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ایران 1 - کره 1؛ فرار ببرها با تیر دروازهقیمت: 2000 تومان
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مدیرکل پست استان می گوید شهری که مدیرانش ادعای هوشمندی آن 
را دارند، باید همت بیشتری هم داشته باشند؛

اصفهان؛ پیشتاز سیستم 
مکانیزه پستی در کشور

3

با سالم و صلوات و تمجید و تجلیل های فراوان 
پریا پارسادوست

و با این وعده که »وعده نمی دهد« آمد. یکی از 
خصیصه های دولت رییســی فعال همین بوده؛ اینکه مدام تاکید می کنند که 
حرف نمی زنند و عمل می کنند و البته تا اینجای کار،  مدیران دولت بیشــتر 
حرف زده اند و کمتر عمل کرده اند. اما خب این تازه ابتدای راه است. امیدها به 
دولتی که با شعار »انقالبی« روی کار آمده، با ایجاد تحوالت اساسی در زندگی 

و معیشت مردم »پررنگ« می شود. 
سیدرضا مرتضوی، رییس ستاد ابراهیم رییسی در اصفهان بود. حاال نماینده 
دولت رییســی در اصفهان اســت و مقام ارشــد یکی از اســتراتژیک ترین 
استان های ایران شده است؛ استانی که البته با انواع و اقسام بحران ها دست 
و پنجه نرم می کند؛ از بی آبی و خشکســالی گرفته تا بیکاری و فرونشست و 

آلودگی هوا و ... 
تجربه نشان داده استانداران قبلی هیچ کدام در گرفتن حق و حقوق اصفهان 
حداقل در زمینه »احیای زاینده رود« موفق نبوده اند، یا دغدغه اش را نداشتند 

یا توانش را! 
استاندار قبلی، اســتاد نوشــتن نامه های  عجیب و غریب بود. هنوز یادمان 
نرفته در حالی از»سرانگشت تدبیر آن سلسله جنبان گفتمان " تدبیر و امید"« 
تعریف کرد و مدعی شد این تدبیر، گره از جبین در هم کشیده اصفهان گشوده 
و نور امید بردل های مردمان این خطه همیشه مانای تمدن و فرهنگ تابانده 
که مردم اصفهان و حتی اهالی رسانه و مسئوالن شهری هم انگشت حیرت به 
دهان فروبرده و هاج و واج مانده بودند که این چه نامه ای است و اصال مگر چه 
اتفاقی افتاده و کدام مشکل زاینده رود حل شده که استاندار اینچنین بر طبل 
شــادانه می کوبد و برای رییس جمهور وقت نامه فدایت می شوم می نویسد 

و می فرستد!
نوشــته بود با تدبیر رییس جمهور؛ شورانگیزانه و شــگفت، سرشک شوق از 
دیدگان خیل عظیم انســان هایی که به خروش دوباره زاینده رود امید بسته 

بودند، فرو ریخته است!
در وصف شــرایط اصفهان از واژه هایی مثل »تنش آلــود«، »بحران زده« و 
»سقوط جهان شهر« استفاده  کرده بود و شأنیت استان را تا جایی که امکان 
داشت، پایین آورد و دست آخر حاصل چه بود از آن همه تعریف و تمجید از 

تدبیر آن سلسله جنبان گفتمان»تدبیر و امید«؟ هیچ ! یک »هیچ« بزرگ که 
وقتی دولت سابق رفت، عیان تر شد. زاینده رود خالی تر و خشک تر از همیشه 
روبه روی چشمان مان نقش بسته و حاال حتی رسانه های معتبر جهانی هم 
درباره پیامدهای خشکسالی در ایران و تنش آبی در شهر مرکزی مثل اصفهان 
هشدار می دهند، اما در عمل اتفاقی نمی افتد. حداقل تاکنون که هیچ مقامی 
اقدام عملی و کارگشا و راهگشــا برای احیای جریان دائمی زاینده رود انجام 

نداده است. 
گفته می شود »استاندار کاره ای نیست و مسئوالن باالدستی باید کاری کنند.«  
اما در جلسه معارفه استاندار جدید، مسئوالن استان همه درباره »بی آبی« و 

»زاینده رود« حرف زدند. 
نگاه ها به استاندار جدید است تا شاید بتواند در تعاملی قوی با باالدستی ها، 
نگاه ها را به سمت مشکالت اصفهان معطوف و کاری کند که دولت مشکالت 
اصفهان را به چشم »بحران ملی« ببیند و راحت از کنار آن نگذرد و با برچسب 
»برخوردار« که سال هاست به این استان چسبانده اند، دل به حل مشکالت 
در درون استان نبندد که اگر مشکالت اصفهان قرار بود با همت یا تدبیر درون 

استانی حل شود تا حاال حل شده بود.  
»زاینده رود اصفهان« به انــدازه »دریاچه زیبای ارومیه« یــا »کاروِن عزیِز 
خوزستان« حق دارد که زنده باشد و دیده شود. امام جمعه اصفهان در مراسم 
معارفه مرتضوی حرف حساب و درستی زده است: » اگر این ملت و مردم آب 

داشته باشند، هیچ مشکل و توقعی از دولت ندارند.« 
مشکالت که زیاد است؛ اما بقیه را خودمان حل می کنیم. یک نفر بیاید و باشد 
که به داد »زاینده رود« برسد. حرف نزند، وعده ندهد، تبعیض قائل نشود، نامه 

ننویسد، منشور ندهد، ننشیند،نخوابد، نمایش ندهد،کار کند و فقط کار کند. 
و اینها قول هایی اســت که اســتاندار جدید به مردم اســتان اصفهان داده 
اســت:»نه وعده بازی می کنیم و نه حرکت های نمایشــی خواهیم داشت. 
ما یک وعده می دهیم و آنکه »وعده ندهیم« و گزارش کار و تالش خود را به 

مردم ارائه خواهیم کرد.«
ما این »وعده« را نوشــتیم که ثبت شود. لطفا شــما هم یادتان بماند آقای 
استاندار که قول دادید بدون قول نمایشی دادن، برای اصفهان کاری کنید قبل 

از آن که خیلی دیر شود. 

همزمان با برگزاری مراسم معارفه اســتاندار جدید استان اصفهان، مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان در پیامی با به فال نیک گرفتن این انتصاب 

برای استاندار جدید در شروع و ادامه راه آرزوی موفقیت کرد.
در متن پیام حجت االسالم رمضانعلی معتمدی خطاب به سیدرضا مرتضوی 

آمده است: 
جناب آقای دکتر سید رضا مرتضوی 
استاندار محترم  و فرهیخته اصفهان

با سالم و احترام
مسئولیت  در نظام مقدس جمهوری اسالمی،  توفیق بزرگ و فرصتی طالیی 
برای  خدمتگزاری به مردم بزرگواری  است که در مقاطع حساس تاریخی و 

سرنوشت ساز ، حضور آگاهانه و مدبرانه دارند.
انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری اسالمی آن هم در هجوم همه جانبه 
دشمنان قسم خورده به واسطه حضور هوشــمندانه مردم عزیز و با انتخابی 

اصلح با شکوهمندی فراوان برگزار شد . 
دولت مردمی آیت ا... رییسی در همین آغازین ماه های فعالیت خود  نشان 
داد که عزم و اراده ای جدی برای آبادانی و رفع محرومیت های نقاط مختلف 
کشور دارد و اصفهان در قلب ایران و کانون فرهنگ و تمدن و اندیشه و قطب 

هنر و اقتصاد این سرزمین پهناور، یکی از خاســتگاه های مورد توجه دولت 
مردمی و اسالمی است.

نقش محوری و بی بدلیل  نماینده عالی دولت در اســتان انکار ناپذیر بوده و 
اســتاندار اصفهان ، مهم ترین رکن و بلکه فرمانده میدان توسعه و پیشرفت 

استان است.
انتخاب شایسته آن جناب توسط رییس محترم جمهوری و رای اعتماد هیئت 
وزیران ،نوید بخش روزهای روشن و امید بخش تر از گذشته استانی است که 
نصف جهانش می نامند .سرزمینی که در هر حوزه ای از ایثار و شهادت گرفته 

تا صنعت و فرهنگ و هنر  سرآمد و الگو ساز بوده و هست.
 ضمن تبریک این انتصاب ارزشمند از طرف خود و اهالی فرهنگ و هنر استان، 
توفیق روز افزون آن جناب در پیشبرد اهداف عالی نظام و دولت  را از خداوند 

متعال خواهانم.
فرصت را مغتنم شــمرده، آمادگی خانواده بزرگ فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
استان را در جهت همراهی و همسویی با سیاست های فرهنگی دولت انقالبی 
و مکتبی به ویژه منویــات مقام معظم رهبری و مطالبــات فرهنگی  رییس 
محترم جمهور و برنامه های شاخص استان برای اعتالی نام و اعتبار اصفهان  

اعالم می دارد.

دیدار حساس ایران و کره جنوبی در نیمه دوم و برخالف 45 دقیقه نخست، 
دیدنی، حساس و نفس گیر از آب درآمد و شاگردان اسکوچیچ با بدشانسی 
3 امتیاز خانگی را از آن خود نکردند. هر چقدر که 45 دقیقه نخست دیدار ایران 
و کره جنوبی ســرد و کم موقعیت بود، اما در نیمه دوم هر دو تیم فرصت های 
گلزنی زیادی را از دســت دادند. در نیمــه اول، کره جنوبــی درصد مالکیت 
بیشــتری داشــت اما این ایران بود که در ثانیه های پایانی بازی 3 موقعیت 
خطرناک را در عرض کمتر از 20 ثانیه از دست داد. کیم سونگ گیو گلر کره ای ها 
3 سیو درخشان را در ثانیه های پایانی نیمه نخست به ثبت رساند و فرصت های 
آزمون، طارمی و جهانبخش را دفع کرد تا بازی در نیمه اول با تساوی بدون گل 
به پایان برسد. در آغاز نیمه دوم، روی اشتباه صادق محرمی در آفسایدگیری، 
سون هیونگ مین در مصافی تک به تک به بیرانوند، به راحتی دروازه ایران را 
باز کرد. در ادامه شاگردان اسکوچیچ مالک توپ و میدان بودند و می توانستند 
توسط عزت اللهی به گل تساوی دست پیدا کنند که شلیک محکم این بازیکن 
به تیر دروازه برخورد کرد. دقایقی بعد پاس تند و تیز جهانبخش با تعقیب توپ 
استثنایی سردار آزمون همراه شد و ارسال این بازیکن به روی دروازه دوباره 
به جهانبخش رسید که ضربه سر تماشایی این بازیکن از روی نقطه پنالتی، 
منجر به گل تساوی ایران شد. در ادامه بازهم بدشانسی گریبانگیر ایران شد. 
شوت دیدنی مهدی طارمی از پشت محوطه جریمه به تیر دروازه برخورد کرد تا 

ایران از رسیدن به گل برتری محروم شود. البته در دقیقه 93 نزدیک بود اشتباه 
در خط دفاعی کار دست ایران بدهد و شوت بازیکن کره جنوبی را بیرانوند به 
زیبایی مهار کرد و در نهایت این بازی با تساوی یک – یک به پایان رسید تا دو 
تیم امتیازات را تقسیم کنند. بدین ترتیب نوار 10 پیروزی متوالی اسکوچیچ با 
یک تساوی در دیداری سخت و دشوار پاره شد اما ایران با 10 امتیاز، همچنان 
صدرنشین این گروه و شانس نخست برای راهیابی به جام جهانی 2022 قطر 

است. گفتنی است این دیدار در ورزشگاه بدون تماشاگر برگزار شد. 
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رییس اسبق سازمان نظام پزشکی 
اصفهان:

اثربخشی سینوفارم در 
نوجوانان بیشتر است

مرحله 2 خوابگاه  
دانشجویان متاهل 

دانشگاه صنعتی اصفهان 
افتتاح شد

دختر قمه کش اصفهانی حاال الگو 
شده است؛

آب که سرباال برود!

مدیرعامل کارخانه اسنوا:

سهم 2۵ درصدی اسنوا در 
بازار لوازم خانگی کشور به 

معنی رانت نیست 

3

5

5

5

خطاب به استاندار جدید که با وعده »وعده ندادن« آمده است؛ 

این وعده را ثبت کردیم

در پیام تبریک معتمدی به مرتضوی مطرح شد:

 ابراز آمادگی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان برای همراهی و همسویی
با سیاست های استاندار جدید

نزدیک بود ببریم، نزدیک بود ببازیم؛

ایران 1 - کره 1؛ فرار ببرها با تیر دروازه

همه در انتظار جهاد »آبی« در  اصفهان
استاندار جدید با سالم و صلوات آمد؛

عکس: ایمنا

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان – امور پیمان ها  م الف:1206243

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

محل موضوع مناقصهردیف
انجام کار

مدت انجام 
مبلغ برآورد مبنای برآوردکار )ماه(

)ریال(

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه )ریال(
حداقل رتبه مورد نیاز

1

تکمیل چکدم ســنگ و 
ســیمان حوضه آبخیز 
ســرداب )شــماره نیاز 
ســتاد:  ســامانه  در 

)2000003457000006

شهرستان 
فریدونشهر

12

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 1400

10/800/000/000540/000/000

5 آب برای 
اشخاص حقوقی

 2 آب برای 
اشخاص حقیقی 

2

تکمیل عملیات ســنگ 
و ســیمان روســتای 
الیجند حوضــه آبخیز 
خــم پیــچ )شــماره 
نیاز در ســامانه ستاد: 

)2000003457000007

شهرستان 
خوانسار

12

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 1400

10/321/000/000516/050/000

5 آب برای 
اشخاص حقوقی

 3 آب برای 
اشخاص حقیقی 

)https://etend.setadiran.ir( 1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/07/21 می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1400/07/26

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 1400/08/09
زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/08/10 در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان اصفهان می باشد.

2- محل تحویل اسناد مناقصه: ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی )https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته 

شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور

4- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرائی کشور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت 

رسیده باشد در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد. 

5- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 260100004061042107670242  

IR  نزد بانک مرکزی ایران به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

6- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی بر اساس بخشنامه به شماره 94/158764 مورخ 1394/07/31 سازمان برنامه 

و بودجه کشور می باشد.

7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

نوبت اول
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وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: 

باید قوی ترین دولت خاورمیانه باشیم
ایسنا نوشت: وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ســخنانی گفت که این رژیم برای دستیابی به توافق 
نامه های صلح باید قدرتمندترین دولت در خاورمیانه باقی بماند.بنی گانتس،طی سخنانی در جریان 
نشست کنست درباره توافق نامه صلح موسوم به »ابراهیم« اظهار کرد: اسراییل برای اینکه موفق به 
دستیابی به توافق نامه های صلح شود باید »قدرتمندترین« دولت در سطح خاورمیانه باقی بماند این 
اصل راهنمای ماست و برای همیشه باقی خواهد ماند.وی گفت: من از امضای این توافق نامه های 
صلح بسیار خوشحالم و مطمئن هستم که گسترش خواهد یافت. این توافق نامه ها موتورهای تغییر 
در خاورمیانه خواهند بود.وی افزود: ما نباید توافق نامه های مهم صلح با مصر و اردن را که یک سرمایه 
بزرگ برای اسراییل هستند، فراموش کنیم. وظیفه ماست که همه توافق نامه های صلح را توسعه دهیم 

و همچنان برای صلح با فلسطینی ها تالش کنیم.

هشدارهای »مقتدی صدر«
رهبر جریان صدر طی سخنرانی گفت که از تمامی سفارتخانه ها درخواست می شود که در امور عراق و 
تشکیل دولت این کشور مداخله نکنند. »مقتدی صدر« رهبر جریان صدر عراق در سخنرانی با اشاره 
به پیروزی نامزدهای وابســته به این جریان، بر مبارزه با فساد تاکید کرد. وی در این سخنرانی گفت: 
»از امروز دیگر فساد و فاسدین هیچ جایگاهی در عراق نخواهند داشت«.رهبر جریان صدر اضافه کرد: 
»ای ملت عراق، امروز روز شما بوده که طی آن اصالح به پیروزی رسیده است. امروز روز عراق، عزم و 
ثبات است«. مقتدی صدر افزود: »از تمامی سفارتخانه ها می خواهیم که در امور عراق و تشکیل دولت 
مداخله نکنند«.وی گفت: »سالح باید در دستان دولت باشــد و نباید خارج از این چارچوب استفاده 
شود.« رهبر جریان صدر گفت: »عراق، عراق مرجعیت و حکیمان بوده و از نظرات آنها بهره خواهیم برد«.

تمرینات عجیب نظامیان در حضور »کیم جونگ اون«
نمایشگاه تجهیزات نظامی در پیونگ  یانگ با حضور کیم جونگ اون رهبر کره شمالی افتتاح شد.

نمایشــگاه صنایع دفاعی که کیم جونگ اون در آن سخنرانی کرد، همزمان با سالگرد تاسیس حزب 
کارگران حاکم بر کره شــمالی در پیونگ یانگ برپا شده اســت. در این نمایشگاه تجهیزات نظامی 
پیشرفته و موشک بالستیک قاره پیما به نمایش درآمده بود. رهبر کره شمالی در جریان افتتاح این 
نمایشگاه آمریکا را عامل همه تنش ها در شبه جزیره کره خواند و تاکید کرد که واشنگتن نقشی اصلی 
در بی ثبانی این منطقه ایفا می کند.کیم جونگ اون تصریح کرد که به رغم درخواست های اخیر ایاالت 
متحده برای مذاکره، هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم نیت این کشور خصمانه نیست.وی با تکرار 
این موضوع که ایاالت متحده تاکنون کاری در راستای اثبات نداشتن نیت خصمانه نسبت به کشورش 
انجام نداده، واشنگتن را به تنش زایی در منطقه متهم کرد و وعده داد که ارتش شکست ناپذیری بسازد.

