهد کنترل کند؟«مواضع چندسال اخیر احمدی نژاد نشــان می دهد این فرد برای سرتیتر 
شدن در رسانه ها حاضر است هر موضع غلطی را دست آویز قرار دهد تا مورد توجه قرار بگیرد. معموال 
شیوه احمدی نژاد هم این است که برای دیده شدن ناچار می شود پازل ضدانقالب را تکمیل کند تا 
رسانه های ضدانقالب او و سخنانش را پوشش دهند.اما این بار آنچه تعجب آور بوده موضع گیری 
دیرهنگام او درباره مســئله فوت مهسا امینی اســت. برخی بر این باورند رفتار احمدی نژاد در این 
موضوع شبیه رفتار مهران مدیری  است. مدیری صبر کرد تا دست مزد ۳۰ میلیارد تومانی خود را از 
صداوسیما دریافت کند و فردای واریز این مبلغ اعالم کرد راضی نیست یک فریم از برنامه دورهمی 
از صداوسیما پخش شود. اکنون احمدی نژاد هم پس از آنکه حکم عضویت او در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام صادر شده است، چنین مواضعی را اتخاذ می کند.
 

الجزیره ادعا کرد:

سفیر ایران به وزارت خارجه آلمان فراخوانده شد
ایسنا نوشت: شبکه الجزیره ادعا کرد که وزارت خارجه آلمان سفیر ایران در این کشور را احضار کرده 
است. شبکه قطری الجزیره به نقل از ســخنگوی وزارت خارجه آلمان مدعی شد که این وزارتخانه 
سفیر جمهوری ایران در این کشور را به دلیل اعتراضات اخیر ایران احضار کرده است.ناصر کنعانی، 
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اخیرا در پستی اینستاگرامی نوشت: رویکرد دشمنان در مقابل 
جمهوری اســالمی و ملت ایران، همواره توأم با نفاق و معیارهای دوگانه بوده است.در اغتشاشات 
اخیر، رهبران سیاســی آمریکا و بعضا اروپا، رسانه های آنان و نیز رســانه های فارسی معاند مورد 
حمایت غرب، از یک رخداد غم انگیز در حال بررسی سوءاستفاده کردند و با شعار حمایت از حقوق 
ملت ایران، در حمایت از اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت ملت سنگ تمام گذاشتند، اما حضور 
میلیون ها نفر از ملت در خیابان ها و میادین کشور در حمایت از نظام و کشورشان و مخالفت قاطع با 
آشوب و اغتشاش را نادیده گرفتند و یا کوچک شمردند.بی شک جنگ شناختی و ترکیبی دشمنان 
علیه ملت ایران، این بار نیز در کنار صدها پرونده شکست های مفتضحانه آنان در تاریخ ثبت خواهد 
شد.مدعیان دفاع از حقوق ملت ایران، بهتر است شعارهای دروغین و نخ نمای خود را کنار گذاشته 

و به چند دهه تحریم های ظالمانه و ضدبشری علیه ملت ایران پایان دهند.

فرمانده کل سپاه: 

 پلیس چه درون شهرها و چه در مسیر جاده  ها، حافظ
 مردم است

به گزارش میزان ؛ سردار سالمی گفت: پلیس چه درون شهرها و چه در مسیر جاده  ها حافظ مردم است.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه در حاشیه راهپیمایی اجتماع بزرگ رسول 
اکرم )ص( در تهران بیان کرد: پلیس ما یک پلیس با شرافت، باغیرت، تالشگر و برای حفظ نظم، امنیت، 
جان، مال و ناموس در حال تالش اســت.وی افزود: پلیس چه درون شهرها و چه در مسیر جاده  ها 
حافظ مردم است و از طرف دیگر مردم قدردان پلیس هستند.فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه 
نباید قضاوت نامناسب و ناحق عده ای در خصوص پلیس را معیار قرار دهیم، گفت: جمعیت حاضر در 
اجتماع بزرگ رسول اکرم )ص( نسبت به پلیس احساس بسیار عمیقی دارند، پلیس از مردم است.

با مسئولان

رییس قوه قضاییه: 

فقط کسانی که به خیابان 
آمدند مجرم نیستند، 

مشوقان هم مجرم  هستند
رییس قوه قضاییه با اشــاره به ناآرامی های 
پس از مرگ مهسا امینی گفت: فقط کسانی 
که به خیابان آمدند مجرم نیستند، مشوقان 
و پشــتیبان های اغتشاشــگران مجرمند و 
به پرونــده آن ها رســیدگی خواهد شــد.به 
گزارش خبرگزاری خبرآنالین ، حجت االسالم 
والمسلمین محســنی اژه ای، طی سخنانی 
در جلسه شــورای عالی قوه قضاییه از مردم 
انقالبــی، والیتمدار، متدین و زمان شــناس 
ایران اســالمی کــه طــی روزهــای اخیر با 
راهپیمایی های خــود در محکومیت و اعالم 
انزجار از هتک حرمت ها و اغتشاشات، حماسه 
آفریدند و توطئه های دشمنان را خنثی کردند، 
نهایت قدردانی را به عمــل آورد و گفت: مردم 
ایران اســالمی هر جا احساس کنند دشمن 
در تالش بــرای هجمه و لطمه به مقدســات 
و ارزش ها و نظام جمهوری اســالمی است، 
آگاهانه و مســئوالنه وارد میدان می شوند و 
کیدها و توطئه های دشمنان را خنثی می کنند.

رییس دستگاه قضا با اشاره به عدم شناخت 
دشــمن از عمق باورها و اعتقــادات دینی و 
ایمانی مردم ایران اســالمی، اظهار داشــت: 
دشــمن گاهی با آدرس غلطی کــه دریافت 
می کند به این توهم می رسد که مردم ما نسبت 
به اعتقادات و باورهــای دینی خود متزلزل و 
سست شده اند، بنابراین بر همین مبنای باطل 
شــروع به توطئه چینی می کند؛ اما مردمان 
بصیر و متدین ما در یک روز با برپایی تجمعات 
و راهپیمایی های شــکوهمند در اقصی نقاط 
کشــور، همه توطئه های دشــمن را نقش بر 

آب می کنند.
رییس قــوه قضاییه در همین راســتا، مردم 
شــرکت کننده در راهپیمایی های باشــکوه 
روزهــای اخیر در تهران و ســایر شــهرهای 
ایران اســالمی که در محکومیــت اقدامات 
اغتشاشــگران و هتــک  حرمت های صورت 
گرفته، تجمعاتی بر پا کردند را به معنای واقعی 

»جندا...« دانست. 

اگر جریانات عراق به نتیجه نرسند این احتمال وجود 
دارد که جریانی که قدرت بیشتری دارد وارد صحنه 
شود و یا احیانا سازمان ملل و یا اتحادیه عرب و... 
بخواهند وارد شده و عمال سرنوشت سیاسی عراق 

تحت قیومیت قرار خواهد گرفت 

اخبار
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معاون بهبود تولیدات دامی استان اصفهان:

جابه جایی و کوچ زنبورها در فاصله سرشماری ممنوع است
معاون بهبود تولیدات دامی اســتان اصفهان گفت: در فاصله سرشماری هرگونه جابه جایی و کوچ 

زنبورها ممنوع بوده و انجام نخواهد شد.
حسین ایراندوســت، پیرامون نحوه سرشــماری زنبورداران استان اظهار داشــت: فرم های متن 
سرشماری در اختیار شرکت های تعاونی قرار گرفته اســت تا زنبورداران بتوانند از این طریق برای 
سرشماری اقدام کنند، عالوه بر این یک سامانه اختصاصی روی پرتال سازمان جهاد کشاورزی قرار 

گرفته و زنبورداران می توانند به صورت آنالین و برخط اطالعات خودشان را به ثبت برسانند.
وی افزود: کار سرشــماری در فاصله 16 تا 28 مهرماه انجام خواهد شــد و در این فاصله هر گونه 

جابه جایی و کوچ زنبورها در کشور ممنوع بوده و انجام نخواهد شد.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اســتان تصریح کرد: سرشماری کندوهای زنبورداران 
استان برعهده ماســت و زنبورداران فعال در سایر اســتان ها نیز می توانند فرم مربوطه را در اختیار 

مسئول امور دام شهرستان محل سکونت شان قرار بدهند تا کار سرشماری انجام شود.
 

آمار ۵ ماهه نشان می دهد؛

تولید انواع خودروها افزایشی شد
طبق آمار اعالم شده توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( در پنج ماهه ابتدایی امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در مجموع تولید انواع خودروها بین ۵.۷ تا 1۴۷.1 درصد رشد 
یافته؛ در حالی که تولید ســواری کمترین میزان رشد را داشــته و تولید اتوبوس، مینی بوس  و ون 
بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است. در حالی که آخرین آمار و گزارش ارائه شده از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت شاخص های صنعت، معدن و تجارت متعلق به یک ساله 
1۴۰۰ بود، در نهایت وزارت صمت آمار  ۵ ماهه حوزه صنعت، معدن و تجارت کشــور را منتشــر کرد.

طبق آمارهای وزارت صمت، در پنج ماهه نخست سال جاری، خودروسازان داخلی ۳6۹ هزار و 6۰۰ 
دستگاه خودرو از انواع سواری ها تولید کرده اند که در مقایسه با ۳۴۹ هزار و ۷۰۰ دستگاه تولیدی طی 
پنج ماه ابتدایی سال گذشته، تنها ۵.۷ درصد افزایش یافته که کمترین میزان افزایش تولید انواع 
خودروها در این مقایسه آماری است. در مقابل طی مدت مذکور سال جاری بیشترین درصد افزایش 
تولید متعلق به سنگین های مسافربری  ) اتوبوس، مینی بوس  و ون( است که از ۷6۳ دستگاه در 
پنج ماهه 1۴۰۰ به 188۵ دستگاه در مدت مشابه سال جاری رسیده و رشد 1۴۷.1 درصدی را ثبت 
کرده است.تولید وانت ها نیز در این مدت به ۴۰ هزار و ۳2۴ دستگاه رسیده که نسبت به 2۷ هزار و 

1۰8 دستگاه تولیدی در پنج ماهه سال گذشته، ۴8.8 درصد بیشتر است.
گفتنی است که بر اساس آمار وزارت صمت، در پنج ماهه امسال 1۰6 هزار و 1۰۰ تن الستیک خودرو 
در کشور تولید شده که نســبت به 1۰۵ هزار و 6۰۰ تن تولیدی در پنج ماهه سال گذشته، ۰.۵ درصد 

بیشتر است.
 

مصرف سیگار در ایران چقدر است؟
رییس انجمن تولیدکنندگان،واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی با اشاره به مصرف ۷۵ 
تا8۰ میلیارد نخ سیگار در کشور، گفت که این رقم حدود 2.۵ درصد سیگاری است که در دنیا مصرف 
می شود و سیگار در ایران نسبت به سرانه درآمد در مقایسه با بسیاری از کشورهای آسیایی، اروپایی، 
آمریکایی و حتی منطقه اقیانوسیه گران تر است. محمدرضا تاجدار در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
۴۷ درصد قیمت خرده فروشی ســیگار به عنوان مالیات ارزش افزوده پرداخت می شود، تصریح 
کرد: اگر مالیات و عوارض مواد اولیه و مالیات عملکرد پایان سال به این مبالغ اضافه شود، می توان 
گفت تولیدکنندگان کاالی دخانی بابت تولید و فروش، بیش از 6۰ درصد مالیات پرداخت می کنند. 

بنابراین این ادعا که رقم مالیات دخانیات کم است، حرف درستی نیست.

وقتی فرار مالیاتی برای برخی اصناف و کسبه، »هنر« محسوب می شود؛

این مسیر بن بست است

»کارتخوان خراب است«؛ »لطفا پول نقد دهید«، »لطفا  ایسنا 
کارت به کارت کنید«؛ و ... این چند جمله کوتاه را ما این 
روزها به وفور از مطب پزشک گرفته تا مغازه ها می شنویم.این جمالت را بارها 
از مطب پزشک گرفته تا سوپری، لباس فروشــی و ... شنیده ایم که همه 
خواهان وجه نقد هستند. البته دلیل این موضوع بر کسی پوشیده نیست و 
علت مالیات و اتصال دســتگاه های پوز به سامانه جامع مالیاتی است.از 
زمانی که تراکنش دســتگاه های کارتخوان صاحبان کسب وکارهای خرد 
مشمول مالیات دولت شد، اغلب اصناف دیگر تمایل چندانی برای استفاده 
از کارتخوان ندارند. نتیجه این وضعیت افزایش احتمالی صف های چند نفره 
پای دستگاه های خودپرداز شعب بانک های مختلف است، چراکه اغلب 

متقاضیان یا خواهان پول نقد هستند یا قصد کارت به کارت کردن را دارند.

دسترسی نظام مالیاتی به اطالعات حساب فرد و تراکنش ها
در ایران برخالف کشورهای پیشرفته، فرار مالیاتی در بین فعاالن اقتصادی 
نوعی هنر محسوب می شود و به نظر می رسد این اتفاق در سایه کم کاری 
ســازمان های دریافت مالیات شــکل گرفتــه و دولت همواره به ســراغ 
راحت ترین منبع دریافت مالیات یعنی حقوق کارمنــدان و کارگران رفته 
و بخش های اقتصادی را که محاســبه درآمد آنها دشــوار و فعالیت های 

اقتصادی زیرزمینی که شناســایی آنها با مشــکل همراه اســت را کمتر 
تحت فشار مالیاتی قرار می دهد، این درحالی است که به گفته کارشناسان 
بخش خاکستری اقتصاد کشور که همچنان مالیات نمی دهند و اگر این 
دسته شناسایی شوند، با جلوگیری از فرار مالیاتی آنها و پرداخت مالیات 
واقعی، این بخش می تواند جایگزین درآمدهای نفتی کشور به خصوص در 
بودجه ریزی شود.مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان درباره فرار مالیاتی 
اصناف و مشاغل مختلف به ایسنا، گفت: یکی از مسائل و مشکالتی که مردم 
از آن گله دارند، فرار مالیاتی و فعالیت هایی از قبیل درخواست وجه نقد، کارت 
به کارت یا واریز وجه به حساب شخصی غیر از فعال اقتصادی است،در حالی 
که نظام مالیاتی از طریق دریافت اطالعات حساب فرد به تمام تراکنش ها 
دسترسی دارد و همچنین اطالعات حساب نزدیکان و اعضای خانواده فعال 
اقتصاد در دسترس است که مورد بررسی قرار می گیرد و تخلفات آنها احراز 
و به تخلفات به طورجدی رسیدگی می شود.به گفته عباس مزیکی، تاکنون 
۹8 درصد دستگاه پوز ساماندهی شده و حدود 1.۵ درصد باقی مانده مربوط 
به مراکز خاص با حساسیت های ویژه است که باید با احتیاط به سراغ آنها 
رفت، همچنین ساماندهی حساب های بانکی در حال انجام است و تاکید 
می شود که مردم حساب های تجاری و غیرتجاری را تفکیک کنند، چراکه 
حساب های تجاری در محاسبات مالیاتی استفاده می شود. اقدام دیگر 

سازمان مالیاتی، جمع آوری اطالعات قرض الحسنه ها بود که پس از توجه 
به داده های نظام بانکی، توجه به آنها بیشتر شد. بنابراین مردم می توانند از 
طریق سامانه 1۵26 گزارش فرار مالیاتی و تخلفات را ثبت کنند و همراهی 
بســیار خوبی با ســازمان مالیاتی دارند، بنابراین درخواست ما از جامعه 
پزشکی و بقیه فعاالن اقتصادی این است که با درخواست وجه نقد و اعالم 
شماره حساب، برای مردم ایجاد مشکل نکنند و اجازه دهند جامعه به خوبی 
از خدمات الکترونیک اســتفاده کند.وی اضافه کرد: برای اجرای سامانه 
مؤدیان و صندوق های فروشــگاهی هر یک از طرفین خریدوفروش باید 
یک کد داشته باشند، چراکه بدون کد، رهگیری طرفین در سامانه با مشکل 
جدی مواجه می شــود. پیش ازاین هم برای فعاالن اقتصادی در بخش 
اشخاص حقوقی از شناســه ملی و در بخش اشخاص حقیقی از کدملی 
به عنوان کد اقتصادی استفاده می شد، اما در روش جدید برای هر ایرانی با 
هدف فعالیت درست سامانه، کنترل نقد و نسیه، بدهکاری و بستانکاری و 
پیشگیری از تخلفات و تقلب ها، از کد اقتصادی به عنوان کلید مشترک میان 
نظام مالیاتی، نظام بانکی و  مردم استفاده می شود که نظام مالیاتی به مرور 
این کد را به تمام فعاالن اقتصادی اعالم می کند، با این روش تخلفاتی مثل 
فعالیت اقتصادی به نام اقوام، خانواده و فرزندان قابل پیگیری خواهد بود.

