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 مدیرکل دفتر امور اجتماعی
 و فرهنگی استانداری:

450 هزار نفر در 
اصفهان حاشیه نشین 

هستند

بر اساس اعالم مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 
 اصفهان، جاماندگان طرح عادالنه کردن یارانه ها هم

 می توانند یارانه جدید را بگیرند ؛
جا برای جاماندگان باز می شود

»زاینده رود«؛ در صدر تمام مطالبات زاینده رود را برای خوش گذرانی نمی خواهیم                              

پروژه های کالن حمل ونقل اصفهان نیازمند مصوبات ملی است پراکنده کاری ممنوع، فقط زاینده رود                                                 

فیش حج تمتع 100 میلیون تومان شد!
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هشدار نسبت به وزش طوفان در مناطق شرقی اصفهان؛
شرق درگیر طوفان می شود

عضو شورای شهر تاکید کرد:
»اصفهانما« هدیه اصفهان به گردشگران

 از آب تا خاک 
 اصفهان در انتظار »رییسی« با لیستی از بحران ها و مشکالت روی میز؛ 

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

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

نوبت اول

مبلغ تضمین شماره  مناقصهموضوعردیف
)ریال (

شماره سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

1
خرید لوله پلی اتیلن تک  جداره آب شرب در 

قطر های 20 ، 25  ،63 ، 75 ، 90 ، 110 ، 125 ، 160 
،200 و250 میلیمتر جهت مناطق مختلف استان

401 - 1 – 835.025.000.0002001001434000051

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/2/21  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1401/2/24  شنبه 13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/3/3سه شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/3/4چهارشنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

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

4-1- مرکز تماس:1456

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل 

/ تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

1- شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

نوبت اول

مبلغ تضمین شماره  مناقصهموضوعردیف
)ریال (

شماره سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

1
خرید شیر پروانه ای 

1000میلیمتر واتصال قابل پیاده 
1000 بافشارکاری 25 بار  

401 - 1 – 94340.000.0002001001434000059

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

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/2/21  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1401/2/24  شنبه 13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/3/3سه شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/3/4چهارشنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

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

4-1- مرکز تماس:1456

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل 

/ تامین کننده / مناقصه گر موجود است.
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حمله بزرگ هکری به رژیم صهیونیستی
در پی حمله هکری به رژیم موقت صهیونیستی، بزرگ ترین شــرکت حمل و نقل این رژیم از کار 
افتاد.بر اساس گزارش »فلسطین الیوم«، رسانه های صهیونیستی مدعی شده اند که منبع این حمله 
سایبری، کشور عراق بوده اســت.در پی این حمله، شرکت »ایگد« بزرگ ترین شرکت حمل و نقل 
در فلسطین اشغالی از کار افتاده و امکان ثبت محموله های جدید به حالت تعلیق درآمده است.بر 
اساس این گزارش، سامانه ایستگاه اصلی حمل و نقل عمومی در فلسطین اشغالی نیز مختل شده 

و امکان پرداخت از طریق کارت های اعتباری امکان پذیر نیست.

تاثیر بازگشت »ترامپ« به توئیتر در  انتخابات آمریکا
ایالن ماسک اعالم کرد محدودیت دائمی ترامپ روی توئیتر را لغو می کند. این تصمیم قبل از انتخابات 
میان دوره ای کنگره آمریکا ممکن است به ضرر دموکرات ها تمام شود.جمهوری خواهان که با اکثریت 
ضعیف دموکرات ها در سنا روبه رو هستند، امیدوارند بتوانند در انتخابات میان دوره ای، اکثریت سنا 
را از آن خود کنند.دموکرات ها گفته اند بازگشت ترامپ به توئیتر تهدیدی برای دموکراسی است.برخی 
نیز امیدوارند توئیت های ترامپ همه چیز را بر هم زده و میزان مشارکت را در ماه نوامبر افزایش دهد.

ایالن ماسک در جریان کنفرانس FT در لندن گفت تصمیم توئیتر علیه ترامپ یک تصمیم اخالقی 
بد و احمقانه بود.وی افزود که با جک دورسی)از بنیان گذاران و مدیر اجرایی سابق که شرکت را ترک 

کرده( درباره ممنوعیت های دائمی صحبت کرده و نظرات خود را به وی به اشتراک گذاشته است.

زیان شرکت های ژاپنی از تحریم های ضدروسی
منابع ژاپنی از زیان ۷ شرکت اصلی ژاپن به دلیل تحریم های ضدروسی خبر دادند.زیان  ۷ شرکت 
اصلی ژاپن بر اثر تحریم های ضدروسی به ویژه شامل کاهش قیمت دارایی های این شرکت ها در 
روسیه از جمله پروژه های نفت و گاز در جزیره ســاخالین با نام های ساخالین-۱ و ساخالین-۲ 
است.ســانکی اعالم کرد:  این هفت شرکت تجاری و سرمایه گذاری شــرکت های سرب ژاپنی از 
جمله میتسوی، میتسوبیشــی، ایتوچو، سومیموتو و ماروبنی هســتند که به دلیل تاثیر مستقیم 
و غیرمســتقیم تحریم های ضد روســیه تا ۳۱ مارس بیش از ۲ میلیارد دالر به آنها خســارت وارد 
شده است.این در حالی است که شــرکت های ژاپنی مورد حمایت دولت قصد ترک ساخالین-۱ 
و ســاخالین-۲ را ندارند. کویچی هاگیودا، وزیر اقتصاد، تجارت و صنعــت ژاپن در یک کنفرانس 
مطبوعاتی در ۱۰ می  در توکیو چنین موضعی را با اهمیت واردات نفت و گاز از طریق این پروژه ها بر 
اساس قرارداد های بلندمدت و با قیمت های متوسط توجیه کرد. او همچنین خاطرنشان کرد که اگر 

ژاپن از این پروژه ها خارج شود، یک کشور ثالث  مثل چین جایگزین آن می شود.

استقرار نظامیان بالروس در مناطق مرزی با اوکراین
به گزارش رویترز، دولت بالروس اعالم کرده نیروهای نظامی خود را در سه منطقه مرزی با اوکراین مستقر 
خواهد کرد. این درحالی است که الکساندر لوکاشنکو، رییس جمهور بالروس پیش از این طی سخنانی 
از باال رفتن قدرت دفاعی کشورش با تجهیز به موشک های روسی خبر داده بود.بالروس به عنوان متحد 
نزدیک روسیه اعالم کرده است قصد ندارد در عملیات نظامی مسکو در اوکراین شرکت کند ولی نیروهای 
نظامی روســیه می توانند از خاک این کشور علیه کی یف اســتفاده کنند.ویکتور گولویچ، رییس ستاد 
مشترک ارتش بالروس گفت: از ماه های گذشته آمریکا و نیروهای ناتو نظامیان خود را در نزدیک مرزهای 
بالروس مستقر کرده اند و طی شش ماه گذشته نیروهای نظامی غرب بیش از دوبرابر شده است.وی 
گفت: بالروس در واکنش به تحرکات نظامی غرب درصدد اجرای رزمایش های نظامی است.لوکاشنکو 
گفت: مسکو موافقت کرده است به مینسک در تولید موشک های مشابه اسکندر کمک کند. وی همچنین 

اصرار به استفاده سامانه های موشکی اس۴۰۰ و اس۳۰۰ ساخت روسیه در ارتش این کشور دارد.

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از معلمان مطرح کردند:

ضرورت تربیت نسل دارای هویت  اسالمی ایرانی

حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته در 
دیدار صدها تن از معلمان و فرهنگیان، آموزش وپرورش را تربیت کننده نسلی 
تمدن ساز خواندند و با تجلیل از تالش های معلمان به ویژه در دوران کرونا و 
تاکید بر بهبود مسائل معیشتی آنان گفتند: نسل نوجوان و جوان، باید دارای 
هویت ملی و اسالمی- ایرانی، معتمد به نفس، مقاوم، آگاه از اندیشه های 
امام و آرمان ها، دانشمند و کارآمد پرورش یابد.ایشان معلمان را مفتخرین به 
هدایت نسل های آینده خواندند و افزودند: هدف از دیدار با معلمان برجسته 
شــدن نقش آنان و تثبیت و ماندگار شــدن ارزش معلمی در افکار عمومی 
است تا هم معلم و خانواده اش به شغل او افتخار کنند، هم جامعه به معلم 
به چشم یک فرد مفتخر نگاه کند.رهبر انقالب با تشکر از نکات خوب سخنان 
وزیر آموزش وپرورش افزودند: کشور از لحاظ قانون، سند و تصمیمات خوب، 
هیچ چیز کم ندارد، مهم این است که این تصمیمات و قوانین با کار جدی و 
مجاهدانه پیگیری و اجرا شوند.ایشــان در تبیین دو کاربرد مفهوم معلمی 
گفتند: معلم به معنای تعلیم دهندگی، ارزش بسیار بزرگی است زیرا خداوند 
به استناد آیات قرآن، تعلیم دهنده است و پیامبر )ص(و همه حکما، علما، 
دانشمندان و شخصیت های برجسته نظیر استاد شهید مطهری نیز دارای 
این ارزش بسیار واالی معلمی هستند.حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: در 
کاربرد دوم که منطبق با کار آموزش وپرورش است، عالوه بر تعلیم دهندگی، 
ارزش باالتــری نیز وجود دارد زیــرا مخاطب این تعلیم در بهترین ســنین 
تاثیرپذیری و تربیت پذیری هستند و تعلیم آنها، تاثیرگذاری بسیار بیشتری 
از تعلیم دیگر قشرها دارد.ایشان با اشــاره به هدف بلند مدت ایجاد تمدن 
نوین و شکوفای اسالمی گفتند: منابع انسانی، زیرساخت هر تمدنی به شمار 
می رود و برپاکنندگان تمدن نوین اسالمی نسلی هستند که اکنون در اختیار 
معلمان قرار دارند، بنابراین اهمیت و ارزش کار معلمــی را باید از این زاویه 
درک کرد.رهبر انقالب اسالمی گفتند: این نسل با این هدف بسیار بزرگ باید 
دارای هویت ایرانی- اســالمی، اعتقادات محکم و عمیق، دارای اعتماد به 
نفس، خودساخته، هوشــیار در برابر تمدن های منسوخ شده شرق و غرب، 
دانشمند و کارآمد باشد تا بتواند آن تمدن عظیم را شکل دهد.رهبر انقالب، 
وزارت آموزش وپرورش را دستگاهی بسیار پر عظمت و آینده ساز خواندند و 
افزودند: از امروزِ آموزش وپرورش می توانیم فردای کشــور را حدس بزنیم.

ایشان با تاکید بر تمجید واقعی از زحمات معلمان افزودند: البته برای رسیدن 
به وضع مطلوب، مشکالت موجود باید با تدبیر، دانایی، همت، مجاهدت و 
شکیبایی حل شــود.حضرت آیت ا... خامنه ای در تشریح مسائل الزم برای 
حل مشکالت، به تدوین متن های مناسب آموزشی و تامین کّمی معلم مورد 
نیاز آموزش وپرورش اشاره کردند و افزودند: کیفیت معلم و تدین، اخالق و 
مهارت های او بسیار مهم است و نباید به گونه ای باشد که رتبه های پایین کنکور 

سراغ معلمی بروند، البته امروز هم مثل برهه های مختلف معلمان متعهد و 
دلسوز کم نداریم.رهبر انقالب در بیان چند نکته درباره آموزش وپرورش گفتند: 
دانش آموز باید دارای هویت ملی باشد و در کنار اهتزار پرچم علم، با اعتماد به 
نفس، پرچم »هویت ملی و پر افتخار اسالمی ایرانی« را هم به اهتزار در آورد.

ایشان با انتقاد از ناآشــنایی دانش آموزان با افتخارات کشور از جمله عناصر 
پر تالش بعد از انقالب، بی اطالعی آنان از افکار راهگشای امام خمینی)ره( 
و آرمان های سرنوشت ساز انقالب و ناآگاهی آنان از حوادث انقالب گفتند: 
معلمان عالوه بر آگاه کردن نسل نوجوان و جوان، باید اینگونه مسائل را با دل 
و جان آنان آمیخته سازند.ایشان درک ارزش ایستادگی و مقاوم بودن را از 
دیگر نیازهای دانش آموزان دانســتند و افزودند: در جهانی که هر کس، چه 
شرق چه غرب، زور می گوید نسل آینده باید ارزش و اهمیت ایستادگی را از 
هم اکنون بیاموزد تا در پرتو این آموزه ها تمدن ساز شود و ملت و کشور را عزتمند 
سازد.رهبر انقالب، وزارت آموزش وپرورش را به تفکیک »علم نافع« از »علم 
غیرنافع« در برنامه درسی دانش آموزان توصیه کردند و گفتند: علم نافع علمی 
است که استعدادهای نوجوان و جوان را شکوفا می کند و با سرمایه سازی برای 
آینده او، موجب پیشرفت و تعالی کشور می شود.حضرت آیت ا... خامنه ای با 
تاکید بر اختصاص ساعاتی به آموزش های مهارتی به جای مطالب غیرنافع 
گفتند: مسائلی همچون سبک زندگی اسالمی، تعاون و همکاری اجتماعی، 
مطالعه و تحقیق، فعالیت های جهادی، مبارزه با آســیب های اجتماعی و 

نظم و قانون گرایی از جمله مهارت هایی است که باید در مدرسه آموزش داده 
و از دوران کودکی و نوجوانی در افراد نهادینه شود.ایشان میزان تحقق سند 
تحول آموزش وپرورش را خرسند کننده ندانستند و گفتند: با گذشت بیش از 
۱۰ سال از تنظیم سند و رفت وآمد وزیران متعدد که البته این تعدد مدیریت ها 
نیز نوعی آسیب و آفت است، به این سند به عنوان یک مجموعه کامل و به هم 
پیوسته عمل نشده است.رهبر انقالب اسالمی افزودند: اگر سند نیاز به اصالح 
و تکمیل دارد، مســئوالن این کار را انجام دهند، ضمن اینکه برای سنجش 
پیشرفت ســند نیز باید شــاخص های کّمی معین شــود.حضرت آیت ا... 
خامنه ای سپس در بیان چند نکته درباره مسائل معلمان، سنگینی بار اجرای 
مسائل مهم نظام تعلیم و تربیت را بیش از همه بر دوش معلمان دانستند 
و گفتند: معلمان عزیز که در مقاطع مختلف همچــون دوران انقالب، دفاع 
مقدس و حوادث گوناگون سیاسی با نقش آفرینی درست خود، نوجوانان و 
جوانان را هدایت می کردند امروز نیز باید بیش از همیشه متوجه نقش مهم 
و مسئولیت بزرگ شان باشند و مسائلی همچون مشکالت معیشتی نباید 
موجب خسته و ملول شدن یا تحقیر و کوچک انگاشتن کار بزرگ آنها شود.

ایشان با توصیه به هماهنگی رشــته تحصیلی معلمان با تدریس آنها تا حد 
امکان، به دشــواری های آموزش در دوره کرونا و زحمات معلمان نیز اشاره 
و خاطرنشــان کردند: در این دوره، زحمات معلمان مضاعف شد که در این 

خصوص باید صمیمانه از همه معلمان تشکر کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
به جماران گفت: امروز نشان دادن مشکالت و اتفاقات 
اخیر ارتباطی به برجام نــدارد. برجام کار خود را انجام 
می دهد و متاســفانه بی تدبیری ها در داخل کشــور 
مشــکل ایجاد می کند، بی برنامگی هــا و تصمیمات 
غلطی که وجود دارد عامل مشــکالت است نه برجام.