اردوغان: 

در حال از دست دادن صبر خود در سوریه هستیم
رییس جمهوری ترکیه با اشاره به اوضاع سوریه نسبت به این مسئله هشدار داد که کشورش بابت کشته 
شدن دو افسر پلیس ترکیه در تیراندازی شبه نظامیان کرد سوریه واکنش نشان می دهد و دست به 
اقدام متقابل می زند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، آنکارا پیش تر نیروهایش را در شمال سوریه 
مستقر کرده و عملیات مشترکی را با شبه نظامیان محلی علیه نیروهای کرد در منطقه انجام داده است.

روزنامه دیلی صباح از قول رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه نوشت: ما داریم صبر خود را از 
دست می دهیم. ترکیه مصمم است که تهدیدهای رو به رشد در شمال سوریه را یا با همکاری نیروهای 

فعال در آن منطقه یا با تالش خودش از بین ببرد.

العربی الجدید مدعی شد:

نگرانی های تهران درمورد تحوالت قفقاز

العربی الجدید در مطلبی به قلم محمود علوش نوشت: با گذشت نزدیک 
به یک سال از پیروزی آذربایجان بر ارمنســتان در اقلیم قره باغ، به نظر 
نمی رسد منطقه قفقاز آماده ورود به مرحله استقرار طوالنی مدت باشد. 
توافق صلحی که با نظارت ترکیه و روسیه به امضا رسید، توانست به جنگ 
بین دو کشــور پایان داده و برای اولین بار امکان توافق صلحی بین باکو 
و ایروان را فراهم کرد. با این حال، تنها عوامل داخلی این درگیری حل و 
عوامل خارجی موثر در آن نادیده گرفته شد. سه دولت منطقه ای در این 
مسئله دخیل هستند، روسیه، ترکیه و ایران. در حالی که مسکو و آنکارا در 
سال گذشته پایان جنگ را رهبری کرده و با نیروهای حفظ صلح در قره 
باغ مشارکت کردند، تهران خود را در این معادله ژئوپلتیک جدید در حاشیه 
یافت. این احساس ایران زمانی افزایش یافت که شاهد گسترش روابط 

بین آذربایجان و اسراییل بود.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: در حین جنگ بین 
ارمنســتان و آذربایجان ایران در اظهار حمایت علنی از ارمنستان تردید 
داشت. با روی کار آمدن ابراهیم رییسی، ایران به دنبال مقاومت در برابر 
معادله ژئوپلتیک جدیدی است که با حضور اسراییل در مرزهای شمالی 
این کشور، در حال شکل گیری است. با اینکه با توجه به رابطه بین باکو 
و تل آویو، نگرانی ایران از عامل اسراییل معقول به نظر می رسد، اما این 

مسئله تازه ای نیست و تهران از سال ها پیش معتقد است که تل آویو از 
رابطه با باکو برای جاسوسی علیه ایران استفاده می کند. علنی شدن دوباره 
این نگرانی در زمان حاضر، نشان دهنده تمایل ایران برای شکست دادن 
تحولی است که آن را تهدیدی برای نفوذ خود می داند، نه تنها در جنوب 

قفقاز، بلکه در دولت های آسیای میانه.
پس از شکست ارمنســتان، آذربایجان 130 کیلومتر از مرزهای خود با 
ایران را باز پس گرفت که در دهه نود توســط ارمنستان اشغال شده بود. 
آذربایجان بخشــی از راه اصلی ارتباطی ایران و ارمنستان را پس گرفت، 
که مسیر تجاری مهمی به سمت دریای سیاه و روسیه نیز محسوب می 
شود. گذشته از این، تصمیم آذربایجان برای تعیین عوارض بر کانتینرهای 
حامل کاال به ارمنستان، موجب برانگیخته شدن خشم تهران شد، تا در 

مقابل، در مرزهای خود با آذربایجان رزمایش های نظامی انجام دهد.
ســپس این اختالف بعد منطقه ای به خود گرفت و ترکیه هم از انجام 
رزمایش های نظامی با آذربایجان خبر داد. برگزاری رزمایش های ایران 
به دنبال آموزش های نظامی ترکیه، پاکستان و آذربایجان در باکو که در 

تاریخ دوازدهم سپتامبر اتفاق افتاد، تصادفی نیست.
به حاشیه رفتن ایران در معادله جدید قفقاز، باعث نگرانی این کشور شد، 
چرا که از یک سو شــاهد افزایش نفوذ ترکیه است که می تواند از طریق 

مســیر نخجوان-آذربایجان دولت های ترک زبان در آسیای میانه را به 
یکدیگر ارتباط دهد و از سوی دیگر، ایرانی ها نگرانند این مسیر، تجارت 
آنها با ارمنستان را ضعیف کرده و نفوذشان در دولت های ترک زبان آسیای 
میانه را کاهش دهد. از این رو، ایران در مقایسه با دستاوردهایی که ترکیه 

و روسیه داشته اند، خود را بازنده این تحوالت می داند.
آنچه دغدغه ایران را دو چندان می کند، تالش ارمنستان برای حل اختالف 
تاریخی اش با آذربایجان و گشودن آسمان ارمنستان به روی آذربایجان 
اســت. همچنان که اخیرا نخست وزیر ارمنســتان پیام هایی را در مورد 

تمایلش برای عادی سازی روابط با ترکیه ارسال کرده است.
دغدغه های تهران تنها به موضوع در حاشیه قرار گرفتن منحصر نمی شود، 
بلکه رقابت بر سر خطوط انتقال انرژی نیز از نگرانی های ایران است. از 
سال 1994، شرکت بریتیش پترولیوم بیش از هفتاد میلیارد دالر صرف 

طرح های توسعه انرژی و انتقال آن از طریق آذربایجان کرد.
تقویت روابط سیاســی و اقتصادی ترکیه با دولت های ترک زبان، می 
تواند در آینده موجب توسعه خط باکو-تفلیس-جیحان شده و نفت و گاز 
ترکمنستان را هم شامل شود. این خط می تواند یک رقیب جدی برای 
خطوط انتقال انرژی ایران باشد که از میدان پارس جنوبی ایران به سمت 

اروپا و کشورهایی مثل عراق، سوریه و لبنان امتداد دارد.

سفیر ایران در لبنان با بیان اینکه تا زمانی که الزم باشد 
از طرف جمهوری اسالمی ایران ارسال محموله های 
سوخت به لبنان ادامه خواهد داشت، گفت: در لبنان 
معروف است که این کشتی ها )کشتی محموله های 
سوخت( حتی در شکل گیری دولت جدید در لبنان 
تاثیرگذار بوده است.محمد جالل فیروزنیا با اشاره به 
سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به لبنان و با بیان 
اینکه این سفر در شرایط مهمی انجام شد و از اهمیت 
زیادی برخوردار بود، افزود: لبنــان در حال حاضر با 
بحران های شدید سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... 
مواجه است و شرایط سختی از لحاظ معیشتی برای 
مردم این کشور به خصوص طی دو سال گذشته وجود 
داشته است و با شکل گیری دولت جدید در لبنان این 
امید وجود دارد که شرایط به تدریج از نظر اقتصادی و 

سیاسی بهتر شود.وی همچنین با بیان اینکه در چند 
ماه آینده شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی در لبنان 
هســتیم، اظهار کرد : ما به عنوان جمهوری اسالمی 
ایران در مقاطع مختلف اعالم کرده ایم که در کنار دولت 
و ملت لبنان هستیم و در شرایط سخت در شکل های 
مختلف تالش کرده ایم که به مردم و دولت لبنان کمک 
کنیم که آخرین مورد این کمک، بحث ارسال سوخت 
و صادرات گازوئیــل از ایران به لبنــان برای کمک به 
کاهش مشــکالت موجود در این کشور در این زمینه 
بوده است.ســفیر ایران در لبنان  افزود: خوشبختانه 
در هفته هــای اخیر گازوییل ایران به لبنان رســیده 
است و این گازوییل در بیمارستان ها، مراکز خدمات 
اجتماعی، مراکز عام المنفعه که در ارتباط با همه مردم 
هستند توزیع شده است. این سوخت ها در مناطق  و 

بین اقشار مختلف لبنان اعم از مسلمان، شیعه و سنی 
توزیع شده و این کار در چارچوب یک اقدام تجاری بین 
ایران و تجار لبنانی صورت گرفته است.این دیپلمات 
ارشد کشورمان همچنین در پاســخ به این سوال که 
آیا قرار است طی روزهای آینده محموله های جدید 
ســوخت از طرف ایران به لبنان ارسال شود؟ با بیان 
این که تا هــر زمانی که الزم باشــد از طرف جمهوری 
اسالمی ایران ارسال ســوخت به لبنان ادامه خواهد 
داشت، گفت : تجار لبنانی اقدام به خرید سوخت از 

ایران می کنند. 

اظهارات سفیر ایران درباره ارسال سوخت به لبنان:

تا هر وقت الزم باشد، به لبنان سوخت می دهیم

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

گفت وگو های صریحی با آذربایجان داشتیم
ســعیدخطیب زاده در یک گفت و گوی رادیویی با بیان این که حدود ۷0 الی ۸0 درصد مراودات تجاری ما با کشور های همسایه و منطقه به اضافه چین است در 
پاسخ به سوال دیگری درباره روابط ایران و آذربایجان و برخی مسائل پیش آمده در ارتباط با این روابط طی روز های اخیر خاطر نشان کرد: روابط ما با آذربایجان 
بسیار دوستانه، خوب و چند الیه است و من در کنفرانس مطبوعاتی خود به این موضوع اشاره کردم که روابط ما با همسایگان از جمله آذربایجان طبیعی است و 
عدم رابطه با آن ها غیرطبیعی است.خطیب زاده با اشاره به تحوالت در منطقه قفقاز جنوبی گفت: ما در این تحوالت بر سیاست احقاق حقوق کشور های همسایه 
تاکید داشتیم در همین چارچوب از احقاق حقوق آذربایجان استقبال کردیم، ولی جنگ را روش درستی برای تحقق این موضوع نمی دانستیم بر گفت وگو های 
دیپلماتیک تاکید داشتیم و ایران و روسیه در این زمینه کمک کردند که گفت وگو های دیپلماتیکی بین کشور های درگیر انجام شود. این دیپلمات ارشد کشورمان 
با بیان این که از همان زمان اخباری منتشر شد مبنی بر انتقال گروه های تروریستی به خاک آذربایجان و ما اسناد و مدارک این موضوع و حتی مکالمات آن ها 
را داریم و بر آن ها اشراف اطالعاتی دقیق داریم، تصریح کرد: ما به طرف آذربایجانی گفتیم که این موضوع قابل قبول نیست و آن ها در باالترین سطح به ما قول 

دادند که این نگرانی ما را برطرف می کنند.

خبر روز

وز عکس ر

حضور »کوشنر« 
و دختر ترامپ در 

پارلمان صهیونیستی
منابع خبــری از حضــور داماد و 
مشــاور ارشــد رییس جمهوری 
سابق آمریکا به همراه همسرش 
در جلســه افتتاحیه کمیســیون 
ویــژه ترویــج توافــق نامه های 
عادی ســازی در پارلمــان رژیم 

صهیونیستی خبر دادند.

امکانات برای پذیرایی از مهاجران محدود است
وزیر کشور تاکید کرد: امکانات ما برای پذیرایی از مهاجران افغانستانی بسیار محدود است.سردار احمد 
وحیدی اظهار کرد: در این خصوص گزارشی مبنی بر وجود تحرکات خاصی در مرزها به دست مان نرسیده 
است.وی در پاسخ به وضعیت مهاجران افغانی و ورود آن ها از مرزهای ایران به داخل کشور، یادآور شد: 
اینکه ما از مهاجران افغان پذیرایی خواهیم کرد، شکی نیست اما انتظار داریم با توجه به محدودیت امکانات، 
از ورود به مرزهای ایران اجتناب کنند.وحیدی با تاکید بر اینکــه اولویت ما ماندگاری مهاجران افغان در 
سرزمین خودشان است، ادامه داد: به طور طبیعی از مهاجران افغان به مرزها کشور پذیرا یی خواهیم کرد؛ 

اما تالش می کنیم تا این مهاجران به دلیل محدود بودن امکانات به سرزمین های خود بازگردند.

انتقاد »خضریان« از حضور برخی وکال در مجلس برای البی
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس نوشت: حضور ذی نفعان در جریان تدوین طرح ها و 
لوایح در کمیسیون های مجلس امری پذیرفتنی است، اما این به معنای مجوز البی های خارج از عرف در 
راهروهای مجلس نیست. با مسئول حراست مجلس درباره البی سنگین برخی وکال علیه طرح تسهیل 

صدور مجوزهای کسب وکار صحبت کردم؛ این شکل از حضور نباید تکرار شود.

ادعاهای تکراری دولت »هادی« علیه ایران
»احمد عوض بن مبارک« طی سخنرانی خود در شصت و ششمین سالگرد تاسیس جنبش عدم تعهد 
در »بلگراد« پایتخت صربستان به بیان اتهامات تکراری علیه جنبش انصارا... و جمهوری اسالمی ایران 
پرداخت.به نوشته العربیه،وی با متهم کردن ایران به رفتار »خصمانه« در منطقه ادعا کرد تا زمانی که ایران 
رفتار خود را تغییر ندهد، صلح و ثبات در منطقه فراهم نخواهد شــد و یمن به دلیل شــرایطی که ایران و 
»حوثی ها« ایجاد کرده اند، در شرایط دشواری به سر می برد.به نظر می رسد منظور او از شرایط دشوار یمن، 
شکست های پی در پی شبه نظامیان دولت مستعفی در هفته های گذشــته در استان مارب و پیشروی 

سریع ارتش و انصارا... یمن باشد.

آتش سوزی، 2۵0 هزار لیتر بنزین در لبنان را از بین برد
آتش سوزی تاسیسات نفتی الزهرانی در جنوب لبنان خساراتی بر جای گذاشت.آتش نشان ها در جنوب 
لبنان پس از ساعت ها تالش توانستند آتش سوزی در یک مخزن بنزین را خاموش کنند. این تازه ترین 
ضربه به شرایط فلج کننده اقتصادی و بحران سوخت در این کشور است.ولید فیاض، وزیر انرژی لبنان 
گفت که این آتش سوزی ناشی از یک اشتباه هنگام انتقال بنزین از یک مخزن ذخیره به مخزن دیگری 
بوده است.وی تاکید کرد: مقدار حجم آتش ســوزی در الزهرانی ۲۵0 هزار لیتر ماده بنزین است و سطح 

تانکر کج بوده و نفت از آن منتقل شده است.

تا وقتی تحریم را برندارید و مافیای فساد را از بین نبرید، اقتصاد 
درست نمی شود

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: حرف هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری 1400 زده می شد و 
وعده هایی که می دادند فقط مصرف تبلیغاتی داشت. مشکالت را به گردن این دولت و آن دولت انداختن، 
فقط فرافکنی و نوعی سرگرم کردن مردم است. از دولت سیزدهم نباید انتظار معجزه داشت. می بینید که 
کاالهای موردنیاز مردم همچنان با سیر صعودی قیمت ها مواجهند و سکه و ارز هم حاضر نمی شوند قدری 
عقب نشینی کنند. سال ها گفتند تحریم ها در وضعیت نابســامان اقتصادی اثر ندارد. بعد از مدتی گفتند 
اثر چندانی ندارد و در این اواخر قدری کوتاه آمدند و گفتند تا حــدودی اثر دارد. بی پرده و دور از بازی های 
تبلیغاتی باید بپذیریم که حل مشکالت اقتصادی کشورمان فقط دو راه دارد؛ رفع تحریم ها و مبارزه بی امان 

و قاطع با مافیای فساد.

کافه سیاست

هدف دنبال کنندگان »طرح صیانت 
 از فضای مجازی« از نگاه یک

فعال سیاسی؛

 کنترل مخالفان سیاسی
 و جناحی

یک فعال سیاســی اصــالح طلــب گفت: 
اشخاصی که به دنبال تصویب طرح صیانت 
هستند، هدف شان، کنترل مخالفان سیاسی 
و جناحی خود است.احمد مازنی در خصوص 
طــرح صیانت از حقــوق کاربــران در فضای 
مجازی، اظهار کرد: پدیده اینترنت و پیامد های 
آن از جمله فضای مجازی امر جدیدی است 
و مطمئنا باید برای اینترنت و فضای مجازی 
مانند سایر کشورها، قوانین و مقرراتی وضع 
شــود.رییس کمیســیون فرهنگی مجلس 
دهم بیان کــرد: در آینده ای بســیار نزدیک، 
جنگ سایبری جای خود را به جنگ  هوایی، 
زمینی و دریایی خواهد داد بنابراین کشورها 
به عنوان یک مســئله دفاعی و امنیتی باید با 
فضای مجازی برخورد کنند و همه کشورها در 

این جهت برنامه دارند.
وی افزود: هــم چنین اســتفاده از ظرفیت 
اینترنت برای آموزش، فرهنگ و فعالیت های 
اقتصــادی از مجموعه مســائلی اســت که 
مستلزم قانون گذاری است. بنابراین این که 
برخی گمان می کنند که ما به دنبال ولنگاری 
هستیم و معتقدیم که این فضا نیازی به قانون 
ندارد، چنین نیســت. تاکید می کنم که ما به 
قانون در این خصوص نیاز داریم.مازنی گفت: 
اما مسئله این است که جامعه به نیت طراحان 
طرح صیانت اعتماد نــدارد. جامعه به انگیزه 
اشــخاصی که طرح صیانت را تهیه کرده اند، 

اعتماد ندارد. 
این بی اعتمادی ناشی از چیست؟ شاید این 
بی اعتمادی ناشی از این است که اشخاصی 
که به دنبال تصویب طرح صیانت هســتند، 
هدف شان از طرح صیانت، کنترل مخالفان 
سیاسی و جناحی اســت. یعنی در شرایطی 
که همه ابزارهای ارتباطی و اطالع رسانی کشور 
در اختیار یک جریان سیاســی است و از ۸۵ 
میلیون ایرانی تنها عده قلیلی از صدا و سیما 

استفاده می کنند . 