چرا فرار مالیاتی داریم؟

اما دلیل این همه فرار مالیاتی در کشــور چیست؟ اگرچه فرار مالیاتی تنها 
مربوط به ایران نیست و حتی در کشورهای توسعه یافته نیز وجود دارد، اما 
در ایران تا پیش ازاین امکان جمــع آوری اطالعات مربوط به فعالیت های 
اقتصادی حساب مؤدیان وجود نداشت که با اجرای طرح جامع مالیاتی 
و پروژه هایی که در این رابطه اجرا شده و احکام مربوط به ماده 16۹ قانون 
مالیات های مستقیم، قانون دستگاه ها را موظف کرد که اطالعات مربوط به 
معامالت، اطالعات بانکی و سایر موارد را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند 
و با این وضعیت به نظر می رسد فرار مالیاتی در سنوات آینده کاهش می یابد، 
اما باید دید اجرای قانون در سامانه مؤدیان چگونه عمل می کند و بالخره این 
قانون مغازه داران و پزشکان را وادار به استفاده از دستگاه کارتخوان می کند 
یا خیر؟رییس اتاق اصناف اصفهان دراین باره به ایسنا، گفت: در سیستم 
فعلی مالیات تمام حساب های یک شخص، چه کارتخوان، چه شخصی، 
چه تجاری و ... همه رصد می شود و زمانی که حساب شخصی افراد به طور 
نامتعارف باال رود، اصرار بر گرفتن پول نقد و دادن شماره حساب دیگری و 
ممانعت از کارت کشیدن مشتری و ... به نوعی دلخوشی برخی کسبه است، 
در حالی که حوزه مالیاتی با برنامه ریزی و دقت تمام حساب ها را بررسی 
می کند.رسول جهانگیری افزود: عمال افراد یک حساب شخصی دارند که 
خانه، خودرو و ... خود را با آن خرید می کنند و مســتندات آن وجود دارد، 
حتی اگر این رقم در حساب تجاری کسبه وارد شود، قابل بررسی و راستی 
آزمایی اســت.به گفته رییس اتاق اصناف اصفهان، حوزه مالیاتی در حال 
به روزرسانی و به زودی تمام حساب ها برای سیستم مالیاتی قابل بررسی 
است و طی سال های آینده چیزی به نام فرار مالیاتی نخواهیم داشت و یا 

فرار مالیاتی به حداقل می رسد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان 
گفت: هشت روستای جدید تحت پوشش اینترنت 
پهن باند سیار قرار گرفت و تعداد روستا های بهره مند 
از این فناوری در سطح استان اصفهان به 812 روستا 

رسید.
جعفر مطلب زاده از بهبود و توسعه پوشش ارتباطی 
در مناطق محروم و روستایی استان خبر داد و اظهار 
کرد: با توجه به اهمیت استفاده بیشتر روستاییان از 
خدمات اینترنت پرسرعت، دولت الکترونیک و دولت 

همراه، چهار سایت »BTS« سیار اپراتور همراه اول در 
روستا های شهرستان های کوهپایه، فریدن و کاشان 
ارتقا یافت.وی ادامه داد: ارتقای فناوری چهار سایت 
مزبور در روستا های مزرعه عبدا...، مزرعه رجبعلی و 
مزرعه مشهدی در شهرســتان کوهپایه، روستا های 
درختک، ســواران، غرغن و قلعه ملک در شهرستان 
فریدن و روستای ازناوه در شهرستان کاشان در قالب 
۵۴۷ خانوار مشتمل بر یک هزار و ۵۵8 نفر انجام شد. 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان اظهار 
داشت: این طرح با ســرمایه گذاری یکصد میلیارد 
ریالی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات انجام شد.

به گفته وی، زمینه رشد و توسعه بیش از پیش این 
روستا ها با اتصال به شبکه ملی اطالعات و اینترنت 
محقق خواهد شــد.مطلب زاده گفــت: اتصال این 

روستا ها به شــبکه ملی اطالعات در راستای تحقق 
دسترسی همگانی به ارتباطات دیجیتال در مناطق 
کمتر توسعه یافته و محروم استان، رونق اقتصادی و 

تسهیل زندگی مردم صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ اینترنت سیار و ثابت 
در روســتا های باالی 2۰ خانوار استان 86.8 درصد 
است، خاطرنشان کرد: این شــاخص برای اپراتور 
همراه اول 6۴ درصد، ایرانسل ۳۳ درصد و رایتل ۳.۵ 
درصد است. مطلب زاده ادامه داد: تعداد مشترکان 
همراه اول در استان پنج میلیون و ۵6۷ هزار و ۷۹2 
خط و تعداد مشترکان ایرانسل 2 میلیون و ۹۴1 هزار 
و ۹۹۷ خط است و هم اینک تمام شهر های اصفهان 
از پوشش نســل های ســوم و چهارم تلفن همراه 

برخوردارند.

اتصال 8 روستای جدید در اصفهان به اینترنت پرسرعت

خبر روز

»جوزقند« میراث خشکبار مناطق کوهستانی کاشان؛

گردن آویزی از جنس خوراکی با طعم شیرین
جوزقند، نوعی خشکبار و به تعبیری شیرینی محلی است که دانش تهیه آن به نام قمصر و برزک ثبت 
ملی شده است.برزک، شهری کوهســتانی در ۵۰ کیلومتری کاشان است، نشسته بر در دامنه شمالی 
کوه های کرکس با بهار و تابستانی معتدل و زمستانی سرد. ۷۰ درصد از گل محمدی شهرستان کاشان 
دراز گلستان های برزک برداشت می شــود. برزک را به قالی و گلیم، عرقیجات، گردو، بادام، شاتوت و 
جوزقندش می شناسند. شیرینی دست سازی گران قیمت که نه تنها برزکی ها که اهالی قمصر، پایتخت 
گل سرخ ایران هم به تهیه آن شهرت دارند.شهری در امتداد کوه های کرکس و 2۷ کیلومتری کاشان که 
صنعت قالی بافی، گالب گیری، صابون سازی، شیشه سازی و جوزقند سازی در آن رونق دارد.دانش 
تولید جوزقند به شماره 18۵2 با محوریت قمصر و برزک، تیر ماه سال ۹8 در فهرست میراث فرهنگی 
ناملموس کشور به ثبت رسیده است.عباس تراب زاده، مسئول تدوین پرونده های ثبتی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، جوزقند را از خشکبار مناطق کوهستانی کاشان خواند 
و اینطور توضیح داد: جوزقند با نوعی هلوی محلی به نام »الگ« یا آلو، انجیر و نوعی گالبی تهیه می شود 
و البته در برزک و قمصر و مناطق کوهستانی بیشتر آن را با »الگ« و آلو درست می کنند، چون با ته مزه 
ترش تر، متقاضی بیشتری دارد.وی افزود: پس از نیمه خشک کردن »الگ« و کندن پوست آن، هسته 
میوه را نیز خارج می کنند، پس از آن بادام، پودر نخودچی یا پودر هسته تلخ زردآلو را با قند می سایند و 
داخل میوه الگ که هسته آن خارج شده می ریزند و زیر آفتاب می گذارند تا خشک شود.به گفته این 
کارشناس میراث فرهنگی، مرغوب ترین و مقوی ترین جوزقند، جوزقندی است که با پودر هسته تلخ 

زردآلو تهیه شده و به دلیل اینکه اکنون الگ کمتر پیدا می شود، طرفداران بیشتری پیدا کرده است.

شیرینی که تولیدش چند روز طول می کشد
معصومه احمدیان از اهالی شــهر برزک شــیوه تهیه جوزقند را با جزییات بیشتری توضیح می دهد و 
می گوید: جوزقند را با میوه هایی مثل هلو، انجیر، الگ، زردآلو و گالبی می توان درست کرد؛ برای این کار 
ابتدا به طور مثال هسته هسته زردآلو را خارج می کنیم یا بادام تلخ را می شکنیم و مغز آن را جدا می کنیم، 
می جوشانیم و پس از گرفتن پوسته های آن و تمیز کردنش آن را تا سه روز در آب فراوان قرار می دهیم، 
اما هر روز آب ظرف را عوض می کنیم تا مغز ها کامال شیرین شود.وی ادامه داد: پس از سه روز مغز ها را از 
آب در می آوریم، در آفتاب خشک و پودر می کنیم و به آن کمی پودر هل، زنجبیل و دارچین و به میزان الزم 
شکر اضافه می کنیم.این بانوی برزکی اضافه کرد: میوه مورد نظر را نیز پوست کنده در آفتاب نیمه خشک 
می کنیم، سپس با ایجاد سوراخ کوچکی در ته میوه هسته آن را بیرون می آوریم و پودر های آماده شده 
را داخل آن قرار می دهیم تا پرشود، بعد آن را می بندیم و چند ساعت استراحت می دهیم و با قالب های 
مخصوص قالب می زنیم؛ جوزقند بعد از یک روز، آماده خوردن است.به گفته احمدیان، بعضی ها فصل 
تهیه جوزقند، روز های پرکار و منبع درآمد خوبی دارند، اما متاسفانه برخی نیز تخلف می کنند و با ترکیب 

پودر جوزقند با آرد نخودچی و بادام زمینی، جنس نامرغوبی تحویل مردم می دهند.

جوزقند، سرگرمی درآمدزای پاییزی بانوان قمصر
زهره اللهیاری از فعاالن فرهنگی اجتماعی قمصر است که با جمع آوری مستندات توانست زمینه معرفی 
جوزقند و ثبت ملی دانش تهیه آن را فراهم کند. وی در این زمینه گفت: در نیمی از ســال که برداشــت 
گل های محمدی، گالب گیری و حضور گردشگران، رونق دارد قمصری ها روز های پرکاری را می گذرانند، 
اما در نیمی دیگر از سال بسیاری از خانواده ها منبع درآمدی ندارند.این فعال فرهنگی اجتماعی ادامه 
داد: برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی با مشورت و هم فکری برخی ریش سفید ها به ایده پرورش درخت 
الگ به دست مردان و تهیه جوزقند به همت زنان رسیدیم و در همین مسیر پیگیر ثبت ملی دانش تهیه 
جوزقند شدیم.درختان الگ مانند گل محمدی در قمصر قدمتی دیرینه دارند و به جرات می توان گفت 
نخستین بار نهال آن در قمصر بارور شده است. اللهیاری با گفتن این مطلب می گوید: بانوان قمصری 
نسل به نســل هنر تهیه جوزقند را انتقال داده اند و اکنون بیشتر بانوان قمصری فصل پاییز به جوزقند 

سازی مشغول می شوند.

کافه اقتصاد

گزارش

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان، از ذخیره 21۰ میلیون مترمکعبی مجموع آب سدهای بزرگ استان در پایان سال آبی گذشته 
)تا پایان شهریورماه( خبر داد.احسان ا... امینی در گفت وگو با ایسنا، به آخرین وضعیت ذخیره آبی شش ســد بزرگ استان اصفهان اشاره کرد و توضیح داد: میزان 
پرشدگی سدهای استان 1۵درصد است، همچنین بررسی وضعیت سدهای استان نشــان می دهد که میزان پرشدگی سدها نسبت به میانگین بلندمدت با کاهشی 
معادل ۷۳درصد مواجه بوده است.وی با بیان اینکه ذخیره سد مخزنی زاینده رود با ظرفیت نرمال یک میلیارد و 2۳۹ میلیون متر مکعب در پایان سال آبی گذشته به 1۷6 
میلیون مترمکعب رسید، اظهار کرد: ذخیره آبی سد زاینده رود نسبت به سال گذشته 2۳درصد کاهش داشته که ذخیره آب این سد در مقایسه با متوسط بلندمدت، ۷6 
درصد کاهش یافته است.مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان به وضعیت سد گلپایگان اشاره کرد و گفت: در پایان سال آبی گذشته 
این سد 6.2۳ میلیون مترمکعب آب ذخیره داشت و حجم آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش و در مقایسه با بلندمدت ۴6 درصد کاهش را نشان 
می دهد.وی همچنین با اشاره به ذخیره 18.28 میلیون مترمکعبی سد قره آقاچ سمیرم در پایان سال آبی 1۴۰1-1۴۰۰، ادامه داد: ذخیره سد حنای سمیرم در این تاریخ 
به ۳.۴2میلیون مترمکعب رسید که ذخیره آبی این سد در مدت مشابه سال گذشته 1۵درصد و در مقایسه با بلندمدت ۵۷درصد کاهش یافته است.امینی اضافه کرد: 

سد خمیران تیران و کرون در پایان سال آبی گذشته 1.۹۰ میلیون مترمکعب ذخیره آبی داشت که ذخیره این سد نسبت به سال گذشته 18درصد کاهش داشته است.

آخرین وضعیت ذخیره سدهای بزرگ استان اصفهان

آماده سازی برای شکستن 
رکورد »تولید گاز«در بوشهر

تعمیرات اساسی فازهای 2 و ۳ مجتمع گاز 
پارس جنوبی طی یک بازه 1۳ روزه و با 1162 
دستورکار عملیاتی با موفقیت به پایان رسید. 
فازهای2 و ۳ پارس جنوبی )پاالیشگاه دوم( 
با بیش از 2۰ ســال عمر عملیاتــی، با تولید 
بالغ بر 6۰ میلیون مترمکعب گاز شــیرین در 
روز رکوددار تولید پایدار گاز بین پاالیشــگاه 
های دوفازی در ســطح مجتمــع گاز پارس 

جنوبی است.

وز عکس ر

مدیر عملیات شرکت ملی پخش 
خبر داد:

رشد 2۵ درصدی مصرف 
سوخت کشور در ایام اربعین

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران از رشد 2۵ درصدی مصرف سوخت 
کشور در ایام اربعین امسال و تامین مناسب 

سوخت زوار حسینی خبر داد.
به گزارش ایمنا ، جعفر ساالری نسب اظهار کرد: 
مصرف روزانه بنزین کشور در شهریورماه امسال 
هم زمان با رشد سفرهای زوار به دلیل کاهش 
شــیوع ویروس کرونا، به روزانه 112 میلیون 
لیتر رسید که این عدد در مقایسه با مردادماه 
با میانگین روزانه 1۰۵ میلیون لیتر، حدود 2۵ 
درصد افزایش یافته است. این عدد حتی در 
برخی روزها به 12۰ میلیون لیتر نیز رسید، اما 
خوشبختانه با مدیریت موثر، سوخت رسانی با 

وقفه روبه رو نشد.
وی افزود: مصرف نفت گاز کشور در این مدت 
نیز افزایش محسوســی یافت و خوشبختانه 
ســوخت مــورد نیــاز تمامــی اتوبوس های 
شــهرداری ها و راهداری ها تامیــن و عرضه 
شــد و افزون بر آن ســهمیه اضافه به ناوگان 
حمل ونقــل اتوبوســرانی نیز تعلــق گرفت، 
همچنین جایگاه های ویــژه ای برای تحویل 

سوخت به مرزها در نظر گرفته شد.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی همچنین از ارســال گاز مایــع مورد نیاز 
موکب های مستقر در داخل و خارج کشور خبر 
داد و تاکید کرد: نظارت و بازرسی ها در مناطق 
شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی در 
استان های همدان، کرمانشاه، ایالم، خوزستان 
و آذربایجــان غربــی و مرزهای خســروی، 
باشــماق و مهــران در این مــدت به صورت 

شبانه روزی در حال انجام بود.
ساالری نسب از استقرار 2۰ نفتکش آماده به کار 
در جایگاه های کلیدی مناطق مرزی خبر داد و 
گفت: با برنامه ریزی صحیح توانستیم با وجود 
افزایش چشمگیر مصرف، سوخت را از انبارها 
و مبادی توزیع در اســتان های غربی از جمله 
ایالم، کرمانشاه و همدان به صورت مستمر به 

جایگاه های مناطق مرزی ارسال کنیم.