حسین نوش آبادی اظهار کرد:  فعال در روند مذاکرات 
اتفاق خاصی نیفتاده و به همان شــکل سابق است و 
پیشرفتی در روند مذاکرات نداریم. با اروپایی ها مذاکره 
و جمع بندی هم صورت گرفته؛ اما مشکالت فعلی به 
این دلیل است که آمریکایی ها ایجاد کرده اند. بنابراین، 

گره اصلی زیادی خواهی های آمریکایی هاســت.وی 
در خصوص خروج ســپاه از لیســت تحریم ها گفت: 
آنها از ابتدا هــم به صورت ظالمانــه و ناعادالنه آمدند 
سپاه را تحریم کردند و برای ما خروج سپاه از لیست 
سازمان های تروریستی آمریکا مهم و خط قرمز است 
و به شدت هم به دنبال این هستیم که این نهاد نظامی 
قانونی ملی کشــور که مدافع امنیت کشور هستند، از 
لیســت تحریم ها بیرون بیاید.نوش آبادی در پاسخ 
به این سوال که آیا بهتر نیســت در تیم فعلی مذاکره 
کننده از تیم جواد ظریف کمک گرفته شــود، گفت: از 
تیم ظریف قطعا به کار گرفته شده و در چارچوب همان 

مذاکرات قبلی کار انجام می شود مذاکرات فعلی ما در 
همان چارچوب و با همان مفاد است منتهی در نحوه 
اجرای آن بحث می کنند و فراتر از برجام قبلی نیست. 
عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: امروز نشان دادن 
مشکالت و اتفاقات اخیر ارتباطی به برجام ندارد. برجام 
کار خود را انجام می دهد و متاسفانه بی تدبیری ها در 

داخل کشور مشکل ایجاد می کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی:

 پیشرفتی در روند مذاکرات نداریم

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به فضاسازی رسانه ای غرب، مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسالمی را به چند کشور اروپایی اعالم کرد.سعید خطیب زاده در 
واکنش به فضاسازی رسانه ای پس از صدور حکم دادگاه تجدید نظر سه فردی که طبق ادعاهای بی پایه و اساس گفته شده با آقای اسدا...اسدی، دیپلمات جمهوری 
اسالمی ایران که به طور غیرقانونی در بلژیک زندانی است، مرتبط بوده اند، اظهار داشت: متاسفانه امروز بار دیگر و به بهانه دادگاه تجدید نظر سه فرد یاد شده، شاهد 
دروغ پردازی های مهندسی شده رسانه های غربی در مورد آقای اسدی دیپلمات جمهوری اسالمی ایران هستیم.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: همانطور که قبال 
هم گفته شده است تمامی مراحل بازداشت، دادگاه و صدور حکم قضایی برای آقای اسدی در نقض فاحش مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک صورت 
گرفته و مراتب اعتراض جمهوری اسالمی ایران پیش از این به طور رسمی به کشورهای اتریش، آلمان و بلژیک اعالم و مکررا بر رد اتهامات وارده و آزادی فوری ایشان 
تاکید شده است.خطیب زاده، این سناریونویسی را اقدامی از پیش تعریف شده دانست که با بازیگری یک گروهک تروریستی ) منافقین( و با  هدف ایران هراسی 
انجام شده و در ادامه تاکید کرد: همزمان با اقدامات دیپلماتیک، پیگیری حقوقی موضوع همچنان فعاالنه ادامه دارد و طرف های اروپایی دخیل در موضوع آقای 
اسدی به پاسخگویی فرا خوانده شده اند.سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ما عالوه بر آزادی فوری ایشان، موضوع جبران خسارت، اعاده حیثیت و تعهد به 
عدم تکرار را پیگیری خواهیم کرد.خطیب زاده در پایان تاکید کرد: حقوق بنیادین آقای اسدی در تمامی مراحل بازداشت تا فرآیند قضایی و حتی پس از صدور حکم، 

توسط مدعیان حقوق بشر، به شدت و به طرز تاسف باری نقض شده که طرف های ذی ربط بایستی در قبال آن  پاسخگو باشند.

چهره روزواکنش وزارت  خارجه به فضاسازی درباره دیپلمات ایرانی

وز عکس ر

لبنان گردی 
سفیر عربستان 
با نزدیک شدن 

انتخابات پارلمانی
بــا نزدیــک شــدن موعــد 
انتخابــات لبنــان، ســفیر 
ســعودی به تحرکات خود در 
برخی مناطق لبنان شدت داده 

است.

اطالعیه سپاه درخصوص انهدام پایگاه های تروریست های 
مستقر در عراق

روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدا )ع( نیروی زمینی ســپاه از دستگیری اعضای یک تیم 
تروریستی در شمال غرب کشور و انهدام پایگاه ها و مقرهای تروریست های مستقر در اقلیم شمال 
عراق خبر داد.روابط عمومی قرارگاه حمزه ســید الشــهدا )ع( نیروی زمینی سپاه  در اطالعیه ای 
اعالم کرد: در پی شــرارت های اخیر گروهک های تروریستی وابســته به استکبار جهانی در اعزام 
تیم های تروریستی برای نفوذ و انجام عملیات های ضدامنیتی و خرابکارانه در خاک کشورمان، با 
اقدامات اطالعاتی و عملیاتی دقیق، یک تیم مسلح تروریستی، در تور اطالعاتی رزمندگان قرارگاه 
حمزه سیدالشهدای نیروی زمینی ســپاه قرار گرفت و تمامی اعضای این تیم تروریستی ۵ نفره 
در شهرستان بانه دستگیر شــدند.بنا بر این گزارش درپی اعترافات اعضای این تیم تروریستی به 
اهداف و نیات خرابکارانه و شوم خود علیه ایران اسالمی، از صبح امروز گذشته پایگاه ها و مقرهای 
تروریست های مستقر در اقلیم شمال عراق هدف حمالت رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدای 

نیروی زمینی سپاه قرار گرفت و منهدم شدند.

 بازداشت دو اروپایی سازمان دهنده آشوب
 توسط وزارت اطالعات

روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اطالعات از بازداشت دو فرد اروپایی سازمان دهنده آشوب و بی 
نظمی خبر داد.اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اطالعات اعالم کرد: دو فرد اروپایی که 
با هدف سوء استفاده از مطالبات بحق برخی از صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات عادی 
به آشوب، بی نظمی اجتماعی و بی ثبات سازی جامعه وارد کشور شده بودند، توسط سربازان گمنام 

امام زمان)عج( شناسایی و بازداشت شدند.
توطئه گران بیگانه که از ســناریوهای متعدد و متنوع سال های اخیر خویش علیه این ملک و ملت 
طرفی نبسته بودند، با هدف اجرای طرحی ترکیبی از روش های نوین نرم و سخت، دو مامور با تجربه  
خود را به ایران اعزام کردند. این افراد ماموریت داشتند با توجیه، هدایت، شبکه سازی و مرتبط سازی 
افراد و شبکه های آلوده داخلی، بر مشکالت و مطالبات اقشار شریف و زحمت کش جامعه اشراف 
پیدا کرده و با منحرف سازی مطالبات و مرتبط  ســازی گروه های متصل به خود، جامعه را با موج 

سهمگینی از تخریب و شرارت و نا امنی مواجه کنند.

روایت مقام ایرانی از هسته اختالفات در مذاکرات؛ 

 روی 90 درصد مسائل توافق شفاهی شد؛ اما
 مکتوب نشد

یک مقام ایرانی به شبکه »الجزیره« گفت، بیش از ۹۰ درصد مســائل در مذاکرات وین به صورت 
شفاهی مورد توافق قرار گرفت؛ اما به توافقی مکتوب تبدیل نشد.الجزیره در ادامه به نقل از این مقام 
ایرانی که نامش ذکر نشده، اعالم کرد، شش موضوع، هسته اختالفات اصلی با آمریکا در مذاکرات 
هسته ای را تشکیل می دهد و »تضمین های اجرایی« بازرترین نقاط حل نشده با واشنگتن در این 
مذاکرات است.مقام مذکور در پایان تاکید کرد، تحقق توافق هسته ای به جدیت و حسن نیت آمریکا 
بستگی دارد.»انریکه مورا« معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات 
وین روز سه شنبه در توئیتی با اشاره به سفرش به تهران، گفت که بار دیگر برای دیدار با علی باقری 
کنی و دیگر مقامات ایرانی در خصوص مذاکرات وین و سایر موضوعات راهی تهران است. وی افزود: 
کار بر روی حل اختالفات باقی مانده در مذاکرات ادامه دارد.از سوی دیگر، »رافائل گروسی«، مدیر 
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در اظهاراتی که فراتر از ماموریت فنی اوســت همانند طرف های 

غربی مذاکرات وین برای این گفت وگوها ضرب االجل تعیین کرد.

کافه سیاست

رییس جمهور:

 اقناع افکارعمومی 
ضروری است

رییس جمهور، عادالنه ســازی نظام توزیع 
یارانه هــا را تصمیمی ملــی و ضرورتی برای 
اقتصاد کشور دانســت و اظهار داشت: همه 
مردم باید در جریان الزامــات قانونی برای 
اصالح نظام توزیع یارانه ها و نحوه اجرای آن 
قرار گیرند. رییســی در جلسه هیئت دولت، 
اصالح نظام اقتصادی و توزیع عادالنه یارانه ها 
را دســتور کار مهم دولت دانســت و بر لزوم 
تبیین دقیق مســئله و اقناع افــکار عمومی 
تاکید کــرد.وی، عادالنه ســازی نظام توزیع 
یارانه هــا را تصمیمی ملــی و ضرورتی برای 
اقتصاد کشــور دانســت و بر لزوم همدلی و 
هم صدایــی همــه بخش هــای دولت در 
اجرای این طرح تاکیــد کرد.رییس جمهور 
گفت: مــردم عزیز ما فهیم و بصیر هســتند 
و اگر الزامات اجرای قانــون بودجه ۱۴۰۱ و 
برنامه های دولت در راســتای سامان دادن 
به اقتصاد کشــور برای آنها به درستی تبیین 
شــود حتما در این زمینــه همراهی خواهند 
داشت.رییســی تصریح کرد : مردم باید در 
جریان ضرورت اصالح نظام اقتصادی و تغییر 
رویکرد در پرداخت یارانه ها قرار گیرند و برای 
آنها توضیح داده شــود که دولت چرا چنین 
تصمیمی را اتخاذ کرده و این اقدام چه آثاری 
برای کشور دارد.رییس جمهور، طرح توزیع 
عادالنه یارانه هــا را مبتنی بر سیاســت ها و 
قانون مصوب مجلس و ضرورت امروز کشور 
دانســت که ســاعت ها مورد بحث و بررسی 
کارشناســی قرار گرفته اســت و دیگر قوا و 
دستگاه ها، رســانه ها، صاحبان تریبون های 
عمومی و آحاد ملت را بــه همراهی و یاری 

دولت در اجرای این کار مهم دعوت کرد.

بین الملل
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نایب رییس اول اتحادیه شیر و لبنیات اصفهان:

در صورت گران شدن شیر، بقیه محصوالت لبنی هم گران می شود
نایب رییس اول اتحادیه شیر و لبنیات اصفهان با بیان اینکه احتمال گرانی شیر وجود دارد، گفت: 
موضوع افزایش قیمت توسط جهاد کشاورزی اعالم شده؛ اما هنوز مورد تایید سازمان حمایت قرار 
نگرفته است.فریبا پورمظاهریان اظهار کرد: در صورت افزایش قیمت، دیگر محصوالت لبنی هم به 
دنبال شیر گران خواهد شد.وی افزود: این گرانی شامل حال انواع لبنیات از سنتی تا کارخانه ای 
می شود زیرا شیر پایه تشکیل همه این اقالم است البته با وجود اعالم جهاد کشاورزی هنوز مراحل 
تایید این گرانی طی نشده اســت.نایب رییس اول اتحادیه شــیر و لبنیات اصفهان در پاسخ به 
این پرسش که این بار، دلیل افزایش قیمت محصوالت لبنی چه خواهد بود؟ گفت: دلیل اصلی 
تخصیص نیافتن نهاده های دامی از سوی دولت به فعاالن این حوزه است.پورمظاهریان تصریح 
کرد: تا قبل از عید نهاده ها با نرخ دولتی به دســت گاو داران می رســید، اما اکنون مجبور هستند 
با قیمت چند برابری به طــور آزاد آن را تهیه کنند بنابراین واضح اســت گرانی نهاده ها و افزایش 

هزینه های تولید موجب افزایش قیمت شیر می شود.

مدیر شیالت و امور آبزیان اصفهان:
مراکز فرآوری شیالت استان فعال است

 مدیر شیالت و امور آبزیان اصفهان گفت: با بیش از ســه دهه تالش استان در عرصه فعالیت های 
شیالتی و آبزی پروری و تولید انواع آبزیان خوراكی، ماهیان زینتی و سایر آبزیان، این محصوالت 
جایگاهی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورده اند. محمدرضا عباسی اظهار داشت: در استان 
اصفهان به لحاظ وجود پتانســیل های بالقوه و بالفعل در مناطق مختلف استان، اقلیم های آب و 
هوایی، آب های شیرین و لب شور، همت تولیدكنندگان عالقه مند و حمایت شیالت بیش از 8500 

تن انواع ماهیان تولید شد. 
وی افزود: در استان اصفهان با وجود  كم آبی ها، تالش شد بهره وری از آب های موجود ارتقا یابد، در 
این زمینه از جمله اولویت های ده گانه شیالت استان اصفهان می توان به ارتقای  بهره وری از منابع 
آبی موجود )منابع خرد، دریاچه ها و رودخانه ها( اشاره كرد كه با میزان تولیدات اشاره شده، بیش از 
4600 نفر به غیر از واحدهای فرآوری و بازار آبزیان در عرصه تولیدات این بخش اشتغال دارند. مدیر 
شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد كشاورزی اســتان اصفهان اضافه كرد: در استان اصفهان عالوه 
بر تولیدات آبزی پروری، مراكز فرآوری و صنایع شیالتی نیز در این چرخه فعال هستند، همچنین 
بیش از 10 مورد بازارچه تخصصی آبزیان و مراكز عرضه زنده، انواع آبزیان جنوب و پرورشــی را در 

اختیار مصرف كنندگان قرار می دهند. 

ماکارونی های احتکار شده در استان اصفهان کشف شدند
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر از کشف 7 تن ماکارونی احتکار شده به ارزش 2میلیارد 
ریال در عملیات ماموران این فرماندهی خبر داد.علی صادقی عنوان داشت: ماموران فرماندهی 
انتظامی شهرســتان شاهین شهر با اشــرافیت و هوشــمندی خود  موفق به شناسایی  یک انبار 
نگهداری مواد غذایی شده  و بالفاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: 
ماموران پس از کسب اطالعات الزم طی هماهنگی با مرجع قضایی، از انبار مذکور بازرسی کردند  
که در نهایت  7 تن ماکارونی احتکار شده، کشف شــد.صادقی در ادامه تصریح کرد: کارشناسان 
مربوطه ارزش ماکارونی های کشــف شــده را 2 میلیارد ریال برآورد کردند که  در این رابطه انبار 
مذکور  پلمب  و پرونده این تخلف به مراجع قضایی تحویل داده شد.فرمانده انتظامی شهرستان 
شاهین شــهر و میمه در پایان با تشــکر از همکاری آگاهانه هموطنان با پلیس، یادآور شــد: از 
شهروندان می خواهیم چنانچه اطالعی از دپوی کاال دارند موضوع را از طریق شماره تلفن 110 اطالع 

دهند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان اقدام کنند.