آنچه دغدغه ایران را دو چندان می کند، تالش ارمنستان 
برای حل اختالف تاریخی اش با آذربایجان و گشودن 
آسمان ارمنستان به روی آذربایجان است. همچنان 
که اخیرا نخست وزیر ارمنستان پیام هایی را در مورد 
تمایلش برای عادی سازی روابط با ترکیه ارسال کرده 

است

بین الملل
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دالیل گرانی اعالم شد
رییس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: بر اساس آمار و اطالعات موجود، عوامل مختلفی از جمله افزایش 
نرخ ارز، عدم تامین کافی کاال به ویژه کاالهای اساسی، تحریم و … در افزایش قیمت  کاال دخیل هستند 
و تنها با توجه به مجموعه این عوامل می توان برنامه هایی برای کنترل گرانی ارائه کرد.سعید ممبینی گفت: 
با توجه به سیاست های دولت و شخص رییس جمهور مبنی بر اولویت تنظیم بازار و کنترل قیمت ها پس 
از واکسیناسیون عمومی، هیئت رییسه اتاق اصناف ایران و تعدادی از رؤسای اتاق های اصناف سراسر 
کشور، در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور یافته و با قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و جمعی 
از مدیران این وزارتخانه دیدار و گفت و گو کردند.  در این نشست برنامه ها و اهداف کلی دولت در خصوص 
تنظیم بازار اعالم شد و در مقابل نمایندگان اصناف، مشــکالت پیش رو را بیان کردند.  وی افزود: آنچه 
مشخص است اینکه الجرم با پدیده گرانی مواجه هستیم؛ اما اگر در برنامه ریزی ها عامل گرانی، اصناف 
تلقی شوند، مسیر اشــتباهی را در کنترل این گرانی پیش گرفته ایم. بر اساس آمار و اطالعات موجود، 
عوامل مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز، عدم تامین کافی کاال به ویژه کاالهای اساسی، تحریم و … در 
افزایش قیمت  کاال دخیل هستند و تنها با توجه به مجموعه این عوامل می توان برنامه هایی برای کنترل 
گرانی ارائه کرد.  به گفته رییس اتاق اصناف ایران، اصالح نظام توزیع یکی از راهکارهای موثر در کنترل 
قیمت خواهد بود. از این رو نمایندگان اصناف در این نشســت، ضمن بیان مشکالت، آمادگی خود در 
همراهی با برنامه های دولت در راستای اصالح ساختار اقتصادی به ویژه با تمرکز بر اصالح نظام تامین 
تا توزیع را اعالم کردند.  ممبینی افزود: همچنین پروژه هایی برای تقویت زیرساخت های نظام توزیع به 

طور مشترک بین اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی و پیگیری است.  
 

اعالم آمادگی ایران برای از سرگیری صادرات به عربستان
معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت می گوید در صورت کاهش تنش ها میان ایران و عربستان 
سعودی، صادرکنندگان ایرانی می توانند سهمی قابل قبول از بازار این کشور در اختیار بگیرند.فرهاد نوری 
اظهار کرد: در زمانی که روابط سیاسی میان ایران و عربستان سعودی حسنه بود، صادرکنندگان ایرانی در 
بازار این کشور فعالیت داشتند و در صورتی که مذاکرات میان دو کشور به نتایج مثبت برسد، قطعا تجار 
ایرانی توان آن را خواهند داشت که در این بازار بزرگ فعال شوند و می توان برای آن برنامه ای ویژه تدارک 
دید.وی با اشاره به درآمد نفتی باالی عربستان سعودی گفت: بازار این کشور از نظر کاالهای مصرفی بسیار 
گسترده است و با توجه به نزدیکی فرهنگی، موضوع حج و بقاع متبرکه و حضور قدیمی تجار ایرانی در بازار 
این کشور، صادرکنندگان ما ذائقه این بازار را می شناسند و قطعا در صورت نتیجه بخش شدن مذاکرات، 
می توان انتظار داشت که در این بخش تحولی ویژه به وجود آید.معاون سازمان توسعه تجارت با بیان 
اینکه توسعه صادرات به کشورهای همسایه، یکی از اولویت های اصلی این سازمان در دوره جدید خواهد 
بود، بیان کرد: یکی از بازارهایی که می تواند برای ما ظرفیتی بسیار گسترده را فعال کند، بازار کشورهای 

حاشیه خلیج فارس است و ما به طور ویژه بحث گسترش حضور در این بازار را پیگیری می کنیم.
 

جزییات ساخت  َاَبر  آزادراه  مشهد-نجف-مکه
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آزادراه مشهد-نجف-مکه در ادامه مسیر آزادراه های حرم 
تا حرم و قم-پل زال است، گفت: این مســیر بزرگ آزادراهی، از مرز ایالم وارد خاک عراق و سپس 
نجف اشرف خواهد شد. خیرا... خادمی درباره پیشنهاد احداث آزادراه مشهدـ  نجفـ  مکه  از سوی 
نخست وزیر عراق، اظهار داشــت: ما پیش از این و حدود سه ماه پیش، با وزیر وقت راه و شهرسازی 
)محمد اسالمی(، جلسه ای با معاون نخست وزیر عراق داشتیم و در آن جلسه درباره این پروژه مطالبی 
عنوان شد. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در کشور خودمان، طرح آزادراه حرم تا حرم را داریم یعنی 
از مشهد مقدس تا شهر قم، در ادامه مسیر هم آزادراه قم-پل زال را داریم، در این راستا طی جلساتی 
که با  طرف عراقی داشتیم،  مقرر شد این مسیر آزادراهی در ادامه با عبور از مرز ایران و عراق، به نجف 

اشرف هم متصل شود و حتی در آن جلسه، نقشه پیشنهادی را هم ارائه کردیم.

مدیرکل پست استان می گوید شهری که مدیرانش ادعای هوشمندی آن را دارند، باید همت بیشتری هم داشته باشند؛

اصفهان؛ پیشتاز سیستم مکانیزه پستی در کشور

شیوع کرونا دردنیا، شیوه زندگی افراد را  حدیث زاهدی
برهم زد. بســیاری از مشاغل را تعطیل و 
بازار برخی کســب و کارها را کســاد کرد؛ اما بعضی ها را هم به سمت 

فعالیت در فضای مجازی سوق داد.
 پســت اســتان اصفهــان در این راســتا نقــش مهم و اساســی را 
ایفاکرده اســت به طوری که حمید باقری، مدیرکل پســت اســتان 
، اصفهــان را بعــد از تهران بزرگ ترین هاب پســتی مرکزی کشــور 
عنوان مــی کند و مــی گوید بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایی 
اســتان از مرداد ســال گذشــته با راه اندازی دومین مرکز »مبادله 
و پــردازش مکانیــزه و هوشمند)ســورتینگ( پســتی« کشــور ، 
اصفهان به عنوان هاب مرکزی کشــور شــد و در زمــان حاضر به جز 
 پنج اســتان، با دیگــر اســتان ها از محل این هــاب ارتبــاط برقرار

 شده است.
در ادامه چکیده ای از مهم ترین صحبت های مدیرکل استان در این 

نشست را می خوانید:
 تا پایان شــهریورماه حدود هفت میلیون مرسوله به استان وارد و 

پنج میلیون مرســوله در این مدت از استان خارج شــده است ؛ راه 
اندازی این مرکز مبادلــه و پردازش مکانیزه و هوشــمند در اصفهان 
موجب افزایش سرعت و امنیت مرسوالت شد و رضایت مندی مردم 

و کسب و کارها را به دنبال داشت . 
 بــا راه انــدازی دومیــن مرکــز »مبادلــه و پــردازش مکانیزه و 
هوشمند)سورتینگ( پستی« کشــور در ۶ ماهه گذشته برای ۱۰۰ نفر 
اشتغال مستقیم ایجاد شده و در این مدت ۶ هزار و ۷۴۸ کامیون و به 
طور متوســط روزانه ۴۵ کامیون و ۱۵۰ تن بار جابــه جا و در این هاب 

مرکزی تخلیه و بارگیری شده است.
 در زمان حاضر ۷۲ واحد پستی دولتی شامل ۲۳ اداره، هفت ناحیه 
پستی و ۴۲ واحد شهری دولتی در استان وجود دارد همچنین ۳۸۵ 
دفتر پیشخوان دولت، ۵۲ نمایندگی شهری، ۱۸۸ نمایندگی روستایی 
و ۲۸۲ دفتر »آی ســی تی « در این منطقه فعال است.این در حالی 
است که ۵۲ درصد واحدهای پستی در اصفهان، شهری و ۴۸ درصد در 

روستاهای استان اصفهان به همشهریان خدمات ارائه می کنند.
پوشــش جمعیتی هر واحد پستی در اســتان از میانگین کشوری 

باالتر اســت و اکنون هر واحد پســتی پنج هزار و ۲۳۱ نفــر و به طور 
متوسط در کشور هر واحد پستی ۶ هزار و ۵۴۸ نفر را پوشش می دهد 
و پوشش مساحتی هر واحد پستی در استان اصفهان ۱۰۹ و در کشور 

این رقم ۱۲۸ کیلومتر مربع است.  
 پســت اســتان اصفهان با برخورداری از ۵۴۸ نفر نیروی رسمی،  
پیمانی و قراردادی، پنج درصد از ســهم نیروی انسانی شبکه پستی 
کشور را به خود اختصاص داده که ۴۵ درصد از این افراد در بخش نامه 
رســانی فعالیت می کنند و به عنوان یکی از مزیت های این اســتان 

محسوب می شود.
 یک هزار و ۲۰۰ نفر هم در بخش غیر دولتی از جمله دفاتر پیشخوان 

و نمایندگی های 
»آی سی تی « با پست اســتان همکاری دارند که به عبارتی به صورت 

غیر مستقیم برای این افراد اشتغال زایی شده است.
 مرکز مبادله و پردازش مکانیزه و هوشــمند )ســورتینگ( پستی 
اصفهان روزانه چهار هزار مرسوله را تجزیه و سورت می کند در حالی که 
پیش از این عملیات تجزیه تمام بســته ها به صورت دســتی انجام 
می گرفت و امکان آسیب دیدگی مرســوالت و خطای انسانی وجود 

داشت.
 اجرای طرح جی نف  )GNAF( در این اســتان به منظور یکسان 
سازی نشانی منزل مسکونی شهروندان است و این طرح سبب می 
شود که نوشتن آدرس بر اساس کد پســتی ۱۰ رقمی صورت بگیرد و 
شهروندان بتوانند از کد پســتی ۱۰ رقمی که تنها مشخص کننده محل 

سکونت فرد است، بهره مند شوند.
  این پروژه در راستای محقق شدن اقتصاد مقاومتی و زمینه سازی 
برای دولت الکترونیک اجرا شده است و از مجموع ۱۱۰ شهر در استان، 
اطالعات ۹۲ شهر ژئو کد) استعالم و بهنگام سازی( شده و از ۲ میلیون 
و ۹۰۰ هزار کد پستی تاکنون ۲ میلیون ۳۰۰ کد پستی  معادل ۸۰ درصد 

آنها ژئو کد شده است و در این زمینه در کشور پیشگام هستیم.
 ۲۰ درصد معابر شــهری در اصفهان بدون نام هستند و تعدادی از 
معابر دارای نام مشــابه هستند که این امر مشــکالتی را برای اجرای 

طرح ایجاد کرده است.
 در زمان حاضر ۶۲ درصد اماکن روستایی و ۵۴ درصد اماکن شهری 
استان اصفهان دارای پالک هستند؛ اما ۴۶ درصد اماکن شهری بدون 

پالک هستند و ۴۰ درصد پالک ها هنوز نصب نشده است.
 مدیران شهری اصفهان باید برای این کالن شــهر که ادعای شهر 

هوشمند را دارد، همت بیشتری داشته باشند.

نماینده مــردم فالورجــان در مجلــس گفت: از 
استاندار که جانشین رییس جمهور در استان است 
انتظار می رود حرف اول و آخرش احیای زاینده رود 
باشد، زیرا اصفهان بدون زاینده رود معنایی ندارد. 

احیای زاینده رود امکان  پذیر است.
 اگر ما تاکنون نتوانســته ایم حق مــردم برآورده 
کنیم به دلیل ســوءمدیریت و عــدم برنامه ریزی 

بوده است. ما در شهرستان سمیرم رودخانه ماربر 
را داریــم که بیش از یــک میلیــارد و ۲۰۰ میلیون 
مترمکعب آب در سال های تر سالی و در سال های 
کم آبــی حداقل حــدود ۶۰۰ میلیــون متر مکعب 
آب خروجی داشــته؛ اگر همیــن آب را مدیریت 
و برنامه ریزی کنیم، مشــکالت تــا حدودی حل 

می شود. 
موســوی الرگانی درباره دیگر انتظارات از استاندار 
جدید اصفهــان اظهار داشــت: اســتاندار در امور 

مختلف از مدیران جهادی استفاده کند.
 حقیقتا افراد توانمند زیاد هســتند و نباید مدیری 
در استان داشته باشــیم که با روزمرگی کار خود را 

به پایان برساند. از استاندار می  خواهیم در انتصاب 
مدیران این موارد را مورد نظر قرار دهند. باتوجه به 
مشکالت استان، مدیر پروازی نیاز نداریم. مدیری 
نیاز داریم که در اســتان باشــد و بماند و برای رفع 

مشکالت استان تالش کند.
نماینــده مــردم فالورجــان در مجلــس درباره 
درخواســت از رییس جمهور برای سفر به اصفهان 
و آشــنایی با مشــکالت ایــن اســتان از نزدیک 
خاطرنشــان کرد: باتوجه به بحران  خشکسالی که 
در استان وجود دارد، نمایندگان تصمیم به دعوت 
از رییس  جمهور برای ســفر به اســتان و بررسی و 

پیگیری موضوع آب از نزدیک گرفتند.

نماینده مردم فالورجان:

حرف اول و آخر استاندار جدید، احیای زاینده رود باشد

خبر روز

قبض های نجومی ،اشک روستاییان کاشان را درآورده است
موضوع صدور قبوض های نجومی آب برای مشترکان در روستا های شهرستان کاشان همچنان ادامه 
دارد و با صدور قبض های جدید مشــترکانی که حتی مصرف طی یک دوره نیز نداشتند، مبلغ قابل 

توجهی قبض آب برای آنان صادر شده است.
مسئوالن آبفا مدعی هستند این اقدام بر اساس ابالغ جدید از ســوی وزارت نیرو صورت گرفته به 
نحوی که هر مشترک اگر تا سه مرتبه مامور بازدید کنتور به منزل مشترک مراجعه کرده و در منزل 
وی، فردی حضور نداشت این مشترک به عنوان مشترک خانگی شــناخته نمی شود و بر اساس 

تعرفه اقامتگاه خانگی قبض آب برای آن صادر می شود.
این موضوع در شرایطی است که صدور قبض آب نجومی برای مشــترکان روستایی است و اکثر 
این افراد درآمد قابل توجهی ندارند و این موضوع موجب شده است که نارضایتی برای شهروندان 
روستایی شهرستان کاشان ایجاد شود.یکی از شهروندان روستایی ضمن ابراز نارضایتی از صدور 
آب بهای خود اظهار داشــت: از ۱۵ مرداد امسال لغایت ششــم مهر میزان مصرف آب صفر بوده به 
نحوی که شماره کنتور در رقم ۴۶۷۲ در این مدت فرقی نکرده است.وی با بیان اینکه با صدور قبض 
آب بها در عین ناباوری یک میلیون تومان نسبت به قبض دوره قبلی بیشتر میزان آب بها صادر شده 
اســت، افزود: در این مدت دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میزان قبض آب بها آمده که نسبت به دوره 

قبلی یک میلیون تومان بیشتر بود.
این شهروند روستایی ضمن ابراز تعجب از میزان قبض صادر شده، ابراز داشت: بنده مالک و معیار 
قبض صادر شده را متوجه نمی شوم؛ چرا مشترک روستایی که هیچ مصرفی نداشته است طی یک 

دوره قبض آب بهای آن باید یک میلیون تومان از دوره قبلی بیشتر باشد؟
وی با بیان اینکه هیچ مسئولی نیز پاســخگوی این موضوع نیست، گفت: به مسئوالن مختلف در 
رده هایی نظیر مسئول آبفای روستای کله، رییس سازمان آب و فاضالب شهر نیاسر و دیگر مسئوالن 
مختلف تماس گرفتم، اما هیچ کدام از آنان پاسخگو نبودند تا بدانم دلیل صدور این قبض چیست؟

یکی دیگر از شهروندان روستایی با بیان اینکه نوع تعرفه کاربری منزل مسکونی ما در روستا اقامتگاه 
غیردائم ثبت شده است، اظهار داشت: این تغییر کاربری به یک باره و بدون اطالع قبلی و ارائه دلیل 

از سوی آبفا انجام شد و قبض های ما باالی یک میلیون تومان صادر می شود.
وی با بیان اینکه پیگیری در این زمینه راه به جایی نداشته است، افزود: شنیده شده که اگر مسئول 
قرائت کنتور سه مرتبه به درب منزل مراجعه کرده و کسی در منزل نباشد مشترک مورد نظر خانگی 

محسوب نمی شود؛ این موضوع چه دلیل و چه منطقی پشت آن است.
این شهروند اهل یکی از روستا های کاشان با بیان اینکه من و همسرم هر روز برای زراعت و کشاورزی 
به سمت مزارع خود رفته و نزدیک به غروب بر می گردیم، ابراز داشت: اگر ماموری در این مدت به 
منزل ما بیاید قاعدتا فردی نیست که درب را برای آنان باز کند در حالی که ما ساکن روستا هستیم.