عکس: فارس
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 معرفی روستای تاریخی »دماب« در شمال غربی اصفهان؛

چشمه هایی که خشک شد

روستای تاریخی »دماب« در شــمال غربی اصفهان و در 
فاصله صد کیلومتری شــهر نجف آباد، ۶۰ کیلومتری شهر 
گلپایگان و ۴۰ کیلومتری خوانســار در منطقه ای بین این 
سه شهر قرار دارد. تاریخ ایجاد روســتای دماب به عنوان 
یک محل سکونت دائم بین سال های ۱۱۰۰ تا ۱۱۵۰ برآورد 
می شود. این روســتا با قدمت ســه قرن، به دلیل پاره ای 
از ویژگی های معمــاری و سیاســی آن دوران چندین اثر 
تاریخی را در خود جای داده اســت. گفته می شود بانیان 
اصلی آبادی دو برادر مهاجر از خراسان، به نام های محب 
و صالح بوده اند که دو خانواده اصلی محبی ها و صالحی ها 
از فرزندان ایــن دو برادر هســتند. به ظاهر شــکل گیری 
اقتصادی و اسکان در این مزرعه، با حفر یک رشته قنات به 
دست همین مهاجران آغاز می شود. محور تحوالت اصلی 
در شکل گیری روستا بیشــتر محبی ها بوده اند. در پاره ای 
اسناد قدیمی از دماب به عنوان »ســبز دره مراد آباد« نام 
برده شده است. قلعه سنگ ،کاروانســرای جلوگیر ،قلعه 
حاج حســن و قلعه علی احمد از آثــار تاریخی این منطقه 

محسوب می شود.
شغل بیشــتر اهالی روستا کشــاورزی و دامداری است. 
آن ها در ســال های اخیر به کشــت زعفران روی آورده اند؛ 
چراکه این گیاه کم آب بر است و اکنون در ۱۵ هکتار از اراضی 
روستا زعفران کشــت می شــود، اکنون دیگر دماب یکی 
از قطب های کشــت زعفران در اســتان اصفهان محسوب 
می شود. محصولی که مرغوب و دارای بهره وری، کیفیت و 

درصد خلوص باالست. 
این روســتا هفت اثر تاریخی ویژه دارد که قدمت برخی از 
آن ها مانند سنگ نگاره ها و قلعه سنگی به بیش از سه هزار 
سال قبل می رسد و حتی در فهرست آثار ملی نیز ثبت شده 
اســت. ۱۵ اثر تاریخی دیگر نیز در ایــن منطقه وجود دارد 
که قابلیت ثبت تاریخی دارند؛ امــا هنوز این اتفاق نیفتاده 
است. آثار تاریخی روستا دارای جذابیت های بسیاری برای 
گردشگران داخلی و خارجی اســت و هر سال این منطقه 
پذیرای گردشگران بسیاری اســت؛ از همین رو واحدهای 
بوم گردی بســیاری در روستا ساخته شــده تا گردشگران 

برای اسکان مشکلی نداشته باشند. 
همچنین از ســال ۹۵ جشنواره »طالی ســرخ« با هدف 
معرفی جاذبه هــای منطقه، به ویژه در بخش گردشــگری 
و کشاورزی در دســتورکار مسئوالن شهرســتان نجف آباد 
قرار گرفت تــا از این طریق بــه جذب ســرمایه گذار برای 
رونق صنعت گردشــگری، به ویژه بوم گردی و کشــاورزی 

کمک شود. 
البته آثار تاریخی روستا به توجه بیشتر برای ساماندهی و 
مرمت نیاز دارد. رونق گردشگری و کشاورزی این منطقه، 
به ویژه در کشــت زعفران کــه درآمدزایی خوبــی دارد، به 
اشتغال زایی و مهاجرت معکوس منجر می شود و مسئوالن 

باید روی این ویژگی ها بیشتر تمرکز داشته باشند. 
همان طور که اشاره شد این روستا با قدمت سه قرن، آثار 
تاریخی بســیاری دارد، ازجمله آثار تاریخی آن می توان به 
قلعه های ســنگ، قلعه ساســانی، دروش بگ و نو دماب 
و کاروانســرای جلوگیر اشــاره کرد که قدمت آن ها به دوره 

اشکانیان تا صفویه و قاجاریه می رسد.

  ایران گردی
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مفاد آراء
7/1  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشــخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطــالع عمومي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 6479 - 1401/06/08 هيات اول آقای اکبر ابراهيمی بابوکانی  به 
شناسنامه شــماره 527 کدملي 1282962841 صادره اصفهان فرزند يداله  در ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 179/16 متر مربع قســمتی از پالک شماره  3952 فرعی 
از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت حسين  

حاجی شفيعی از مورد ثبت صفحه 510دفتر 523 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/06

م الف: 1378390  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

7/2 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 1709 مورخ 1401/06/02 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای حســين 
 وحيد دســتجردی  به شناســنامه شــماره 76 کدملی 1288857101 صادره اصفهان
 فرزند اصغر در  ششدانگ يکباب خانه  به مســاحت 59/15  متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 6  فرعی از 3615  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای مهدی کيان وش )مالک رسمی(

خريداری گرديده است.
لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/06

م الف: 1378624  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/3 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 2100 مورخ 1401/6/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيــت آقای الياس کاظمی ونهری  به 
شناسنامه شماره 3 کدملی 1111329915 صادره فرزند عباس در ششدانگ يکباب خانه  

به مســاحت 178/47 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 2964 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفروز 

ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/21

م الف: 1384415  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/4 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 1989 مورخ 1401/6/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای محمد ملک محمد دستجردی  
به شناسنامه شماره 2831 کدملی 1289122271 صادره اصفهان فرزند اصغر در ششدانگ 
يکباب خانه  به مساحت 192/19 متر مربع مفروزی از پالک شماره 138 فرعی از 4483  
 اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان و ملــک مورد تقاضا 
مع الواسطه و به موجب بيع نامه عادی از طرف آقای محمد حسن نژاد فرزند باقر به آقای 
محمد علی ملک محمد دستجردی و نيز به موجب بيع نامه عادی از طرف نامبرده اخيرالذکر 
به متقاضی واگذار شده اســت و متقاضی نيز به موجب يک فقره استشهاديه محلی که به 
 تاييد شهود محلی رسيده است اعالم داشته به مالک رسمی )باقر حسن بزی دستجردی که

 نام خانوادگی وی از حسن بزی به حسن نژاد تغيير نموده است(  دسترسی ندارد.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/21

م الف: 1383058  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/5 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 2103 مورخ 1401/6/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای کريم محمودی ده چشمه  به 
شناسنامه شماره 2 کدملی 4679496118 صادره فرزند يداله در ششدانگ يکباب خانه  به 
مساحت 239/50 متر مربع پالک شماره 4421 باقيمانده ) طبق سيستم جامع امالک به 
پالک 4421/42 استاندارد شده اســت(  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است ) و متقاضی به 
موجب درخواست مورخ 1401/4/12 تقاضای حذف بهای ثمنيه اعيانی را نموده است و با 

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان مکاتبه گرديد که به موجب نامه شماره 1401-
20-1572 مورخ 1401/4/28 اعالم نموده : » با توجه فوت محمد حســين ضيايی طبق 
گواهی انحصار وراثت 367 مورخ 1360/2/8 و تحقق و تعلق بها ثمنيه اعيانی به همســر 
محمد حسين ضيايی بنام بانو قمر آغا ضيايی جدول و شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ايران ارزش ثمنيه اعيانی محل موصوف سه ميليون و نهصد و نود و دو هزار و نهصد 
و چهل و پنج ريال تعيين می گردد.« و متقاضی مبلــغ مذکور را در مورخ 1401/4/30 به 

حساب سپرده اداره کل امور مالی و ذيحسابی سازمان ثبت واريز نموده است(.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/21

م الف: 1383023  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/6 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

-  برابر رای شــماره 1745 مورخ 1401/06/05 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقــای دانيال عبادی   به 
شناسنامه شماره 4619 کدملی 1292755970 صادره اصفهان فرزند مجيد در سه دانگ 
مشاع از   ششدانگ يکباب خانه  به مســاحت 74/96  متر مربع ) که مقدار 13/87 متر در 
حد جنوب عقب نشينی آتی دارد و تا زمان تخريب و بازســازی در اختيار مالک می باشد(
 پالک شــماره 3083 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان

 مع الواســطه و به موجب بيع نامه عادی  از طرف خانم شــوکت جوادی )مالک رسمی( 
خريداری گرديده است.

-  برابر رای شــماره 1994 مورخ 1401/06/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيــت آقای مهدی 
 رضائی حسين آبادی   به شناسنامه شماره 2746 کدملی 1289089590 صادره اصفهان
 فرزند سيف اله در سه دانگ مشاع از   ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 74/96  متر مربع 
) که مقدار 13/87 متر در حد جنوب عقب نشــينی آتی دارد و تا زمان تخريب و بازسازی 
در اختيار مالک می باشد(پالک شــماره 3083 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهان مع الواسطه و به موجب بيع نامه عادی  از طرف خانم شوکت جوادی

 )مالک رسمی( خريداری گرديده است.
لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/21

م الف: 1383007  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
7/7  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشــخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطــالع عمومي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 6960 - 1401/06/17 هيات اول آقای سيد کامران موسوی   به 
شناســنامه شــماره 3 کدملي 6209909795 صادره باغ بهادران  فرزند سيد مجتبی  در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 141/29 متر مربع پالک شماره  308 فرعی از 27  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه احمد انصاری 

ثبت در سامانه امالک 
رديف 2- راي شــماره 6961 - 1401/06/17 هيات اول آقای سيد کامران موسوی   به 
شناســنامه شــماره 3 کدملي 6209909795 صادره باغ بهادران  فرزند سيد مجتبی  در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 156/95 متر مربع پالک شماره  308 فرعی از 27  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه احمد انصاری 

ثبت در سامانه امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/21

م الف: 1385114  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

7/8 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160302023000592 مورخ 1401/06/24 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بتول 
صمدانی فرزند تقی بشماره شناســنامه 73 صادره از اصفهان در يکباب خانه به مساحت 
35/65 متر مربع مفروزی از پالک 65 فرعــی از 3295  اصلی واقع در بخش 4 اداره ثبت 
اسناد و امالک مرکزی اصفهان طبق صفحه 449 دفتر 144 و صفحه 64 دفتر 13 محرز 

گرديده است.
لذا مشــخصات متقاضيان و امــالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظــور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســليم و پس از اخذ 
 رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/21

 م الــف: 1385055  ابوالفضــل ريحانــی رئيس منطقــه ثبت اســناد و امالک 
مرکزی اصفهان   

در میــان روزمره هــای زندگــی و دغدغه هــای 
ریز و درشــت، می توانیــد برای گذرانــدن لحظاتی 
به یادماندنی راهی ســفری لذت بخش شوید. اگر 
می خواهیــد در این ســفر، دیدنی هــای جذابی را 
ببینیــد پیشــنهاد می کنیم ســری به روســتاهای 
 تماشــایی کاشــان همچون ون و روســتای حسنا

 رود بزنید. گاهی الزم است در میان مسیر زندگی، به 
بازدید از شهرهای زیبا بروید تا به ذهن تان برای تازه 

شدن فرصتی دوباره بدهید. 
در بازدید از این شــهر کویری از روســتای سرسبز 
این ســرزمین دیدن کنید که در دشتی رویایی قرار 

گرفته است.
 با قدم زدن در میان طبیعت روســتای ون کاشــان 
می توانید چشم اندازی بکر از این روستا را نظاره کنید 
که گل های رنگارگی دارد. همچنین حین گشت وگذار 
در گوشــه هایی از هنرنمایــی طبیعت این شــهر به 
تماشای روستای ون که در نزدیکی آن دیده می شود 

،حرکت کنید.
 با رسیدن به این روستا با مردمانی روبه رو می شوید 
که به گویــش شــیرین محلی ســخن می گویند. 

گردشگرانی که به تماشای روستای ون می روند، در 
کنار بازدید از روستا می توانند به نظاره نمایی دیگر از 
مناظر دشت های این دیار بنشینند که نزدیکی کوه و 
دشت در آن جذابیت های سفر را چند برابر می کند. 
اگر اهل طبیعت گردی هســتید و به شــهر کاشان 
سفر کردید، بازدید از روســتای ون را در صدر لسیت 

گشت های خود قرار دهید. 
روســتایی زیبا که بــا گشــت وگذار در آن با فرهنگ 
و تاریخ اهالی محلی کاشــان آشــنا می شوید و از 
شنیدن قصه هایی که در بناهای تاریخی این روستا از 
گذشته های دور به یادگار مانده است، لذت می برید.

 حین گشــت وگذار در روســتا برای رفع خستگی و 
استراحت سری به رســتوران های محلی آن بزنید 
و غذایی ســنتی را نوش جان کنید. قدمت تاریخی 
روستای ون، بنا به اظهارات عده ای از ریش سفیدان 
محل به بیش از هزار ســال پیش می رســد که این 
نشــان از پیشینه  قدیمی روســتا دارد. جالب است 
بدانید که نام این روستای سرسبز را از نام درخت ون 
گرفته اند که در زمان های گذشته درخت ون در روستا 

زیاد بوده است.

روستای »ون« در کاشان

پیشنهاد هفته



چهارشنبه 6 مهر 1401 / 1 ربیع االول 1443 / 28 سپتامبر 2022 / شماره 3633
اسکان بیش از ۹2 هزار نفر در اقامتگاه  های آموزش و پرورش 

اصفهان در تابستان
رییس اداره امور رفاهی و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان از اسکان بیش از ۹۲ هزار نفر در 
اقامتگاه ها و مدارس ستاد اسکان فرهنگیان در تعطیالت تابستانه خبر داد.مهدی منتجب در رابطه  با نحوه 
ساماندهی اسکان فرهنگیان در تعطیالت تابستانه، اظهار داشت: ستاد اسکان در سال جاری از خردادماه 
آغاز به کار کرد.وی افزود: برای امر اسکان، در این ایام بیش از 1000 کالس درس و 5 مرکز خانه معلم در نظر 
گرفته شد که تا پیش از آغاز سال تحصیلی، اصفهان میزبان بیش از ۲4 هزار خانواده باشد. رییس اداره امور 
رفاهی و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: در ایام تابستان 1401، اصفهان بیش از ۹۲ هزار 
نفر را در کلیه فضاهای در نظر گرفته شده اسکان داد و این فرآیند تا روزهای پایانی تعطیالت ادامه داشت 

و با پایان تعطیالت و کاهش تعداد مهمانان، واحدهای آموزشی برای آغاز سال تحصیلی آماده شدند.
 

مدیرکل انتقال خون استان:

ذخیره خونی اصفهان در حد مطلوب است
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: اهدای خون مســتمر با توجه به نیاز روزانه بیمارستان های 
اصفهان به واسطه جراحی ها و بیماران خاص یک نیاز حیاتی و ضروری است.علی فتوحی، ذخیره فعلی 
خون استان اصفهان را در حد پنج روز عنوان کرد و ادامه داد: این میزان ذخیره به نسبت خوب است، ولی 
با توجه به افزایش جراحی ها و تقاضای بیمارستان ها برای دریافت خون و نامعلوم بودن وضعیت کرونا 
احتمال کاهش دارد.مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به اینکه در استان اصفهان تامین خون 
برای بیماران استان های دیگر نیز انجام می شود، افزود: روزانه بیماران بسیاری از استان های همجوار برای 
درمان تخصصی به اصفهان مراجعه و از خدمات درمانی و خونی این استان بهره مند می شوند.وی تصریح 
کرد: یکی از راهکار های افزایش اهدا و ذخیره خون در اســتان اصفهان ترغیب بانوان و جوانان به اهدای 
خون است، زیرا تنها سه درصد اهداکنندگان را بانوان تشکیل می دهد و همچنین میزان استقبال جوانان 
به نسبت افراد سالخورده برای اهدای خون کمتر است.فتوحی به آمار اهدای خون در ایام محرم تا اربعین 
امسال اشاره کرد و گفت: در این مدت حدود ۲۶ هزار نفر برای اهدای خون مراجعه کردند و از بالغ بر ۲0 هزار 

نفر خون گیری انجام شد.
 