بر اساس اعالم مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان جاماندگان طرح عادالنه کردن یارانه ها هم می توانند یارانه جدید را بگیرند ؛

جا برای جاماندگان باز می شود

یارانه جدید در پی آزاد سازی قیمت برخی از  پریسا سعادت
کاالها از جمله آرد و نان به حســاب دهک 
های پایین جامعه واریز شده است. این مبلغ هر چند هنوز قابل برداشت 
نیست؛ اما در آینده ای نزدیک برای خرید نان و سایر ملزومات آزاد سازی 
خواهد شد. بر اســاس اعالم رییس جمهور، دولت بنا دارد ارزی را که در 
گذشته به  وارد کننده می داده است به مردم بدهد تا هر طور که خودشان 
می خواهند هزینه کنند . در این میان افراد و خانوارهایی هم هســتند که 
شامل این طرح نشده اند و پولی به حساب آنها واریز نشده است. در همین 
زمینه معاون رفاه اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر 
اینکه جاماندگان یارانه باید منتظر آغاز فعالیت سامانه سازمان هدفمندی 
باشند و نگرانی هم نداشته باشند، گفت: آنها که یارانه گرفته اند و احساس 
می کنند که به اشــتباه در دهک 10 یــا دیگر دهک ها قرار داده شــده اند، 
می توانند در ســامانه وزارت رفاه ثبت اعتراض کنند که ما بررســی کرده و 
نتیجه را اعالم می کنیم. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان هم  
با بیان اینکه هدف اصلی بسته حمایتی طرح مردمی سازی و عادالنه کردن 
یارانه ها، تحول اصالحی استفاده همزمان از منافع اصالح قیمت و حفظ 
قدرت خرید مردم است، گفت: سایر اقالم مشــمول ارز ترجیحی نیز به 
تدریج طی روزها و ماه های آینده از دامنه شمول این نوع ارز خارج خواهند 

شد و جا ماندگان می توانند به راحتی در سامانه هدفمندی یارانه ها ثبت نام 
و از دریافت مبالغ داده شده بهره مند شوند. علیرضا عربها درباره موضوع 
هوشمندسازی یارانه نان سنتی که برعهده وزارت اقتصاد است، اظهار کرد: 
با این فرآیند نخست از نانوایی ها قاچاق آرد صورت نمی گیرد و دوم اینکه به 
ازای نان هایی که پخته و به مردم تحویل می شود، یارانه به نانوا تعلق خواهد 
گرفت.وی گفت: در طرح هوشمندسازی یارانه نان سنتی، افزایشی در نرخ 
نان نخواهیم داشت.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان افزود: 
در گذشــته، آرد رایانه ای به نانوا داده می شد که بخشی از آن تبدیل به نان 
می شد و ممکن بود بخش قابل توجهی از آن، به دلیل انگیزه فراوان ناشی 
از اختالف سرسام آور قیمت بازار آزاد، تبدیل به آرد قاچاق شده و یا از شبکه 
خارج و به مصرف تولید بیسکوییت و شیرینی برسد.وی با تاکید بر اینکه 
هدف اصلی این طرح تحول اصالحی اســتفاده همزمان از منافع اصالح 
قیمت و حفظ قدرت خرید مردم است، تصریح کرد: سایر اقالم مشمول ارز 
ترجیحی نیز به تدریج طی روزها و ماه های آینده از دامنه شمول این نوع ارز 
خارج خواهند شد.عربها  گفت: در این نوبت، خانوارهای مشمول دریافت 
یارانه بر مبنای دهک بندی اعالم شــده توســط وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به ۹ دهک تقسیم شده که بر این اساس به مشمولین دهک های 
اول تا ســوم به ازای هر نفر ماهیانه مبلغ 4 میلیون ریال و به دهک های 

چهارم تا نهم بــه ازای هر نفر ماهیانــه مبلغ ۳ میلیون ریال به حســاب 
سرپرستان پرداخت خواهد شد.وی اضافه کرد: براساس فهرست اعالم 
شده، مشمولین دریافت یارانه توســط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بیش از 2۳ میلیون خانوار ایرانی هســتند که 72 میلیون ایرانی را شامل 
می شــود.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان اصفهــان اظهار کرد: 
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشــتر یا هر گونه پرسش به 
سامانه رسیدگی به درخواست یارانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به 
آدرسhemayat.mcls.gov.ir مراجعه و یا با مرکز پاسخگویی تلفنی آن 
وزارتخانه به شماره ارتباطی 6۳6۹-021 تماس حاصل کند.وی گفت: ثبت 
نام از متقاضیان جدید یارانه، از قلم افتادگان، جاماندگان و منصرفین دوره 
قبل نیز بــه زودی از طریق وب گاه ســازمان هدفمندســازی یارانه ها و 
رسانه های جمعی اطالع رسانی خواهد شد.عربها تاکید کرد: با تصمیمات 
اتخاذ شده و بنا بر دستور رییس جمهور محترم متقاضیانی که به هر دلیلی 
از یارانه دوره های قبل محروم و یا از ثبت نام یارانه جامانده اند بعد از طی 
مراحل ثبت نام و بررسی شرایط متقاضی در صورت واجد شرایط بودن مانند 
سایر مشمولین یارانه جدید نیز از این دو نوبت از یارانه بهره مند خواهند شد. 
وی همچنین گفت: برحسب اطالع رسانی های قبلی صورت گرفته، اقساط 
تسهیالت قرض الحسنه 10 میلیون ریالی کمک معیشت نقدی و کرونا از 
سرپرستان خانواری که این تسهیالت را دریافت کرده اند، کسر شده است. 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان یادآور شد: با واریز این دو 
مرحله از یارانه جدید، یارانه هایی که در دهم و بیســتم هرماه به حســاب 
سرپرستان واریز می شد از این تاریخ پرداخت نمی شود. اما در همین زمینه 
پلیس به مردم هشــدار داده تا در مورد ثبت نام یارانــه ها مواظب فریب 
سودجویان باشند و طعمه کالهبرداری قرار نگیرند. در این زمینه سرهنگ 
داوود معظمی گودرزی ، با اشاره به واریز یارانه های جدید به حساب برخی 
از سرپرستان خانوار در کشور گفت:  ممکن است برخی از افراد به هر دلیلی 
این یارانه را دریافت نکرده باشند، این افراد باید توجه داشته باشند که در 
دام افراد ســودجو و فرصت طلبی که از هر موضوعی برای کالهبرداری و 
اقدامات مجرمانه استفاده می کنند، نیفتند.وی با بیان اینکه ممکن است 
افراد سودجو و فرصت طلب با انتشار تبلیغاتی نظیر »ثبت نام از جاماندگان 
یارانه«، »دریافت یارانه«، »افزایش مبلغ یارانه« و ... بخواهند از شهروندان 
سوء استفاده و کالهبرداری کنند، افزود: این افراد معموال تبلیغات خود را در 
شبکه های اجتماعی و پیام رســان ها و همچنین سایت های فاقد مجوز 
منتشر می کنند. در ادامه نیز یا کاربران را به صفحات فیشینگ و برداشت 
غیرمجاز از حساب بانکی شان هدایت می کنند، یا اطالعات هویتی آنان را 

دریافت کرده و از آن سوءاستفاده می کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: 
باید صنایع را به سمت استفاده از آب های غیرمتعارف 
سوق داد. مهدی قمشی در نشست همگرایی نخبگان 
چهار استان مجاور برای رفع چالش های آب زاینده 
رود که در حاشیه سیزدهمین کنگره ملی مهندسی 
عمران دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، افزود: با 
انتقال آب از سرشاخه های کارون به عبارتی بحران 
خوزستان بیشتر شــده و دغدغه های استانی دیگر 

کاهش می یابــد و این به دور از عدالت اســت.وی 
ادامه داد: در مسئله انتقال آب میان حوزه ای اصال به 
نظرات کارشناسان توجه نمی شود؛ چرا که مدیریت 
آب در کشور بر اساس دیدگاه های علمی نبوده است.

این استاد دانشگاه بیان داشــت: امروز خود کارون 
و سرشاخه های آن دارای مشــکل و چالش است 
و این حوزه دیگر رمقی ندارد.قمشــی با بیان اینکه 
نباید با طرح انتقــال آب از کارون بار اضافی بر روی 
این رودخانه داشته باشیم، خاطرنشان کرد: کارون 
از نظر شاخص های علمی دیگر توانایی معضالت و 
مشکالت پیش رو را ندارد.عضو هیئت علمی دانشگاه 

شهید چمران اهواز گفت: هر موقع مسئله مشکالت 
زاینده رود مطرح می شود یک دلهره در خوزستان و 
چهارمحال و بختیاری رخ می دهد و این نگرانی نباید 
دچار چالش شود.وی افزود: با طرح انتقال نباید در 
آینده حوضه مبدأ دچار مشکل کمبود آب شود و این 
طرح ها باید از نظر پیامدهــای اجتماعی و فرهنگی 
مورد ارزیابی و کار کارشناسی قرار گیرد.وی  ادامه داد: 
استان ها و مناطق هدف که مقصد انتقال آب دارند 
باید با مدیریت مشکل خود را حل کنند و صنایع را به 
سمت استفاده ازآب های غیر متعارف سوق دهند و 

همچنین الگوی کشت را در استان خود تغییر دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز:

حوزه کارون دیگر رمقی ندارد

خبر روز

زمان تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان مشخص شد
طبق آخرین گفته مسئوالن قرار است فرآیند تعیین تکلیف و نقل و انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث 
این افراد تا شهریور ماه انجام شود.از میان 4۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت حدود سه میلیون نفر 
فوت شده اند؛ اما طی این سال ها امکان انتقال سهام متوفیان به وراث وجود نداشته است. البته بارها از 
سوی مسئوالن چه در دولت فعلی و چه در دولت گذشته وعده انتقال این سهام داده شده ولی تاکنون این 
اتفاق رخ نداده است. باید به این نکته توجه داشت که سود سالیانه ای که طی این سال ها برای مشموالن 
دیگر واریز شده است برای متوفیان محفوظ مانده و به محض تعیین تکلیف، به حساب وراث واریز خواهد 
شد.پیش از این اعالم شده بود که وراث این افراد باید امور مربوط به انحصار ورثه را انجام دهند و پس از 
آن در انتظار راه اندازی سامانه الکترونیکی برای تقسیم سود سهام متوفی به وراث منتظر بمانند. پس از 
راه اندازی این سامانه سود سهام عدالت فرد متوفی، بر اساس انحصار ورثه، به حساب وراث واریز خواهد 
شد.بر این اساس پیمان حدادی ، مشاور رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار  درمورد سهام عدالت 
متوفیان اعالم کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده گذاری مرکزی با قوه قضاییه مکاتبات 
و جلسات زیادی در این رابطه داشتند. قوه قضاییه اطالعاتی به شرکت سپرده گذاری مرکزی داده؛ اما 

قابلیت استفاده به صورت فنی را ندارند زیرا با شاکله مناسبی تهیه نشده است.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی:

قیمت بنزین تغییر نمی کند
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی تاکید کرد که قیمت بنزین با تغییر در 
راستای اصالح نظام یارانه ها تغییر نمی کند و این مســئله ارتباطی با بنزین نخواهد داشت.جلیل 
ساالری ، با بیان اینکه در شرایط فعلی صحبت و برنامه ای برای تغییر نرخ بنزین مطرح نشده است، 
تاکید کرد: قیمت بنزین با تغییر در نظام یارانه ها تغییر نمی کند و این مساله ارتباطی با بنزین نخواهد 
داشت.وی با بیان اینکه بنزین بدون تغییر قیمت توزیع خواهد شد و تغییری در نحوه توزیع بنزین 
در جایگاه های عرضه سوخت ایجاد نمی شود، قیمت بنزین یارانه ای 1500 تومان و بنزین آزاد نیز 
همچنان ۳000 تومان خواهد بود.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با بیان 
اینکه هیچ کدام از جایگاه ها اجازه تغییر قیمت در بنزین را ندارند، گفت: اگر جایگاهی چنین کاری 
را انجام دهد با جدیت با آن برخورد خواهیم کرد، بنابر این مردم نگران تغییر قیمت بنزین نباشند.

ساالری با تاکید بر اینکه سیستم سوخت رسانی مانند روال ســابق خواهد بود و هیچ تغییری در 
برنامه ها ایجاد نشده است، اظهار کرد: جایگاه ها موظف به سوخت رسانی با قیمت های قبلی هستند 

و اگر مردم موردی مشاهده کردند باید این موضوع را به سامانه 0۹627 گزارش دهند.

بسته حمایتی کارفرمایان نهایی می شد
بسته حمایتی کارفرمایان که پیش از این معاون وزیر کار از اختصاص آن خبر داده بود، در کمیسیون 
اقتصادی دولت نهایی خواهد شد؛ این بسته شامل بیمه تامین اجتماعی، معافیت های مالیاتی و 
بیمه ای است و قرار است تا پایان اردیبهشت ماه ابالغ شود.معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اعالم کرد که بســته حمایتی از کارفرمایان که توســط دولت و وزارت صمت نهایی شده در 
کمیسیون اقتصادی دولت نهایی می شود و در این بسته، وظایف بانک ها و نهادها در حمایت از بنگاه ها 
و واحدهای کوچک و متوسط مشخص شده تا موانع تولید رفع شود.به گفته وی، با رصدی که از بازارکار 
صورت گرفته، تعدیل نیرویی انجام نشده و طبق آمارها، تعدیل نیروی کار نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته کاهش یافته است، اما عده ای این درصد را بزرگ نمایی می کنند، درحالی که حقوق کارگران 
نسبت به سال گذشته تنها یک میلیون و 56٠ هزار تومان افزایش یافته است و کارفرمایان نیز همراهی 
کردند.رعیتی فرد ،مصوبه دستمزد 1401 را از فروردین ماه الزم االجرا دانست و گفت: درصورت هرگونه 
تخلف، کارگرانی که حقوق و مزایای قانونی را دریافت نکردند، می توانند به ادارات کار مراجعه و شکایت 

خود را ثبت کنند.

اخبار

مدیر کل صمت استان:کافه اقتصاد

اصفهان، ظرفیت باالیی در صنایع پلیمری و پتروشیمی دارد 
 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان  گفت: اصفهان ظرفیت  باالیی در صنایع پلیمری و پتروشیمی دارد و  از نظر تولیدات صنعتی  پلیمر و کامپوزیت از 
مناطق پیشروست. امیرحسین کمیلی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه تخصصی رنگ، رزین و پوشش های صنعتی اصفهان  افزود: برگزاری این دست رویدادها در 
اقتصاد و صنعت  می تواند موثر باشد و به خصوص که بعد از چند سال رکود و رونق است. وی، صادرات را از اهداف اصلی خواند و تاکید کرد: توسعه صنایع پایین دستی 
موجب ارزش افزوده بیشتری می شود و هدف گذاری ما باید فتح بازارهای جهانی باشد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تاکید کرد: با هم افزایی بین 
نخبگان و مجموعه های دانش بنیان می توان به ارتقای کیفیت محصوالت  دست یافت. رییس انجمن مدیران صنایع استان اصفهان نیز در این مراسم گفت: پلیمر 
نخستین صنعت صادراتی کشور طی 2 سال گذشته بوده و بیش از 2.7 میلیارد دالر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه صادرات داشته ایم.مسعود جمالی با 
اشاره به ظرفیت صنعت پالستیک و پلیمر در سطح کشور، اظهار کرد: پالستیک به ویژه در دوران کرونا به صنعتی تبدیل شد که به سالمت جامعه  کمک می کند.وی با 
بیان اینکه از صنعت پلیمر در زندگی روزمره، خودرو، پزشکی، هوافضا وسایر موارد  استفاده می شود، تاکید کرد: صنعت پلیمر پیشران صادرات صنایع کشور است و در 
2  سال گذشته اولین صنعت صادراتی کشور بوده و بیش از 2.7 میلیارد دالر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه صادرات داشته ایم.رییس انجمن مدیران 

صنایع استان اصفهان همچنین افزود: 1.5 درصد تولید ناخالص کشور متعلق به صنعت پلیمر و ۳.6 اشتغال کشور در این صنعت است.