وی با بیان اینکه این سیاست یکی از سیاست های غلط وزارت نیرو است، گفت: شناسایی مشترکان 
پرمصرف و خوش نشین ها برای اداره آب و فاضالب شهرستان کاشان اقدامی آسان است، اما نوع 

کاربری اغلب مشترکان در شرایط فعلی تغییر کرده و باید برای اثبات آن هفت خان را بگذرانند.
یکی دیگر از شهروندان اهالی روستا های شهرستان کاشان با بیان اینکه برای رفع این مشکل اغلب 
اهالی روستایی پای طوماری خطاب به مسئول آبفا را امضا کردند، اظهار داشت: پیگیری های زیادی 

در این زمینه صورت گرفته ، اما متاسفانه تاکنون این اقدامات راه به جایی نداشته است.
وی با بیان اینکه برای یک شهروند روستایی چه دلیلی برای صدور قبض آب بهای نجومی وجود دارد، 
افزود: امید به دولت جدید وجود دارد و امیدواریم دولت با بررسی این موضوع در اخذ این تصمیم 

تجدید نظر کرده و دغدغه روستاییان را برطرف کند.
محمدحســین خامه چیان، معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای کاشــان در این زمینه اظهار 
داشت: تعرفه سال یک هزار و ۴۰۰ بر پایه بازدارندگی است و از این رو شهروندان به دلیل موقعیت 
ویژه منطقه کاشان به جهت خشکسالی الزم است تا مشــترکان پرمصرف تا حد امکان در مصرف 

آب صرفه جویی کنند.

کافه اقتصاد

ذره بین
در نیمه نخست سال جاری صورت گرفت؛

 افزایش 19 درصدی واردات گمرکات استان اصفهان
مدیرکل گمرکات استان اصفهان بیان داشت : درنیمه نخست ۱۴۰۰ تشــریفات واردات ۶۱ هزار و ۴۳۸  تن کاال به ارزش ۲۸۵  میلیون و ۳۱۶ هزار دالر، انجام 

پذیرفته که در مقایسه با سال قبل از نظر از حیث وزن ۶ درصد واز لحاظ ارزش ۱۹  درصد رشد داشته است .
رسول کوهستانی پزوه با اشــاره به اینکه مهم ترین کاالهای وارداتی به گمرکات استان اصفهان ماشــین آالت خطوط تولید و مواد اولیه است ، تصریح کرد : 
طی این مدت  ۹۰ میلیون دالر ماشین آالت و دستگاه های برقی ، ۷۰ میلیون دالر ماشین آالت و وسایل مکانیکی و ۴۴ میلیون دالر آهن و فوالد بوده است .

مدیرکل گمرکات استان، مهم ترین کشــورهای مبدأ واردات گمرکات اســتان اصفهان را  چین ، امارات متحده عربی ،ترکیه ، آلمان و ایتالیا برشمرد و اذعان 
داشــت :۸۶ میلیون دالر چین ، ۸۵ میلیون دالر امارات متحده عربی ،۳۳ میلیون دالر ترکیه ، ۲۹ میلیون دالر آلمان و ۱۶ میلیون دالر ایتالیا؛ ماشین آالت و 

مواد اولیه به مقصد گمرکات استان اصفهان صادر کرده اند .

پاییز، فصل برداشت 
زرشک و عناب در 

خراسان جنوبی
پاییــز، فصــل تغییــر رنگ ها و 
زیبایی های طبیعت است؛ فصلی 
که جلوه هــای رنگارنگی از مزارع 
و طبیعت خــدادادی را به ارمغان 
مــی آورد. برداشــت محصوالت 
کشــاورزی چون زرشک و عناب 
در ابتــدای این فصل، شــادی و 
نشــاط را به باغداران زحمتکش 

خراسان جنوبی هدیه می دهد.

وز عکس ر

مدیرعامل کارخانه اسنوا:

سهم 2۵ درصدی اسنوا در 
بازار لوازم خانگی کشور به 

معنی رانت نیست 
مدیرعامــل گروه توســعه ســرمایه گذاری 
اســنوا گفــت: شــرکت های »ال جــی« و 
»سامســونگ« خودشــان بازار ایران را رها 
کردند و رفتند و مشــکالت آنهــا ربطی به ما 
ندارد و کسب ســهم ۲۵ درصدی بازار لوازم 
خانگی کشور توسط اســنوا به معنی انحصار 
و رانــت نیســت. حمدرضا دیانــی، در یک 
نشست خبری افزود: نسبت دادن انحصار 
و رانت خواری به اســنوا یــک خیانت بزرگ 
به تولیــد داخل اســت.وی با بیــان اینکه 
نگذاریــد جریان های صنعتی در کشــور به 
حاشــیه بروند، ادامــه داد: جریان صنعتی 
مثل جریان علمی است و هر صنعت امروز 
حکم دانشگاه صنعتی را دارد.مدیرعامل گروه 
توسعه سرمایه گذاری اسنوا گفت: جریان های 
صنعتی، جریان های سیاســی نیستند که 
بتوانند پوســت بیندازند بلکه ۳۰ سال زمان 
می برد تا یک جریان صنعتی شــکل بگیرد. 
وی با بیان اینکه واردات لوازم  خانگی از قبل 
هم ممنوع بود، اظهار داشت: شرکت های »ال 
جی« و »سامسونگ« را کسی از کشور بیرون 
نینداخت، آنها خودشان رفتند و ما کاری را که 
آنها روی زمین گذاشته بودند، جمع کردیم . 
دیانی خاطرنشــان کرد: امروز صنعت لوازم 
خانگی حتی به عنوان یک صنعت مادر عامل 
پیشرفت کشــورهای مثل چین و ژاپن و کره 
شده و این درحالیست که با رشد تولید لوازم 
خانگی اسنوا به جای حمایت از این کارخانه، 
انگ رانت خواری بر آن می چسبانند و مردم 
را از خرید محصوالت اســنوا می ترســانند.

وی اضافه کرد:  به دنبال این جریان فکری، 
صنعتگران از افزایش تولید ترســیدند و این 
یک خیانت بزرگ بود.مدیرعامل گروه توسعه 
سرمایه گذاری اسنوا با بیان اینکه دنیا بدون 
حمایت از صنایع، چرخش نمی چرخد، گفت: 
به موضوع قاچاق، لباس قانون پوشــیدند و 
تحت عنوان پیله روی و مرزنشــینی، کاالی 

قاچاق وارد می کنند . 

؟؟
 ؟
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گردشگری، همراه چشیدن طعم های ناب محلی در بام ایران

همیشــه امتحان کردن طعم های متفاوت از انواع غذا، آش، نان های 
محلی، پیش غذا و شیرینی برای بســیاری از افراد جذاب و دلنشین 
است، حتی برخی از افراد نیز به عنوان تســتر) فردی که خوراکی های 
مختلف را امتحــان و آن مواد خوراکی و غذایی را به ســایرین معرفی 
می کند( در فضای مجازی و واقعی در حال فعالیت هســتند، شــاید 
بتوان گفت بسیاری از افراد نیز تمایل بسیاری به انجام این شغل دارند.

 کشــور ایران از نظر وجود تنوع انــواع خوراکی مانند غذا، نوشــیدنی، 
شیرینی، ترشی و ... بسیار غنی است، غذاهای بومی و محلی می تواند 
به عنوان یک ظرفیت بسیار بزرگ برای جذب گردشگر مورد استفاده قرار 
بگیرد و اشتغال و درآمد پایداری را برای فعاالن در این حوزه ایجاد کند، 
بسیاری از کشورهای جهان در حال حاضر مقصد گردشگران غذا هستند 

و این مسئله منبع درآمد کالنی را برای این کشورها فراهم کرده است.
گردشــگری غذایی را می توان سفری به هوای شــکم نیز نامید، قطعا 
دیدن غذاهای خوش آب و رنگ، استشــمام عطر و بــوی انواع نان و 
شیرینی و چشیدن طعم های خوشــمزه برای هر فردی جذاب است، 
می توان در کنار جاذبه های گردشگری و معرفی مناطق بکر در چهارمحال 
و بختیاری غذاهای بومی و محلی را نیــز عرضه کرد و گردش در دنیای 

غذا به راه انداخت.
بحث تورهای گردشــگری آشــپزی در طبیعت نیز مورد توجه فعاالن 

حوزه گردشگری نیز قرار گرفته است، قطعا تجربه آشپزی در طبیعت با 
استفاده از مواد اولیه بومی، سبزی های محلی و محصوالت کشاورزی 
هر منطقه برای افراد دارای جذابیت است و خاطره خوبی را برای آن ها 
رقم خواهد زد.یک کارشناس حوزه گردشگری در چهارمحال و بختیاری 
با تاکید بر اینکه امروزه غذا نیز به عنوان یک جاذبه گردشگری محسوب 
می شود، اظهار کرد: امروزه گردشگری غذایی در بسیاری از کشورهای 

جهان مورد توجه قرار گرفته است.
ابراهیم شــهرانی افزود: در گذشــته چندین جشــنواره غذا با حضور 
آشپزهای مطرح از سراسر کشــور در برخی از استان ها برگزار شد، این 
جشــنواره ها کمک بزرگی به بحث معرفی غذاهــای بومی و محلی در 

مناطق مختلف کشور می کند.
شهرانی بیان کرد: در چهارمحال و بختیاری غذاهای مختلفی از جمله 
آش گردو، آش انار، کباب بختیاری، کوفته، کباب دنده و ... وجود دارد که 

گردشگران برای خوردن این غذاها به استان سفر می کنند.
کارشــناس حوزه گردشــگری در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
برگزاری جشنواره غذا بهترین راه برای معرفی غذاهای بومی و محلی 
در استان است، گفت: در ابتدا می توان این جشنواره را در سطح استانی 
و سپس در سطح ملی برگزار کرد.وی در پایان بیان کرد: در بسیاری از 
مناطق کشــور خیابان هایی برای طبخ و عرضه غذاهای بومی و محلی 

وجود دارد، این مسئله باعث جذب گردشگر نیز می شود.

ثبت غذاهای محلی چهارمحال و بختیاری در فهرست آثار ناملموس
کارشناس ثبت میراث ناملموس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه غذاها، نان ها 
و شــیرینی های بومی و محلی نیز جزو میراث ناملموس محســوب 
می شوند، گفت: تعدادی از غذاها، آش ها، نان ها و شیرینی های محلی 
این استان در فهرســت آثار ناملموس کشور ثبت شده و تعدادی نیز در 
صف انتظار است.فریده احمدی  افزود: آش گردو معروف به) قزآشی( 
در شهر سامان، آش ترش یا آش انار در منطقه مشایخ، آش کاردین و 
آش دنگو از جمله آش های معروف در چهارمحال و بختیاری است که در 
فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است، آش دوغ و اوترشی 

نیز در لیست انتظار برای ثبت قرار دارد.
احمدی خاطرنشان کرد: کباب و نان بختیاری، کوفته شهر بروجن، نان 
تیری، مهارت تهیه گز در بلداجی، مهارت پخت توچری در شهرســتان 
کوهرنــگ و اردل، مهــارت پخت نوعی مرغ شــکم  پر با اســتفاده از 
ســبزی های محلی که این مواد عالوه بر داخل شــکم مرغ در پوست 
مرغ نیز گذاشته می شوند و چند غذای محلی دیگر نیز در فهرست آثار 

ناملموس ثبت شده است.

پوشش دیجیتال شهرستان اردل توسعه می یابد
 مدیر کل صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری گفت: صدا و سیمای استان و بنیاد علوی، تفاهم نامه 
همکاری برای گسترش و توسعه پوشش دیجیتال در شهرستان اردل امضا کردند.یوسف افشار نیا 
افزود: به موجب این قرارداد، در چهار روستای لشتر، هلوسعد، عباس آباد و بالد، ایستگاه دیجیتال 
نصب، راه اندازی و به بهره برداری خواهد رسید.افشارنیا، اصل محرومیت زدایی را گام بزرگ این 
تفاهم نامه دانســت و گفت: بنیاد علوی و صدا و سیما با داشــتن روحیه جهادی و انقالبی، در رفع 
مشکالت مناطق محروم گام بر می دارند و با توسعه پوشــش رسانه ای در مناطق محروم، عدالت 

رسانه ای برقرار و دریافت صدا و تصویر که حق طبیعی مردم این مناطق است، فراهم می شود.

۸۵ خانواده در شهرستان کوهرنگ به صورت موقت اسکان 
داده شدند

فرماندار کوهرنگ گفت: به دلیل بروز آسیب جدی به سازه برخی از واحد های مسکونی و احتمال 
ریزش آن ها، برای ۸۵ خانواده با استفاده از چادر های هالل احمر اسکان موقت ایجاد شد.مرتضی 
زمانپور با اشاره به توزیع بسته های حمایتی در بین خانواده های مستقر در چادرها، افزود: با توجه به 
آغاز فصل سرما در این شهرستان، باید ساز وکاری برای استقرار این خانواده ها در منازل استیجاری 
اندیشیده شود.زمانپور خاطرنشــان کرد: به دلیل وقوع زلزله بیش از ۲۰۰ مورد نشست زمین اتفاق 
افتاده که منجر به بروز آسیب به جاده های این شهرستان شد، همچنین به ۴۲ مدرسه، بیش از ۴۰ 

مسجد و ۲۶۵ واحد نگهداری دام آسیب جدی وارد شده است و بیش از ۱۵ رأس دام تلف شدند.

افزایش جریمه قاچاق چوب و زغال در چهارمحال و بختیاری
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: جریمه قاچاق هر کیلوگرم چوب 
جنگلی از ۵۰۰ هزار ریال به یک میلیون ریال و جریمــه قاچاق هر کیلوگرم زغال از یک میلیون ۳۰۰ 
هزار ریال به سه میلیون ریال افزایش یافته است.سید اسماعیل صالحی ، فقر فرهنگی و معیشتی 
را علت قطع درختان جنگلی در چهارمحال و بختیاری دانست و اظهار کرد: از ابتدای امسال تا کنون 
بیش از ۴۱ تن چوب، چهار تن زغال و هفت تن محصوالت فرعی مرتعی و جنگلی در استان کشف 
شده است.صالحی، ارزش محصوالت کشف شده را بیش از شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال عنوان 
کرد و ادامه داد:۶ شهرســتان جنگلی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد و بیشــترین تخریب ها 
در شهرســتان های »لردگان«، »خانمیرزا« و »کیار« اســت.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود نیرو، اعتبارات و تجهیزات 
برای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی، گفت: کمبود نیرو با همت همیاران طبیعت و همراهی مردم 
چهارمحال و بختیاری جبران شده است.صالحی افزود: بیش از پنج هزار نفر به صورت مستقیم و 

غیر مستقیم در قالب همیاران طبیعت در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

رییس جمهور تسریع کمک رسانی به مردم زلزله زده 
شهرستان کوهرنگ را خواستار است

معاون اقتصادی رییس جمهور در تماس تلفنی با فرماندار شهرســتان کوهرنگ، آخرین وضعیت و 
اقدامات زلزله شهرستان کوهرنگ را بررســی کرد و گفت:آقای رییسی، تسریع کمک رسانی به مردم 
زلزله زده شهرستان کوهرنگ را خواستار است.محسن رضایی افزود: تمام امکانات را بسیج خواهیم 
کرد تا با توجه به رسیدن فصل سرما، مشکالت مردم شهرســتان کوهرنگ را حل کنیم.رضایی با ابراز 
خوشحالی از اینکه زلزله شهرستان کوهرنگ، تلفات جانی نداشت، تاکید کرد: از همان روز اول در جریان 

این زلزله و میزان خسارت ها بودم و مردم بدانند که گزارش خسارت ها را بررسی و حل خواهیم کرد.

اخبار

آش گردو معروف به )قزآشی( در شهر سامان، آش 
ترش یا آش انار در منطقه مشایخ، آش کاردین و 
آش دنگو از جمله آش های معروف در چهارمحال و 
بختیاری است که در فهرست میراث ناملموس کشور 
به ثبت رسیده است، آش دوغ و اوترشی نیز در لیست 

انتظار برای ثبت قرار دارد

بام ایران

مفاد آراء
7/259 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر آراء صادره هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق 
اصفهان تصرفانه مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود ودر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این منطقه تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به 
این منطقه ثبتی ارائه نمایند.بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شــماره 140060302210003054 مورخ 1400/06/04 مالکیت آقاي 
حمید جیهاني به شناسنامه شماره 822 کدملي 1285387619 صادره از اصفهان 
فرزند رحیم در ششدانگ یک درب باغ محصور به مســاحت 1966/27 مترمربع 
مفروزی از پالک شــماره 5 اصلي )موضوع ســند انتقال شــماره 75631 مورخ 
1388/09/05 دفترخانه 62 اصفهان( واقع در اصفهان بخش بیســت حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
2- رای شــماره 140060302210003055 مورخ 1400/06/04 مالکیت آقاي 
حسین انتظاري به شناسنامه شماره 57 کدملي 1285704339 صادره از اصفهان 
فرزند شکراله در ششــدانگ یک درب باغ محصور و مشجر به مساحت 1961/8 
مترمربع مفروزی از پالک شماره 646 فرعي از 2190 اصلي )موضوع سند انتقال 
شماره 58631 مورخ 1398/03/09 دفترخانه 110 بهارســتان( واقع در اصفهان 

بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
3- رای شــماره 140060302210003056 مورخ 1400/06/06 مالکیت آقای 
حمیدرضا علي دوستي به شناسنامه شماره 20803 کدملي 1292361204 صادره 
از اصفهان فرزند مهدي در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 220 مترمربع 
مفروزی از پالک شماره 1186 فرعي از 2248 اصلي )انتقال عادي مع الواسطه از 
طرف ورثه مرحوم مونس چم انگیز مقدم( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
4- رای شماره 140060302210003261 مورخ 1400/06/22 مالکیت خانم زهرا 
رداني پور به شناسنامه شماره 107 کدملي 1284122166 صادره از اصفهان فرزند 
علي در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253/80 مترمربع مفروزی از پالک شماره 
113 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف آقای علی ردانی پور فرزند اسماعیل 
موضوع سند انتقال شماره 48827 مورخ 1350/04/09 دفترخانه 29 اصفهان( واقع 

در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
5- رای شــماره 140060302210003262 مورخ 1400/06/22 مالکیت آقاي 
مسعود شیرواني جوزدانی به شناسنامه شماره 3053 کدملي 1285934865 صادره 
از اصفهان فرزند مصطفي در ششــدانگ یکدرب باغ ویال به مساحت 1916/82 
مترمربع مفروزی از پالک شماره 100 اصلي )موضوع ســند انتقال قطعی شماره 
113781 مورخ 1393/05/26 دفترخانه 9 اصفهان( واقع در اصفهان بخش بیست 

حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
 1400 /06 /22 مــورخ   140060302210003263 شــماره  رای   -6
مالکیت خانــم فاطمه زهــرا جوکاردهوئي به شناســنامه شــماره 209 کدملي 
5419163144 صــادره از اصفهــان فرزنــد جان بابــا در ششــدانگ یکباب 
ســاختمان بــه مســاحت 231/80 مترمربــع پــالک شــماره 1186 فرعي از 
 2248 اصلــي )انتقــال عادی مــع الواســطه از طــرف ورثه مرحــوم مونس 
چم انگیز مقدم( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان

7- رای شماره 140060302210003264 مورخ 1400/06/22 مالکیت خانم آمنه 

خدري غریب وند به شناسنامه شــماره 606 کدملي 6639664887  فرزند حفیظ 
اله در ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز به مساحت 49/48 مترمربع مفروزی از 
پالک شماره 1186 فرعي از 2248 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه 
مرحوم مونس چم انگیز مقدم( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
8- رای شــماره 140060302210003295 مورخ 1400/06/24 مالکیت خانم 
افسانه ذکاوت مند به شناســنامه شــماره 674 کدملي 1286778859 صادره از 
اصفهان فرزند رضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250/74 مترمربع مفروزی 
از پالک شماره 1058 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف آقای حسین صیام 
پور اشکاوندی فرزند محمد موضوع سند انتقال شماره 53798 مورخ 1351/02/14 
دفترخانه 29 اصفهان( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق 

اصفهان
9- رای شــماره 140060302210003297 مــورخ 1400/06/24 مالکیــت 
آقاي سیدیاشار خدارحمي موسوي به شناسنامه شــماره 1279208775 کدملي 
1279208775 صادره از اصفهان فرزند سیدحسن در ششدانگ یک چهاردیواری 
محصور به مســاحت 915/02 مترمربع پالک شماره 1129 فرعي از 2249 اصلي 
)موضوع سند انتقال شماره 81418 مورخ 1399/06/10 دفترخانه 55 اصفهان( واقع 

در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
10- رای شماره 140060302210003301 مورخ 1400/06/25 مالکیت خانم 
فریبا چپریان به شناسنامه شماره 1318 کدملي 1285635663 صادره از اصفهان 
فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه کاره به مساحت 
 264 مترمربع مفروزی از پالک شماره 1186 فرعي از 2248 اصلي )انتقال عادی 
مع الواســطه از طرف ورثه مرحوم مونس چم انگیز مقدم( واقع در اصفهان بخش 

شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
11- رای شماره 140060302210003302 مورخ 1400/06/25 مالکیت آقاي 
رضا پورسینا به شناسنامه شــماره 431 کدملي 1285470958 صادره از اصفهان 
فرزند حسینعلي در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان نیمه کاره به 
مساحت 264 مترمربع مفروزی از پالک شماره 1186 فرعي از 2248 اصلي )انتقال 
عادی مع الواســطه از طرف ورثه مرحوم مونس چم انگیز مقدم( واقع در اصفهان 

بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
تاریخ انتشار اول : 1400/07/06
تاریخ انتشار دوم : 1400/07/21

م الف: 1194916 ناصر صیادی ریس اداره ثبت اســناد وامالک جنوب شرق 
اصفهان    

مفاد آراء
7/260 برابــر آرا صــادره هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتــی منطقه غــرب اصفهان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان 
محــرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضا به 
 شــرح زیر بــه منظور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 7960-1400/06/28 هیات اول آقای مهدی باغبان بصیر 
به شناسنامه شــماره 2170 کدملی 1284962199 صادره اصفهان فرزند رضا در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 37/78 متر مربع پالک شماره 7706 فرعی از 
26/5302 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان قولنامه 
از ورثه محمود پور معراج صفحه 197 دفتر 775 تائید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید با قید به اینکه به توجه رای  دادگاه 9970252401152 مورخ 90/8/16 

شعبه 24 حقوقی عمومی اصفهان نسبت به یکی دیگر از مغازه ها پالک 26/5302 
بخش 14 ثبت اصفهان تفکیک عرصه گردید و پالکهای 7703 الی 7706 فرعی 

جهت آن منظور شد و پالک 7706 فرعی جهت مورد تقاضا منظور شد
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/06

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/21 
م الف: 1198452 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/261 برابــر آرا صــادره هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتــی منطقه غــرب اصفهان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان 
محــرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضا به 
 شــرح زیر بــه منظور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 27796-1399/12/02 هیات اول خانم ســهیال طاهری 
نژاد به شناســنامه شــماره 1711 کدملی 1285742729 صادره اصفهان فرزند 
رجب علی در ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 23/21 متر مربع قســمتی 
از پالک شــماره 308 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهــان از مالکیت احمد انصــاری از مورد ثبت صفحــه 121 دفتر 

160 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/06

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/21 
م الف: 1198482 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/262 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 7291-1400/06/14 هیات اول آقای قاســم زراعت کار 
دهنوی به شناسنامه شماره 5 کدملی 1290435601 صادره اصفهان فرزند حسین 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 211/59 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 
حسین زارع بهرام آبادی از سند شماره 36097 مورخ 1350/1/30 دفترخانه شماره 

65 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/06

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/21 
م الف: 1198602 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/263 برابــر آرا صــادره هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتــی منطقه غــرب اصفهان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان 
محــرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضا به 
 شــرح زیر بــه منظور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 

داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 6010-1400/05/12 هیات ســوم آقای علی جوانی به 
شناسنامه شماره 28 کدملی 1290009661 صادره اصفهان فرزند محمد حسین 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 70 متر مربع از پالک 158 فرعی از 25 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مالکیت متقاضی مورد 

ثبت صفحه 282 و 286 دفتر 110 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/06

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/21 
م الف: 1198688 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/264 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 5934-1400/05/10 هیات چهارم خانم پریسا زاده نجار 
به شناســنامه شــماره 1100211314 کدملی 1100211314 صادره فالورجان 
فرزند علیرضا در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 83/83 متر مربع از 
پالک شماره 67  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکیت مهدی خراط طبق سند انتقالی 124546 مورخ 1362/08/06 دفترخانه 

شماره 20 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/06

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/21 
م الف: 1198667 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/265 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302027006895 مورخ 1400/06/16 رضا اعظم فرزند 
محمد کریم بشماره شناسنامه 5236 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293275001 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 234/55 متر مربع. خریداری طی سند رسمی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/21 

م الف: 1198622 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 
شرق اصفهان



چهارشنبه 21 مهـــر 1400 / 06 ربیع االول 1443 / 13 اکتبر 2021 / شماره 3367

رییس اسبق سازمان نظام پزشکی اصفهان:

اثربخشی سینوفارم در نوجوانان بیشتر است
رییس اسبق سازمان نظام پزشکی اصفهان گفت: در مراکز تجمیعی واکسیناسیون برای نوجوانان 
۱۲ تا ۱۸ سال واکسن سینوفارم چینی تزریق می شود، اثربخشی واکسن سینوفارم در بزرگساالن 
اثبات شده و در بین نوجوانان این اثربخشی به مراتب بیشتر خواهد بود و این واکسن مورد تایید 
وزارت بهداشت و درمان کشور است.عباسعلی جوادی در خصوص بروز پیک ششم کرونا در ماه های 
آینده، اظهار کرد: موج های پنج گانه کرونا را داشته ایم و احتمال دارد در ماه های آینده با پیک ششم 
کرونا مواجه شویم، برای جلوگیری از بروز این اتفاق باید میزان واکسیناسیون افراد جامعه در سطح 
کشور باال برود.وی اضافه کرد: واکسن کرونا به اندازه کافی وارد کشور شده است، به طور یقین باید 
افراد زیر ۱۸ سال هم واکسینه شوند و با توجه به اینکه خطر ابتال به کرونا برای بزرگساالن و ایجاد 
مرگ و میر بیشتر است؛ اما کودکان و و نوجوانان نیز به این ویروس مبتال می شوند و می توانند ناقل 
این ویروس حاد به خانواده باشند.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تصریح کرد: 
بسیاری از کشورها انواع متفاوت واکســن ها را برای زیر ۱۸ سال تزریق می کنند، در ایران واکسن 
ســینوفارم چینی برای تزریق و باال بردن ایمنی نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال در نظر گرفته شده و توصیه 

وزارت بهداشت نیز تزریق این واکسن برای نوجوانان است.

مرحله 2 خوابگاه  دانشجویان متاهل دانشگاه صنعتی 
اصفهان افتتاح شد

بهره برداری از مرحله)فاز( دوم مجموعه خوابگاه های دانشجویان متاهل دانشگاه صنعتی اصفهان 
و کلنگ زنی آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه ، شامگاه دوشنبه آغاز شد.سال ۱۳۸۰ کلنگ فاز نخست 
مجموعه خوابگاه های خیریه امام جواد )ع( دانشگاه صنعتی اصفهان به زمین  خورد و سال ۱۳۸۵ 
بهره برداری از ۱۲۰ واحد از آن آغاز شد.گام دوم این مجموعه در سال ۱۳۹۶ تکوین یافت و ۱۲۰ واحد 
دیگر با اعتبار بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال در دســتور کار قرار گرفت.آیین بهره بــرداری از فاز دوم این 
مجموعه با ظرفیت۱۲۰ واحد ویژه دانشجویان متاهل در وسعت ۱۱ هزار مترمربع، شامگاه دوشنبه 
افتتاح شد.رییس دانشگاه صنعتی اصفهان در این مراسم گفت: اگرچه این دانشگاه در حوزه علمی 
و فناوری وضعیت خوبی دارد ولی الزم است برای توسعه دانش، رفع نیازهای آن مدنظر قرار گیرد.

 سیدمهدی ابطحی افزود: بهره برداری از ۱۲۰ واحد مسکونی فاز دوم مجموعه خوابگاهی امام جواد 
)ع(، به همت خیرین و در قالب برنامه های دانشگاه در دستور کار قرار گرفت و به  بهره برداری رسید.

70 درصد عشایر از استان اصفهان کوچ کردند
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: بیش از ۷۰ درصد از عشــایر کوچ پاییزه خود 
را از استان اصفهان آغاز کردند، کوچ عشایر از استان اصفهان اوایل شــهریور آغاز و تا پایان مهرماه 
ادامه دارد.منصور شیشه فروش با اشــاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد از عشایر کوچ پاییزه خود را از 
استان اصفهان آغاز کردند، اظهار داشت: کوچ عشایر از استان اصفهان اوایل شهریور آغاز و تا پایان 
مهرماه ادامه دارد.وی با بیان اینکه عشایر به مناطق قشالقی فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد 
و خوزســتان می روند، افزود: عشــایر حدود ۵4 هزار نفر در قالب ۱۲ هزار خانوار از ایل قشقایی و 
بختیاری بودند و همزمان ۶ هزار نفر از ایل عرب جرقویه پس از ییالق در چهارمحال و سمیرم از مهرماه 
به اصفهان باز می گردند و در جرقویه و رامشه قشالق می کنند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان تصریح کرد: ۶۰ درصد کوچ عشایر با وســیله نقلیه انجام می شود و عشایر ۲ هزار کیلومتر 
ایل راه در استان اصفهان دارند که هزار کیلومتر آن توسط عشایر استفاده می شود، ۳۰ هزار هکتار زمین 
زراعی و یک میلیون رأس دام دارند و در تولید گوشــت و لبنیات، محصوالت باغی، سیب و عسل، 

صنایع دستی همچون گلیم که گلیم قشقایی ثبت یونسکو است، فعالیت می کنند.

دختر قمه کش اصفهانی حاال الگو شده است؛

آب که سرباال برود!

»هلیا« دختر نوجوانی که با قمه کشیدن در  سپیده صالحی
اصفهان چندماه پیش ســر زبان ها افتاد و 
حتی تیتر نخست برخی از رسانه ها شــده، این روزها با همان معروفیت 
ناشی از هنجارشکنی در فضای مجازی بار دیگر خودنمایی و مخاطب جذب 
می کند: از بازیگری در برخی کلیپ ها تا مدل شدن!مسلما هیچ فردی از 
بازگشت این نوجوان به جامعه ناراحت نیست و نمی خواهد دختری کم 
سن و سال منزوی شود، اما اینکه نوجوانی هنجارشکن تبدیل به الگویی 
برای ســایر نوجوانان شود مسئله ای مهم اســت که نهادهای فرهنگی و 
آموزشی ما باید برای آن پاسخ مناسبی داشته باشند.آیا درحالی که هنوز 
کالس های تربیتی و آموزشی هلیا به پایان نرسیده زمان مناسبی برای 
بازگشت او به فضای مجازی است؟ بهتر نبود این بازگشت در زمان مناسب 
خود اتفاق بیفتد؟ عاقبت نوجوانانی که سودای دیده شدن دارند و هلیا را 

الگوی خود قرار داده اند، چه خواهد شد؟

حضور شهروندان در بستر تعریف شده در فضای مجازی
سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی، رییس پلیس فضای تولید و تبادل 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: در فضای مجازی بســتری 
آماده شده تا هر شهروندی بتواند در فضای تعریف شده فعالیت و حضور 

داشته باشد و از محاسن آن استفاده  کند.وی ادامه داد: در عین حال که 
افراد می توانند در فضای مجازی حضور داشته باشند، یک قانون مقابله 
با جرائم رایانه ای نیز در کشور داریم که اگر افراد از حیطه فضای تعریف 
شده خارج شوند طبق قانون با آنان برخورد می شود.رییس پلیس فتای 
استان اصفهان در خصوص فعالیت مجدد هلیا در فضای مجازی، بیان 
کرد: این نوجوان در مقطعی ناهنجاری از خود به نمایش گذاشت که در آن 
مقطع زمانی نیز با او برخورد قانونی و حضور او در فضای مجازی محدود و 
دسترسی اش سلب شد.سرهنگ مرتضوی ادامه داد: بعد از این برخورد 
قانونی، این نوجوان همانند سایر افراد حق استفاده از امکانات و حضور در 
جامعه را دارد و مانند بقیه، برای حضور او در فضای مجازی محدودیتی 
نیست؛ اما همانند دیگران باید چارچوب قانون را رعایت و تا زمانی که در 
این چارچوب حرکت کند مشکلی با او نخواهیم داشت، اما اگر رفتارهای 

هنجارشکنانه از خود بروز دهد بار دیگر مجازات می شود.

هنجارشکنان در رصد پلیس فتا
وی با اشاره به اینکه هلیا همانند دیگر شهروندان در فضای مجازی تحت نظر 
پلیس فتاست، خاطرنشان کرد: پلیس وظیفه دارد همه افراد هنجار شکن 
را رصد کند.رییس پلیس فتای اســتان اصفهان اظهار کــرد: در عین حال از 

شهروندان می خواهیم به انتخاب هایشــان در فضای مجازی توجه و دقت 
داشته باشند، هیچ دستگاهی نمی تواند افراد را مجبور کند که در صفحه مجازی 
فرد خاصی حضور داشته یا نداشته باشــند و این خود شهروندان هستند که 
باید هوشمندانه بر اساس مصلحت، حضور خود در فضای مجازی را تعریف و 
مدیریت کنند.سرهنگ مرتضوی خاطرنشان کرد: افرادی که در فضای مجازی 
دنبال کننده صفحه نوجوانی هستند که در مقطعی هنجارشکنی نیز داشته، 
بایستی هدف خود از این حضور را مشــخص کنند.وی ادامه داد: این مردم 
هستند که شخصیت های مختلف را به شهرت می رسانند شاید اگر به همین 
دنبال کنندگان هلیا بگوییم چرا او را در فضای مجازی دنبال می کنید پاسخی 
نداشته باشند، اما باید بدانیم که این روزها در فضای مجازی همین حضور و 
تعداد الیک و بازدید پست هاســت که فردی را به شهرت می رساند، پس از 

خود بپرسیم آیا واقعا افرادی که آنها را دنبال می کنیم، الیق شهرت هستند؟

بازگشت زودهنگام هلیا به فضای مجازی
یک مشاور خانواده گفت: مهم ترین دلیل توجه بسیاری از افراد جامعه 
به شخصیت های هنجارشکن، نبود جایگزین های مناسب برای تخلیه 
هیجانات است به خصوص برای جوانان و نوجوانان که مخاطبان اصلی 
فضای مجازی هستند.خاکسار عنوان کرد: شاید افراد زیادی حتی فکر 
کنند جلب توجه هنر است ولی به نظر مشاوران و روانشناسان اینکه فردی 
با یک سری حرکات نمایشی توجه طلبی خود را اغنا و افراد زیادی را به 
خود جذب کند، می تواند نوعی اختالل روانی باشد.وی گفت: از طرفی در 
مورد این افراد نقش خانواده و والدین بسیار پررنگ است و مسئولیت 
سنگینی دارند، متاسفانه والدین امروزه به حدی درگیر مسائل شغلی 
خود هستند که نمی دانند فرزندشــان در چه مرحله ای از رشد قرار دارد 
و به چه مراقبت هایی نیازمند است.خاکسار در خصوص افزایش دنبال 
کنندگان هلیا در فضای مجازی پس از هنجارشکنی اش گفت: محتوای 
زرد به این دلیل که حواشــی مربوط به یک شخص یا موضوع را منتشر 
می کند همچنین این انتشار با اغراق بسیار انجام می شود، بازخورد باالیی 
نیز بین مخاطبان دارند.این مشاور در خصوص مسئولیت ما در برابر این 
افراد از جمله هلیا و بهترین واکنش به هلیا، گفت: همه افراد جامعه باید در 
سه حوزه مسئولیت پذیر شوند، حوزه نخست خانواده است که والدین باید 
عملکرد مناسبی داشته باشند، در گذشته اجتماعی شدن افراد از طریق 
خانواده بود؛ اما در حال حاضر متاسفانه کودکان ارتباطات اجتماعی را قبل 
از خانواده با دنیای بیرون شکل می دهند که آسیب های فراوانی به دنبال 
دارد.وی ادامه داد: حوزه مسئولیتی دوم مدرسه و مکان های آموزشی 

است تا بتواند مهارت آموزی را در برنامه های درسی به خوبی ارائه دهد.