شش ماه بدون حتی یک روز هوای پاک؛

اصفهان؛ غوطه ور در هوای آلوده
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: مردم اصفهان شش ماه نخست امسال بدون داشتن یک روز هوای پاک، 
۸۲ روز هوای ناسالم و 104 روز هوای ســالم را تجربه کردند.مردم کالن شهر اصفهان بر پایه آمار اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان در شش ماه نخست امسال بدون داشتن یک روز هوای پاک، ۸۲ روز هوای 
ناسالم و 104 روز هوای سالم را تجربه کردند.این درحالی است که ثبت روز هوای آلوده در اصفهان در بهار و 
تابستان 1401 آماری بی سابقه در 10 سال اخیر و رکوردی جدیدی در این کالن شهر محسوب می شود.برپایه 
آمار موجود، تیر 1401 با ثبت 1۷ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس، ۲ روز هوای ناسالم برای عموم 

شهروندان و 1۲ روز هوای سالم، رکورددار بیشترین روز های آلوده شش ماه ابتدایی امسال بوده است.
 

پیدا شدن جسد جوان 24 ساله اصفهانی بعد از 40 روز
به گزارش تسنیم ، جسد جوان ۲4 ساله اصفهانی که حدود چهل روز پیش در اثر غرق شدگی در رودخانه 
آب ملخ سمیرم مفقود شده بود، پیدا شد.اواخر مردادماه گذشــته 3 جوان اصفهانی در منطقه آب ملخ 
سمیرم دچار حادثه غرق شدگی شدند که یکی از آنها توسط نیروهای امدادی نجات پیدا کرد و ۲ نفر دیگر 
مفقود شدند، امدادگران پس از یک هفته جست وجو توانستند جسد یکی از مفقودشدگان را پیدا کنند، 
اما از نفر دوم اطالعی در دست نبود و جست وجو ها ادامه داشت تا در نهایت رییس جمعیت هالل احمر 

سمیرم از پیدا شدن جسد نفر دوم پس از چهل روز جست وجو خبر داد.

استاندار خبر داد:

 70 واحد آموزشی جدید به فضاهای آموزشی اصفهان اضافه شد

استاندار اصفهان گفت: امســال نزدیک به ۷0 واحد آموزشی جدید به 
فضاهای آموزشی استان اضافه شد و دولت نزدیک به 115 میلیارد تومان 

اعتبار برای تجهیز امکان آموزشی هزینه کرد.
سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در حاشیه آیین بازگشایی مدارس 
استان، ضمن گرامیداشــت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، 
به 110 شــهید دانش آموز هنرســتان ابوذر در زمان دفاع مقدس اشاره 
و اظهار داشــت: هفته دفاع مقدس یادآور رشــادت های پرشور ملت 
ماســت و در آن دوران ملت ایران، دانش آموزان و معلمان هنرســتان 
ابوذر کاری کردند که اگر به جای هنرســتان به آن شهیدستان بگوییم، 
سخن خالفی نگفته ایم و این شهیدان جلوه ای از شکوه نظام تعلیم و 
تربیت جمهوری اسالمی ایران هستند.وی افزود:نظام تعلیم و تربیت 
ایران همیشــه به جایگاه تعلیم در کنار تزکیه تاکید شده و این راهبرد 
اساسی باعث می شود عرفای ۸0 ساله ما به حال و روز نوجوانان طالب 
علم غبطه بخورند. تزکیه و تربیت بر تعلیم و علم مقدم اســت؛ علم تا 
جایی نافع اســت که بخشی از ســاحت تزکیه در وجود آن دانش آموز 
رسوخ کرده باشد، بنابراین باید در بعد تربیتی، دانش آموزان را به سمتی 
هدایت کنیم که با مولفه های هویت دینی و اســالمی و ملی خود رشد 
پیدا کند و ارتباط بگیرد.استاندار اصفهان تصریح کرد: اگر دانش آموزی 

در این ساحت تربیت قدم برنداشت، دانش آموز رشد یافته ای نیست و 
ما به وظیفه تعلیم و تربیت به خوبی عمل نکرده ایم، اگر دانش آموزی 
از مولفه های هویتی خود جدا شد، بیگانگان می توانند هر لباسی را به او 
بپوشانند و این مسئله یک نگاه راهبردی  از ابتدای انقالب اسالمی بوده 
اســت. دانش آموزان باید بدانند هر نیمکتی که بر آن تکیه زدند جایگاه 
یک شهید بوده است و این جایگاه شرافت و ارزش باالیی دارد؛ اگر این 

مسئله برای ما تعریف شود، مسیر هم مشخص می شود.
وی  با اشاره به اهمیت بازگشایی مدارس بعد از دو سال تعطیلی ناشی 
از شیوع کرونا گفت: شیوع و فراگیری بیماری کرونا کاری کرد که ساحت 
آموزش و پرورش به فضــای مجازی منتقل شــد و قطعا عواقبی هم 
داشت که در شرایط جدید باید آن ها را جبران کنیم و از فضای جدید برای 
بهره مندی بیشتر اســتفاده ببریم.مرتضوی بیان کرد: یکی از اتفاقات 
خوب این دوران مشخص شدن جایگاه و اهمیت کار آموزش و پرورش 
در میان خانواده هاست و  والدین متوجه شدند که مدرسه چه مشقتی را 
برای آموزش و پرورش فرزندان شان به دوش می کشد. از همین طریق 
می توان جایگاه شورای اولیا و مربیان را ارتقا داد و نقش اولیا را در اداره 
مدرسه بیش از پیش پررنگ کرد.استاندار اصفهان یادآور شد: در دولت 
سیزدهم و با دستور رییس جمهور، مقرر شــد آموزش وپرورش تمام 

تالش خود را برای برپایی دوباره آموزش حضوری به کار بگیرد و در این 
مسیر اعتبارات خوبی به تجهیز مدارس اختصاص داده شد. بر همین 
اساس امسال نزدیک به ۷0 واحد آموزشی جدید به فضاهای آموزشی 
استان اضافه شد و دولت نزدیک به 115 میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز 

امکان آموزشی هزینه کرد که جای تشکر دارد.

هدف سال تحصیلی جدید، عدالت آموزشی و تربیت دینی است
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهانی نیز در این مراســم گفت: 
در طول تاریخ انسان های بزرگی در مسیر اهداف پیامبر اسالم حرکت 
کرده اند ؛اما در برهــه ای از تاریخ اتفاق مهمی رقم خــورد و در دهه ۶0 
جوانانی از انقالب اسالمی از مکتب نبوی و حیثیت و امنیت ایرانی دفاع 
کردند و مایه افتخار ما شدند.محمدرضا ابراهیمی افزود: هدف اصلی 
سال تحصیلی جدید عدالت آموزشی و تربیت دینی است و در همین 
جهت تالش می کنیم هر برنامه ای که قرار است اجرا و برنامه ریزی شود 
به هدف اصلی عدالت آموزشی برسد. عهد می بندیم که در سال جدید 
در راستای تربیت دینی و برای ترویج فرهنگ دینی گام برداریم تا سال 
تحصیلی پر از معنویت با عدالت آموزشــی را با کمــک دانش آموزان و 

فرهنگیان رقم زنیم.

در دولت سیزدهم و با دستور رییس جمهور، مقرر شد 
آموزش وپرورش تمام تالش خود را برای برپایی دوباره 
آموزش حضوری به کار بگیرد و در این مسیر اعتبارات 

خوبی به تجهیز مدارس اختصاص داده شد

با مسئولان جامعه
چهارشنبه  6   مهر   1401 / 1  ربیع االول 1443 / 28   سپتامبر  2022 / شماره 3633

رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
7/9 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  2392 14016030200700 مورخ 01 / 06 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حســن جان قنبری فرزند مرادجان بشماره شناسنامه 62 وکدملی 
5558805250 صادره از کوهرنگ درششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی  
به مســاحت  75 / 207 مترمربع پالک 411 اصلی واقع در شــرودان فالورجان 
خریداری مع الواســطه ازمالک رسمی آقای حســین دولت آبادی محرزگردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 

تاریخ انتشار اول : 1401/07/06
تاریخ انتشار دوم : 1401/07/21

م الف: 1384501 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
7/10 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  2579 14016030200700 مــورخ 14 / 06 / 1401  هیات 
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سعیدتوکلی گارماســه فرزند اسداله بشماره شناسنامه 
22 وکدملی 1111382999 صادره از فالورجان درششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور باکاربری زراعی به مســاحت  92 / 623 مترمربــع پالک 417 اصلی 
واقع در خیرآباد خریداری مع الواســطه ازمالک رســمی آقای علی اکبررئیسی 
خیرآبادی محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار اول : 1401/07/06
تاریخ انتشار دوم : 1401/07/21

م الف: 1384549 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
7/11 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  2662 14016030200700 مــورخ 21 / 06 / 1401  هیات 
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حســین رمضانی قهدریجانی فرزند ابراهیم بشــماره 

شناسنامه 6206 وکدملی 1110232047 صادره از فالورجان درششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت  86 / 203 مترمربع پالک 925 فرعی از 385 اصلی واقع 
در قهدریجان خریداری مع الواســطه ازمالک رسمی آقای محمد علی جعفرزاده 
قهدریجانی محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار اول : 1401/07/06
تاریخ انتشار دوم : 1401/07/21

م الف: 1384574 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
7/12 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  2580 14016030200700 مورخ 14 / 06 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسینعلی رجائی اشــترجانی فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 
25 وکدملی 1111346135 صادره از فالورجان درششــدانگ یک قطعه زمین 
کشاورزی باکاربری زراعی  به مســاحت  35 / 2931 مترمربع پالک 446 اصلی 
واقع در اشــترجان خریداری مع الواسطه ازمالک رســمی آقای رضا بوسعیدی 
محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار اول : 1401/07/06
تاریخ انتشار دوم : 1401/07/21

م الف: 1384680 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
7/13 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی 
افراد مشروحه ذیل به استناد اســناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال عادی 
مورد تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 
روز در دو روزنامه اخبار اصفهان و زاینده رود چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه 
شخص یا اشخاصی نســبت به آراء مذکور معترض باشــند از تاریخ انتشار نوبت 
اول آگهی روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نمایــدو گواهی تقدیم 

دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا  معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، 
اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت بنام متصــرف می نماید. لیکن 

صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شــماره 140160302009000601مورخ  1401/03/17 آقای قاسم 
باقری فرزند علی اکبر در 13303/438 ســهم مشــاع از 472/ 74865 ســهم 
ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 74865/472متر مربع مجزی 
شــده از پالک 493 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
مالک رســمی علی اکبر باقری خولنجانی بموجب سند شــماره 18129 مورخ  

1353/03/26 دفتر 100 – فالورجان
2- رأی شــماره 140160302009000611مورخ  1401/03/17 آقای اصغر 
باقری فرزند علی اکبر در 13303/438 ســهم مشــاع از 472/ 74865 ســهم 
ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 74865/472متر مربع مجزی 
شــده از پالک 493 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
مالک رســمی علی اکبر باقری خولنجانی بموجب سند شــماره 18129 مورخ  

1353/03/26 دفتر 100 – فالورجان 
3- رأی شــماره 140160302009000603مــورخ  1401/03/17 خانم مینا 
باقری خولنجانی فرزند علی اکبر در 8151/719 ســهم مشاع از 472/ 74865 
سهم ششــدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 74865/472متر مربع 
مجزی شده از پالک 493 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی علی اکبر باقری خولنجانی بموجب ســند شماره 18129 مورخ  

1353/03/26 دفتر 100 – فالورجان 
4- رأی شــماره 140160302009000619مورخ  1401/03/17 خانم سوسن 
باقری خولنجانی فرزند علی اکبر در 5151/719ســهم مشاع از 472/ 74865 
سهم ششــدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 74865/472متر مربع 
مجزی شده از پالک 493 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی علی اکبر باقری خولنجانی بموجب ســند شماره 18129 مورخ  

1353/03/26 دفتر 100 – فالورجان 
5- رأی شــماره 140160302009000606مورخ  1401/03/17 خانم مژگان 
باقری خولنجانی فرزند علی اکبر در 6651/719ســهم مشاع از 472/ 74865 
سهم ششــدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 74865/472متر مربع 
مجزی شده از پالک 493 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی علی اکبر باقری خولنجانی بموجب ســند شماره 18129 مورخ  

1353/03/26 دفتر 100 – فالورجان 
6- رأی شــماره 140160302009000612مــورخ  1401/03/17 خانم نیره 
باقری خولنجانی فرزند علی اکبر در 6651/719 ســهم مشاع از 472/ 74865 
سهم ششــدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 74865/472متر مربع 
مجزی شده از پالک 493 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی علی اکبر باقری خولنجانی بموجب ســند شماره 18129 مورخ  

1353/03/26 دفتر 100 – فالورجان 
7- رأی شــماره 140160302009000608مورخ  1401/03/17 خانم سمانه 
باقری خولنجانی فرزند علی اکبر در 6651/719 ســهم مشاع از 472/ 74865 
سهم ششــدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 74865/472متر مربع 
مجزی شده از پالک 493 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی علی اکبر باقری خولنجانی بموجب ســند شماره 18129 مورخ  

1353/03/26 دفتر 100 – فالورجان 
8- رأی شــماره 140160302009000614مــورخ  1401/03/17 خانم پری 

باقری خولنجانی فرزند خانعلی در 10000 سهم مشــاع از 472/ 74865 سهم 
ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 74865/472متر مربع مجزی 
شــده از پالک 493 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
مالک رســمی علی اکبر باقری خولنجانی بموجب سند شــماره 18129 مورخ  

1353/03/26 دفتر 100 – فالورجان 
9- رأی شــماره 140160302009000598مــورخ  1401/03/17 خانم زهرا 
عابدی جونی فرزند اســماعیل در 5000 ســهم مشــاع از 472/ 74865 سهم 
ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 74865/472متر مربع مجزی 
شــده از پالک 493 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
مالک رســمی علی اکبر باقری خولنجانی بموجب سند شــماره 18129 مورخ  

1353/03/26 دفتر 100 – فالورجان 
10- رأی شــماره 140160302009001054مورخ  1401/04/15 آقای اکبر 
امینی فرزند پرویز در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 224/44 مترمربع 
مجزی شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی قدمعلی ایرانپور بموجب سند شماره 55961 مورخ  1351/06/08 

دفتر 29 – اصفهان 
11- رأی شماره 140160302009000624مورخ  1401/03/17 خانم نرگس 
قربانی فرزند بختیار در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه ساز به 
مساحت 217/92 مترمربع مجزی شــده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رســمی امیر قلی محمدی بموجب سند 

شماره 52167 مورخ  1350/11/04 دفتر 29 – اصفهان 
12- رأی شماره 140160302009001809مورخ  1401/06/27 اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرســتان مبارکه – موقوفه مسجدالرســول در ششــدانگ یک 
باب مسجد به مســاحت 721/41مترمربع مجزی شــده از پالک 596 فرعی از 
19 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی 
مصطفی میرزائی قهنویه بموجب سند شماره 19247 مورخ  1341/05/19 دفتر 

62 – اصفهان 
تاریخ انتشار اول : 1401/07/06
تاریخ انتشار دوم : 1401/07/21

م الف: 1384563 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
فقدان سند مالکیت

7/14 شــماره نامه: 140185602015001940- 1401/06/29 خانم ســمیه 
کهزاد حاجی الوانــی فرزند فضل اله با ارائه گواهی حصــر وراثت مرحومه ناهید 
یزدانی نوگورانی مدعی گردیده که ســند مالکیت ششدانگ یکباب خانه پالک 
2399 فرعی از 103- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که به نام خانم ناهید 
یزدانی نوگورانی ثبت و سند مالکیت به شــماره سریال 661445  صادر و تسلیم 
گردیده اســت و در حال حاضر ســند مالکیت پالک فوق الذکر نزد مغازه مشاور 
امالک به نام محمد عربزاده چمگردانی فرزند امراله می باشــد که طی اخطاریه  
شماره 15004238 مورخ 1401/06/15 به نامبرده اخطار گردید که ظرف مدت 
10 روز نســبت به تحویل ســند مالکیت مزبور به این اداره اقدام نمایند. لیکن 
طبق گواهی دبیرخانه، تاکنون ســند مالکیت مزبور تحویــل این اداره نگردیده 
لذا با توجــه به مراتب فوق و در اجــرای تبصره 3 ماده 120- آییــن نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شــود و چنانچه دارنده سند مالکیت بدون مجوز 
قانونی ظرف مهلت 10 روز از تاریخ انتشــار این آگهی سند مالکیت پالک فوق 
را تســلیم این اداره ننماید، ســند مالکیت وراث متوفی با رعایــت کلیه مقررات 
 قانونی و وفق تبصره 3 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت صادر و تسلیم خواهد شد. 
م الف: 1383679 مصطفی شمسی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین 

شهر) لنجان (



تسنیم نوشــت: نشــریه چاپ لندن بازی تیم ملی انگلیس برابر ایران در گروه دوم جام جهانی را فرصتی برای ثبت یک برد پرگل در کارنامه سه شیر دانست.
روزنامه دیلی میل در گزارشی به وضعیت نه چندان خوب تیم ملی انگلیس در فاصله دو ماه مانده به آغاز جام جهانی 2022 قطر اشاره و از بازی اول این تیم در 
جام جهانی مقابل ایران به عنوان فرصتی برای کسب یک پیروزی قاطع و روحیه بخش یاد کرده است.در این گزارش به قلم »یان لیدیمن« آمده است: ترجیح 
گرت ساوت گیت برای استفاده از خط دفاعی پنج نفره برابر تیم های بزرگ رویکردی محتاطانه است و او می تواند ادعا کند که گاهی اوقات استفاده از این تاکتیک 
ثمربخش بوده است. بازی نخست انگلیس در جام جهانی برابر ایران، فرصت مناسبی برای رها کردن ترمز و کسب پیروزی پرگلی است که می تواند روحیه و اعتماد 
تیم ملی انگلیس را برای ادامه کارش در تورنمنت بســازد. ریس جیمز و بن چیلول بهترین بازیکنان در پست های خودشان هستند در حالی که میسون ماونت 
هم به ندرت پیش آمده که در رده ملی عملکرد ضعیفی ارائه کرده باشد.در همین حال سامی مکبل یکی دیگر از روزنامه نگاران دیلی میل نیز درباره بازی های تیم 
ملی کشورش در جام جهانی نوشته است: با همه احترامی که برای ایران، آمریکا و ولز قائلم، هر سه مسابقه، بازی هایی هستند که در آنها انگلیس باید جسورانه 

و بی محابا دست به حمله بزند نه اینکه به محبوس کردن آنها در یک سوم دفاعی شان بسنده کند.