ورود عشایر در 
میانه اردیبهشت 

خیال انگیز 
در میانه اردیبهشــت خیال انگیز، 
کوچراه های استان اصفهان چشم 
به عبــور رهگذرانی دوختــه که از 
صدای گله تا بقچه نــان و آذوقه 
همه چیز رنگ و بــوی زندگانی و 

سرزندگی می دهد.

وز عکس ر

استاندار:
نظارت بر بازار آرد و نان در 
اصفهان تشدید می شود

استاندار اصفهان گفت: بیشــتر نانوایی های 
استان شــریف و مومن هســتند؛ اما شاهد 
برخی گزارشــات از تخلف در خصوص برخی 
نانوایی ها هستیم.سیدرضا مرتضوی در جلسه 
کارگروه تنظیم بازار استان اصفهان اظهار کرد: 
بیشتر نانوایی های استان شــریف و مومن 
هستند؛ اما متاسفانه شاهد برخی گزارشات در 
خصوص برخی نانوایی ها هستیم.وی با اشاره 
به رصد و نظارت مســتمر بر نانوایی ها گفت: 
براساس تصمیم شــورای تنظیم بازار استان 
با هرگونه تخلف کم فروشی به شدت برخورد 
می شود و با هماهنگی دستگاه های قضایی و 
تعزیرات در صورت تکرار تخلفات در روزهای 
بعد نیــز جریمه تکرار خواهد شــد.مرتضوی 
تصریح کرد: ســامانه 124 تعزیرات استان با 
ساختاری تازه آماده دریافت گزارشات مردمی 
نســبت به تعطیلی بی مورد واحــد نانوایی، 
کم فروشی آرد یا چانه خمیر است.استاندار 
اصفهان تصریح کرد: اهتمام مجموعه دولت 
جلوگیری از قاچاق آرد و نان و تامین این ماده 
اصلی غذایی است و مجموعه مدیریت استان 
نیز با جدیت در این خصوص پیش بینی های 
الزم را داشته است.وی خاطر نشان کرد: البته 
در کنار اقدامات ســلبی، تمهیدات ایجابی در 
خصوص تامین گندم و آرد مورد نیاز نانوایی ها 
پیش بینی شده اســت.مرتضوی تاکید کرد: 
تالش مجموعه مدیریت استان جلوگیری از 
صف خرید برای تمامی اقالم غذایی اســت  
و بر همین اســاس برنامه ریزی برای تامین 
آرد، برنج، مرغ و گوشــت انجام شده است. 
وی تاکید کرد: متاســفانه بخشــی از مردم 
اخبار خود را از رسانه های بیگانه و غیررسمی 
دریافت می کنند در حالی کــه در این فضای 
افسارگسیخته انواع اخبار جعلی و غیر واقعی 
موجب تشــویش اذهان عمومی می شود. 
بســته اطالع رســانی مناســب در خصوص 
آگاه سازی و اقناع ســازی افکار عمومی برای 
اجرای این طرح در نظر گرفته شده و در حال 

اجراست.
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فیش حج تمتع ۱۰۰ میلیون تومان شد!

بازار فروش فیش حج تمتع داغ شده و قیمت هر فیش به ۱۰۰ میلیون تومان 
هم رسیده است.در سال های اخیر با توجه به نوســان نرخ ارز، هزینه های 
سفر به سرزمین وحی نیز که به صورت ارزی است، افزایش یافته؛ تا جایی 
که امسال هزینه نهایی حج تمتع با وجود کاهش زمان حضور در عربستان، 
۳۴ میلیون و ۳۴۱ هزار تا ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اســت. این امر در 
حالی است که ســال ۱۳۹۹ که حج تمتع به دلیل شــیوع کرونا برای زائران 
خارجی برگزار نشــد، ارز تخصیص یافته به عملیات حج تمتع ۹ هزار تومان 
 بود و با ایــن روند، هزینه حج تمتع نیــز از حدود ۳۲ تــا ۴۱ میلیون تومان 

اعالم شد.

شاید امسال آخرین حج تمتع ارزان باشد
البته با وجود افزایش برخی از هزینه ها همچون مالیــات بر ارزش افزوده 
بر خدمات حج از سوی سعودی ها، هزینه حج تمتع سال جاری به صورت 
متوسط ۳۷ میلیون تومان شــد، اما با توجه به نامشــخص بودن نرخ ارز 
اختصاص یافته به عملیات حج تمتع برای سال های آینده با روند افزایشی 
قیمت آن، باال رفتن هزینه های این سفر معنوی دور از انتظار نیست و حتی به 
گفته سیدصادق حسینی، رییس سازمان حج و زیارت شاید امسال آخرین 

حج تمتع ارزان باشد.
بر همین اســاس، پای خرید و فــروش فیش های حج تمتع نــه تنها به 
خیابان ها، بلکه در فضای مجازی و ســایت ها نیز باز شده است و هر کسی 
هر مبلغی که می خواهد برای فروش فیش خود از مشتاقان طلب می کند و 
حتی هزینه یک فیش حج تمتع که حدود سه سال گذشته ۱۰ تا ۱۴ میلیون 
تومان بود، اکنون به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است!یکی از فروشندگان 
فیش حج تمتع دی ماه سال ۱۳۸۶ که ۷۵ ســال دارد و فیش حج خود را 

۵۷ میلیون تومان قیمت گذاری کرده است، می گوید: با توجه به محدودیت 
سنی برای زائران خانه خدا، امسال امکان تشرف به سرزمین وحی را ندارم و 
با توجه به باال رفتن هزینه های حج تمتع، ممکن است در سال های آینده هم 
امکان تامین این هزینه ها را نداشته باشم. به همین دلیل تصمیم گرفتم که 
فیش حج را فروخته و پول آن را بین فرزندانم تقسیم کنم.برخی از افراد هم 
که به عنوان خریدار فیش حج تمتع هستند، حاضرند با هر مبلغی هم که شده 
فیش را خریداری کنند و به این سفر معنوی مشرف شوند. بر همین اساس، 
شاید درباره سازوکار خرید و فروش فیش های حج تمتع اطالعاتی نداشته 
باشند و به عشق زیارت خانه خدا با پرداخت هزینه های باال، فیش را خریداری 
کرده و به بیت ا... الحرام مشرف شوند.البته در این بین افرادی سودجو هم 
هستند که با هزینه کمتری فیش حج را خریداری کرده و با قیمت های باال 
این فیش ها را به مشتاقان زیارت خانه خدا می فروشند؛ به طوری که برخی از 
افراد آگهی دهنده برای فروش فیش حج تمتع، فیش های مختلفی داشتند 
که هر کدام قیمت متفاوتی داشت و هر چه اولویت آن نزدیک تر بود، بر قیمت 
فیش افزوده می شد؛ تا جایی که فیش حج تمتع اعزام امسال، اکنون به ۱۰۰ 

میلیون تومان هم رسیده است.

قیمت فیش حج تمتع در اختیار ما نیست
سیدصادق حسینی، رییس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه قیمت فیش 
حج تمتع که در بازار عرضه می شــود، در اختیار ما نیســت، می گوید: برخی 
ممکن است فیش حج خود را که ســال ها پیش با مبلغی ودیعه گذاری در 
دست دارند، یک میلیون یا حتی ۱۰۰ میلیون تومان بفروشند. ما در این زمینه 
اختیاری نداریم. تنها اقدامی که ســازمان حج و زیارت توانسته انجام دهد، 

کنترل قیمت ها در بازار رسمی است.

سوژه

مفاد آراء
2/169 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 7285 - 1400/06/14 هيات  ســوم آقای رمضان يوسفی 
رنانی   به شناسنامه شماره 97 کدملي 1289997462  صادره اصفهان فرزند  محمد  
در ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 364/02 متر مربع از پالک 589 فرعی از 
18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  مالکيت بی بی 
جان صادقيان مورد ثبت صفحه 594 دفتر 334 امالک و يوسف يوسفی مورد ثبت 

صفحه 595 دفتر 42 امالک
رديف 2- راي شماره 13843 - 1400/11/14 هيات  دوم آقای فريدون صدری   به 
شناسنامه شماره 12915 کدملي 1283241102  صادره اصفهان فرزند  ابوالقاسم  در 
ششدانگ يک واحد دامداری متروکه  به مساحت 135/71 متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره 377 فرعی از 22   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از  مالکيت  سيد حســين مير معصومی کرمی از سند شماره 18894 مورخ 

1318/11/25 دفترخانه شماره 7 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22

م الف: 1308056  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/170 آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  5400 14006030200700 مورخ 21 / 11 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدرضا قاســمی فالورجانی فرزند مهدی بشماره شناسنامه 820 وکدملی 
1110795769 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه به مساحت 68 / 152 
مترمربع پالک 411 اصلی واقع در فالورجان خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی 
آقا وخانم سعيد وزهرا ارباب شــيرانی  محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22

م الف: 1307679 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

2/171 آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  5150 14006030200700 مورخ 03 / 11 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 

مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم زهرا توکلی گارماســه فرزند عباســعلی بشــماره شناسنامه 1323 
وکدملــی 1110865244 صــادره از فالورجان درششــدانگ يک بــاب خانه به 
مســاحت 46 / 175 مترمربع پــالک 15 اصلی واقع در فالورجــان خريداری مع 
 الواســطه ازمالک رســمی آقای کريم شــمس فالورجانی  محرزگرديده اســت 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22

م الف: 1307520 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

2/172 آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  5814 14006030200700 مورخ 26 / 12 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم عفت قاسمی فالورجانی فرزند مهدی بشماره شناسنامه 102 وکدملی 
1110746369 صادره از فالورجان درششــدانگ يک قطعه زمين بابنای احداثی 
باکاربری زراعی به مساحت 51 / 125 مترمربع پالک 411 اصلی واقع در شرودان 
فالورجان خريداری مع الواســطه ازمالک رسمی آقای ســعيدوزهرا ارباب شيرانی  
محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22

م الف: 1307674  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
2/173 آگهی مفاد آراء صادره توسط هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان مبارکه
نظر به اينکه طبق آراء صادره توسط هيأت فوق الذکر تصرفات مفروزی يا مشاعی 
افراد مشروحه ذيل به استناد اسناد مالکيت رسمی مشاعی يا قباله انتقال عادی مورد 
تأييد قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو 
روزنامه زاينده رود و اصفهان امروز چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه شــخص يا 
اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاريخ انتشار نوبت اول آگهی روزنامه 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ 
نمايند. معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمايدو گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل 
دهد. در اينصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعــی دادگاه خواهد بود .و 
چنانچه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا  معترض ، گواهی تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکيت 

بنام متصرف می نمايد. ليکن صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه 
نخواهد بود .

1- رأی شماره 14006030200903259مورخ  1400/12/17 آقای مسلم باقريان 
فرزند احمد در ششــدانگ يک باب خانه به مساحت 254/02متر مربع مجزی شده 
از پالک270فرعی از 5 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
مالک رسمی عظيم باقريان بموجب سند شماره  25759 مورخ 1351/03/08 دفتر 

3- شهرضا
2- رأی شماره 140060302009003265مورخ  1400/12/17 خانم زهره سطانی 
دهنوی فرزند علی در 4 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ يک باب خانه و باغچه ی 
متصله به مساحت1038/23متر مربع مجزی شده از پالک 1749 فرعی از 1 - اصلی 
واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکين رسمی  علی سلطانی دهنوی 
بموجب اسناد به شــماره 7883 مورخ 1333/02/16 و 7889 مورخ 1333/02/21 
دفتر 30 – شهرضا و خديجه نصوحی بموجب سند شماره 7881 مورخ 1333/02/16 

دفتر 30-شهرضا
3- رأی شــماره 140060302009003264مورخ  1400/12/17 آقای غالمرضا 
 ســلطانی فرزند علــی در 8 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يک بــاب خانه و 
باغچه ی متصله به مساحت1038/23متر مربع مجزی شده از پالک 1749 فرعی 
از 1 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکين رسمی  علی 
سلطانی دهنوی بموجب اسناد به شماره 7883 مورخ 1333/02/16 و 7889 مورخ 
1333/02/21 دفتر 30 – شهرضا و خديجه نصوحی بموجب سند شماره 7881 مورخ 

1333/02/16 دفتر 30-شهرضا
4- رأی شماره 140060302009003263مورخ  1400/12/17 آقای اکبر سلطانی 
دهنوی فرزند علی در 8 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ يک باب خانه و باغچه ی 
متصله به مساحت1038/23متر مربع مجزی شده از پالک 1749 فرعی از 1 - اصلی 
واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکين رسمی  علی سلطانی دهنوی 
بموجب اسناد به شــماره 7883 مورخ 1333/02/16 و 7889 مورخ 1333/02/21 
دفتر 30 – شهرضا و خديجه نصوحی بموجب سند شماره 7881 مورخ 1333/02/16 

دفتر 30-شهرضا
5- رأی شــماره 140060302009003266مــورخ  1400/12/17 خانم صديقه 
سلطانی دهنوی فرزند علی در 4 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ يک باب خانه و 
باغچه ی متصله به مساحت1038/23متر مربع مجزی شده از پالک 1749 فرعی 
از 1 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکين رسمی  علی 
سلطانی دهنوی بموجب اسناد به شماره 7883 مورخ 1333/02/16 و 7889 مورخ 
1333/02/21 دفتر 30 – شهرضا و خديجه نصوحی بموجب سند شماره 7881 مورخ 

1333/02/16 دفتر 30-شهرضا
6- رأی شــماره 140060302009003262مورخ  1400/12/17 آقای قاسمعلی 
سلطانی دهنوی فرزند علی در 8 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ يک باب خانه و 
باغچه ی متصله به مساحت1038/23متر مربع مجزی شده از پالک 1749 فرعی 
از 1 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکين رسمی  علی 
سلطانی دهنوی بموجب اسناد به شماره 7883 مورخ 1333/02/16 و 7889 مورخ 
1333/02/21 دفتر 30 – شهرضا و خديجه نصوحی بموجب سند شماره 7881 مورخ 

1333/02/16 دفتر 30-شهرضا
7- رأی شــماره 140060302009003260مورخ  1400/12/17 خانم اشــرف 
سلطانی دهنوی فرزند علی در 4 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ يک باب خانه و 
باغچه ی متصله به مساحت1038/23متر مربع مجزی شده از پالک 1749 فرعی 
از 1 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکين رسمی  علی 
سلطانی دهنوی بموجب اسناد به شماره 7883 مورخ 1333/02/16 و 7889 مورخ 
1333/02/21 دفتر 30 – شهرضا و خديجه نصوحی بموجب سند شماره 7881 مورخ 

1333/02/16 دفتر 30-شهرضا
8- رأی شماره 140060302009001106مورخ 1400/04/28 آقای رمضان ايرانپور 

مبارکه فرزند شعبانعلی در ششــدانگ يک باب خانه به مساحت252/76متر مربع 
مجزی شده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 
مالک رسمی رجبعلی ايرانپور بموجب سند شماره 52360 مورخ 1350/11/04 دفتر 

29-اصفهان  
9- رأی شماره 140060302009003192مورخ 1400/12/12 آقای محمدرضا 
کريمی دهنوی فرزند مرتضی در يک دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب خانه به 
مساحت201/47متر مربع مجزی شده از پالک يک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسين صالحی بموجب سند شماره 55886 

مورخ 1351/06/08 دفتر 29 - اصفهان 
10- رأی شماره 140060302009002918مورخ 1400/11/18 خانم سکينه خواجه 
مبارکهء فرزند عباس در ششدانگ يک باب مغازه به مساحت43/98متر مربع مجزی 
شــده از پالک يک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 