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
7/266 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابر رای شــماره 1640 مورخ 1400/5/26 هیــات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم 
رقیه رحمانی حسین آبادی به شناسنامه شماره 526 کدملی 1288550332 صادره 
اصفهان فرزند حسن  بر شش - هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 106/25 متر مربع مفروزی از پالک  شماره 2999 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
2- برابر رای شــماره 1638 مورخ 1400/5/26 هیــات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای 
عبدالرحیم رحمانی حسین آبادی به شناسنامه شماره 151 کدملی 1288538855 
صادره اصفهان فرزند حسن  بر یک و پنج - هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 106/25 متر مربع مفروزی از پالک  شماره 2999 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
3- برابر رای شــماره 1637 مورخ 1400/5/26 هیــات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم 
عزت رحمانی حسین آبادی به شناسنامه شماره 279 کدملی 1288528175 صادره 
اصفهان فرزند حسن  بر شش - هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 106/25 متر مربع مفروزی از پالک  شماره 2999 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
4- برابر رای شــماره 1636 مورخ 1400/5/26 هیــات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم 
عصمت رحمانی حسین آبادی به شناسنامه شماره 55 کدملی 1288514700 صادره 
اصفهان فرزند حسن  بر شش - هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 106/25 متر مربع مفروزی از پالک  شماره 2999 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
5- برابر رای شــماره 1639 مورخ 1400/5/26 هیــات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکیت 
آقای مهدی رحمانی حســین آبادی به شناسنامه شماره 5 کدملی 1288508190 
صادره اصفهان فرزند حسن  بر یک و پنج - هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 106/25 متر مربع مفروزی از پالک  شماره 2999 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/06 

م الف: 1205284  مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب 
مفاد آراء

7/267 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

1- برابر رای شــماره 1764 مورخ 1400/06/11 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکیت 
آقای محمدرضا بهزادی تشنیزی به شناسنامه شماره 67 کدملی 6339683886 
صادره کیار فرزند علی مراد  بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 100/05 متر 
مربع مفروزی از پالک  شــماره 4141 اصلــی واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی

 گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/06 
م الف: 1205747  مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب

مفاد آراء
7/268 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابر رای شــماره 1769 مورخ 1400/06/13 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکیت 
آقای محمدرضا محمد رضائی کله مســیحی به شناسنامه شــماره 615 کدملی 
1170650341 صادره فرزند رضا  بر ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 160/56 
متر مربع مفروزی از پالک  شــماره 2342 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/06 
م الف: 1206014  مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب 

مفاد آراء
7/269 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابر رای شــماره 1560 مورخ 1400/05/19 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای 
جعفر صادقی به شناسنامه شماره 19344 کدملی 1282662783 صادره اصفهان 

فرزند صادق  بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 143/71 متر مربع مفروزی 
از پالک  شماره 170 فرعی از 4348  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف خانم زهرا بیگم ملقب 

به شوکت افضل )مالک رسمی( خریداری شده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/06 
م الف: 1206027  مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب

مفاد آراء
7/270 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابــر رای شــماره 1628 مــورخ 1400/05/25 هیــات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضی، مالکیــت آقای محمــد نوری بــه شناســنامه شــماره 411 کدملی 
1288947119 صــادره اصفهــان فرزند عباس  بر ششــدانگ یکبــاب خانه به 
مســاحت 194/59 متر مربــع مفروزی از پالک  شــماره 131 فرعــی از 4483  
اصلــی واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهــان به موجب 
 بیع نامــه عادی و مــع الواســطه از طرف آقــای یداله کشــاورز دســتجردی 

)مالک رسمی( خریداری شده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تایرخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
 انقضــای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/06 
م الف: 1206168  مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب 

مفاد آراء
7/271 برابــر آرا صــادره هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتــی منطقه غــرب اصفهان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان 
محــرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضا به 
 شــرح زیر بــه منظور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 7543-1400/06/20 هیات دوم خانــم مرضیه حیدری 
پویا به شناســنامه شــماره 1499 کدملی 1283360594 صادره اصفهان فرزند 
حبیب اله  در ششــدانگ یک باب ســاختمان بــه مســاحت 210/05 متر مربع 
قسمتی از پالک شــماره 293 فرعی از 7  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

 ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حســن راســت قلم از مورد ثبت صفحه 290 
دفتر 311 امالک

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/06 

م الف: 1205814 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

7/272 برابــر آرا صــادره هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتــی منطقه غــرب اصفهان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان 
محــرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضا به 
 شــرح زیر بــه منظور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
 ردیــف 1- رای شــماره 6843-1400/06/11 هیــات دوم آقای ارشــیا زارع 
 بهرام آبادی به شناسنامه شــماره 0 کدملی 1275078354 صادره اصفهان فرزند 
حشمت اله  در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه با قید به اینکه منافع و 
اختیار فسخ مادام الحیات با پدرش می باشد به مساحت 54/40 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
 از مالکیت محمد زارع از ســند شــماره 37/46 مــورخ 1350/06/29 دفترخانه

 شماره 65 اصفهان 
 ردیــف 2- رای شــماره 6844-1400/06/11 هیــات دوم آقای ارشــان زارع 
بهرام آبادی به شناسنامه شــماره 0 کدملی 1276402767 صادره اصفهان فرزند 
حشمت اله  در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه با قید به اینکه منافع و 
اختیار فسخ مادام الحیات با پدرش می باشد به مساحت 54/40 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
 از مالکیت محمد زارع از ســند شــماره 37/46 مــورخ 1350/06/29 دفترخانه 

شماره 65 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/06 
م الف: 1205839 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
7/273 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 5327-1400/04/26 هیات ســوم خانم ناهید کریمی یله 
به شناسنامه شــماره 2456 کدملی 2296966802 صادره شیراز فرزند دانیال  در 
ششدانگ قسمتی از یکباب ســاختمان )که با پالک 15/42 تواما تشکیل یکباب 
خانه را میدهد( به مســاحت 6/44 متر مربع پالک شــماره 47 فرعی از 15  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 192 

دفتر 50 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/06 
م الف: 1206174 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 



یکی از سه بازیکن خارجی که استقالل قرار است بخرد، جای وریا غفوری بازی می کند. استقالل در پی جذب ۳ بازیکن خارجی است و طبق وعده فرهاد مجیدی، سرمربی 
این تیم، قرارداد این سه نفر به زودی امضا می شود. استقاللی ها بعد از جدایی مهدی قائدی و شیخ دیاباته به دنبال خریدن مهاجم تراز اول خارجی بودند، ولی به نظر 
می رسد به مرور برنامه شان در این زمینه عوض شده است. ظاهرا فرهاد مجیدی تصمیم گرفته به جای اینکه هزینه هنگفتی برای خرید یک مهاجم بپردازد، با قیمت 
مناسب ۳ بازیکن خارجی به تیمش اضافه کند تا مشکالت موجود را برطرف کند. اینطور شده که عالوه بر مهاجم، یکی از بازیکنان خارجی مدنظر استقالل در پست هافبک 
تهاجمی خواهد بود تا جای خالی فرشید اسماعیلی که از این تیم به العربی رفته را بگیرد. پست بازیکن خارجی سومی که استقالل می خواهد، اما در نوع خود جالب 
است. طبق گزارشی که خبرورزشی نوشته فرهاد مجیدی در پست وریا غفوری هم بازیکن خارجی می خواهد. یعنی عالوه بر جذب روزبه چشمی به عنوان یک مدافع، 
فرهاد مجیدی یک مدافع هافبک راست هم برای تیمش می خواهد. در این پست کاپیتان استقالل بازی می کند که به نظر می رسد با توجه به باالرفتن سن و سالش دیگر 
نتواند در همه بازی ها جوابگوی نیاز تیم باشد. احمد موسوی هم دیگر بازیکن استقاللی ها در این پست است که از قرار هنوز نتوانسته اعتماد فرهاد مجیدی را جلب کند.

خروج کاپیتان استقالل از برنامه های فرهاد مجیدی؛

 خارجی به جای »وریا«!

چهارشنبه 21 مهـــر 1400 / 06 ربیع االول 1443 / 13 اکتبر 2021 / شماره 3367

افشاگری »فن خال« درباره اوضاع بد بارسلونا
رونالد کومان این روزها شرایط سختی را در تیم فوتبال بارســلونا تجربه می کند، اما لوئیس فن 

خال، سرمربی تیم ملی هلند که با شرایط کار در نیوکمپ آشناست، از او حمایت کرده است.
فن خال در کنفرانــس مطبوعاتی خود 
راجع به انتقاداتی که از کومان می شود، 
گفت:تاریــخ خودش را تکــرار می کند. 
این ها اتفاقاتی معمول در بارسلوناست. 
وقتی همه چیز خــوب پیش می رود و 
شما مشــارکت های مهمی دارید، مثل 
نقش فرنکی دی یونگ طی ســال های 
اخیــر، در آن زمان جایی بــرای نگرانی 
وجود ندارد. اما وقتی اوضاع بد می شود، 
مردم در بارســلونا همیشه به خارجی ها 

نگاه می کننــد. در این مورد، مربی زیر ذره بین اســت. به کومان توصیه می کنــم که به همه چیز 
توجه نکند.

باشگاه رئال مادرید: 

توپ طال را به »بنزما« بدهید!
باشــگاه رئال مادرید با تمجید از عملکرد کریم بنزما، مهاجم فرانسوی این تیم، خواهان اهدای 

جایزه توپ طال به این بازیکن شد.
کریم بنزما همچنان به درخشــش خود و مبهوت کردن دنیای فوتبال ادامه می دهد. این مهاجم 
فرانســوی یکی از چهره های اصلی دیدار فینال لیگ ملت های اروپا بود که بین اسپانیا و فرانسه 

برگزار شد.
در این بازی اویارزابال در ابتدا موفق شد اسپانیا را از حریف پیش بیندازد؛ اما این بنزما بود که با 
گلی تماشایی بازی را به تساوی کشاند و در نهایت نیز جایزه بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.

باشگاه رئال مادرید پس از سوت پایان بازی با انتشار توئیتی در صفحه رسمی خود به این بازیکن 
تبریک گفته و خواهان اهدای جایزه توپ طال به او شــد. آنها ابتدا در توئیتی نوشتند:» تبریک به 
تیم ملی فرانسه و تمامی هواداران فوتبال فرانسه برای قهرمانی فوق العاده ای که در لیگ ملت ها 

به دست آوردند و تبریک به بنزما که بازیکن درخشان ماست، توپ طال را به او بدهید.«

 جلوگیری از ورود رییس جمهور برزیل به ورزشگاه فوتبال 
به دلیل نزدن واکسن

از ورود رییس جمهور برزیل به ورزشگاه فوتبال جلوگیری شد. به نقل از ساکرنت، ژائیر بولسونارو، 
رییس جمهور برزیل گفت که اجازه حضور در بازی لیگ بین ســانتوس و گرمیو را پیدا نکرد زیرا 
باشگاه میزبان به افراد واکســینه نشده اجازه ورود به ورزشــگاه را نمی داده است. این مسابقه 
فوتبال برای اولین بار با حضور هواداران ســانتوس از زمان شــروع همه گیری کووید -۱۹ برگزار 
 PCR شد؛ اما باشگاه اصرار داشت که فقط اجازه ورود افراد واکسینه شده یا کسانی که آزمایش
منفی داشتند را بدهد.بولسونارو در ویدئویی که در وب سایت پورتال خبری Metropoles منتشر 
شده است، گفت: من می خواستم بازی ســانتوس را در ورزشگاه تماشا کنم و آن ها به من گفتند 

که باید واکسینه شوی. چرا؟ 
بولسونارو که از واکسیناســیون خودداری کرده مدعی شــد که آنتی بادی دارد زیرا قبال به کرونا 

مبتال شده بود.

84 درصد مدال های ایران به نام دو استان؛

مازندران– فارس؛ کشتی ایران از شما ممنون است

استان های مازندران و فارس مثل همیشــه کشتی گیران آماده ای را 
تحویل تیم ملی دادند و سهم بزرگی در تاریخ سازی این رشته داشتند.

دو ماه پس از بازی های المپیک توکیو، کشــتی ایران راهی اسلو شد 
تا در قهرمانی جهان ناکامی های خود را جبران کند. عملکرد کشــتی 
گیران کشــورمان در نروژ قابل توجه و فراتر از انتظار بود. آنها در آزاد با 
کسب ۳ طال، ۳ نقره و یک برنز سوم شدند و در فرنگی با 4 طال و 2 برنز 
دوم شدند. این بهترین عملکرد تاریخ کشتی ایران در قهرمانی جهان 
بود؛ عملکردی که سهم دو استان کشورمان در آن بسیار چشمگیر بود. 
استان مازندران به عنوان قطب شماره یک کشتی ایران، هم در آزاد و 
هم در فرنگی طالهای شیرینی برای کشورمان به ارمغان آورد و در کنار 
آن شاهد درخشش فرنگی کاران اســتان فارس در اسلو بودیم که دو 

طال را برای ایران کسب کردند.
همیشه روی اســتعدادهای اســتان مازندران حســاب ویژه ای باز 
می شود. این موضوع را در اســلو 202۱ به بهترین شکل ممکن شاهد 
بودیم. ســهم آزادکاران این اســتان از 7 مدال کسب شــده در نروژ 
6 مدال بود؛ یعنی تنها یک مدال آزاد را کشــتی گیر به غیر از کشــتی 
گیران مازندرانی کســب کرد و هر ۳ طالی این بخش هم ســهم این 

اســتان بود. مازندرانی ها در این دوره بردهای شیرینی را ثبت کردند؛ 
پیروزی حسن یزدانی برابر تیلور بزرگ ترین پیروزی کشتی ایران بود. 
امیرحسین زارع هم کاری کرد کارســتان و توانست بعد از بیش از سه 
دهه برای ایران در ســنگین وزن طال بیاورد. کامران قاسم پور، کسی 
که سال ها پشت یزدانی ماند، بعد از تغییر وزن سومین طالی ایران را 
در اسلو کسب کرد؛ او بر کاکس آمریکایی غلبه کرد تا یکی از بردهای 
بزرگ ایران را کسب کند.  در کشتی فرنگی عالوه بر مازندران، همیشه 
کشــتی گیران اســتان فارس هم توانســته اند خودی نشان دهند و 

افتخار آفرین باشند.
در این دوره از مسابقات دو طالی فرنگی را مازندرانی ها کسب کردند 
تا نشــان دهند در این بخش هم حرف های زیادی برای گفتن دارند. 
دو طال و یک برنز هم سهم اســتان فارس بود تا به این ترتیب استان 
شعر و ادب در اسلو بهترین عملکرد ممکن را در بین تمامی استان های 
کشور به خود اختصاص دهد.لرستان و ایالم دو استان دیگری بودند 
که کشتی گیران شان توانستند در اسلو مدال کسب کنند. به این ترتیب 
تنها 4 اســتان ایران در قالب تیم ملی موفق به کسب مدال شدند.در 
مجموع هم تیم ملی کشتی )آزاد و فرنگی( با نمایندگانی از 5 استان 

)مازندران، ایالم، فارس، خوزستان و لرستان( در این مسابقات حضور 
پیدا کرده بود و خوزستان تنها استانی بود که با وجود داشتن نماینده 

از کسب مدال بازماند.
بعد از رقم خوردن این موفقیت شــیرین، صحبت های علیرضا دبیر، 
رییس فدراسیون کشــتی هم قابل تامل بود. دبیر از مسئوالن استان 
درخواست رسیدگی بیشتر به امکانات کشتی گیران را داشت. چیزی 
که در برابر ایــن همه موفقیــت و افتخار آفرینی، کمترین خواســته 
کشتی از مسئوالن کشوری و استانی اســت. در شرایطی که بسیاری 
از کشــورها با ایجاد بهترین امکانات سخت افزاری و علمی، سعی در 
رسیدن به کشتی ایران دارند، بسیاری از کشــتی گیران کشورمان از 
حداقل امکانات محروم هســتند. دبیر در این مورد گفت: در یکسری 
از استان های کشــتی خیز به باشگاه ها رســیدگی کنند. در مازندران، 
خوزســتان، فارس، تهران باشــگاه های نونهاالن بســته اســت. اگر 
باالی 60-65 درصد واکســینه شــده اند خواهش من این است که 
مدیران وزارت بهداشت و ورزش باشگاه ها را باز کنند تا بتوانیم جذب 
کشتی گیر داشته باشــیم. فرمانداران، اســتانداران و شهرداران باید 

باشگاه هایی که بچه ها تمرین می کنند را بازسازی کنند.

خبر روز

پرداخت بدهی »کالدرون« قطعی شد
برخی زمزمه ها در باشگاه پرسپولیس حاکی از آن است سرپرست باشگاه پرسپولیس گویا منابع 

مالی مورد نظر برای پرداخت بدهی کالدرون را پیدا کرده است.
از آن جایی که مجید صدری تمایل زیادی به اخبار ناگهانی و سورپرایز کردن هواداران پرسپولیس 
دارد، هنوز هیچ خبری در مورد این که پرداخت بدهی کالدرون در چه مرحله ای قرار دارد را در اختیار 
رسانه ها نگذاشته اســت. اما برخی زمزمه ها در باشگاه پرســپولیس حاکی از آن است سرپرست 
باشگاه پرسپولیس گویا منابع مالی مورد نظر برای پرداخت بدهی کالدرون را پیدا کرده و قرار است 
طی چند روز آینده بدهی گابریل کالدرون را پرداخت کند تا سرخ پوشان مشکلی هم برای دریافت 

مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا سال بعد نداشته باشند.