کری خوانی نشریه انگلیسی برای تیم ملی ایران

چهارشنبه 6 مهر 1401 / 1 ربیع االول 1443 / 28 سپتامبر 2022 / شماره 3633

سورپرایز جدید »زالتان«؛ ستاره سوئدی در نقش سرباز رومی!
خبرورزشی نوشت: ستاره سوئدی تیم فوتبال میالن در یک فیلم سینمایی جدید ایفای نقش کرده 
است که در آینده ای نه چندان دور به نمایش درخواهد آمد.زالتان ایبراهیموویچ بار دیگر طرفداران و به 
طور کلی اهالی دنیای فوتبال را غافلگیر کرد ؛اما این بار نه با اظهارات سرشار از اعتماد به نفسش بلکه 
با ایفای نقش در یک فیلم ســینمایی جدید.ایبرا با انتشار تریلری از قسمت جدید سری فیلم های 
آستریکس و اوبلیکس، قسمتی از این فیلم که در آن نقش یک سرباز ترسناک رومی )به نام آنتی 
ویروس( را بازی می کند به نمایش گذاشته است. در این تریلر او در میدان نبرد در حالی که زره به تن 
دارد دیده می شود و در شرح آن نوشته است: به زودی... زنده باد فرانسه. طبق گزارش سایت دیلی 
میل، قسمت جدید فیلم آستریکس و اوبلیکس قرار است در ماه فوریه سال 202۳ اکران شود.زالتان 
که ماه آینده ۴۱ ساله می شود، هنوز بازنشسته نشده است و تا تابستان هم با میالنی ها قرارداد دارد، 
هرچند او به دلیل مصدومیت در این فصل نتوانسته به میدان برود. او در یکی از آخرین مصاحبه هایش 

به خبرنگاران قول داده بود که تا به میادین برنگردد بازنشسته نخواهد شد.
 

آمار باورنکردنی آمریکا مقابل ژاپن؛ صفر مطلق!
تیم ملی فوتبال آمریکا در آستانه جام جهانی، در بازی دوستانه مقابل تیم ژاپن در آلمان با نتیجه دو بر 
صفر شکست خورد.در روزی که تیم ملی ایران موفق شد اروگوئه قدرتمند را در اتریش شکست دهد، 
آمریکا، همگروه ایران در جام جهانی با دو گل مغلوب ژاپن شــد. دایچی کامادا در دقیقه 2۴ گل اول را 
در مقابل تیم آمریکا به ثمر رساند و در نهایت پیروزی ژاپن با شوت کائورو میتوما در دقیقه 88 تثبیت 
شد.اما نکته ویژه این شکست، ناتوانی آمریکا در ثبت شوت در چارچوب بود. شاید مهم ترین موقعیت 
بازی برای آمریکایی ها به شوت دقیقه 78 برندن آرونســون برمی گردد که مثل یک جرقه در حمالت 
آمریکا به چشم آمد. اما ایاالت متحده نتوانست آن توپ را هم به گل تبدیل کند و در مجموع تنها چهار 
شوت )بدون هیچ شوت به سمت دروازه( در طول بازی داشتند که در مقایسه با ژاپن با شانزده شوت 
)هشت شــوت در چارچوب( ناامیدکننده بود.مت ترنر، دروازه بان ایاالت متحده در این بازی در پایان 
گفت: »واقعا ناامیدکننده است. این یک بازی رقابتی در قالب یک بازی دوستانه بود. فقط کاش از همان 
ابتدا به خودمان می آمدیم. فکر می کنم ما از جهت های زیادی به خودمان آسیب می زنیم.«عملکرد 
ترنر و سیوهای کلیدی متعدد او مانع از شکست سنگین تر مقابل ژاپن شد. به نظر می رسد دروازه بان 

آرسنال با 6 مهاری که در بازی مقابل ژاپن داشت خودش را به عنوان گلر اول آمریکا متمایز کرده است.

پاداش هر آلمانی در صورت فتح جام جهانی؛ 400 هزار یورو!
بعد از بحث و جدل های طوالنی در فوتبال آلمان بابت میزان پاداش جام جهانی که به بازیکنان تیم ملی 
این کشور پرداخت می شــود، حکم نهایی درباره پاداش ها اعالم شد.مسئله پاداش های جام جهانی از 
مدتی پیش در فوتبال آلمان جنجالی شده بود. بعد از انتقادهای رسانه های متقابل بین گروه های ذی نفع 
سرانجام تصمیم گرفته شد که تصمیم نهایی بعد از جلساتی بین گروه های مختلف اعالم شود.فدراسیون 
فوتبال آلمان اعالم کرد بعد از جلساتی طوالنی بین رییس فدراسیون فوتبال، رییس بوندس لیگا و مانوئل 
نویر به عنوان کاپیتان تیم ملی، همه طرف ها به جمع بندی یکسانی رسیدند.روزنامه بیلد در گزارشی می گوید 
از تصمیم فدراسیون فوتبال یک چیز قطعی است؛ در صورتی که مانشافت در قطر به قهرمانی برسد به هر 
بازیکن تیم ملی ۴00هزار یورو پاداش تعلق خواهد گرفت.این روزنامه می گوید در رقابت های یورو 202۱ 
هم قرار بود در صورت قهرمانی آلمان مبلغ مشابهی به بازیکنان پرداخت شود. ولی مانشافت در آن تورنمنت 
به قهرمانی نزدیک هم نشد و با شکست 2-0 مقابل انگلیس در مرحله یک هشتم نهایی از دور رقابت ها 
کنار رفت. در جام جهانی 20۱8 هم قرار بود در صورت قهرمانی به هر بازیکن ۳50هزار یورو پرداخت شود.بر 
اساس اعالم فدراسیون فوتبال، به ازای هر پیروزی در مرحله گروهی جام جهانی قطر به هر بازیکن 50هزار 
یورو پرداخت خواهد شد. در صورتی که مانشافت به یک چهارم نهایی برسد هر بازیکن ۱00هزار یورو دریافت 

می کند و پاداش پیروزی در مرحله نیمه نهایی ۱50هزار یورو به ازای هر بازیکن است.

گزارش دیلی میل از تیم ملی ایران؛

پنج فوتبالیست ایرانی که انگلیس باید از آن ها بترسد!
دیلی میل، نشریه معروف انگلیسی در گزارشی به بررسی پنج بازیکن 
تیم ملی ایران پرداخته که ســاوت گیت و تیمــش باید مراقب آن ها 

باشند.
به گزارش »ورزش سه«؛ عملکرد فوق العاده تیم ملی ایران در مقابل 
اروگوئه در بدو حضور مجدد کارلوس کی روش روی نیمکت تیم ملی، 
شاخک های رســانه های انگلیســی را جنبانده تا جایی که دیلی میل 
به عنوان یکی از معروف ترین رســانه های این کشــور، در گزارشی به 
بررســی پنج بازیکن تاثیرگذار تیم ملی در جــام جهانی پرداخته و به 
ســاوت گیت و بازیکنانش برای مقابله با آنها هشــدار داده است. در 
ادامه گزارش دیلی میل را می خوانید.تیم ملی ایران روز جمعه با نتیجه 
یک بر صفر اروگوئه را شکست داد تا دیگر شــبیه تیمی که قرار است 
در گروه B با حضور انگلیس، ولز و آمریکا دســت و پا بسته باشد، به 
نظر نرسد. کارلوس کی روش، سرمربی تازه بازگشته که قبال به عنوان 
دستیار شماره یک سر الکس فرگوسن در منچستریونایتد شاغل بود، 
تیم ملی ایران را تقویت کرده است. در اینجا لیست پنج بازیکنی که در 
اولین دیدار با انگلیس در دوحه، تهدیدی برای سه شــیرها محسوب 

می شوند، مرور خواهیم کرد.

 مهاجم؛ مهدی طارمی: بزرگ ترین تهدید و بازیکن برجسته ایران!
شماره 9 به طور مداوم در سه فصل گذشته در پورتو گلزنی کرده و پاس 
گل داده است، هرچند او بیشــتر به خاطر گل قیچی برگردانش برابر 
چلسی در لیگ قهرمانان اروپا شناخته می شود، اما بهترین آمارها را 
در پورتو جلوتر از لوئیز دیاز کلمبیایی پیش از پیوســتنش به لیورپول 
به ارمغان آورده بود.این بازیکن ۳0 ساله احتماال در سمت راست خط 
سه نفره در دوحه بازی خواهد کرد و در فاصله دو متری از سردار آزمون 

برای زدن ضربه نهایی به دروازه تالش خواهد کرد.

 پشت مهاجم؛ سامان قدوس
ســامان قدوس، هافبک برنتفورد در خط حملــه مقابل اروگوئه یک 
خطر واقعی بود. او حرکتی را آغاز کرد که گل را به ارمغان آورد و بهترین 
پاس مسابقه را در یک دو ارســال کرد که مهدی ترابی باید از آن یک 
گل خلق می کرد.کــم بازی کردن قدوس در برنتفــورد، جایی که این 
بازیکن 29 ساله در این فصل بیشــتر کار را از روی نیمکت آغاز کرده، 
می تواند به این معنا باشد که کی روش با او کار را شروع نمی کند، بلکه 
منتظر موقعیت مناسب برای بازی دادن به او در پست مورد عالقه اش، 

درست پشت سر مهاجم میانی، آزمون، می ماند.

 هافبک دفاعی؛ سعید عزت الهی
هافبک قدبلند و ظریفی که با سر باال بازی می کند، برای گردش توپ 
زمان بندی دارد و بازی را توســعه می دهد. او هرگز انتظارات اولیه از 
خودش را برآورده نکرد و پس از یک فصل حضــور در اتلتیکو مادرید 
به عنوان یک بازیکن جوان، مجبور شــد خود را با یک ســری انتقال 
قرضی وفق دهد، از جمله یــک دوره کوتاه مدت در ردینگ که به دلیل 
مصدومیت به پایان رســید. تمایل گاه به گاه او به انتقال ندادن سریع 
توپ، از او یک بازیکن 25 ساله با بازی  چشم نواز ساخته که حضوری 

ملموس در ترکیب ایران دارد.

 گلر؛ علیرضا بیرانوند
قرار اســت بین دو دروازه بان  بیرانوند و ســیدپیام نیازمند، برای قرار 
گرفتن در ترکیب رقابت ایجاد شــود؛ اما انگلیس و ولز به مصاف یک 
شوت گیر بسیار خوب خواهند رفت که پنالتی کریستیانو رونالدو را در 

جام جهانی 20۱8 روسیه مهار کرده است.

 این گلر ۱96 ســانتی متری روز جمعه نیز برابر اروگوئه چند مهار عالی 
داشت. بیرانوند همچنین قادر به پرتاب های بســیار بلندی است که 
رکورد این زمینه را هم برای او با پرتاب 67 یاردی مقابل کره در ســال 

20۱6 به ارمغان آورد.

 مدافع؛ محمدحسین کنعانی زادگان
بازیکنی که هرگز به لیگ های بــزرگ راه نیافته ، اما به طور بالقوه می 
تواند گرت ساوتگیت و راب پیج را به عنوان ستون دفاعی ایران ناامید 
کند. می تــوان گفت بهترین ویژگــی تیم ایران خســتگی ناپذیری و 

جنگندگی آنهاست.
 آنها با قاطعیت از غلت خوردن ناشــی از خستگی در زمین خودداری 
می کنند. کنعانی، بازیکن 28 ســاله ای که برای یک تیم قطری بازی 
می کند، بیشــتر مظهر این موضــوع در برابر اروگوئه بــود و به معنای 
واقعی کلمه با لوئیس سوارز روبه رو شد. او یک چالش دفاعی عالی 

برای تکل کردن داروین نونز از لیورپول  نیز در آن بازی انجام داد.

خبر روز

جایزه هنگفت در انتظار »یزدانی« و »عموزاد«
فدراسیون کشتی روسیه از حسن یزدانی و رحمان عموزاد برای حضور در رقابت های کشتی جایزه 
بزرگ دعوت کرد.با اعالم روابط عمومی فدراسیون کشتی، فدراســیون کشتی روسیه در نظر دارد 
مســابقات جایزه بزرگ را روز 20 مهرماه با حضور قهرمانان کشــتی برگزار کند. بر این اساس این 
فدراسیون در نامه ای رســمی به فدراسیون کشتی ایران از حســن یزدانی دارنده مدال های طال و 
نقره المپیک و طال، نقره و برنز جهان و رحمان عموزاد دارنده مدال طالی جهان برای حضور در این 
مسابقات که به صورت تک کشــتی خواهد بود، دعوت کرد.حریف حسن یزدانی در این مسابقات 
آرتور نایفونوف دارنده مدال برنز المپیک و برنز جهان و حریف رحمان عموزاد، حاجی مراد رشیداف 
دارنده مدال طال و نقره جهان و برنز المپیک است.روس ها برای برنده این دیدار یک میلیون روبل و 
برای بازنده 500 هزار روبل جایزه درنظر گرفته اند. یک میلیون روبل حدود 550 میلیون تومان است.

انتقاد شدید پیشکسوت مصری از »کی روش«
پیشکســوت فوتبال مصر از ســرمربی تیم ملی ایران انتقاد کرد.کارلوس کی روش، سرمربی تیم 
ملی کشورمان در ابتدای سال 2022 هدایت تیم ملی مصر را برعهده گرفت و برای مدت 7 ماه روی 
نیمکت فراعنه نشست. مربی پرتغالی در مدت 7 ماه حضورش روی نیمکت مصر موفق شد چندین 
اســتعداد فوتبالی را به این کشــور معرفی کند. همچنین تیم ملی مصر را به فینال جام ملت های 
آفریقا 2022 رساند ولی در ضربات پنالتی مغلوب سنگال شد و از قهرمانی بازماند.حماده صدقی، 
پیشکســوت تیم ملی مصر و مربی این کشور در مصاحبه شــبکه تلویزیونی از کارلوس کی روش 
انتقاد کرد و اقدام فدراسیون فوتبال مصر برای مذاکره مجدد با مربی پرتغالی را محکوم کرد و گفت: 
فدراسیون فوتبال قبل از انتخاب روی ویتوریا، با کارلوس کی روش برای بازگشت مجدد این مربی 
مذاکره کرد. من متوجه این اقدام فدراسیون نمی شوم. چرا کی روش که در ۳ جام دست خالی با 

مصر بوده دوباره به روی نیمکت مصر برگردانیم؟

واکنش کی روش به هجمه علیه طارمی؛

 چیزی که تو را نکشد، قوی ترت می کند!
مهر نوشت: کارلوس کی روش، ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران به هجمه ها علیه مهدی طارمی در 

رسانه های پرتغالی واکنش نشان داد و به آموزش خود به بازیکنانش در این خصوص اشاره کرد.
روزنامه O JOGO در این باره به ســراغ »کارلوس کی روش« رفته است. کی روش با حمایت از 
مهاجم خود به موضوع مقاومت اشاره کرد و گفت: همه بازیکنان جوانی که سال ها با من کار کرده اند، 
آموزش دیده اند و آماده اند تا بدانند آنچه تو را نکشد، بزرگ تر و قوی ترت می کند. این چیزی است 

که من برای هر کدام از بازیکنانم بر جای می گذارم.