رسمی محمد شيخ زاده هراتی 
11- رأی شــماره 140060302009003294مــورخ 1400/12/21 آقای امين 
ضيايی فرزند مطلب در ششــدانگ يک باب مغازه و قطعه زمين محصور متصله به 
مساحت112/39متر مربع مجزی شــده از پالک 657 فرعی از 19- اصلی واقع در 

بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی امين ضيايی 
12- رأی شــماره 140060302009002097مورخ 1400/07/28 آقای منوچهر 
سليمانی شيخ آبادی فرزند مراد در ششدانگ يک باب خانه به مساحت303/78متر 
مربع مجزی شده از پالک 255 فرعی از يک - اصلی واقع در بخش8  ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رســمی احمد رياحی دهنوی بموجب سند شماره 12648 

مورخ 1365/09/30 دفتر 39 - مبارکه
13- رأی شماره 140160302009000203مورخ 1401/01/31 آقای حامد صادقی 
فرزند ابراهيم در ششدانگ يک باب کارگاه به مساحت6849/38متر مربع مجزی 
شــده از پالک 17 - اصلی واقع در بخش8  ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی ابراهيم غضنفرپور بموجب سند شماره 2092 مورخ 1329/11/18 و 6254 

مورخ 1334/12/08 دفتر 26 – اصفهان
 14- رأی شــماره 140160302009000202مورخ 1401/01/31 خانم مرضيه 
دادخواه دستجردی فرزند محمود در سه دانگ مشاع از عرصه ی ششدانگ يک درب 
باغ به مساحت845/59متر مربع مجزی شده از پالک 531 - اصلی واقع در بخش 
9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسنعلی بگی زاده دارگانی بموجب 

سند شماره 18361 مورخ 1341/12/08 دفتر 86 - اصفهان 
15- رأی شــماره 140160302009000201مــورخ 1401/01/31 خانم طاهره 
شاکری اشتيجه فرزند حسن در سه دانگ مشاع از عرصه ی ششدانگ يک درب باغ 
به مساحت845/59متر مربع مجزی شده از پالک 531 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رســمی حسنعلی بگی زاده دارگانی بموجب سند 

شماره 18361 مورخ 1341/12/08 دفتر 86 - اصفهان 
16- رأی شــماره 140160302009000205مــورخ 1401/01/31 آقــای 
مظاهــر مردانی لنجی فرزند فــرج اله در ششــدانگ يک باب خانه نيمه ســاز به 
مساحت214/25متر مربع مجزی شــده از پالک 621 فرعی از 19- اصلی واقع در 
بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی علی اکبر اسدی بموجب سند 

شماره 6917 مورخ 1332/10/18 دفتر 39 - اصفهان 
17- رأی شــماره 140160302009000205مورخ 1401/01/31 آقای حسين 
شــريفی ســرارودی فرزند عبدالرحيم در ششــدانگ يک باب خانه نيمه ساز به 
مساحت191/39متر مربع مجزی شده از پالک يک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی کاظم آقاجانيان بموجب سند شماره 6076 

مورخ 1342/06/13 دفتر 86- اصفهان 
تاريخ انتشار اول : 1401/02/07
تاريخ انتشار دوم : 1401/02/22

م الف: 1307812 مظاهر نصرالهی رييس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه

مدیرعامل انجمن تولید کنندگان محصوالت عفاف و حجاب می گوید: کســی که چادر می پوشد زیر چادر هم یک پوشش کاملی دارد و این هزینه مضاعف است. چادر 
حجاب برتر است. چرا خانم های چادری باید هزینه باالتری بپردازند تا این حجاب برتر را داشته باشند؟ چرا این عمل بانوان عزیز ما حرکتی فرهنگی و واال تلقی نمی شود 
و درباره آن تسهیل گری صورت نمی گیرد؟ اگر این حجاب شبیه سایر پوشاک است چرا یکی از بخش های نمایشگاه قرآن به بحث کاالهای حجاب و عفاف اختصاص 
می یابد و در نمایشگاه های بهاره و پاییزه این غرفه را نمی بینیم؟ این نشان می دهد که چادر با سایر کاالها فرق دارد و کاالیی فرهنگی است. من به عنوان یک تولید کننده 

و یک مسئول که بازار را رصد می کنم، می گویم که به واسطه افزایش قیمت چادر، چادری های ما ریزش کرده اند و آمار این ریزش ها هم زیاد است.
»اسدا... سلیمانی« تاکید می کند: بسیاری از خانم هایی که مشتریان خود ما یا همکاران ما بوده اند به دلیل همین گرانی چادرهایشان را برداشته اند. االن کارخانه حجاب 
شهرکرد که محصوالتش را به صورت مستقیم در سایتش عرضه می کند، قواره چادر را ۳۵۰ هزار تومان گذاشته است که حداقل ۱۰۰ هزار تومان هزینه دوخت و آماده سازی 
دارد. حاال تولید کننده، بنکدار و خرده فروش هم هر کدام می خواهند سود خودشان را روی کار بکشند و این هزینه به ۵۵۰ هزار تومان می رسد. اما برخی به مردم آدرس 
غلط می دهند و می گویند چادر ۲۵۰ هزار تومان است! زیرا می خواهند خودشان را تبرئه کنند و بگویند ما در بحث حجاب کار کردیم. در سراسر کشور نزدیک به ۲۴۰ اتحادیه 
داریم که هر کدام از آنها در یک رسته کار می کنند و هیچ کدام به شکل اختصاصی در حوزه حجاب کار نمی کنند به همین خاطر هم  سه سال پیش تقاضا دادیم تا یک رسته 

عفاف و حجاب در اتحادیه پوشاک ایجاد شود؛ اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. برای صیانت از حجاب باید از تولیدکنندگان حمایت کرد.

برترین ها: »زندگی پس از زندگی«  روایت افرادی اســت که در تجربه مرگ تقریبی، از کالبد جسم خارج شدند و عالم برزخ را درک کردند و بازگشتند. یوسف حیدری، 
روزنامه نگار روزنامه ایران نوشت: تبعات برنامه »زندگی پس از زندگی« گریبان اهدای عضو را گرفته است. وقتی دربرنامه از پزشکان نظر نمی گیرند یک تجربه گر ازسطح 
هوشیاری زیر۵ که عمال در علم پزشکی مغز مرگی است صحبت می کند و اینکه دوباره به زندگی برگشته است. نتیجه هم مقاومت خانواده ها برای اهدای عضو عزیزانی 
است که  مرگ مغزی شده اند.خانواده هایی که عزیزشان مرگ مغزی شده باوجود اینکه پزشکان تایید می کنند بیمار به زندگی برنمی گردد وعمال مرگ مغزی مساوی 
است با مرگ اما خانواده ها بااستناد به این برنامه بازهم امیددارند عزیزشان به زندگی برگردد.کاش در این برنامه تفاوت مرگ مغزی و کما به درستی برای مردم تبیین 
می شد. هر فصل از این برنامه در ۳۳ قسمت ۹۰ دقیقه ای به تهیه کنندگی  و اجرای عباس موزون در گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما تولید شده است.تا کنون سه فصل 

از »زندگی پس از زندگی« در سال های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پیش از افطار پخش شده است.

روزنامه ایران در خبری دلیل عدم افزایش قیمت نان فانتزی در خوزستان را اعالم کرد.در توضیح این خبر آمده: حذف یارانه آرد برای پخت نان فانتزی و باگت، قیمت 
این نان ها را دو و نیم تا سه برابر افزایش داد و به تبع آن قیمت ساندویچ هم در فست فودفروشی ها افزایش یافت.این افزایش، در استان خوزستان و به ویژه شهرهای 

آبادان و اهواز با تبعات دیگری هم همراه شد. در این دو شهر بسیاری از مردم و به خصوص جوانان 
به کار فروش فالفل و سمبوسه اشتغال دارند و نان باگت از مهم ترین مواد اولیه برای عرضه 
محصول آنهاست.فتوحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: برای 
تعیین قیمت نان فانتزی، جلســات متعددی با حضور دستگاه های مربوطه و اتحادیه ها 

برگزار شــده و تمام تالش مان را به کار گرفتیم تا قیمتی که تعیین می شود، بر اصناف و 
مردم فشاری وارد نکند.

قیمت های میلیونی برای حجاب برتر!

برنامه خبرساز سیما علیه اهدای عضو!

تنها استانی که ساندویچ در آن گران نشد
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معاون استاندار اصفهان: 

 ممانعت از ورود مواد مخدر
 نیازمند تکمیل چرخه  ایست و بازرسی است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری اصفهان گفت: مبادی ورودی استان و چرخه ایست و 
بازرسی استان باید کامل باشد تا بتوان جلوی ورود مواد مخدر را گرفت.محمدرضا جان نثاری در نشست 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان افزود: مبارزه بامواد مخدر تک بعدی نیست و  تنها با 
دستگیری و زندان ،مصرف مواد مخدر و ورود آن به استان کاهش پیدا نمی کند. وی با بیان اینکه  نیروی 
انتظامی در زمینه مواد مخدر تا کنون بسیاری از  نیروهای خود را از دست داده است، بیان داشت: چرخه 
پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان  معیوب است و بر سر امور محوله به مدیران باید چانه زنی 
برای مسئولیت پذیری کنیم.معاون استانداری اصفهان تاکید کرد: برای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر 
باید با غیرت اجتماعی وارد عمل شد زیرا زنان زیادی در دام اعتیاد گرفتار و در شهرها رها هستند که بومی 
اصفهان نیز نیستند.جان نثاری تاکید کرد: اصفهان باید برای افراد غیر بومی متجاهر محیطی نا امن و مورد 
تهدید باشد و افراد غیر بومی به شهر خود بازگردانده شوند.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
اصفهان به مبادی ورودی استان اصفهان اشاره کرد و گفت: برخی از دستگاه های ایکس ری در چرخه 
ایست و بازرسی با مشکل تشخیص مواجه است که این دستگاه ها باید پاسخگوی سالمت دستگاه خود 

باشند زیرا تا چرخه بازرسی کامل نشود نمی توان جلوی ورود مواد مخدر را گرفت.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان:
 ۷0 درصد متخصصان دانش بنیان 

در دانشگاه آزاد تحصیل کرده اند
رییس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان اصفهان گفت: حدود ۷۰ درصد از حوزه دانش بنیان کشور را 
متخصصان دانشگاه آزاد اسالمی تشکیل می دهند و بخشی یا تمام مدارج و فعالیت های علمی خود 
را در این دانشگاه سپری کرده اند. پیام نجفی اظهار کرد: حیات علمی ما وابسته به دانشگاه است و از 
اینکه در دانشگاه آزاد اسالمی تدریس و فعالیت علمی و پژوهشی داریم بر خود می بالیم، دانشگاه 
آزاد اسالمی با همه فراز و نشیب ها با اقتدار روی پای خود ایستاده و فرصت های امیدوارکننده زیادی 
پیش رو دارد.عضو هیئت  علمی دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان با تاکید بر توسعه و رونق فعالیت 
شرکت های دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسالمی گفت: از ایده ها و فکرهای نو که بتواند جریان علمی، 
اقتصادی و تولید را در دانشگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان متحول کند، استقبال می کنیم.نجفی، 
محور فعالیت های دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان را در سال ۱۴۰۱، حرکت شتابنده در اجرای طرح 
پویش و پایش و فعالیت های دانش بنیان برشمرد و ادامه داد: الگوی اثربخشی دانشگاه تغییر کرده 

و قطعا طی چند سال آینده الگوهای گذشته موفق نیستند.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان خبر داد:

شناسایی 5 مبتال به سرخک در استان اصفهان
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان از شناسایی ۵ مبتال به سرخک در بین مهاجران 
خارجی که به تازگی از افغانستان آمده اند خبر داد و گفت: واکسیناسیون اتباع خارجی ۹ ماهه تا ۳۰ ساله 
برای پیشگیری از شیوع سرخک در حال انجام است.رضا فدایی  اظهار کرد: بیماری سرخک تاکنون در 
بین مردم استان اصفهان مشاهده نشده، اما ۵ نفر مبتال به سرخک در استان شناسایی شدند که همه اتباع 
خارجی بودند و به تازگی از افغانستان به اصفهان آمده بودند.وی با اشاره به اینکه هم اکنون واکسیناسیون 
برای اتباع ۹ ماهه تا ۳۰ ساله در استان در حال انجام است، گفت: تیم های سیار واکسیناسیون به مناطق 
مختلف استان می روند و واکسن سرخک را به اتباع خارجی تزریق می کنند. اولویت تزریق واکسن نیز با 

کسانی است که به تازگی به ایران آمده اند.

هشدار هواشناسی نسبت به وزش طوفان در مناطق شرقی اصفهان؛

شرق درگیر طوفان می شود

در حالی که از ابتدای هفته جاری هوای  مهسا نعمتی
اصفهان در ســطح آلودگــی باالیی قرار 
داشته است کارشناسان هواشناسی اســتان برای روز های پیش رو 

طوفان و وزش بادهای شدید را پیش بینی کرده اند. 
این هشــدارها در حالی صادر می شــود که در تند باد هفته گذشــته 
در اســتان بیش از ۱2۰ میلیارد تومان خســارت ایجاد شــد. بخشی 
از این اتفاقات ناشــی از عدم آمادگی های الزم در میــان باغداران و 
شهرداری های استان و بخشی دیگر به دلیل غیر مترقبه بودن میزان 
سرعت تند باد عنوان شــد، ضمن اینکه همراه بودن گردباد با سیالب 
های بهاری بر شدت خســارت ها افزود. در همین زمینه مدیر بحران 
استانداری اصفهان با بیان اینکه سیالب های ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ماه 
خساراتی را در برخی از مناطق اســتان وارد کرد، گفت: ۵۰ کیلومتر در 
حوزه راه ها،۴۰ دهانه پل،2۵۰ واحد مسکونی و ۴۰ رشته قنات آسیب 
دیدند که در مجمــوع در تمامــی حوزه ها حدود ۱2۰ میلیــارد تومان 
خسارت را شــاهد بودیم و بالفاصله عوامل امدادی کنترل وضعیت را 

در دست گرفتند.
وی ادامه داد: در جلسه مدیریت بحران و اجرای طرح های پیشگیری 

از سیل مقرر شد اکیپ های جهاد کشاورزی در مناطق چوپانان، نایین 
و شاه ملک در خور و بیابانک حاضر شوند و قنات ها را احیا کنند و اداره 
راه هم در مناطق آسیب دیده شانه سازی و آب شستگی هارا بر طرف 
کند و یک پل در شاه ملک که نیاز به بازســازی دارد، ظرف مدت یک 

ماه آماده و نصب شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه 8۵۰ معدن 
در استان اصفهان وجود دارد که در برابر حوادث بیمه شده اند، گفت: در 
جلسه مدیریت بحران مقرر شده است، معادن اقدامات پیشگیری از 
سیل را داشته باشند و ماشین آالت آنها به جهاد کشاورزی و اداره راه 
در بازسازی مســیل ها کمک کند.وی اضافه کرد: بندهای آبخیزداری 
که در کاشــان و آران و بیدگل و نایین و خور و بیابانک وجود داشــت 
توانست سیالب های فصلی را کنترل کند و از خسارات زیاد جلوگیری 
کرد. این آمادگی ها را هفته قبل استانداری و سایر نهادهای ذی ربط 
در مناطق پر خطر اجرا کردند حال باید دید در روزهای پیش رو که باد 
شــدید پیش بینی شده اســت این اقدامات تا چه حد می تواند جلو 
بروز خسارت ها را بگیرد. بر اساس اعالم سازمان هواشناسی استان 
اصفهان، وزش طوفان و برخاســتن گرد و خاک که اخیرا آغاز شــده 

است تا اواخر وقت روز شــنبه مناطق شرقی این استان را در برخواهد 
گرفت.محمدرضا رفیعی ،کارشناس ســازمان هواشناسی استان در 
این مورد گفته اســت: طی این  مدت وزش باد، خیزش گرد وخاک، 
کاهش دید افقی، کاهش کیفیت هوا برای شرق و اکثر مناطق استان 

پیش بینی می شود.
وی گفت: شــدت این طوفان امروز و فردا برای مناطق شمال و شرق 
استان و روز شــنبه برای مناطق مرکزی، نیمه شرقی و جنوبی استان 

خواهد بود.
وی ادامه داد: بر این اســاس هشــدارهای الزم درباره  وزش باد در 
شرق و اکثر مناطق استان اعالم شــده است.کارشناس هواشناسی 
استان اصفهان با اشاره به فعالیت این سامانه در آسمان استان افزود: 
احتمال شکســتن درختان فرسوده و آسیب به ســازه های موقت و 
گلخانه ها و احتمال اختالل در مســیرهای مواصالتی در نیمه شرقی 
استان دور از انتظار نیست.وی، اطمینان از استحکام سازه های موقت 
و ساختمانی، حفاظت از صنعت کشاورزی،احتیاط به هنگام تردد در 
محورهای مواصالتی و عدم حضور افراد آســیب پذیر در محیط باز را 

مورد تاکید قرار داد.