حضور »طارمی« در میالن منتفی شد!
چند وقتی می شود که اخباری درباره عالقه باشگاه میالن به جذب مهاجم ایرانی پورتو مطرح شده و 

اینکه باشگاه سرشناس ایتالیایی به دنبال جذب طارمی در نقل و انتقاالت زمستانی است.
با توجه به اینکه طارمی تا ســال 2024 با پورتو قرارداد دارد، طبیعتا جدایی این بازیکن از باشــگاه 
پرتغالی نیاز به رضایت مدیران پورتو دارد که با صحبت های مدیر برنامه های طارمی مشخص شده 
که خبری از جدایی این بازیکن از پورتو نیست. روزنامه جام جم از قول علیرضا نیکومنش نوشته 
که میالن تنها مشتری ایتالیایی مهدی نیست و رم هم به دنبال این بازیکن است ضمن آنکه او دو 
پیشنهاد هم از تیم های اسپانیایی دارد، منتهی پورتو به میالن و رم جواب منفی داده و خود مهدی 
هم فعال برنامه ای برای جدایی از پورتو ندارد. نیکومنش در ادامه صحبت هایش به این نکته اشاره 
کرده که طارمی دوست دارد در لیگ های معتبرتر اروپایی بازی کند؛ اما فعال می خواهد در پورتو به 
تجربیات بیشتری برسد و بعد از آن به باشگاه دیگری برود و از دید طارمی، احتمال اینکه شرایطش 

بعد از جام جهانی قطر، متفاوت باشد، وجود دارد.

»شیری« کرونایی شد
بازیکن اسبق تیم های استقالل و پرسپولیس تهران به ویروس کرونا مبتال شده است. مهدی شیری 
، مربی ایرانی فوتبال که سابقه حضور در تیم های استقالل و پرسپولیس تهران را در کارنامه دارد به 
ویروس کرونا مبتال شده است. شیری به دنبال مثبت شدن تست کرونایش در قرنطینه خانگی قرار 

گرفته و در حال حاضر وضعیت مساعدی دارد.

وزیر ورزش: 

تقصیر ما نبود!
وزیر ورزش و جوانان گفت: از اینکه بازی با تماشــاگر برگزار شود، استقبال می کردیم چون در این 

صورت این پیام را داشتیم که واکسیناسیون در ایران  موفق بوده است.
حمید سجادی در پاسخ به این پرسش که چرا دیدار تیم های ایران و کره جنوبی بدون تماشاگر برگزار 
می شود، گفت: دستور العمل برگزاری مسابقه با AFC بوده تا یک روز قبل از مسابقه تمام تمهیدات 
اندیشیده شده و مجوز برای ۱0 هزار نفر صادر شده بود. از اینکه بازی با تماشاگر برگزار شود استقبال 
می کردیم چون در این صورت این پیام را داشتیم که واکسیناســیون در ایران  موفق بوده و ما هم 
می توانیم تماشاگر داشته باشیم ولی از طرف AFC  مجوز فروش بلیت داده نشده بود. همچنین 

دوست داریم که لیگ را با تماشاگر برگزار کنیم.
وزیر ورزش در پاسخ به این ســوال که تکلیف حضور بانوان در ورزشــگاه ها چه می شود، تصریح 
کرد: برای هر بازی نیاز است که بررســی های خاصی انجام شود و پس از آن نتیجه را اطالع رسانی 

می کنیم.

در حاشیه

وقتی حرف راست به مردم نمی زنند؛

ماجراهای خنده دار و اشک 
درآرِ فدراسیون فوتبال!

حســن کامرانی فــر، سرپرســت دبیرکلی 
فدراســیون فوتبال در توجیه خرابکاری های 
اخیر حرف هایی زد که بیش از توجیه ماجرا، 
دلیل درد مردم می شود. شهاب عزیزی خادم 
بعد از آنکه منصور قنبرزاده حاضر نشــد پای 
هر برگه ای را امضا کند و از هر تصمیمی دفاع 
کند، حســن کامرانی فر را به جای او نشــاند 
که این یکــی برخالف اولی، کامــال همراه و 
بسیار هم مطیع بود. حاال کامرانی فر در توجیه 
ماجراهای خنده دار فدراســیون فوتبال برای 
بازی با کره  جنوبــی حرف هایی زد که از اصل 
ماجرا دردناک تر بود. به این توجیهات توجه 

کنید:
۱- ما بــرای VAR بــازی با کــره جنوبی با 
شرکتی که طرف قرارداد فیفا بود وارد مذاکره 
شــدیم؛ اما AFC شــرکت دیگری را قبول 
دارد که به ایــن دلیل برای بازی بــا کره داور 
نفرســتادند. پرســش اول: این مسابقات 
مگر زیر نظر فیفا برگزار نمی شــود؟ پس چرا 
قوانین فیفا برای کنفدراسیون فوتبال آسیا که 
زیرمجموعه فیفاست قابل قبول نیست؟  دوم: 
تازه دانستید که باید تابع قوانین کنفدراسیون 
باشید؟ یعنی به یکباره از خواب بیدار شدید 
و متوجه شــدید که نباید طبق نظر فیفا عمل 
می کردید و باید مطابق نظر کنفدراسیون عمل 
می کردید؟ این حرف آنقدر عجیب است که به 

جای خنده باید برای آن گریه کرد. 
2- اگر قرار بود تماشاگران به ورزشگاه بیایند 
باید هزینه هــای زیادی برای تســت کرونا 
متحمل می شدند. ما به این نتیجه رسیدیم 
تماشــاگران برای ایــن بازی نیاینــد. آقای 
سرپرست دبیرکلی! نمی شد سه هفته قبل 
به این نتیجه می رســیدید و وعــده حضور 
تماشــاگران را به مــردم نمی دادید؟ وعده 
حضور ۱0 هزار تماشاگر را به مردم دادید و مردم 
را امیدوار کردید بدون آنکه با کنفدراســیون 
فوتبال آســیا و فیفا هماهنگ باشــید.  آن 
وقت حاال به این نتیجه رسیدید که خودتان 
ورزشگاه را خالی کنید؟ میزبانی در  ورزشگاه 

خالی به چه دردی می خورد؟ 

در شرایطی که بسیاری از کشورها با ایجاد بهترین 
امکانات سخت افزاری و علمی، سعی در رسیدن به 
کشتی ایران دارند، بسیاری از کشتی گیران کشورمان از 

حداقل امکانات محروم هستند

فوتبال جهان

وز عکس ر

یک ایرانی مقابل برترین 
بازیکن  جام جهانی2021

یک لژیونر ایرانی در لیگ فوتســال فرانسه 
همبــازی ریکاردینیــو، برتریــن بازیکــن 
جام جهانی 202۱ لیتوانی شد. پیمان سرلک 
که پس از بازی در لیگ برتــر ایران، چندین 
سال به عنوان لژیونر در لیگ های اروپایی و 
تیم هایی چون منچستر انگلیس، کبه یونایتد 
فرانسه و … بازی کرده، در فصل جدید لیگ 
فوتسال فرانسه به تیم »تورسی« پیوسته و 

رقیب ریکاردینیو شده است. 

داور بین المللی ایران پس از تاریخ سازی و قضاوت 
در فینال جام جهانی می گوید: سختی های زیادی 
کشیدم و بابت آنها به خودم خسته نباشید می گویم. 
 جام جهانی فوتسال با قهرمانی پرتغال به پایان رسید، 
اما با اتفاقــی تاریخی برای ایران همــراه بود؛ گالره 
ناظمی داور بین المللی ایــران پس از قضاوت های 
خوبی که در این مسابقات داشت به عنوان داور وقت 
نگه دار در کوبــل داوری فینال قرار گرفــت و  اولین 
داور ایرانی بود که در فینال جــام جهانی به قضاوت 
پرداخت. ناظمی به حضور در جام جهانی و قضاوت 
در این مسابقات اشاره و بیان کرد: جام جهانی  برای 
داوران و تیم ها همیشه از نظر سطح مسابقات،تیم ها 
و قضاوت ها نهایت برگزاری اســت. این مسابقات 

همیشــه برای داورانی که به آن راه پیدا نکرده اند به 
هدف بزرگی تبدیل می شود و وقتی تعریف کسانی 
که آن را تجربــه کرده اند، می شــنوی برایت انگیزه 
ایجاد می شــود. زمانی هم که با آن شــرایط آشــنا 
می شــوی، دنیایی متفاوت با آنچه تا به حال تجربه 
کرده ای را می بینی. حس خوب و شرایط متفاوت آن 
باعث می شود که متوجه تفاوت جام جهانی با سایر 
مسابقات شوی. ناظمی، حضور در فینال جام جهانی 
را نهایت خواسته خود از داوری ندانست و بیان کرد: هر 
مسیری در ابتدا سختی های مضاعف دارد، اما وقتی 
چند نفر از آن عبور کنند، هموار تر می شــود. دوست 
دارم این مسیری که برای اولین بار باز کرده ام، ادامه 
دار باشد. تا زمانی که از داوری لذت ببرم و شرایطش 

مهیا باشــد، قضاوت می کنم و بعد از آن هم در کنار 
داوران جوان خواهم بود تا در حد توان کمک کنم که 
این مسیر و راه ادامه دار باشد و در تمام مسابقات جام 
جهانی نماینده خانم داشته باشیم. وی در ادامه گفت: 
بابت تمام سختی هایی که کشیده ام به خودم خسته 
نباشید می گویم و این شــاید تنها جمله ای باشد که 
بتوانم در مود خودم بگویم چون می دانم چه مسیری 
را طی کرده ام و از ابتدا کنار خــودم بوده ام، اگر روی 

شانه خودم بزنم به خودم خسته نباشید می گویم.

گالره ناظمی:

بابت تمام سختی ها به خودم »خسته نباشید« می گویم
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استاندار جدید با سالم و صلوات آمد؛

همه در انتظار جهاد »آبی« در اصفهان
مراســم تکریم »عباس رضایی« اســتاندار سابق و  حدیث زاهدی
معارفه »سیدرضا مرتضوی« استاندار جدید اصفهان 
بعداز ظهر روز دوشنبه در سالن نگین سپاهان شهر اصفهان برگزار شد. احمد وحیدی، 
وزیر کشور به همراه هیئت همراه برای حضور در این مراسم به اصفهان سفر کرده بود. 
محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزیر کشور و جمعی از مشاوران وی، وزیر کشور 
را در این سفر همراهی می کردند.  این مراسم با حضور جمعیت قابل توجهی در سالن 
نگین اصفهان برگزار شد و استانداری اصفهان و تیم مدیریت سابق استانداری که 
برگزاری آن را به عهده داشــتند، در سالنی با ســقف پایین و جمعیت قابل توجه 
حاضران، برگزاری آن را به عهده گرفتند.  استانداران سابق و جدید اصفهان، مسئوالن 
و مدیران دستگاه های قضایی، نظامی و امنیتی اســتان، پیشوای مذهبی ارامنه 
اصفهان و جنوب ایران، نمایندگان فعلی و پیشین مردم استان در مجلس شورای 
اسالمی، شهردار اصفهان و شهرداران سایر شهرستان های استان، فرمانده انتظامی 
استان اصفهان، اعضای شوراهای اسالمی شــهر، نمایندگان احزاب و گروه های 
سیاسی، نمایندگان جامعه کارگری، تشــکل های مردم نهاد، خیران و نمایندگان 
تشکل های صنفی، صنعتی، کشــاورزی و کارآفرینان و فعاالن اقتصادی و سایر 
مسئوالن استانی، کشوری و لشکری از حاضران در مراسم تودیع و معارفه بودند.  
همچنین نمایندگان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری، نماینده ولی  فقیه در استان 
و امام جمعه اصفهان، فرمانداران استان، اعضای شــورای تامین و شورای اداری 
اســتان، خانواده معزز شــهدا، جانبازان و ایثارگران در این مراسم حضور داشتند. 
سیدرضا مرتضوی متولد سال ۱۳۵۶، دانش آموخته دکتری مهندسی مواد و عضو 
هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان که از مدت ها پیش به عنوان یکی از گزینه های 
اصلی استانداری اصفهان مطرح شده بود، نهایتا این سمت را از آن خود کرد. وی 
جوان ترین استانداری است که تاکنون اصفهان به خود دیده و با شرایط اسفناک 
اصفهان آمده تا شاید بتواند برای این همه بحران که یکجا در نصف جهان جمع شده، 

کاری بکند.

حل مشکل بی آبی اصفهان، دست استاندار نیست
سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در 
مراسم تودیع و معارفه استاندار اصفهان گفت : در مدت سه سالی که آقای رضایی 
در خدمت مردم بودند، دو سال درگیر کرونا بودیم؛ اما به حد توان زحمت کشیدند 
و اگر برخی امور مانند موضوع آب پیشــرفت نداشت این ها کار استانداران نیست 
از باالدست باید تصمیم گیری شــود. وی با بیان اینکه مشکل بزرگ اصفهان آب 
است، افزود: این استان حتی مشکل بیکاری ندارد اگر این ملت و مردم آب داشته 
باشند هیچ مشکل و توقعی از دولت ندارند که باید از باالدست تصمیم گیری و به 
برخی فهمانده شــود که آب مانند نفت انفال و مال دولت است و سران ملت باید 
درست تصمیم بگیرند و هر کسی سهم خود را ببرد. امام جمعه اصفهان با بیان اینکه 

مسئوالن ما به این نکته توجه کنند که رودخانه زاینده رود یک زمانی به درد می خورد 
و اکنون با توجه به افزایش جمعیت باید به حــال این رودخانه فکری کنند، ادامه 
داد: جمعیت امروز اصفهان با دوران شیخ بهایی قابل قیاس نیست و دست و پا زدن 
استانداران اصفهان نیز تاکنون به جایی نرسیده و امید است دولت به استاندار جدید 
اصفهان کمک کند. طباطبایی نژاد با ابراز امیدواری برای موفقیت سیدرضا مرتضوی 
استاندار جدید اصفهان، خاطرنشان کرد: امید است دولت از ایشان حمایت کند و با 
دست به دست هم دادن، وحدت بیشتر بین مسئوالن استان و مردم را شاهد باشیم. 
وی با بیان اینکه اصفهان را یک استان معمولی تصور نکنید، گفت: اصفهان در همه 
جهات یک دهم کشور است، در شهید دادن، در مجروح دادن، در مالیات دادن حتی 
باالتر از یک دهم است و به اندازه دوازده- سیزده استان کوچک کشور برای دولت 
درآمد دارد. به نظر من دولت های قبلی به این نکته توجه نداشتند و متاسفانه در هر 
مرحله ای چپ و راست کاری نکردند؛ اما با این دولت ، برای مردم امید باقی خواهد 

ماند تا ملت بفهمند که اگر مردان کار، سر کار باشند می توانند کشور را اداره کنند.

استاندار جدید، حمایتگر مفسدین نباشد
اما سید ناصر موســوی الرگانی، رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان که گفته 

می شــود به خاطر حمایت هایی که رضایی استاندار ســابق اصفهان از مدیرعامل 
پیشین فوالدمبارکه داشته، دل خوشــی از او ندارد، بدون اشاره به عملکرد رضایی 
گفت : احیای حوضه آبریز زاینده رود از ضروریات اســت چراکه اگر آب داشــته 
باشیم بیکاری نخواهیم داشــت. بحران آب آتش زیر خاکستری است که اگر به 
آن توجه نکنیم پشیمان خواهیم شــد. نماینده مردم فالورجان در مجلس گفت: 
امیدواریم استاندار جدید با کار جهادی مشکالت این استان را حل کند تا در مراسم 
پایان خدمت ایشان از خدمات ویژه او بگوییم. استاندار باید برای تولیدکنندگان و 
صنعتگران ارزش قائل باشد و به مردم احترام خاص بگذارد.  نباید در ظاهر شعار 
مردمی بودن بدهیم  بلکه باید در عمل مردمی باشــیم. وی افزود: استان اصفهان 
می تواند ۱۰ برابر نفت برای کشــور درآمد داشته باشــد. فرونشست زمین میراث 
اصفهان را دارد از بین می برد که ناشی از سوء مدیریت است. در هیئت دولت به این 
موضوع توجه کنید. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این پست ها 
هیچ ارزشی ندارد. انتخاب مدیران جسور و کاردان و عدم توجه به نگاه های حزبی 
ضروری است.  موسوی الرگانی گفت: مجلس فعلی حمایت بی سابقه ای از دولت 
ابراهیم رییسی کرده است و از پتانسیل ارزشمند اصفهان باید بهره ببریم. در مجمع 
نمایندگان استان با ۱۳ وزیر جلسات مختلف داشته ایم . استان اصفهان فقط کالن 

شهر اصفهان نیست و باید محرومیت استان را فریاد بزنید. رییس مجمع نمایندگان 
استان اصفهان گفت: مارک »برخورداری« را به این استان چسبانده اند. اصفهان 
بودجه ۱۰ استان را تامین می کند؛ اما کمترین بودجه را به استان اصفهان می دهند. 
مدیرانی را انتخاب کنید که هدف شان حفظ صندلی نباشد. ۱۳۰۰ میلیارد تومان را 
در بودجه برای استان ها می خواستند تقسیم کنند که فقط ۱۳ هزار میلیارد تومان 
را برای استان اصفهان در نظر گرفتند. ۹۷ درصد راه های روستایی استان آسفالت 
شده است و استاندار جدید باید تالش خود را برای مبارزه با فساد صرف کند نه اینکه 

خود حمایتگر مفسدین باشد.