آغاز جنگ بزرگ بین »طارمی« و »آزمون« در تیم ملی
نیمکت نشــینی مهدی طارمی در بازی با اروگوئه یکی از ســورپرایزهای کارلوس کی روش بود که باعث 
سواالت فراوانی شد. ستاره ایرانی پورتو البته از دقیقه 69 وارد زمین شد و گلزنی هم کرد؛ اما غیبتش در 
ترکیب اصلی نشان داد که شاید کی روش قصد دارد از میان او و آزمون یک نفر را در ترکیب اصلی قرار دهد. 
در جام جهانی 20۱8 سردار مهاجم نوک بود و طارمی به عنوان وینگر چپ بازی می کرد؛ اما کی روش مقابل 
اروگوئه ترجیح داد از ترابی در سمت چپ استفاده کند که او هم با نمایشی خوب پاسخ اعتماد سرمربی 
پرتغالی را داد.اگر کی روش بخواهد از ترابی در ترکیب اصلی استفاده کند و با یک مهاجم تیمش را به زمین 
بفرستد آن موقع بین سردار آزمون و مهدی طارمی رقابت شــدیدی برای حضور در ترکیب اصلی شکل 
خواهد گرفت. در حال حاضر طارمی با توجه به عملکرد درخشان در پورتو و همچنین گلزنی مقابل اروگوئه 
شانس بیشتری نسبت به دوست صمیمی خود دارد ولی باید دید تا جام جهانی چه اتفاقی رخ خواهد داد.

خارج از گود

مدافع سابق سپاهان:

»مورایس« نیاز به زمان دارد
مدافع سابق ســپاهان گفت: مورایس مربی 
کاربلدی اســت و رزومه پرباری دارد و برای 
القای تفکراتش به بازیکنان تیم نیازمند زمان 
است.فرشــید طالبی در گفت وگو با تسنیم 
، پیرامون عملکــرد ســپاهان در هفته های 
ابتدایی لیگ اظهار داشت: سپاهان با اختالف 
حرفه  ای ترین تیم ایران است؛ برخورد مدیریت 
باشگاه سپاهان با محرم نویدکیا نشان دهنده 
تفکرات حرفه ای آنها بود.وی افزود: باشگاه 
در انتهای فصل گذشــته تمایل داشــت که 
نویدکیا را حفظ کند؛ اما خود محرم نخواست 
که بماند و ســپاهان بعد از جدایی محرم، به 
دنبال مربی رفت به نــام مورایس که دانش 
زیــادی دارد و به نظرم حضور این دســت از 
مربیان می تواند شخصیت و کیفیت لیگ ما 
را باال ببرد.مدافع سابق سپاهان تصریح کرد: 
مورایس رزومه پرباری دارد و فوتبال آسیا را 
هم خوب می شناسد و توانســته در دو لیگ 
معتبر جی لیگ کره جنوبی و لیگ عربستان 
قهرمان شود و به نظرم انتخاب بسیار خوبی 
برای هدایت سپاهان بود. با این حال فوتبال 
ما شرایط خودش را دارد و گاهی اوقات بزرگ 
ترین مربی ها هــم در فوتبال مان به چالش 
کشیده می شوند و از آن طرف برخی از مربیان 
که رزومه کمتری دارند، مثل اسکوچیچ، با اتکا 
به شناختی که از فوتبال مان دارند، می توانند با 
کمترین امکانات نتیجه بگیرند.وی ادامه داد: 
ســپاهان فوتبال خوبی بازی می کند، وقتی 
تیمی لیگ را طوفانی شــروع می کند، نشان 
می دهد که عیار خوبــی دارد. مورایس مربی 
کاربلدی است که افتخارات زیادی به دست 
آورده و نشان داده که فوتبال آسیا را می شناسد 
و باید به او زمان داد تا تفکراتش را عملی کند.

طالبی با اشاره به تغییرات گسترده در شاکله 
سپاهان گفت: شاکله سپاهان تغییرات زیادی 
داشته و 6 بازیکن اصلی تیم در تابستان جدا 
شــدند و حدود 70 درصد ترکیب اصلی تیم 
تغییر کرده است، در نتیجه تیم برای رسیدن 
به هماهنگی کامل به زمان نیاز دارد و اطمینان 
دارم ســپاهان می تواند روزهای خوبی را در 

پیش داشته باشد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

تغییر چهره »رونالدو« 
پس از مصدومیت 

دلخراش
رونالدو، ستاره ۳7 ســاله تیم ملی 
پرتغال در جریــان دیدار با جمهوری 
چک دچار یک مصدومیت شدید از 
ناحیه صورت شد. جدیدترین تصویر 
رونالدو پس از این آســیب دیدگی 
منتشر شــده و همچنان آثار ضربه 

روی صورت او وجود دارد.

شعار رســمی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در 
جام جهانی 2022 قطر انتخاب شد.

به گزارش خبرآنالین؛ با اعالم ســایت فدراســیون 
فوتبال، احسان محمدی رییس دپارتمان مسئولیت 
اجتماعی با بیان اینکه شــعار »تا پــای جان، برای 
ایران« به عنوان شعار رسمی تیم ملی فوتبال ایران 
در جام جهانی 2022 قطر انتخاب شده است، گفت: 
امســال بعد از اعالم فراخوان برای دریافت شعار 
پیشــنهادی از طریق شــبکه های مرتبط بــا تیم و 
فدراسیون فوتبال تعداد زیادی شعار دریافت کردیم.

وی افزود: در کارگروهی که با حضور معاون فرهنگی 
و ورزش همگانــی وزارت ورزش و جوانــان، دبیر 
شــورای فرهنگ عمومی کشــور، سرپرست دفتر 
امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان و کارشناسانی 

از وزارت ارشــاد و فرهنــگ اســالمی و همچنین 
فدراسیون فوتبال تشکیل شد، شعارهای دریافتی 
براساس شــاخص هایی چون »کوتاهی و قابلیت 
به یادســپاری«، »آهنگین  بــودن و دارای ظرفیت 
انگیزه بخشی و مبارزه جویی« و همچنین »همدلی 
مردم و وفاداری بازیکنان« مورد بحث و بررســی 
قرار گرفت.رییس دپارتمان مســئولیت اجتماعی 
فدراسیون فوتبال با بیان اینکه شعار تیم های حاضر 
در دو جام جهانی 20۱۴ برزیل و 20۱8 روسیه تحلیل 
محتوا شــده بود، گفت: کلیدواژه هایی چون ملت، 
رویا، تاریخ و ... در شعار بســیاری از کشورها تکرار 
می شــود، به همین دلیل کارگــروه تصمیم گرفت 
برای پرهیز از شــباهت و همچنین تکرار کلیدواژه 
ایران، از نام کشور در شــعار استفاده کند و شعار »تا 

پای جان، برای ایران« با توافق جمعی انتخاب و به 
کمیته برگزارکننده مســابقات ارسال می شود. این 
شعار پیشنهاد یکی از عالقه مندان به تیم ملی به نام 
مصطفی بیک بوده که ان شاءا... به نحو شایسته ای 

از ایشان تقدیر خواهد شد.
گفتنی است، شــعار تیم ملی ایران در جام جهانی 
20۱۴ برزیل »افتخار پارس« و در جام  جهانی 20۱8 
روســیه »80 میلیون نفر، یک ملت و یک ضربان 

قلب« بود.

اعالم شعار تیم ملی ایران برای جام جهانی
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مدیر منطقه هشت شهرداری:

۹0 هزار متر مربع از پیاده روهای منطقه 8 ساماندهی شد
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان با بیان اینکه ساماندهی حدود ۱۲ محور پیاده رو در معابر اصلی 
و فرعی این منطقه در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در یک  سال گذشته بالغ بر ۹۰ هزار متر مربع از 
پیاده روهای سطح منطقه هشت با هزینه ۳۱۵ میلیارد ریال ساماندهی شده است.علی باقری اظهار 
کرد: یکی از مطالبات اصلی شهروندان منطقه هشت شهرداری، موضوع ساماندهی پیاده روها بود که 
در بودجه سال جاری پیش بینی های الزم برای این اقدام انجام شده است.وی ادامه داد: ساماندهی 
حدود ۱۲ محور پیاده رو در معابر اصلی و فرعی منطقه هشت شهرداری اصفهان، همچون خیابان شهید 

شهبازی شمالی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان با بیان اینکه تا کمتر از یک ماه آینده پیاده روسازی خیابان شهید 
شهبازی شمالی به بهره برداری خواهد رسید، خاطرنشان کرد: تمام اقدامات شهرداری در این منطقه 
در راستای رضایت مندی شهروندان در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: طی یک سال گذشته بالغ 
بر ۹۰ هزار متر مربع از پیاده روهای منطقه هشت ساماندهی شده که هزینه ۳۱۵ میلیارد ریالی را برای 
شهرداری داشته است و تا حدود دو ماه آینده تمام اقداماتی که در حوزه پیاده روسازی در بودجه سال 

گذشته و سال جاری پیش بینی شده است، به بهره برداری خواهد رسید.
باقری تصریح کرد: با توجه به اینکه خط یک قطار شهری از زیر خیابان شهید شهبازی عبور کرده است 
و خاک برداری تونل آن از روی این معبر انجام شده ، این خیابان »خاک دستی« دارد،بنابراین برای 
پیاده روسازی هر خیابان تدابیر الزم اندیشیده می شود تا از کیفیت این پیاده روسازی ها کاسته نشود.

وی تصریح کرد: سعی شده است در پیاده روسازی های منطقه هشــت، تمام استانداردها همچون 
مسیر ویژه دوچرخه، مسیر عبور نابینایان و توان خواهان در نظر گرفته شود تا تمام اقشار جامعه بتوانند 

از آن استفاده کنند.
 

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری:

 بقعه فاتح الملک، آماده بازدید گردشگران و 
شهروندان شد

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان از مرمت محیط داخلی و پیرامونی بقعه 
فاتح الملک تخت فوالد خبر داد و گفت: با عملیات احیا و محوطه ســازی، این بقعه پس از ســال ها 
آماده بازدید گردشگران و شهروندان شده است.محمدعلی ایزدخواستی با اشاره به ساماندهی بقعه 
فاتح الملک در مجموعه تخت فوالد، اظهار کرد: این بقعه که در کنار تکیه ریزی و ورزشگاه امین قرار دارد، 
از سوی سازمان نوسازی و بهساز شهرداری اصفهان مورد مرمت و احیا قرار گرفته است.وی ادامه داد: 
این بقعه مربوط به قاجار است که در طول سال های گذشته مورد مرمت قرار نگرفته و دچار آسیب هایی 
شده بود، از سوی دیگر فضای پیرامونی بقعه با انباشت نخاله های ساختمانی به یک محوطه متروکه 
تبدیل شده بود.مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان با بیان اینکه بر همین اساس 
بقعه فاتح الملک در مدت چهار ماه مورد مرمت قرار گرفت، گفت: طی این مرمت، جداره ها اصالح، سازه، 
ستون و سقف احیا و پیرامون بقعه خاک برداری و سنگ فرش شد، همچنین الیه برداری ستون، سقف 

و طاق بقعه از دیگر اقدامات مرمتی در این پروژه بود.
وی با بیان اینکه آجرکاری کف بقعه نیز به اتمام رســیده است و از ســوی دیگر در حوزه زیربنایی هم 
تاسیسات مورد اصالح و نوسازی قرار گرفت، تصریح کرد: این پروژه دو ماه زودتر از زمان مقرر به پایان 

رسید و در حال حاضر بقعه به وضعیت پایدار رسیده و از آسیب های احتمالی مصون است.
ایزدخواســتی با بیان اینکه محیط پیرامونی بقعه فاتح الملک با فضاســازی قابلیت استفاده برای 
همشهریان و گردشــگران در جوی آرام دارد، تاکید کرد: بسیاری از بقعه های واقع شده در تخت فوالد 
دارای دیوار و پنجره نیست و دچار هوازدگی از داخل و خارج می شود که این موضوع سرعت تخریب آنها 

نسبت به خانه ها و مساجد تاریخی را دوچندان کرده است.

احداث خط ۲ متروی اصفهان و »اما« و »اگر«های تمام نشدنی این پروژه؛

۴ چالش  مهم 

دی ماه سال ۱۳۸۸ بود که قرارداد خط دو قطار شهری به  ایمنا
شرکت مهندسان مشاور ستیران تنفیذ شد و اجرای آن 
در دستور کار قرار گرفت و تا سال ۱۳۹۰ ادامه یافت. سال ۱۳۹۴ با تعیین مسیر 
عبور خط دو قطار شهری اصفهان، مهندسان مشاور زایند آب به عنوان مدیر 
طرح مطالعات مرحله دوم و برگزار کننده مناقصات برای قطعه ای از مسیر 
خط دو از ایستگاه دارک تا ایســتگاه کهندژ انتخاب و از ابتدای سال ۱۳۹۵ 

عملیات اجرایی آن آغاز شد.
سیدمحسن واعظی فر، مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان درباره میزان 
پیشرفت خط دو قطارشهری اصفهان و چالش های احداث آن گفت و گویی 

انجام داده که در ادامه می خوانید:
 در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز ادامه کار و اولویت دوم اجرای خط 
دوی مترو، از ســمت ایستگاه شــهید حجازی به ســمت خمینی شهر را 

می توانیم آغاز کنیم.
در حال حاضر از دو جبهه کاری با استفاده از سه دستگاه تی بی ام )دستگاه 
حفار مکانیزه( عملیات حفاری در حال انجام است که از جبهه شمالی با دو 
دستگاه، حفاری تونل آغاز شد و در حال حاضر هر کدام بیش از ۵.۵ کیلومتر 
حفاری انجام داده اســت که پس از عبور از ایســتگاه های زینبیه، عاشق 

اصفهانی، عمان سامانی و الله، بین ایستگاه های الله و شاهد قرار دارد.
 از جبهه غربی نیز یک دســتگاه تی بی ام با قطر ۹.۵ متــر حفاری را از 
ایستگاه شهید حجازی آغاز کرده است و پس از عبور از بزرگراه شهید خرازی 

به ایستگاه شهید خرازی و سپس به ایستگاه کاشانی رسید که به تازگی این 
ایستگاه را ترک کرد و حفاری به سمت ایستگاه خلجا در حال انجام است.

 در حال حاضر تی بی ام جبهه غربی خط دو متروی اصفهان در قسمت 
زیرین خیابان آیت ا...کاشانی در حال حفاری است و امیدواریم تا سه ماه 

آینده به ایستگاه خلجا در خیابان طالقانی برسد.
 برای احداث ۱۶ ایســتگاه اولویت نخســت خط دو متروی اصفهان، 
برنامه ریزی به گونه ای انجام شده است تا هر ایستگاه به نحوی احداث شود 
که در زمان رسیدن تی بی ام، نیاز به سگمنت گذاری نباشد؛ این برنامه تاکنون 

در ایستگاه های این خط به خوبی پیش رفته و محقق شده است.
 عملیات سفت کاری و قرارداد پیمانکار ایستگاه متروی عاشق اصفهانی 
به اتمام رسیده و پروژه تحویل سازمان قطار شهری شده است که در آینده 
با تامین منابع مالی و پیمان جدید، عملیات نازک کاری آن آغاز خواهد شد. 
 در مجموع مشکل خاصی نداریم، اما توان اجرایی سازمان قطار شهری 
بیشتر از حال حاضر است و در صورتی که منابع مالی مورد نیاز تامین باشد، 
می توانیم سرعت اجرای عملیات احداث خط دو متروی اصفهان را افزایش 
دهیم که با توجه به مشکالت اقتصادی کشــور و محدودیت منابع مالی، 

اعتبارات فعلی برای اجرای این ابرپروژه کافی نیست.
 یکی از دالیل زمان بر شدن اجرای پروژه های مختلف زیرساختی، عمرانی 
و خدماتی، مســائل مالی اســت که مســئوالن مربوطه در شــهرداری و 

استانداری تالش می کنند این مشکل رفع شود. 