 
شدت این طوفان امروز و فردا برای مناطق شمال و 
شرق استان و روز شنبه برای مناطق مرکزی، نیمه 

شرقی و جنوبی استان خواهد بود

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
2/174 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه اجرايي قانون تعيين 

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

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140160302253000012  مــورخ 1401/01/29 آقــای 
علی ســليميان ريزی فرزند ولی اله نســبت به ششــدانگ يــک درب باغ به 
مســاحت 2246/75 متر مربع مفــروز از پالک 321- اصلي واقــع در دورباط 
 باغبهــادران  بخش 9 ثبت اصفهان که شــخص متقاضی مالک رســمی ملک

 مزبور می باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22

 م الف: 1306968 حميد ســعيدی سرپرســت اداره ثبت اســناد و امالک
 باغبهادران 

فقدان سند مالکیت
2/175  شــماره نامــه: 140185602023000730- 1401/02/11 ســند 
مالکيت پانزده حبه مشاع باســتثنای بهای ثمنيه اعيانی آن از ششدانگ پالک 
3101/1  واقع در بخش 2 ثبت اصفهان بنام آقای ســيد حميد صولتی  در دفتر 
76 صفحه 475  سابقه ثبت و ســند داشته که طی سند شــماره 11629 مورخ 
1336/09/26 دفترخانه 83 اصفهان بنامبرده انتقال شــده اســت مالک ضمن 
درخواست صدور سند المثنی بشــماره 14003023531 مورخ 1401/01/28 
با ارائه دو برگ استشــهاد شــهود بــا رمز تصديــق 774471  و شــماره يکتا 
140002155826000519 دفترخانــه 255 اصفهان ســند مالکيت المثنی در 
اجرای ماده 120 آئين نامه قانون ثبت و تبصره های ذيل آن در شرف صدور است. 
لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در 
يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1315128  حسين زمانی 

علويجه سرپرست واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/176  شماره نامه: 140185602023000731- 1401/02/11 سند مالکيت 
پانزده حبه مشاع باســتثنای بهای ثمنيه اعيانی آن از ششدانگ پالک 3101/1  
واقع در بخش 2 ثبت اصفهان بنام آقای ســيد حميد صولتی  در دفتر 71 صفحه 
342  سابقه ثبت و سند داشته که طی سند شماره 54235 مورخ 1348/07/01 
به نامبرده انتقال شــده است و طی ســند شــماره 54235 مورخ 48/7/1 نزد 
نصرت در رهن قرار دارد  مالک ضمن درخواســت صدور ســند المثنی بشماره 
14003023531 مورخ 1401/01/28 با ارائه دو برگ استشــهاد شــهود با رمز 

تصديق 774471  و شــماره يکتــا 140002155826000519 دفترخانه 255 
اصفهان سند مالکيت المثنی در اجرای ماده 120 آئين نامه قانون ثبت و تبصره 
های ذيل آن در شرف صدور است. لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1315120  حسين زمانی علويجه سرپرســت واحد ثبتی اداره ثبت 

اسناد و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/177  شماره نامه: 140185602023000726- 1401/02/11 سند مالکيت 
پانزده حبه مشاع باســتثنای بهای ثمنيه اعيانی آن از ششدانگ پالک 3101/1  
واقع در بخش 2 ثبت اصفهان بنام آقای ســيد ابراهيم صولتی  در دفتر 6 صفحه 
490  سابقه ثبت و سند داشته که طی سند شماره 69660 مورخ 1363/02/02 
دفترخانه 15 اصفهان بالسويه به آقايان ســيد مسعود و سيد سعيد صولتی انتقال 
شده است مالک  ضمن درخواست صدور سند المثنی بشماره 14003023531 
مورخ 1400/09/23 با ارائه دو برگ استشهاد شهود با رمز تصديق 111551  و 
شــماره يکتا 139902155911001031 دفترخانه 77 اصفهان ســند مالکيت 
المثنی در اجــرای ماده 120 آئين نامــه قانون ثبت و تبصره هــای ذيل آن در 
شرف صدور اســت. لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 
آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ 
انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1315114  حسين زمانی علويجه سرپرســت واحد ثبتی اداره ثبت 

اسناد و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/178 شــماره نامه: 140085602210008735- 1400/11/04 چون آقای 
داريوش دوستی با تسليم دو برگ استشهاد شهود بشماره ترتيب 6111  و شناسه 
يکتا 140002150373000323 و رمز تصديق 476305 مورخ 1400/07/29 
تنظيمی دفترخانه 430 اصفهان مدعی مفقود شــدن ســند مالکيت دفترچه ای 
مورد ثبت صفحه 400 دفتر 77 و شــماره ثبت 12205 که به مقدار 325 ســهم 
مشاع از 43855 سهم ششدانگ پالک ثبتی 2248/1257  واقع در بخش شش 
جنوب شرق اصفهان به نام آقای سيد احمد حســينی فرزند سيد حسين  سابقه 
ثبت و ســند مالکيت دفترچه ای بشــماره چاپی 020239 دارد سپس طبق سند 
انتقال 19021 مــورخ 1386/01/19 دفترخانه 116 اصفهــان تمامت آن را به 
خانم الهام توکلی انتقال قطعی داده و از طرف خانم الهام توکلی طی سند انتقال 
17165 مورخ 1387/02/12 دفترخانه 127 اصفهان به آقای داريوش دوســتی 
و آقای اکبر نوروزی فر بطور بالســويه انتقال قطعی يافته است و نامبرده   اظهار 
داشته اند که سند مالکيت مرقوم مفقود گرديده  و درخواست صدور سند مالکيت 
المثنی ملک فوق را نموده است. لذا ســند مالکيت مذکور از درجه اعتبار ساقط و 
چنانچه جهت انجام هر گونه اقدام به آن دفترخانه ارائــه گرديد از انجام معامله 
خودداری و ســند مالکيت را جهت اعمال مقررات به اين اداره ارســال نمائيد. 
 انجام هر نوع معامله با ســند مالکيــت المثنی موکول به اســتعالم از اين اداره 

می باشــد.  لذا مراتب  به اســتناد تبصره يــک اصالحی ذيل مــاده 120 آئين 
نامه قانــون ثبت در يک نوبــت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم يــا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشــد از 
تاريــخ انتشــار ايــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تســليم و رســيد 
اخذ نمائيد تــا مراتب صورت مجلــس و اصل ســند مالکيت به ارائــه کننده 
ســند مســترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا 
در صورت اعتــراض اصل ســند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به 
 صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1315201 

ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
ابالغ اجرائیه

2/179 شماره پرونده: 140004002002000730/1 شــماره بايگانی پرونده: 
140011916 شــماره آگهی ابالغيه: 140103802002000011 بدين وسيله 
به آقای غالمرضا امينی تهرانی ، نام پدر: حســين، تاريــخ تولد: 1349/04/12 
شماره ملی: 1288861419 شماره شناسنامه: 507 به نشانی متن سند: اصفهان 
اتوبان ذوب آهن جنب پمپ بنزين کوی دســتگرد پالک 6 امکان ابالغ قانونی 
به شما ميســر نگرديد ابالغ می گردد که خانم سوســن ذوالفقاری ده عجمی، 
نام پدر: اســکندر، تاريخ تولد: 1355/05/02 ، شــماره ملی: 1930697120، 
شماره شناسنامه: 351، باســتناد سند ازدواج، شماره ســند: 7205، تاريخ سند: 
1378/04/12 ، دفترخانه صادرکننــده: دفترخانه ازدواج شــماره 10 و طالق 
شماره 98 شهر اصفهان استان اصفهان جهت )عبارتست از يکجلد قرآن مجيد 
 هديه به مبلغ يکصد هزار ريال و مبلغ دويســت و شصت و دو ريال و نيم بعنوان 
مهر الســنه حضرت زهرا )س( و تعداد يکصد و پنجاه عدد سکه بهار آزادی طال 
)يک سکه ای( مقوم به نرخ روز و مقدار شــصت مثقال طالی ساخته و پرداخته 
زرگر پســند مقوم به نرخ روز که مجموع اقالم فوق بر ذمه زوج مرقوم دين الزم 
است و عندالمطالبه بزوجه مرقومه بپردازد و رسيد معتبر دريافت نمايد( مبادرت 
به صدور اجرائيه نموده و پس از تشريفات قانونی اجرائيه صادر و پرونده اجرائی 
به شــماره 140004002002000730 در اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان 
 مطرح می باشد. لذا طبق ماده 19 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ 
می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است و فقط 
يک نوبت در روزنامه زاينــده رود چاپ اصفهان درج و منتشــر می گردد ظرف 
مدت بيســت روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غير اينصورت بدون 
 انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. 

م الف: 1315244 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/180 چون تحديد حدود ششــدانگ يک باب بنای تحتانی مشهور به کاهدان  
پالک ثبتی 4 فرعی 248 اصلی واقع در جزء   بخش يک حوزه  ثبتی خوانســار 
که طبق ســوابق و پرونده ثبتی  به نام  حسين شــاه عنايتی و محمد جمشيدی 
فرزندان حسين-  يداله  در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن 
به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز يک شنبه مورخ 1401/3/22 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی 
به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در اين آگهی در 
محل حضور يابنــد و اعتراضات مالکين يــا مجاورين مطابق مــاده 20 قانون 
 ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلــس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
تاريخ انتشــار: 1401/02/22 م الف: 1314008 اکبری رئيس ثبت اسناد و 

امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

2/181 چون تحديد حدود ششــدانگ چهار باب بنای تحتانی متصالت  پالک 
ثبتی 8 فرعی از 248 اصلــی واقع در جزء   بخش يک حوزه  ثبتی خوانســار که 

طبق ســوابق و پرونده ثبتی  به نام  حســين شــاه عنايتی و محمد جمشيدی 
فرزندان حسين-  يداله  در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن 
به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز يک شنبه مورخ 1401/3/22 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی 
به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در اين آگهی در 
محل حضور يابنــد و اعتراضات مالکين يــا مجاورين مطابق مــاده 20 قانون 
 ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلــس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
تاريخ انتشــار: 1401/02/22 م الف: 1314002 اکبری رئيس ثبت اسناد و 

امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

2/182 چون تحديد حدود ششدانگ يک باب سرای تحتانی  پالک ثبتی 6 فرعی 
از 248 اصلی واقع در جزء   بخش يک حوزه  ثبتی خوانســار که طبق ســوابق و 
پرونده ثبتی  به نام  حسين شاه عنايتی و محمد جمشيدی فرزندان حسين-  يداله  
در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک 
بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز يک شنبه مورخ 1401/3/22 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 
30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1401/02/22 م الف: 1313991 

اکبری رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

2/183 چون تحديد حدود ششدانگ يک باب سرای فوقانی  پالک ثبتی 7 فرعی 
از 248 اصلی واقع در جزء  بخش يک حوزه  ثبتی خوانســار که طبق ســوابق و 
پرونده ثبتی  به نام  حسين شاه عنايتی و محمد جمشيدی فرزندان حسين-  يداله  
در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک 
بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز يک شنبه مورخ 1401/3/22 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 
30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1401/02/22 م الف: 1314000 

اکبری رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار
تحدیدحدوداختصاصی

2/184 چون تحديدحدود ششــدانگ يکباب خانه به  پالک شماره يک فرعی 
از 3881  اصلی واقع در خور  بخش 5  حوزه ثبــت خوروبيابانک که به نام محمد 
رضا جعفری ميرآبادی فرزندغالمرضا درجريان ثبت اســت و بعلت عدم حضور 
مالک تحديد حدود عمومــی آن به عمل نيامده اينک بنا به دســتور قســمت 
اخير مــاده 15 قانون  فوق الذکــر و بر طبق تقاضای مالــک تحديدحدودملک 
مرقوم درروز ســه شــنبه مورخ 1401/03/17 ســاعت 9 صبح درمحل شروع 
 وبه عمل خواهدآمــد لذابه موجــب اين آگهی بــه مالک ومجاوريــن اخطار

می گردد که درروز وساعت مقرر درمحل حضوريابند ضمنا اعتراضات مجاورين 
وصاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاريخ تنظيــم صورتمجلس 
تحديدی بــه مــدت30 روز پذيرفته خواهدشــدوطبق تبصره 2 مــاده واحده 
قانون تعيين تکليــف پرونده های معترضی ثبت معتــرض ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره بايســتی باتقديم دادخواســت به مرجع 
 ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواســت را اخذ وبه اين اداره تســليم نمايد. 
 تاريخ انتشار:   22/ 02/ 1401 م الف: 1315434 محمد علی بيطرف  رئيس 

ثبت خوروبيابانک



باشگاه پرسپولیس:

بازیباسپاهانبدونحضورهواداراناصفهانیبرگزارمیشود
 معاون ورزشی باشــگاه پرسپولیس در مورد شــرایط برگزاری بازی پرســپولیس و سپاهان اظهار داشــت: طبق صورت جلســه ای که در بازی رفت با حضور 
 افشین پیروانی سرپرســت ما، رضا فتاحی سرپرست ســپاهان و ناظر بازی رفت امضا شــده تاکید شده که در بازی رفت و برگشــت کل ظرفیت ورزشگاه ها
  چه با حضور تماشاگر چه بدون تماشــاگر باید در اختیار تیم میزبان باشــد. با توجه به این صورتجلســه در بازی روز شــنبه از پذیرایی هواداران تیم اصفهانی

 معذور هستیم. 
محمد محمدی  تاکید کرد: نامه این صورتجلسه را در اختیار سازمان لیگ قرار داده ایم تا آنها هم در جریان باشند. این تصمیمی است که با حضور خود نماینده 
سپاهان گرفته شده است. بازی تیم های پرسپولیس و سپاهان از هفته بیست و هفتم لیگ برتر 24 اردیبهشت در ورزشگاه سیرجان برگزار می شود. طبق رای 

کمیته انضباطی دیدار رفت و برگشت دو تیم باید در شهر بی طرف برگزار شود که دیدار رفت به میزبانی سپاهان در اراک برگزار شد.