استاندار جدید اصفهان، انقالبی و اندیشمند است
اما وزیر کشــور که مرتضوی، اســتاندار جدید اصفهان را جوانی انقالبی، پر کار و 
اندیشمند می داند، در ادامه این مراسم اظهار کرد: باید اقتصاد کشور را به سمت 
دانش بنیان پیش ببریم که مفهوم آن افزایش نرخ بهره وری است. باید بر اساس 
سیاست های باالدســتی آمایش سرزمین داشته باشــیم که تجلی جغرافیایی 
سیاست های باالدستی نظام اســت. وحیدی با بیان اینکه ظرفیت های بزرگی 
همچون فوالد و دیگر صنایع در اصفهان وجود دارد، گفت: این استان در حوزه های 
مختلف به ویژه کشاورزی، صنعتی، گردشگری و آثار تاریخی، رتبه های اول تا سوم 
کشور را به خود اختصاص داده است. وی مسئله آب را بحث عمومی کشور دانست 
و تصریح کرد: باید موضوع انتقــال آب از خلیج فارس و دریای عمان به برخی از 
استان های کم آب کشور پیگیری شود؛ البته باید با کم آبی سازگاری پیدا کنیم که 
راه آن اصالح الگوی مصرف است. وی خاطرنشان کرد: امیدوارم آقای مرتضوی 
با ذهن قوی که در اقتصاد صنعتی داشــتند و دارند بــا حمایت علما، روحانیت، 
نمایندگان مجلس و مسئوالن نقش شان را به خوبی ایفا کنندو بر اساس فرمایش 
امام خمینی)ره( خدمت به خلق و مردم در رأس امور است؛ ایشان با همه وجود 
ذوب اســالم بود و پای انقالب و ارزش های اساســی دین، عزت و شرف کشور 
ایستاد. خداوند توفیق خدمت به مردم را به استاندار جدید داده و باید در خدمت 
مردم بودن و با شــادی آنها شاد شــدن و با ناراحتی آنها ناراحت شدن که توفیق 
است را مورد توجه قرار دهد.اســتاندار یعنی خدمتگزار؛ کسی که مردم احساس 
کنند می توانند با مراجعه به وی، مشکل خود را مطرح کنند و استاندار نیز برای حل 
مسائل قیام کند. وزیر کشور همچنین در پایان از رضایی، استاندار سابق اصفهان 
به عنوان استاد دانشگاه و فردی فرهیخته که تالش های زیادی را در دوران خدمت 
خود انجام داده، قدردانی کرد. عباس رضایی، اســتاندار ســابق اصفهان در این 
مراسم اقداماتی که طی سه سال اخیر در حوزه آب به همت مسئوالن، روحانیت، 
بزرگان، گروه های سیاسی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی انجام شده قابل 
مقایسه با قبل ندانسته و اعالم کرد: از این منظر آماده مناظره با کسانی که به این 

موضوع توجه دارند، هستیم.

معــاون عمرانــی شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: 
شهرداری اصفهان تاکنون ســاختمان خیابان ها و 
پل ها را احداث و تجهیــزات خریداری می کرده، اما 
سیســتم نگهداری و تعمیرات آن به صورت سنتی 
بوده ؛ البته در نگهداری تجهیزات ترافیکی توســط 
شــرکت نیک اندیش اقدامات خوبی انجام شــده 
است. ایرج مظفر ادامه داد: مقدمات اداره مکانیزه 
هر ســازمان و سیستمی شناســایی و تهیه لیست 
دارایی های فیزیکی است که از طریق کدینگ انجام 

می شــود؛ این اقدام از پارکینگ های شهر آغاز شد 
که امیدواریم بتواند آغازی برای کار سیســتماتیک، 
موثر و ادامه دار باشد. معاون عمران شهری شهردار 
اصفهان با بیان اینکه فرآیند نگهداری و تعمیرات، ثبت 
و شناسایی تجهیزات و دارایی های فنی هر سیستم 
است، تصریح کرد: با استفاده از کدینگ می توان تمام 
تجهیزات پروژه ها، محل استقرار، نوع تجهیز و تعداد 
آن ها را مشخص کرد. مظفر با بیان اینکه با استفاده 
از کدینگ در آینده می توان میزان خرابی تجهیزات را 
رصد کرد، گفت: این فرآیند کمک می کند هیچ قطعه 
یا تجهیزاتی بدون رصــد باقی نماند که هدف گذاری 
برای دستورالعمل کدینگ به نحوی است که امکان 
کد گذاری برای تمــام تجهیزات شــهرداری وجود 
دارد.  وی تاکید کرد: چشــم انداز این است که تمام 

ساختمان های شهرداری، پل های عابر پیاده و تمام 
دارایی ها کدگذاری شــود که گام نخست این فرآیند 
از پارکینگ های شهر آغاز شده است. معاون عمران 
شهری شهردار اصفهان ادامه داد: پس از ارائه صورت 
جلسه لیست تجهیزات به شرکت بهره بردار تحویل و 
در سیستم کدینگ ابتدا تجهیزات کدگذاری می شود 
و بعد وارد مرحله چاپ خواهد شــد کــه امیدواریم 
سیســتم نرم افزاری نیز در کنار آن تهیه شود. مظفر 
با بیان اینکه کدینگ تجهیزات شــهرداری اصفهان 
در واقع شناسنامه  دار کردن تجهیزات و دارایی های 
فیزیکی شهرداری است که برای نخستین بار انجام 
می شــود، گفت: این اقــدام به لحــاظ اقتصادی، 
صرفه جویی سیستم نگهداری و تعمیرات منظم بر 

اساس استاندارد، تاثیرگذار خواهد بود.

مدیر کل اداره ارشاد اســالمی استان اصفهان 
اظهار داشــت: شــاکله و چهارچــوب کار برای 
کنگره بین المللی نهج البالغه روشــن شده و 
زیرساخت های ســال اول برگزاری آن برنامه 

ریزی شده است. 
حجت االســالم رمضانعلی معتمدی افزود: به 
دلیل اهمیت کالم موال امیر المومنین)ع( برای 
ساختن تمدن نوین اســالمی، بهتر است این 
کنگره سالیانه و یا دوسال یک بار برگزار شود. 

وی خاطر نشــان کــرد: این برنامه بــه منظور 
ارتقای فرهنگ علوی، ساختارســازی جامعه 
و ســالم ســازی نظام اداری باید با محوریت 
دانشــگاه آزاد و ســایر ســازمان ها در سطح 
جامعه ترویج پیدا کند. مدیر کل اداره ارشــاد 

اسالمی اســتان اصفهان با بیان اینکه دغدغه 
ســطح مقاالت و پایــه علمی آنها نیــز در نظر 
گرفته می شــود، گفت: ضروری است از سایر 
ظرفیت های نهادهای مربوطه بــه ویژه حوزه 
علمیه در این مســیر اســتفاده شــود و برای 
آمادگی بیشتر حضور در این کنگره بین المللی، 
همایش هایی مشــترک بین دانشــگاه آزاد و 
ادارات مرتبط بــه عنوان پیش نیــاز و مقدمه 

برگزار شود. 
حجت االســالم معتمدی با بیان اینکه رویکرد 
این کنگره پژوهشــی و علمی اســت؛ اما باید 
کارهای هنری هم برای روز کنگره انجام گیرد، 
تصریح کرد: در حوزه تئاتر و فیلم با موضوع نهج 
البالغه به خاطر تنــوع کاری باید برنامه ریزی 

صورت گیرد و با کمک دانشــجویان عرصه هنر 
یک اثر ماندگار در زمینه تئاتر و  فیلم خلق کرد. 
وی خاطر نشان کرد: همانگونه که تمدن سازی 
مورد تایید رهبر معظم انقالب و گام دوم انقالب 
اســت، بنابراین باید با برش های پنج ساله و 
یک ســاله از ظرفیت نهج البالغه استفاده کرد 
و از تالش های صورت گرفته در مسیر علمی و 
عملی نهادینه کردن نهج البالغه در سطح جامعه 

بهره برداری شود.

آغاز عملیات اجرایی کدینگ تجهیزات فنی شهرداری اصفهان فیلم و تئاتر، پیوست کنگره بین المللی نهج البالغه قرار گیرد

رییس اداره امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از همکاری این نهاد جهت افتتاح کتابخانه تخصصی یگان ویژه نیروی 
انتظامی خبر داد. طیبه فاطمی در این باره اظهار داشت: جلسات مشترکی با مسئوالن یگان ویژه پیرامون مشاوره در حوزه ایجاد و راه اندازی کتابخانه یگان داشتیم که طی هم 
اندیشی های مشترک، مشورت های الزم در خصوص نوع منابع، نحوه سازماندهی، نرم افزار موردنیاز و چگونگی اشاعه اطالعات و خدمات اطالع رسانی ارائه شد. وی افزود: 
بازدید از محل کتابخانه شامل سالن و مخزن با حضور سرهنگ رضا نصیری، فرمانده یگان ویژه استان اصفهان به همراه مسئولین فرهنگی یگان ویژه نیز از جمله اقداماتی 
بود که در این راستا انجام شد. وی با بیان اینکه این کتابخانه همزمان با هفته نیروی انتظامی به بهره برداری رسید، ادامه داد: در مخزن این کتابخانه مجموعه ای بالغ بر 
هشت هزار جلد موجود است که پرسنل یگان ویژه برای تهیه کتاب های موردنظر می توانند به این مرکز مراجعه کنند. فاطمی خاطرنشان کرد: نرم افزار مورد نیاز این کتابخانه 

به زودی نصب و پس از آموزش های الزم برای ساماندهی اطالعات از جمله ذخیره، ویرایش، بازیابی و اشاعه اطالعات به نیروهای کتابخانه یگان ویژه، ارائه خواهد شد.

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

با کاشت درخت در فضای سبز محوطه، سعی داریم فضای بصری زیبایی به آن داده و با توسعه سرانه فضای سبز، ایجاد چشم انداز و منظر مناسب شهری  را اجرایی کنیم.

کتابخانه تخصصی یگان ویژه راه اندازی شد اتمام عملیات عمرانی محله انصار فالورجان 

ن
میزا

س: 
عک
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رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:

؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

اخبار

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خبر روز
؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
7/274 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نماید.
ردیــف 1- رای شــماره 8266-1400/07/07 هیات اول آقای ســینا نادری به 
شناسنامه شــماره 1270705229 کدملی 1270705229 صادره اصفهان فرزند 
علیرضا  در ششدانگ یک باب ساختمان  به مســاحت 374/07 متر مربع قسمتی 
از پالک شــماره 8674 فرعی از 12  اصلی )قبال پالک 399/1 فرعی از 12 اصلی 
بوده است( واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 

146692 مورخ 1398/2/26 دفترخانه شماره 98 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/06 
م الف: 1206185 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
7/275 شــماره نامه : 140085602024008258-1400/07/17 نظر به اینکه به 
موجب رای شــماره 140060302024001110 مورخ 1400/04/10 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 76 متر مربع تحت شــماره فرعــی 682 از اصلی 4786 
اصلی مزبور  واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان در مالکیت آقــای غالمرضا دهقانی 
 چم پیری فرزند اســماعیل مســتقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود 
می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/08/15 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم 
می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئیننامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم 
و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر اینصورت 
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
 اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد.  تاریخ انتشار: 1400/07/21 

م الف: 1204565 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
7/276 شــماره نامه : 140085602024008255-1400/07/17 چون تحدید 
حدود ششــدانگ یک باب خانه پــالک 5000/26626 واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبــق پرونده ثبتی بــه نام خانم ملــوک زیدی کولــه پارچه فرزند 
رجبعلی در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
 اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده
 تحدید حدود پــالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1400/08/15 ســاعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهــی به کلیه مجاورین 
 اخطار می گــردد که در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهی در محــل حضور

 یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابق مــاده 20 قانــون ثبت 
از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهد 
شــد و طبق تبصره 2 مــاده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده هــای معترضی 
ثبت معترضیــن ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض به ایــن اداره با 
تقدیم دادخواســت به مرجــع ذیصــالح قضائی گواهــی تقدیم دادخواســت 
 را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نماییــد.  تاریــخ انتشــار: 1400/07/21  
 م الــف: 1204563 شــبان رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک 

جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/277 نظر بــا اینکه تحدید حدود ششــدانگ یکبــاب خانه به شــماره پالک 

10005 فرعــی از 159- اصلــی واقع در ثبت بــادرود جز بخش 9 حــوزه ثبتی 
بادرود که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام عبداله شــفیقی فرزند رحمت اله در 
جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز یک شــنبه مــورخ 1400/08/16 ســاعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا بــه موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
 مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 1400/07/21 

م الف: 1205833  رضا طویلی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود 
اخطاریه

7/278  آقای حمزه علی زمانی فرزند جانعلی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان 
همسر شــما خانم زیبا بابائی دورکی به دادگاه شعبه دوم باغبهادران مراجعه نموده 
و حکم عدم امکان سازش با شــما را به کالسه پرونده 982221-1400/04/22 و 
دادنامه 140009390004196769 دریافت نموده لذا بدینوســیله طبق قانون به 
شــما اخطار می شــود ظرف مدت یک هفته روز پس از رویت این اخطاریه جهت 
اجرای حکم به این دفترخانه مراجعه نمائید واال طبق مقررات رفتار و حق هر گونه 
اعتراضی از شما سلب می گردد. م الف: 1201284 سر دفتر ازدواج 41 و طالق 

103 چمگردان 
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین

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

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از اشتراک پذیری 19 هزار و 760 مشترک تا 
پایان شهریورماه سال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
اصفهان، مهندس علوی با اعالم این خبر، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 19 
هزار و 760 مشترک جدید در بخش های مختلف اعم از خانگی، تجاری و صنعتی 
جذب این شرکت شده اند که به این ترتیب، تعداد مشــترکین گاز طبیعی از بدو 
تاسیس این شــرکت تاکنون، به یک میلیون و960 هزار مشترک رسیده و عمال 
بیش از دومیلیون و یکصد هزار خانواده و همچنین صنعت از نعمت گاز بهره مندند. 

وی، بیان داشت: در طول سال جاری بیش از 160 کیلومتر شبکه گاز به شبکه های 
گازرسانی استان اعم از؛ 103کیلومتر شبکه شهری و 56کیلومتر شبکه روستایی 
اضافه شده که با این وجود، میزان شبکه گذاری از ابتدای تاسیس شرکت تاکنون، 
به بیش از 27 هزار و 160 کیلومتر رســیده اســت. مدیرعامل شــرکت گاز استان 
اصفهان، همچنین از نصب 49هزار انشعاب گاز جدید نیز در سطح استان خبر داد و 
افزود: از این تعداد، 37هزار علمک در شهرها و 12هزار علمک انشعاب گاز طبیعی در 
روستاها بوده، بنا بر این آمار، تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان اصفهان 

با احتساب تعداد علمک های نصب شده در سال جاری،به یک میلیون و 150هزار 
انشعاب رسیده است. علوی، روستاهای بهره مند ازگاز طبیعی در سطح این استان 
را 1060 روستا برشــمرد و جمعیت تحت پوشش روســتایی را بیش از 96 درصد 
عنوان کرد و افزود: استان اصفهان دارای 112 شهر است که تمامی ساکنین شهرها 
از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند. وی، در رابطه با ارائه خدمات غیرحضوری با 
توجه به شیوع بیماری کرونا گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و ضرورت حفظ 
سالمت شهروندان و کارکنان، برخی خدمات این شرکت به صورت غیرحضوری 

ارائه می شود و شهروندان می توانند با ورود به وبسایت شرکت گاز استان اصفهان 
به نشانی www.nigc-isfahan.ir به خدمات ارائه شده در بستر وب دسترسی 
داشته باشند. علوی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز طبیعی، افزود: از 
تمامی همشهریان و مشترکین شرکت گاز استان تقاضا دارم نسبت به رعایت موارد 
ایمنی و مصرف بهینه، توجهی خاص و دقیق داشته باشند تا در روزهای پیش رو 
قبل از حوادث ناشی از مصرف ناایمن گاز طبیعی امکان عرضه گاز در تمام اوقات 

برای هم استانی های عزیز فراهم شود.

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکزاصفهان به مناسبت هفته نیروی 
انتظامی با حضور ســردار میر حیدری فرمانده نیروی انتظامی استان ، آقای 
عبدالحســینی مدیرکل مرکزاصفهان ، آقای آذربایجانــی قائم مقام و آقای 
وکیلی معاون صیانت و حفاظت این مرکز  از سبزپوشان نیروی انتظامی شهر 

اصفهان و یگان مستقر در صداوسیما با اهدای گل تجلیل شد. 
در این مراسم آقای عبدالحسینی با گرامیداشت مقام شامخ شهدای نیروی 
انتظامی از آنها به عنوان حافظان ارزش های الهــی و دینی یاد کرد و گفت: با 

وجود روحیه و فرهنگ ایثار و شهادت در بین پرسنل نیروی انتظامی ، جامعه 
همیشه در امنیت کامل به سر می برد. 

مدیر کل مرکز اصفهان بــا حضور در محل خدمت یگان های انتظامی شــهر 
اصفهان و تبریک هفته نیروی انتظامی با اهدای گل از آنها تجلیل کرد و گفت: 
پرسنل خدوم نیروی انتظامی با چشــم های تیزبین خود و برقراری هر چه 
بیشــتر امنیت و حفاظت از جان و مال مردم، هر روز امنیت و آرامش را به ما 

هدیه می کنند.

همزمان با سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
اصفهان و به مناسبت فرا رسیدن هفته جهانی کودک، دبیرخانه این جشنواره 
اقدام به برپایی غرفه های بازی و ســرگرمی در گــذر فرهنگی چهارباغ کرده 
است.  شــرکت آب و فاضالب اصفهان نیز با برپایی غرفه »کودکان دوستدار 
آب« در این رویداد فرهنگی حضوری چشمگیر دارد.  کودکان پس از حضور 
در این غرفه با روش های صحیح مصرف آب آشنا شده و در مسابقه نقاشی 
با موضوع آب شــرکت می کنند. ضبط برنامه رادیویی»جاری حیات«، قصه 

گویی، نمایشگاه عکس »جان آب در خطر است« و عروسک گردانی از دیگر 
برنامه هایی است که هر روز در غرفه »کودکان دوستدار آب« به اجرا در می آید.  
در نخستین روز برپایی این نمایشگاه دکتر علی قاسم زاده، شهردار اصفهان از 
غرفه »کودکان دوستدار آب« شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بازدید و 
با تعدادی از کودکان گفت وگو کرد. »غرفه کودکان دوستدار آب« تا 21 مهرماه 
جاری از ســاعت 16 تا 20 در گــذر فرهنگی چهارباغ، حدفاصــل میدان امام 

حسین)ع( تا خیابان شیخ بهایی پذیرای عالقه مندان است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبرداد:
اشتراکپذیریحدود20هزارمشترکگازطبیعیطی6ماههنخستسالجاری

تجلیلفرماندهانتظامیاستانومدیرکلصداوسیمایمرکزاصفهان
ازسبزپوشاننیرویانتظامی

شهردار اصفهان از غرفه آبفا دیدن کرد؛
»کودکاندوستدارآب«میزبانفرزندانشمادرگذرفرهنگیچهارباغ
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