هزینه های احداث ایســتگاه های مترو زیاد و توان شهرداری و دولت نیز 
محدود است، بنابراین در این راستا با مشکالتی روبه رو هستیم.

جزو برنامه های امسال است که با پیمانکار به نتیجه برسیم و توسعه خط 
یک متروی اصفهان از ایستگاه قدس در ابتدای خیابان امام خمینی )ره( 
تا میدان استقالل به طول ۵.۵ کیلومتر با پنج ایستگاه آغاز شود که مراحل 
طراحی و برآوردهای مالی آن انجام شده است؛ شهرداری مذاکرات الزم با 
پیمانکاران را انجام می دهد تا به صورت مشارکتی صورت گیرد، زیرا در این 

خصوص نیز با مشکالت مالی روبه رو هستیم.
 طراحی خط ســه متروی اصفهان نیز به اتمام رسیده است و در صورت 
تامین منابع مالی، عملیات اجرایی آن آغاز می شــود. در این راســتا الزم 
می دانم از صبر و شکیبایی شــهروندان که شــهرداری را در مسیر اجرای 
پروژه های مختلف عمرانی همراهی می کنند، قدردانی کنم و امیدوارم در 
آینده ای نه چندان دور، میوه صبر و شــکیبایی آنها چیده شود و لذت سفر 

ایمن، پاک و ارزان را بچشند.
 در خط یک متروی اصفهان نیز تعداد رام های قطار کافی نیست و این 
موضوع باعث می شود که سرفاصله زمانی تردد قطارها حدود ۱۱ دقیقه باشد 
که مطلوب نیست؛ طبق برنامه ریزی های انجام شده، سرفاصله زمانی خط 
یک متروی اصفهان ۲.۵ دقیقه بوده است که به دلیل کمبود منابع مالی در 
خرید و واردات واگن ها، این هدف محقق نشــده اســت و در صورتی که 
اعتبارات مورد نیاز تامین شــود، ســرفاصله زمانی تردد قطارها را کاهش 

خواهیم داد.
سازمان قطار شهری اصفهان بر اســاس برنامه پروژه را پیش می برد و 
زمانی که پیمان ها به مرحله مناقصه می رســد، برنامــه زمان بندی دارد و 
مشخص است که در چه ماهی چه عملیاتی باید انجام شود و هزینه های 
مربوط به آن چقدر است. برنامه سازمان قطار شهری برای احداث خط دو 
مترو از آغاز تا پایان، هفت ســال بود و در حال حاضر نیز طبق برنامه قابل 

اجراست، اما بزرگ ترین منع در انجام کار، کمبود منابع مالی است.
واقعیت این اســت که قبول داریم تاکنون پیشــرفت خط دو متروی 
اصفهان طبق برنامه نبوده اســت، زیرا منابع مالی مورد نیــاز را در اختیار 
نداشتیم و منابعی که به ما رسیده ، یک سوم رقمی است که باید طبق برنامه 
به پروژه تخصیص می یافت و این موضوع زمان هفت ســاله اجرای این 

پروژه را حتی تا سه برابر افزایش خواهد داد.
 مورد دیگری کــه در برنامه زمان بندی مالک عمل اســت، جابه جایی 
تاسیسات است؛ گاهی در مسیر اجرای پروژه به تاسیسات شهری همچون 
آب، گاز یا برق برخورد می کنیم که جابه جایی آن از عهده شهرداری و سازمان 
قطار شهری خارج اســت؛ به عنوان مثال در میدان ابن سینا با این معضل 
گرفتار شدیم، باید گاز جابه جا می شد تا مشکل برق برطرف  شود، زیرا امکان 

جابه جایی تاسیسات به طور همزمان وجود نداشت.
 جابه جایــی تاسیســات در میدان ابن ســینا حدود چهار مــاه برنامه 
زمان بندی اجرای پروژه خــط دو مترو را به تاخیر انداخــت. منابع مالی، 
جابه جایی تاسیسات، دریافت مجوزهای ترافیکی و تملک محل های در 
مسیر اجرای پروژه از دیگر دالیل زمان بر شدن اجرای پروژه خط دو متروی 

اصفهان است.

مدیر پروژه شهرسازی الکترونیک معاونت شهرسازی 
و معماری شهرداری اصفهان گفت: سیستم پاسخگوی 
آنالین سامانه هوشمند توسعه شهری روزانه سواالت 
حدود ۸۰ تــا ۱۰۰ کاربر ســامانه  اصفهانما و ســرای ۱۰ 
شامل شهروندان و مهندسان نظام مهندسی را پاسخ 
می دهد.امید علی اصغری با اشاره به افزایش خدمات 
غیرحضوری شهرداری اصفهان، اظهار کرد: با استقبال 
هرچه بیشتر شهروندان از خدمات غیرحضوری، شاهد 
کاهــش مراجعات حضوری شــهروندان بــه مناطق 
شهرداری هستیم و امیدواریم بتوانیم گام های موثرتری 

در راستای افزایش سطح کیفی خدمات برداریم.وی 
افزود: در سامانه هوشــمند توسعه شهری اصفهان در 
گام نخست درخواست های غیرحضوری صدور پروانه، 
احداث بنا، تخریب و بازسازی، اصالح و تعویض پروانه 
بارگذاری شده بود و با استقبال مناسب از این خدمات، 
تعداد زیادی درخواست در این سامانه ثبت شده است.

مدیر پروژه شهرسازی الکترونیک معاونت شهرسازی 
و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه آموزش های 
الزم به همکاران در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان 
ارائه شده اســت، خاطرنشــان کرد: با توجه به وجود 
کارتابل شــهروندی، بخشــی از درخواست ها جهت 
انجام اقدامات الزم، تایید، پرداخت فیش های مالی 
و بارگذاری مدارک مورد نیاز در کارتابل شــهروندان و 
بخشی از درخواست ها نیز در کارتابل همکاران مناطق 

در حال رســیدگی اســت.وی با بیان اینکه سیستم 
پاســخگوی آنالین سامانه هوشــمند توسعه شهری 
روزانه سواالت ۸۰ تا ۱۰۰ کاربر سامانه اصفهانما و سرای 
۱۰ شامل شهروندان و مهندســان عضو سازمان نظام 
مهندسی ســاختمان را پاســخ می دهد، تاکید کرد: 
کارشناســان و متخصصان شهرســازی الکترونیک 
همه روزه از ساعت ۸ تا ۲۰ آماده پاسخگویی هستند تا 
در فرآیند ثبت نام غیرحضوری متقاضیان خللی ایجاد 
نشود؛ هر چند در این ســامانه، فایل راهنمای ثبت نام 
غیرحضوری مناسبی برای شهروندان بارگذاری شده 
است.وی با اشــاره به فعال شدن ســامانه هوشمند 
توسعه شهری از ابتدای تیرماه سال جاری، گفت: به طور 
میانگین کارشناسان سیســتم پاسخگوی آنالین این 

سامانه بیش از چهار هزار سوال را پاسخ دادند.

مدیر پروژه شهرسازی الکترونیک شهرداری مطرح کرد:

پاسخگویی روزانه 100 کاربر توسط واحد پاسخگوی آنالین سامانه سرای 10

 اصفهان، میزبان بزرگ ترین قطب گردشگری
 و فرهنگی کشور

در بازدید و مذاکره مدیران عامل و هیئت مدیره بانک گردشــگری و گروه ســرمایه گذاری میراث 
فرهنگی و گردشگری ایران بر مشارکت در راه اندازی بزرگ ترین قطب گردشگری و فرهنگی کشور 
در مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای اصفهان تاکید شد.به گزارش ایمنا، بازدید و مذاکره 
مدیران عامل و هیئت مدیره بانک گردشگری و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری 
ایران در خصوص ایجاد بزرگ ترین دهکده گردشــگری منطقه با محوریت دیپلماسی بین المللی 
توسط شــهرداری اصفهان صورت گرفت.در این بازدید که محمد بابااســماعیلی، مشاور اقتصادی 
شهردار اصفهان و چند نفر از کارآفرینان در حوزه های مرتبط نیز حضور داشتند، محسن رنجبر، معاون 
مالی اقتصادی شهردار با اشاره به حجم باالی سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شهرداری اصفهان 
برای احداث مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای اصفهان، اظهار کرد: مدیریت جدید شهری 
با حساسیت ویژه به دنبال اتخاذ بهترین تصمیم در تکمیل و بهره برداری بهینه از مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان با هم اندیشی و دعوت از گروه ها، شرکت ها، سرمایه گذاران متخصص با سابقه 
کاری موفق و فعاالن اقتصادی با هدف توسعه همه جانبه شهر است. وی، مولدسازی دارایی های 
شهر با سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در راســتای ایجاد درآمدهای پایدار و دوری از 
وابســتگی به منابع مالی ناپایدار را از برنامه های اولویت دار شــهرداری اصفهان دانست و تصریح 
کرد: پروژه مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای اصفهان آماده تحویل به بهره بردار به منظور 
تجهیز و آغاز فرآیند بهره برداری است.معاون شــهردار اصفهان ادامه داد: پیش بینی شده است تا 
حد امکان بهره برداری از این پروژه به بخش خصوصی واگذار شود، از این رو از تمام افراد حقیقی یا 
حقوقی سراسر کشور که تخصص و توانایی الزم را در این حوزه دارند، دعوت می کنیم ضمن بازدید 
از مجموعه، جهت بهره برداری از پروژه برنامه خود را ارائه دهند و مجموعه را برای برگزاری اجالس ها 
و سمینارها در ســطح ملی و بین المللی آماده کنند.محمدرضا فهمی، مدیرعامل بانک گردشگری 
نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور خود در شــهر اصفهان و بازدید از پروژه های بزرگ محرک توسعه 
اقتصادی و گردشگری، درباره آشنایی با فعالیت های بانک گردشگری، گفت: فعالیت های تجاری 
بانک گردشگری مانند سایر بانک هاســت، اما آنچه که این بانک را از سایر بانک ها متمایز می کند، 
توجه ویژه آن به صنعت گردشگری کشور است، به نحوی که امروز دیگر بانک گردشگری به عنوان 
یک بانک برای جذب منابع نیست، بلکه یک بانک اثرگذار در فعالیت های اقتصادی کشور است.وی 
تصریح کرد: بانک گردشــگری جهت فراهم آوردن مزیت و فرصت های عمده برای سرمایه گذاری 
و ابتکارات بخش خصوصی در حوزه پرظرفیت و سودآور گردشگری تالش می کند و به این منظور 
بانک گردشگری با تجهیز منابع و توســعه اشــتغال در خدمت اقتصاد ملی قرار دارد و با تاکید بر 
صنعت گردشــگری و صرف منابع به صورت تخصصی و تکیه بر حوزه گسترده صنعت گردشگری 
عمل می کند.مرتضی خامی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و 
گردشگری ایران ضمن قدردانی از دعوت شهرداری اصفهان، خلق ثروت از طریق سرمایه گذاری، 
ساخت و بهره برداری از طرح های مختلف گردشگری برای اعتال و پیشبرد نام و نشان فرهنگی ایران 
را از اهداف »سمگا« )گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی( دانست و گفت: در تالش هستیم دامنه 
حضور موثر خود را بیش از پیش در کشور گسترش دهیم و با ورود به عرصه های جریان گردشگری 
بین المللی به معرفی آثار و جاذبه های اماکن متنوع فرهنگی و تاریخی کشورمان بپردازیم و در مسیر 
توسعه گردشگری پایدار گام برداریم.وی تصریح کرد: شناســایی، بررسی و انتخاب فرصت های 
سرمایه گذاری، ایجاد ساختار مشارکت، سرمایه گذاری، جلب مشارکت های سرمایه گذاران داخلی و 
بین المللی در فرصت های سرمایه گذاری شاخص گردشگری از جمله خدمات هلدینگ سمگاست.

وی گفت: مرمت و بازســازی بناهای تاریخی، برندینگ و بهره برداری و مدیریت این مجموعه ها، 
خدمات در پروژه هایی همچون هتل ها، مجتمع های خدماتی و رفاهــی، مجموعه های اقامتی و 
پذیرایی، مجتمع های توریستی و فعالیت های خدماتی در این حوزه )شامل استارت آپ های حوزه 

گردشگری( از دیگر فعالیت ها و خدمات سمگا در جهت توسعه فعالیت های گردشگری است.

با مسئولان

خبر روزگزارش

عضو شورای شهر:

حمل ونقل عمومی 
اصفهان، هوشمند شد

عضو کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل 
شورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: یکی 
از جدیدتریــن روش هــای کنتــرل ناوگان 
حمل ونقل عمومــی، تجهیز آن به ســامانه 
مدیریت هوشــمند اســت که این اقدام در 
اصفهان، با سرمایه ای بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان 

انجام می شود. 
محمدرضا فالح در خصوص راه اندازی سامانه 
حمل ونقل شــورای اسالمی شــهر اصفهان، 
اظهار کرد: یکــی از جدیدتریــن روش های 
کنترل ناوگان حمل ونقل عمومی، تجهیز آن به 
سامانه مدیریت هوشمند است که این اقدام 
در اصفهان با اختصاص سرمایه ای بالغ بر ۹۰ 
میلیارد تومان انجام می شود.وی ادامه داد: 
ردیابی آنالین و لحظه ای اتوبوس، مشاهده 
اطالعات ناوگان حمل ونقــل در تلفن همراه 
شــهروند، آگاهی از نحــوه رانندگی اتوبوس 
مورد نظر با تعیین هشــدار سرعت غیرمجاز، 
مشاهده مسیرهای طی شده قبلی و فعلی، 
مدیریت ســوخت ناوگان، مشاهده هم زمان 
اتوبوس های فعــال و مدیریــت و کنترل از 
راه دور از جملــه مزایای ســامانه حمل ونقل 

هوشمند است. 
وی تصریح کرد: سامانه موقعیت یاب اتوبوس 
و پرداخت الکترونیک با ســرمایه گذاری ۹۰ 
میلیارد تومــان روی ۱۳۰۰ نــاوگان اتوبوس 
استقرار یافته است و شامل تجهیزاتی از جمله 
 GPS ۱۳۰۰ دستگاه کنسول راننده و مجهز به

کنترل است.
وی با اشاره به سامانه نرم افزاری مدیریت و 
رصد اتوبوس های مستقر در مرکز مانیتورینگ 
اتوبوســرانی ، تاکید کرد: این نرم افزار قابلیت 
استفاده عموم مردم برای اطالع رسانی زمان 
رسیدن اتوبوس به ایســتگاه را دارد و جامعه 
هدف آن حدود ۵۰۰ هزار نفر مسافران اتوبوس 
و حــدود ۱۰۰ هزار نفر مســافران مترو بوده و 
مجموع هزینه های بهره بــرداری پروژه های 
عمومی شــهر اصفهان بالغ بــر ۲۴۰ میلیارد 
تومان از جمله تجهیزات سامانه موقعیت یاب 

و پرداخت الکترونیک است.

پیش بینی 184 غرفه در نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری اصفهان
مدیر امور فرهنگی و روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: ۱۸۴ غرفه در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع 
دستی، گردشگری و هتلداران اصفهان در فضایی به مساحت پنج هزار و ۵۰۰ متر مربع پیش بینی شده است.شهرام امیری با بیان اینکه دوزادهمین نمایشگاه 
تخصصی صنایع دستی، گردشگری و هتلداری اصفهان از هفتم تا یازدهم مهر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان برگزار می شود، اظهار کرد: حدود 
۷۰ درصد از غرفه ها و فضای این نمایشگاه به بخش صنایع دستی اختصاص دارد.امیری با بیان اینکه این نمایشگاه همزمان با هفته گردشگری برگزار خواهد شد، 
ادامه داد: شهرداری های ۱۰ شهر در این نمایشگاه مشارکت دارند و چند نشست تخصصی از جمله میز صادرات صنایع دستی کشور و ۶ کارگاه آموزشی درباره انواع 
گردشگری مانند کشاورزی، مسئولیت پذیر و طبیعی نیز در کنار آن برگزار می شود.وی با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی صنایع دستی در این نمایشگاه ادامه 
داد: برند های شناخته شده صنایع دستی در نمایشگاه حضور دارند و آیین های سنتی اقوام مختلف نیز در فضای باز آن اجرا خواهد شد.امیری به فعالیت حدود 
۳۰۰ هزار نفر در بخش گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان اشاره و تاکید کرد: دوازدهمین نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری اصفهان، نقطه عطفی برای 
امیدبخشی به فعاالن این عرصه هاست.مدیر امور فرهنگی و روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: همچنین در این نمایشگاه، ظرفیت ها 

و فرصت های ناشناخته و جدیدی که در زمینه گردشگری و سرمایه گذاری بر روی آن وجود دارد به سرمایه گذاران معرفی خواهد شد.