پنجشنبه22اردیبهشت10/1401شوال12/1443می2022/شماره3525

عربستانگردیاسطورهآرژانتینی
اســطوره فوتبال آرژانتین فعالیت های خود برای تبلیغ گردشگری عربســتان را آغاز کرد.وزیر 
گردشگری عربستان به صورت رسمی از امضای قراردادی با لیونل مسی، اسطوره فوتبال آرژانتین 

و عضو باشگاه پاری سن ژرمن خبر داد.
طبق گزارش های رســیده از عربستان 
مسی برای امضای قرارداد همکاری با 
سعودی ها مبلغی نجومی به جیب زده 
و قرار است به عنوان ســفیر عربستان 
در حوزه گردشگری فعالیت کند.مسی 
فعالیت های خــود را با حضور در مکان 
های تاریخی و تفریجی شــهر ساحلی 
جده آغاز کــرد. دارنــده 7 توپ طالی 
بهترین بازیکن جهان بــا حضور مکان 

های تاریخی این شــهر تبلیغش را برای ســعودی ها آغاز کرد.به نظر می رسد عربستان قرارداد 
همکاری بلندمدت با مســی امضا کرده تا گردشــگران زیادی را به این کشور جذب کند. مالکیت 
قطری باشگاه پاری ســن ژرمن هم تاثیر زیادی در امضای قرارداد همکاری سعودی ها با مسی 

داشت.

ژاوی: 

سهامتیازمهمرابهدستآوردیم
سرمربی آبی اناری ها از پیروزی برابر سلتاویگو خوشــحال است. او به ستایش از عثمان دمبله 
پرداخت.بارسلونا در هفته سی و ششــم رقابت های اللیگا به مصاف سلتاویگو رفت و توانست با 
نتیجه ســه بر یک به پیروزی دست پیدا کند.ژاوی بعد از بازی گفت: ســه امتیاز مهم را به دست 
آوردیم البته باید تاکید کنم که در نیمه نخست بازی خوبی را به نمایش نگذاشتیم. باید بهتر از این 
ظاهر شد. هنوز مشکالتی داریم که باید برطرف شود. نیاز به صبر و آرامش بیشتری داریم. سهمیه 
لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرده ایم اما هنوز نایب قهرمانی ما قطعی نشده است. وی ادامه داد: 
هدف من در این بازی این بود که بازیسازی را از عقب آغاز کنیم و به همین خاطر ریکی بویگ را به 
میدان فرستادم. تیم غائبان بزرگی دارد. پیکه، پدری وبوسکتس را در اختیار نداریم با این حال 
باید ادامه داد. دمبله در بازی برابر سلتاویگو درخشید و دو پاس گل داد. ژاوی درباره این بازیکن 
گفت: دمبله یک بار دیگر توانایی های خود را نشان داد. او نه تنها پاس گل می دهد بلکه در گلزنی 
هم به تیم کمک کرده است. دمبله، کوتاهی نمی کند و نهایت تالش خود را برای موفقیت تیم انجام 

می دهد و این همان چیزی است که ما از او می خواهیم.
 

واکنش»کلوپ«بهبردارزشمندلیورپول
ســرمربی قرمزها در مورد حضور هافبک برزیلی تیمش مقابل چلسی خوش بین است. یورگن 
کلوپ پس از برد 2-۱ لیورپول در خانه استون ویال، از سختی کار در مواجهه با تیم استیون جرارد 
گفت. لیورپول با این برد و با انجام یک بازی بیشتر، در صدر جدول هم امتیاز منچسترسیتی شد. 
ســرمربی لیورپول در مصاحبه پس از بازی گفت: به نظرم آسان برنده شدن میسر نیست. آن ها 
تیم بسیار با کیفیتی هستند. تمامی حرکات شان باعث شد تحت فشــار قرار بگیریم. ما شرایط 
خاص خودمان را داریم و برای برنده شدن در یک بازی خارج از خانه، باید فضاهایی را در اختیار 
حریف قرار داد. آن ها واقعا خوب کار کردند؛ ما برای جا افتادن در بازی به فرصت نیاز داشــتیم و 
قبل از این که این اتفاق بیفتد، حســاب کار ۱-۱ بود. نمی توانم بیش از این به عملکرد تیم افتخار 

کنم. این عملکردی بسیار قابل توجه در اواسط ماه می بود. 

نقدیبرجوابهاییککلمهایوبیخطرعادلفردوسیپور؛

برای خود هم مپسند

خبرآنالین:مجری و گزارشگر محبوب تلویزیون هنوز هم تصمیم ندارد تا درباره اتفاقات مربوط 
به کنار گذاشــته شدن و یا احتمال برگشــتنش به رســانه ملی صحبتی کند.عادل فردوسی 
پور زمانی که برنامه ۹۰ را اجرا می کرد، از اهالی فوتبال توقع داشــت تــا در کمال صداقت و 
 صراحت در برنامه حاضر شوند و پاسخ هایی کامل و جامع به سوال های مطرح شده توسط

 او بدهند.
 این رویه بسیار رویه پسندیده و قابل دفاعی از ســوی مجری یکی از چالشی ترین برنامه 
های تلویزیون بود و همین رویکرد باعث می شــد تا بســیاری از حقایق و پشت پرده های 

فوتبال ایران در برنامه دوشنبه شب عادل افشا شوند.
حال اما حدود سه سال اســت که فردوسی پور از شبکه سه رانده شــده و دیگر خبری از 
برنامه ۹۰ نیست. در این میان، عادل هرکجا که حضور پیدا می کند، اگر خبرنگاری آن جا 
حضور داشته باشد، از او درباره احتمال حضور دوباره اش در تلویزیون برای اجرا یا گزارش 

فوتبال سوال می کند.
عادل این مسئله را به خوبی می داند و با علم به این موضوع در مناسبت هایی مختلف نظیر 

مسابقات فوتبال تیم رســانه، اکران فیلم های ســینمایی و... حاضر به گفت و گو با 
خبرنگاران می شــود؛ اما وقتی از او درباره همان مســئله مهمی که همه 

انتظارش را دارند پرســش می کنند، سعی می کند با خنده و شوخی 
و گفتن جوابی نظیر»دیگه چه خبر؟« بحث را به انحراف بکشاند.

این که عادل فردوســی پور ترجیح بدهد سیاســت ســکوت در 
خصوص اتفاقات شبکه سه پیشه کند، حق طبیعی اوست اما بد 
نیست این نکته را به محبوب ترین چهره سالیان اخیر تلویزیون 
یادآور شــد این گونه پاســخ های یک کلمــه ای و غیرمرتبط با 
موضوع، شــاید در ابتــدا کمی بــرای مخاطبان و هــواداران او 
جذاب بود، اما تکرار چندباره آن توسط عادل، دیگر آن جذابیت 
و دلنشینی همیشگی را ندارد و بیشــتر این مسئله را در ذهن 
متبادر می کند که فردوســی پور به هر بهانه ای در حال حاضر 
دوست دارد که ســوژه ســوال خبرنگاران شــود ولو این که 
خودش می داند قرار نیست به ســواالت مهم و کلیدی آن ها 

جوابی بدهد. 
عادل احتماال دوست دارد هر چند وقت یک بار با چنین شیوه 

بی خطری نام خود را در اذهان و خبرگزاری ها و افکار عمومی زنده نگه دارد تا از آفت فراموش 
شدن در فضای پرغوغای رسانه مصون بماند.

اتخاذ این شــیوه هم مثل همان سیاســت سکوت، حق 
طبیعی عادل اســت و از این نظر هیچ خرده ای بر او 
نمی توان گرفت؛ اما می توان این سوال را مطرح کرد 
که اگر مهمانان برنامه اش، در پاســخ به ســواالت 
مهم او، خنده ای می کردند و پاسخ می دادند:»چه 
خبر؟« خــود او در جایگاه مجــری و مخاطب چه 

احساسی پیدا می کرد؟

سوژه

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس:

»وحیدامیری«بهجامجهانیمیرسد
مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس از بهبود مصدومیت وحید امیری تا جام جهانی 2۰22 قطر 
خبر داد.مصطفی لشگری گفت: پزشک معالج امیری اعالم کرد که او قطعا می تواند در جام جهانی 
بازی کند. امیری پس از مرخص شدن از بیمارســتان نزدیک ۳ تا 4 ماه دوران نقاهت را پشت سر 
می گذارد.وی در بازی با تیم ملی کره جنوبی در مسابقات مقدماتی جام جهانی دچار مصدومیت شد 
و بعد از آن به  اردوی پرسپولیس برگشت و  یک کمیته پزشکی تشکیل شد و پزشکان اعالم کردند 
که آسیب دیدگی این بازیکن به حدی نیست که نیاز به عمل جراحی داشته باشد و با فیزیوتراپی و 
آب درمانی طول درمان خود را سپری کرد. البته دیسک کمر امیری در بازی با ذوب، دچار پارگی شد 

و به تشخیص پزشک باید عمل جراحی کند.
 

»رامینرضاییان«راهمینامروزاخراجکنید!
بهروز سلطانی، پیشکسوت پرسپولیس در خصوص رفتار رامین رضاییان بعد از تعویض مقابل ذوب 
آهن گفت: اصال درست نبود و کار بسیار اشتباهی کرد. مگر پرسپولیس تیم محالت است که بازیکن 
به خودش اجازه چنین کاری بدهد. بازیکن تحت هر شرایطی باید مطیع کادرفنی باشد. وقتی تابلوی 
تعویض باال رفت باید سریع بدود و از زمین خارج شود. باز خدا پدر کریم را بیامرزد  که یک تشری به 
او زد. این آقا که بسیار هم افت کرده و ضعیف کار می کند انگار یادش رفته در چه تیمی بازی می کند و 
چه بازیکنان بزرگی در این تیم بازی کرده اند. من اگر مسئولیتی داشتم و یا جای یحیی بودم، قطعا 

همین االن رضاییان را اخراج می کردم تا درس عبرتی برای بقیه شود.
 

اقدامبیسابقه»ساکتالهامی«عاملاخراجششد!
باشگاه نساجی با ساکت الهامی، ســرمربی خود قطع همکاری کرد. در اطالعیه این باشگاه آمده 
است: به اطالع هواداران فهیم نساجی می رساند هیئت مدیره باشگاه ضمن احترام به بیش از یک 
ســال همکاری نزدیک با آقای ســاکت الهامی به مرحله قطع همکاری با ایشان رسیده است. در 
این مدت باشگاه تالش کرد نهایت همکاری با آقای الهامی را به عمل آورده و تا حد امکان به وظیفه 
خود در قبال وی جامه عمل بپوشاند؛ اما بنا به دالیلی که باشــگاه ترجیح می دهد از ذکر جزئیات 
آنها خودداری کند، زمان جدایی از ایشان فرا رسیده است. در این باره تا این حد بسنده می کنیم که 
مشارالیه پس از دیدار مقابل مس و شکست در این مســابقه در رختکن اقدام به رفتاری کرده اند 
که هرگز در تاریخ باشگاه سابقه نداشته است. مسائلی که ذکر مجدد آنها مایه وهن باشگاه بزرگ 
نساجی و هواداران بی نظیر آن  خواهد شد.بنابراین ضمن تشکر از آقای الهامی، خداحافظی چندباره 
ایشان با بازیکنان و خودداری از برگزاری و برنامه ریزی جلســه تمرینی را به منزله استعفای وی 

قلمداد کرده و با ایشان قطع همکاری می شود.
 

حملهدوبارههواداراناستقاللبه»یحیی«وفدراسیونفوتبال!
سرمربی پرسپولیس که دوران محرومیت خود را سپری می کند با وجود اینکه اصال به خاطر تقابل با 
داور دربی از همراهی قرمز ها محروم شده باز هم دست از اعتراض بر نمی دارد و هیجان مسابقه باعث 
شده بود تا در پایان دوباره نسبت به شــکل قضاوت داور معترض باشد. رفتار یحیی گل محمدی با 
واکنش تند هواداران استقالل در فضای مجازی مواجه شد و آنها به شدت علیه سرمربی پرسپولیس 
موضع گرفتند و مدعی شدند یحیی می خواهد با چنین کارهایی فضای قضاوت داوران در هفته های 
آینده را تحت تاثیر قرار بدهد. استقاللی ها همچنین فدراسیون را هم مورد انتقاد قرار دادند و می گویند 
اگر سرمربی پرســپولیس با یک محرومیت قاطع مواجه می شــد دیگر دوباره به خودش جرأت 

نمی داد پس از پایان بازی داخل به زمین بیاید و این گونه اعتراض کند. 

مستطیل سبز

یک اتفاق عجیب؛ 

بازیکنپرسپولیس
یکهواداررازیرگرفت!

در روزهای قبل اتفاق عجیبی در حاشیه تمرین 
تیم فوتبال پرسپولیس رخ داد که خوشبختانه 
به خیر گذشت و حادثه تلخی به وقوع نپیوست.
محل تمرینات تیم پرســپولیس در ورزشگاه 
شهید کاظمی است که این ورزشگاه در اتوبان 
آزادگان قرار دارد که عبور و مرور در آن تا حدودی 
سخت اســت. با وجود همین شرایط سخت 
اما هر روز تعدادی از هواداران مقابل در ورودی 
این ورزشــگاه حاضر می شــوند تا با مربیان و 
بازیکنان محبوب خود عکسی به یادگار بگیرند 
یا اینکه بتوانند لحظاتی با آنها صحبت کنند. این 
در حالی اســت که طی دو سال اخیر و به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا اجازه ورود هواداران به 
داخل استادیوم داده نشد؛ هر چند با وجود کم 
شدن این همه گیری، همچنان هواداران اجازه 
حضور در ورزشگاه شهید کاظمی برای تماشای 
تمرینات تیم محبوب خود را ندارند.این موضوع 
باعث شــده تا هواداران پرسپولیس در شرایط 
خطرناکی بیرون در ورزشگاه و در حاشیه اتوبان 
منتظر مالقات با ستاره های محبوب خود باشند 
که البته متاســفانه یک حادثه تلخ در روزهای 
قبــل رخ داد.یکــی از بازیکنان پرســپولیس 
)نامش محفوظ است(، در زمان ورود به داخل 
ورزشگاه شهید کاظمی با اتومبیل خود به یکی 
از هواداران برخورد می کند و اصطالحا او را زیر 
می گیرد! این هــوادار که بیرون در ورزشــگاه 
شهید کاظمی حضور داشت متاسفانه از ناحیه 
سر دچار شکستگی شد به طوری که افراد حاضر 
مقابل در ورودی ورزشگاه شهید کاظمی و برخی 
از افراد حراست این ورزشگاه به کمک او رفتند. 
خوشبختانه شــدت جراحات این فرد خیلی 
جدی نبود و مشخص شــد که شکستگی سر 
او، سطحی است. این بازیکن البته به دلجویی 
از این هوادار پرداخت و اعالم کرد اگر هزینه ای 
برای درمان باشــد حتما آن را می پردازد.با این 
همه حضــور هواداران در این منطقه همیشــه 
خطرناک بوده و بهتر اســت مسئوالن باشگاه 
پرســپولیس طرحی در خصوص ساماندهی 

وضعیت هواداران در این منطقه پیاده کنند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

گواردیوالوتوتی
بایکلباس!

پپ گواردیوال، سرمربی اسپانیایی 
منچسترسیتی همیشه به تمجید 
از توتی پرداخــت و او را یکی از 
اسطوره های فوتبال دنیا معرفی 
کرده است. نکته جالب توجه این 
است که پپ 7 ماه در رم توپ زد 
و در این مدت در کنــار توتی به 

میدان رفت.