امضای تفاهم نامه بین 
شهرداری اصفهان و 

مرکز تحقیقات، آموزش 
کشاورزی و منابع 

طبیعی

وز عکس ر
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چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

چهارشنبه 6 مهر 1401 / 1 ربیع االول 1443 / 28 سپتامبر 2022 / شماره 3633

رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.4

امالک  مزایده مهر ماه )1401(

  شماره نام شعبه ردیف
پرونده   

 قیمت پایه  اعیانعرصهکاربرینوع ملکپالک ثبتی آدرس ملک
  شرایط 

پرداخت   
  وضعیت ملک  

1
دولت 
4042آباد 

کرمان خیابان طالقانی کوچه 11 بن بست 
اول سمت چپ منزل آخر سمت راست 
پالک 356 کدپستی 7613915788

310 اصلی
پنجاه و هفت سهم مشاع  

از نود و شش سهم 
 تخلیه و در تصرف بانک است نقد و اقساط   8,865,281,250 225175مسکونی 

2
بوستان 
3188سعدی 

کرج شاهین ویال خیابان 
ششم شرقی پالک 13

146 /2548
دو و نه دهم دانگ 
مشاع از ششدانگ 

نقد و اقساط   83,520,000,000 445-آپارتمان 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی در خصوص تخلیه 
و تحویل ملک ندارد و سهام مذکور با صلح کلیه حقوق بانک در پرونده 

کالسه 010036 دادگاه عمومی- حقوقی کرج واگذار می گردد. 

1122نایین 3
نائین بلوار دکتر حسین فاطمی جنب 

دانشگاه آزاد هتل گل نرگس 
4430 /578

سی و یک و نیم حبه مشاع 
از   هفتاد دو حبه

نقد و اقساط   94,235,439,375 49613400هتل 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی 

در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد 

3844شهرضا 4
امتداد جاده شهرضا بعد از سه 

راه مبارکه دشت مهیار 
76 /297

یک و سی و سه صدم دانگ 
مشاع از ششدانگ

نقد و اقساط   32,333,603,400 3125002201.58مرغداری 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی 

در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. 

5813شهرضا 5
جاده اصفهان شهرضا بعد از افتخاریه 

دشت مهیار جاده ایران سرسبز 
نقد و اقساط   25,034,011,618 -780000مزروعیپنجاه و یک صدم دانگ از ششدانگ 61/ 76

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی در خصوص تخلیه 
و تحویل ملک ندارد. پالک دارای یک واحد مرغداری می باشد 
سهام مذکور بدون لحاظ قیمت مرغداری عرضه شده است. 

1/ 256قریه شهرضا جاده هوک 2166شهرضا 6
پنج و سه چهارم حبه مشاع به 

انضمام ثمنیه اعیانی پنجاه- شصت 
و چهارم حبه مشاع از 72 حبه 

نقد و اقساط   13,676,547,600 -174644باغ
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی 

در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. 

1/ 256قریه شهرضا جاده هوک 2166شهرضا 7
یک و دو دهم حبه مشاع 

از هفتاد و دو حبه 
نقد و اقساط   17,699,850,000 -280950باغ

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی 
در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. 

8
زرین 
6941شهر 

زرین شهر نوگوران خیابان اصلی 
کوچه شهید حسن کرمی انتهای 

بن بست اول سمت چپ
697 /1821

شانزده سهم مشاع از 
هفتاد و دو سهم 

نقد و اقساط   4,636,080,000 41265/ 1023مسکونی 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی 

در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. 

6914شهرضا 9

شهرضا خیابان حکیم نصر الله فرعی 
10 چهارمین فرعی سمت راست 

اولین بن بست سمت چپ پالک 
13 کدپستی 8619785741

نقد و اقساط   25,000,000,000 57272/ 288مسکونی ششدانگ 4448/ 2
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی 

در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. 

7019شهرضا 10
شهرضا خیابان شهید بهشتی فرعی 
23 شمال مجتمع پزشکی شقایق 
پالک 93 کدپستی 8613833973

نقد و اقساط   24,000,000,000 305259مسکونی ششدانگ  1/917
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی 

در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. 

11
زرین 
6660شهر 

اصفهان فوالدشهر محله B4 وصال 
شمالی کوی خیام غربی پالک 
540 کدپستی 8491755986

582 /20617 
سی و دو سهم مشاع از 

هفتاد ودو سهم 
نقد و اقساط   4,755,555,555  36/ 99-آپارتمان 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی 
در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. 

12
زرین 
6659شهر 

اصفهان فوالدشهر محله B1 وصال 
شمالی پارکینگ 12 ورودی 2 پالک 

208 کدپستی 8491633451
582 /13774 

نوزده و هشتصد و شصت و نه هزارم 
سهم مشاع از هفتاد و دو سهم

69/ 163-آپارتمان 
 

 12,343,268,542
نقد و اقساط  

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی 
در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. 

 ششدانگ  1084/ 178شهرک صنعتی تیران تیران 13
کارخانه 
لبنیات 

نقد و اقساط   232,890,000,000 اعیان دارد3015

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی در خصوص تخلیه و تحویل ملک 
ندارد. کارخانه در وضعیت تعطیل می باشد. ملک با حفظ کلیه حقوق دعاوی پرونده 
کالسه 100896 در دادگاه عمومی حقوقی تیران با موضوع ابطال عملیات اجرایی به 
فروش می رود. برنده مزایده مکلف است به اندازه ی مبلغ ارزش ماشین آالت و 

تاسیسات  که 70890000000 ریال) هفتاد میلیارد و هشتصد و نود میلیون ریال( پس 
از اعالم نام برنده مزایده ظرف مدت 10روز نسبت به ارائه وثیقه معتبر شهری اقدام 
نماید در غیر اینصورت بانک نسبت به ضبط وجه ضمانت نامه اقدام خواهد نمود.

14
آران و 
6317بیدگل 

آران و بیدگل خیابان مفتح 
کوچه شهید قاسمی

 تخلیه و در تصرف بانک می باشد. نقد و اقساط   11,000,000,000 86150/ 203مسکونی ششدانگ  1179/ 2640

15
 زرین 
6371شهر 

بهارستان خیابان فرشته شمالی 
کوچه یاسمن منزل مسکونی پالک 

799 کدپستی 814348376
2187 /2176 

سی و یک سهم مشاع 
از هفتاد و دو سهم 

نقد و اقساط   10,979,166,666 200240مسکونی 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی 

در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. 

6024کاشان 16
کاشان خیابان مال فتح اله در 

مجموعه قصر رضوان 
4809/2،4809/1،4809

1308/4881/11،2240/456/3276
2385 26/ 794تاالردو دانگ مشاع از ششدانگ 

 
 88,828,332,666

نقد و اقساط  
  تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی 

در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد  

مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد امالک تملیکی خود را با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده با  بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( با شماره مزایده 

2001003560000004 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت : 1401/07/06-ساعت 8

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/07/18-ساعت 12
تاریخ بازدید: 1401/07/06 ساعت 8

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/07/28-ساعت 12
زمان بازگشایی: 1401/07/30-ساعت 10 

زمان اعالم به برنده:  1401/08/01 ساعت 16
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1-برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند 
مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شرکت 

در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده در بستر 
سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

امالک فوق تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسوولیتی در خصوص تخلیه و تحویل ندارد و امکان 
فروش نقد و اقساط نیز وجود دارد.  اطالعات تکمیلی امالک مذکور در سامانه ستاد موجود است.

شایان ذکر است قبل از پایان مهلت دریافت اسناد، حتما از کارتابل خود اسناد را دریافت نمایید.

مزایده امالک تملیکی مدیریت بانک کشاورزی – مهر ماه1401 

مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان م الف :1385399

عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان گفت: دشمن نظامی دیروز به دشمن 
رســانه ای فرهنگی، تبلیغاتی و اقتصادی امروز تبدیل شده است که جز با 

وحدت، دشمن شناسی و همدلی نمی توان با آن مقابله کرد.
محســن نصری، با اشــاره به عوامل ایجاد وحدت جامعه در دوران دفاع 
مقدس، اظهار کرد: طبق آیه قرآن کریم کــه می فرماید: »َواعَتِصموا ِبَحبِل 
ا... َجمیعَا َو الَتَفرقوا«، در جامعه اســالمی مبنای وحدت، خداوند و مسیر 
حق است. اگر خدا و بندگی او در جامعه ای محور شود و اکثر مردم جامعه 
به این نخ تســبیح که توجه به خداوند و دســتورات اوست پای بند باشند، 

وحدت ایجاد می شود.
وی ادامه داد: با تغییراتی که پس از انقالب اســالمی در جامعه ایجاد شد، 
توجه و احترام همه اقشار مردم به امام خمینی)ره( و فصل الخطاب بودن 
سخن ایشان برای آن ها یکی دیگر از عوامل تقویت کننده وحدت بود، زیرا 
اکثر جریان ها و گروه های مختلف نســبت به امام خمینی)ره( و ســخن 
او احترام قائل بودند و همین باعث وحدت و انســجام مردم شــد و نکته 
سوم که از عوامل مقدم برای وحدت بود، وجود دشمن خارجی و ضرورت 
مقابله با دشــمن بود، این اصل کلی اســت که هرگاه جامعه دشمنی پیدا 
کند، طبیعتا مردم اختالفات را برای شکست دشمن مشترک کنار گذاشته 
و متحد و همدل می شوند. با شروع جنگ تحمیلی نیز توطئه غرب و شرق 

برای اشغال ایران باعث ایجاد وحدت و همدلی عمیق بین مردم ما شد.
نصری با بیان اینکه مهم تریــن و اصلی ترین آرمان در دفاع مقدس، حفظ 

و حراست از ایران اســالمی و ایمان مردم بود، اظهار کرد: دشمن بعثی با 
حمایت اروپا و آمریکا آمده بود تا با اشــغال سرزمین و تعرض به تمامیت 
ارضی ما، انقالب و نظام اســالمی نوپای مردم را که در پی مبارزات چندین 
ساله بناشــده بود، نابود کند. ازاین رو جوانان این کشــور برای حراست از 
کشــور به میدان آمده و ضمن حراســت از ایران و جلوگیری از اشغال آن، 
با تالش و مجاهدت در عرصه های دفاعــی و امنیتی، زمینه ای برای قدرت 
دفاعی و اقتدار و بازدارندگی مداوم ایجاد کردنــد. بنابراین دفاع مقدس، 
هم عرصه ای برای وحدت ملی و هم مجالی برای شکوفایی استعدادها و 

توانمندی نسل جوان بود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: صحبت از وحدت جامعه و حضور مردم از 
همه اقشار در میدان دفاع مقدس، به این معنا نیست که صد درصد مردم 
با دفاع مقدس و رویه کلی جامعه همــراه بودند، در آن زمان هم عده ای از 
اقشار مختلف مردم و احزاب و جریان های سیاسی با جنگ مخالف بودند و 
اجازه حضور پسران خود را حتی در خدمت 2 ساله سربازی ندادند، برخی با 
احتکار، گران فروشی و ایجاد مشکالت اقتصادی به دنبال منافع اقتصادی 
بودند، اما در اکثریت جامعه همدلی و اتحاد برای حفظ کشور شکل گرفته 
بود.  عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان افزود: امروز هم با وجود مشکالت 
، جامعه با وحدت و همدلی می تواند به سمت اصالح و حل مشکالت قدم 
بردارد، اما دشمنان در تالش هســتند که این اتحاد را با فعالیت رسانه ای 

از بین ببرند. 

کتاب هشت جلدی »وقایع نگاری استان اصفهان در جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران« به کوشــش علی احمدی و با ســفارش ســازمان تحقیقات، 

آموزش و ترویج پژوهش های دفاع مقدس در حال نگارش است.
علی احمدی که در حال نگارش کتاب هشــت جلدی »وقایع نگاری استان 
اصفهــان در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران« اســت به ایســنا گفت: این 
کتاب، ویــژه وقایــع و رویدادهای مرتبط با هشــت ســال دفاع مقدس 
در شــهرهای مختلف اســتان اصفهان اســت و تاکنون جلد نخست آن 
در ســال 1400 به عنوان یک پیش چاپ به ســفارش ســازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج پژوهش های دفاع مقدس و ازســوی نشــر کاشف علم 
منتشرشــده و برای انتشار در تیراژ وســیع تر و ارائه به کتابخانه ها به عنوان 
 یک کتاب مرجع در حوزه دفاع مقدس استان اصفهان، به بازنگری مجدد 

نیاز دارد.
احمدی کــه در حال نــگارش جلد دوم این کتاب اســت، افــزود: کتاب 
»وقایع نگاری اســتان اصفهان در جنــگ تحمیلی عراق علیــه ایران« با 
محوریت روزنامه های منتشرشــده در دوران هشت ســاله دفاع مقدس 
در حال نگارش اســت کــه در این خصوص تمــام رویدادهــای مرتبط با 
اســتان اصفهان در دوران جنگ تحمیلی مطالعه شــده؛ از جمله اعزام ها، 
تشییع جنازه ها، مناســبت ها، مصاحبه ها، عملیات ها، جانبازان، نمازهای 
جمعه  که مبتنی بر مباحث دفاع مقدس بود، فعالیت ها و مسائل اقتصادی 
مرتبط با جنگ تحمیلی و یا مسائل مربوط به جنگ زده هایی که به استان 
اصفهان وارد می شــدند ازجمله تعداد آن ها و کمک هایی که در زمینه هایی 

مانند مدرسه و شغل برای آن ها صورت می گرفت. 

درمجمــوع، فضای اجتماعی اســتان اصفهــان در زمان جنــگ تحمیلی 
هشت ساله، مطالب مربوط به کتاب »وقایع نگاری استان اصفهان در جنگ 

تحمیلی عراق علیه ایران« را تشکیل می دهد.
این مدرس دانشــگاه و از رزمندگان دفاع مقدس که اکنون نیز به تدریس 
»آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس« در دانشگاه های مختلف استان 
اصفهان می پردازد، تصریح کرد: در جلد اول کتاب »وقایع نگاری اســتان 
اصفهان در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران« به همه اسناد مربوط به دوران 
دفاع مقدس از 31 شهریور 1359 تا 31 شهریور 1360 پرداخته شده که در 
این خصوص از روزنامه های اطالعات، کیهان و جمهوری اسالمی استفاده  

شده است.
احمدی با بیان اینکه در جلد دوم به صــورت جزئی تر به حوادث و اتفاقات 
مرتبط به جنگ تحمیلی پرداخته شده و عالوه بر روزنامه ها و جراید آن زمان 
از کتاب های منتشرشده توسط ارتش و سپاه نیز استفاده کرده است، ادامه 
داد: جلد دوم این کتاب که در مرحله ویرایش قرار دارد مبتنی بر رویدادهای 
مختلف منتشرشده در جراید و مطبوعات مربوط به زمان 31 شهریور 1360 
تا 31 شهریور 1361 است و در سایر مجلدها نیز به صورت ساالنه به مباحث 
جنگ تحمیلی در اســتان اصفهان پرداخته می شــود که در جلد هشتم به 

صدور قطعنامه 598 منتهی خواهد شد.
این نویســنده تاکید کرد: کتاب »وقایع نگاری اســتان اصفهان در جنگ 
تحمیلی عراق علیــه ایران« به عنوان یک کتاب مرجع برای پژوهشــگران 
مختلف در خصوص فضای اجتماعی استان اصفهان در دوران هشت ساله 

دفاع مقدس مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

داستان اصفهان در دفاع مقدس عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان مطرح کرد:

وحدت جامعه؛ الگوی کارآمد دفاع مقدس
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