رییس کمیته ملی المپیک اعالم کرد که با وجود مجوز 
ادامه فعالیت در سمتش باقی نمی ماند.رضا صالحی 
امیری، رییس کمیته ملی المپیک در نشست خبری 
خود اظهار داشت: در ابتدای کار ما بودجه کمیته 44 
میلیارد بود که ۳۸ درصد آن را تخصیص داده بودند، 
اما اکنون بودجه کمیته بیش از ۳2۰ میلیارد است و 
۱۰۰ درصد بودجه را تخصیص داده ایم. در سال ۱4۰۰ 
بودجه فدراســیون ها بین ۱2۰ تا 22۰ درصد افزایش 
داشت. میانگین افزایش بودجه در سال ۱4۰۰ برای 
ورزش قهرمانی نسبت به بودجه مصوب ۱۵۸ درصد 
افزایش داشــته اســت.کمیته ملی المپیک سال 

گذشــته ۱۰۰ درصد تعهدات خود را انجام و اعتبارات 
فدراسیون ها را پرداخت کرد. به عالوه برخی از آن ها 
خارج از تعهدات، مبالغی پرداخت شــد. امســال 
نیز ۳2 میلیــارد تومان به 4۶ فدراســیون پرداخت 
شد.صالحی امیری در مورد بازنشستگی خود گفت: 
تاریخ بازنشستگی من بر اساس ۳۵ سال خدمت 
۱۵ تیر خواهد بود و ماده ۱۹ اساسنامه مجمع می گوید 
ریاســت کمیته افتخاری اســت و شغل محسوب 
نمی شود. به لحاظ سابقه ایثارگری ۳۵ سال سابقه 
و ۶۵ سال سن را مطرح می کنند و االن من در سن 
۶۱ سالگی هستم؛ بنابراین امکان فعالیت تا 4 سال 

آینده را دارم، اما چنین تصمیمی ندارم و کرســی را 
به فرد شایسته ای خواهم سپرد.در روز های گذشته 
بحث بازنشستگی رضا صالحی امیری، رییس کمیته 
ملی المپیک از اول اردیبهشــت بسیار پر بحث بوده 
است. صالحی امیری قبال هم اعالم کرده بود که زمان 
بازنشستگی او اکنون نیست و چند ماه دیگر موعد 

قانونی بازنشستگی اش فرا می رسد.

رییس کمیته ملی المپیک:

کرسیریاستکمیتهملیالمپیکرا
بهفردشایستهایمیسپارم
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رییس مرکز پژوهش های شــورای اســامی شهر 
اصفهان گفت: رویداد خدمات اپلیکیشن »اصفهانما« 
برای گردشگران در عمل به تازگی شروع شده و پایانی 
برای آن نخواهد بود و زیرساختی است که می تواند 
هدیه اصفهان به گردشگران این شهر در آینده باشد.

مصطفی نباتی نژاد در خصوص خدمات اپلیکیشن 
» اصفهانما« برای گردشــگران، اظهار کرد: آنچه در 
سیاست های دوره ششم شورای شهر اصفهان اعام 
شــده این بوده اســت که خدمات جامع به صورت 

الکترونیک و در بستر »آی تی«خطاب به شهروندان و 
گردشگران تجمیع و تفکیک شود.وی با بیان اینکه دو 
اپلیکیشن با دو نگاه متفاوت خدمات الزم را به افراد 
ارائه می دهد، ادامه داد: » اصفهانم« یک اپلیکیشن 
با نگاه گردشگری و »اصفهان من« یک اپلیکیشن با 
نگاه شهروندی است. در »اصفهانما« تمام خدماتی 
که مد نظر گردشگر است، وجود دارد، حتی گردشگر 
می تواند به صورت الکترونیکی ســوغات خرید کند 
که این موارد نیازمند توســعه است و این مسیر نیز 
ادامــه خواهــد یافت.رییس مرکــز پژوهش های 
شورای اسامی شــهر اصفهان تصریح کرد: مطابق 
گزارش های اعام شــده تاکنون حدود ۵۰ هزار نفر 
این برنامه را دانلود کرده اند و قطعا توسعه این مسیر 

اتفاق خواهد افتاد، باید تعــداد متقاضیان افزایش 
یابد و مشکلی در این بخش وجود ندارد.وی با تاکید 
بر اینکه با توسعه این مسیر در آینده هر گردشگری 
که به اصفهان می آید یا در شهر خود ساکن است با 
اپلیکیشن »اصفهانما« به رویدادهایی که در اصفهان 
وجود دارد، دعوت خواهد شــد، گفت: برای مثال در 
مناسبت های مختلف می توان این دعوت را انجام داد 
و تخفیف هایی برای گردشگران در نظر گرفته شود.

نباتی نژاد خاطرنشان کرد: این رویداد در عمل به تازگی 
شروع شده و پایانی برای آن نخواهد بود و هدیه شهر 
اصفهان به گردشگران است. ابعاد فنی این برنامه نیز 
بیشتر مورد بررسی و ارزیابی حوزه ها در شهرداری قرار 

خواهد گرفت و این برنامه توسعه می یابد.

عضو شورای شهر تاکید کرد:

»اصفهانما« هدیه اصفهان به گردشگران

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری:

450 هزار نفر در اصفهان حاشیه نشین هستند
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهان با اشاره به سکونت ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار 
نفر در مناطق حاشیه نشــین اصفهان، ســه راهبرد اصلی برای مداخــات اجتماعی در محات 
حاشیه ای و کم برخوردار را تشریح کرد.

مسعود مهدویان فر در گفت وگو با ایسنا، 
حاشیه نشــینی را یکی از مســائل مهم 
اجتماعی در اســتان اصفهان برشمرد و 
اظهار کرد: در مورد آمار و ارقام رســمی 
حاشیه نشــینان در اســتان اصفهــان 
اعداد مختلفــی بیان می شــود، اما بر 
اســاس آمار حداقلی که مــورد اجماع 
کارشناســان اســت، ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار 
نفــر در ســکونتگاه های غیررســمی و 
محیط های حاشیه ای شــهر اصفهان زندگی می کنند.وی، ارتقای سبک زندگی حاشیه نشینان و 
منزلت اجتماعی محاتی که مشمول سکونتگاه های غیررســمی است را از دغدغه هایی دانست 
که در اســتان اصفهان همواره مدنظر بوده و گفت: در این راستا ســه راهبرد اساسی برای ارتقای 
ســطح زندگی مردم در محات کمتر برخوردار وجود دارد. راهبرد اول تقویت جوامع محلی است، 
به طوری که امروز آخرین نسخه های علمی، تاکید بر توانمندســازی جوامع محلی دارند، به این 
معنا که مردم یک محله، نخبــگان و افراد صاحب نفوذ در محات را شناســایی کنیم، بین آن ها 
هماهنگی ایجاد کنیم و ضمن توانمندسازی مردم برای آشنایی با مسائل، احصای نظام مسائل 
 اجتماعی در محات و اولویت بندی مســائل در محــات، مردم و نخبگان را برای حل مســائل 

توانمند کنیم.
وی افزود: امروز با محاتی در استان اصفهان مواجه هســتیم که دستگاه های اجرایی، نهادهای 
مردمی و مدنی و ســازمان های مردم نهاد خیریه ای و  غیر خیریه ای در آن ها مشــغول فعالیت 
هســتند، اما فعالیت هایی که در حال انجام اســت گاهی هماهنگی الزم را ندارد، یا خنثی کننده 
فعالیت همدیگر اســت و در حداقل حالت، برآیند مشــترک و هم جهتی ندارد، بنابراین راهبرد 
دومی که وجود دارد این اســت که بتوانیم ظرفیت هــای مردمی را با تحقق فعالیت شــبکه ای، 
هم افزایی کنیم. پس راهبرد دوم همگرایــی و هم افزایی بین ســازمان های مردم نهاد در جهت 
 خدمت رسانی بهتر به مردم محات حاشیه ای و کمتر برخوردار در عرصه مداخات اجتماعی در این

 محات است.
مهدویان فر در مورد مهاجران خارجی در مناطق حاشــیه اصفهان نیز گفت: اداره کل اتباع و امور 
مهاجرین خارجی استانداری اصفهان متکفل شناســایی، ساماندهی و صدور کارت های هویتی 
برای اتباع خارجی اســت. در حال حاضر طرحی برای شناسایی و ســاماندهی اتباع و مهاجرین 
خارجی در استان در دست اجراست. بعد از شناسایی اولیه و صدور اسناد هویتی برای کسانی که 
تمایل به اقامت در کشور و استان ما را دارند، سازمان دهی این افراد، ارائه خدمات به آن ها و لزوم 
رعایت ضوابط و مقررات جهت سکونت و استقرار اتباع در سطح استان و لزوم اتخاذ برنامه های 

فرهنگی به صورت مشترک ازجمله مواردی است که باید اتفاق بیفتد.
وی خاطرنشان کرد: متاســفانه با وجود خدمات فراوانی که در طول ســال های متعدد به اتباع 
و مهاجران خارجی ارائه شــده، به ویژه اتباعی که از کشور افغانستان در اســتان اصفهان حضور 
دارند، گاهی چون زمینه ها و قرابت های فرهنگی موجود تقویت نشده، نتوانسته شرایط مطلوبی 
برای زندگی بهتر این افــراد در ایران و کاهش تنش های ناشــی از حضور افغان ها در کشــور ما 
 ایجاد کند، بنابراین لزوم برنامه ریزی مشــترک برای اقدامات در این عرصه، یکی از برنامه های

 ماست.

خبر روزخبر خوان

 اصفهان از رییس جمهور 
چه می خواهد؟

ابراهیمی: آیین نامه 
استخدامی شهرداری ها 

تعیین تکلیف شود
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهردار اصفهان گفت: در حوزه این معاونت دو 
موضوع تعیین تکلیف کریدور علم و فناوری 
اصفهان و آیین نامه استخدامی شهرداری ها 

مطالبات جدی از ریاست جمهوری است.
ســعید ابراهیمی اظهار کــرد: اصفهان برای 
تبدیل شــدن به قطب علم و فناوری باید با 
حمایت ملــی دارای کریدور علــم و فناوری 
شود که البته دستاوردهای آن فراتر از اصفهان 
خواهد بود و می توانــد در چند نقطه مرکزی 
و جنوب کشــور اثرگذار باشــد.وی تصریح 
کرد: اصفهان ظرفیت هــای علمی و فناوری 
باالیی دارد که از جمله آنها می توان به وجود 
چند دانشــگاه بزرگ مادر، شهرک علمی و 
تحقیقاتی و بیش از سه میلیون نفر دانشجو 
در این استان اشاره کرد.معاون برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انســانی شهردار اصفهان با 
بیان اینکه در این کان شهر شرکت ها، صنایع 
و ســازمان های موثر وجود دارند که به نوعی 
فرصتی برای تست محصوالت دانش بنیان به 
شمار می رود، اما این ظرفیت ها باید به صورت 
شبکه باشد، افزود: باید شبکه ای از بازیگران 
در حوزه علم و فناوری را تشــکیل دهیم تا از 
یک سو مباحث تامین منابع مالی و سرمایه 
خطرپذیر تامین شود و از سوی دیگر تقاضای 
موثر و بــازار جدی برای محصــوالت ایجاد 
شود، همچنین زیرســاخت های اطاعاتی 
و ارتباطاتی در این شــبکه تامیــن و تقویت 
شــود و فارغ التحصیان و نخبــگان به آن 
ورود کنند و گروه یا شــرکت تشکیل دهند؛ 
با مجموع این عناصر در کنار هم شبکه ای از 
عواملی خواهیم داشــت که منجر به توسعه 
دانش بنیان می شود.وی تاکید کرد: کریدور 
علم و فناوری اصفهــان در مرحله مطالعات 
و اسناد محقق شده است، اما باید در مرحله 
عملیاتی مدیر پروژه آن فعال و بودجه و اعتبار 

مورد نیاز نیز برای آن در نظر گرفته شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از استقرار ایستگاه موقت آموزش شهروندی با موضوع مدیریت پسماند در محور چهارباغ خبر داد.غامرضا 
ساکتی اظهار کرد: همزمان با هفته سامت، سازمان مدیریت پسماند با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، اداره کل آموزش وپرورش، دانشگاه 
علوم پزشکی و سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، ایستگاه موقت آموزشی را با عنوان »نقش مدیریت صحیح پسماند در ارتقای سامت شهروندان« راه اندازی کرد.

وی با بیان اینکه در ایستگاه نقش مدیریت صحیح پسماند در ارتقای سامت شهروندان، آموزش های مرتبط با موضوع مدیریت پسماند توسط کارشناسان سازمان 
به شهروندان ارائه می شود، افزود: این ایستگاه موقت، کاربرد آموزشی و فرهنگی دارد و از هفدهم تا بیست وسوم اردیبهشت ماه در ضلع شرقی گذر فرهنگی چهارباغ 
دایر است و عاوه بر حضور کارشناسان سازمان پسماند و ارائه محصوالت آموزشی، جعبه های ایمن مخصوص ذخیره سازی پسماندهایی همچون تیغ، النست تست 
قند خون و سرسرنگ ها همراه با بروشورهای اطاع رسانی در زمینه خطرات ناشی از این پســماندها به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می گیرد.مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: از ابتدای هفته جاری برنامه های آموزشی هفته سامت با حضور کارشناسان آموزش این سازمان در 

مدارس شهر اصفهان آغاز شده است که با توجه به استقبال خوب مدارس از موضوعات آموزشی، این قبیل برنامه ها در هفته های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

استقرار ایستگاه موقت آموزش شهروندی در چهارباغ

اولین جلسه شورای 
راهبری بازنگری 
برنامه راهبردی 
اصفهان 1405

اولیــن جلســه شــورای راهبری 
بازنگری برنامــه راهبردی اصفهان 
۱۴۰۵ با موضوع بحث و تبادل نظر 
پیرامون فرآینــد بازنگری برنامه و 
همچنین تدوین چشم انداز ۱۴۲۰ 

بیستم اردیبهشت ماه برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

اصفهان در انتظار »رییسی« با لیستی از بحران ها و مشکالت روی میز؛

از آب تا خاک

رییس جمهور قرار است به اصفهان  پریا پارسادوست 
بیایــد. تاریــخ دقیــق این ســفر 
مشخص نیست اما گفته می شود نصف جهان در روزهای آینده، 

میزبان »ابراهیم رییسی« خواهد بود.
ســال 96 انتخابات در اصفهان با رقابتی تنگاتنگ میان رییسی و 
روحانی پیش رفت و درنهایت براساس آمار اعام شده، آمار رای 
حسن روحانی اندکی باالتر از ابراهیم رییسی بود.)به عنوان مثال در 
برخی شهرستان های اصفهان مثل خمینی شهر، گفته شد اختاف 

آرا  کمتر از یک دهم درصد بود!(
روحانــی۱،39۱،۲33 و رییســی۱،۰38،63۵ رای از اصفهانی ها 
گرفتند و درنهایت هم روحانی توانســت برای باردوم به پاســتور 

راه پیدا  کند. 
در انتخابات ۱۴۰۰، سه میلیون و 63۴ هزار و ۱۱۴ نفر اصفهانی واجد 
شرایط رای دادن بودند که از این تعداد، یک میلیون و ۵9۲ هزار از 
مردم نصف جهان پای صندوق هــای رای رفتند و در انتخاباتی که 
البته ابراهیم رییسی حداقل روی کاغذ از پیش برنده آن بود و رقیب 

سرسختی هم نداشت؛ آرای خود را به صندوق انداختند. 
درمجموع مشــارکت حــدود ۴۴ درصدی بــرای اصفهانی ها در 
انتخابات سال گذشته ثبت شــد و البته آمار دقیقی از میزان آرای 

اصفهانی ها به کاندیداهای ریاســت جمهوری و بــه ویژه ابراهیم 
رییسی منتشــر نشــد. برخی اخبار کلی حکایت از این داشت که 
به عنوان مثال مردم آذربایجان شرقی بیشترین رای را به رییس 
دولت سیزدهم داده اند.) 66.۷ درصد از آرای ریاست جمهوری در 
آذربایجان شرقی متعلق به رییســی بود که باالترین میزان رای در 
کشور در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری محسوب می شد.(

اصفهانی های همیشــه پای کار، در برهه های مختلف و حساس 
از تاریخ کشــور، همیشــه نقش تعیین کننده و گاهی سرنوشت 

ساز داشته اند. در انتخابات ریاســت جمهوری سال 8۴، محمود 
احمدی نژاد در مرحله اول بیشترین رای را از قم و اصفهان آورد. در 

واقع رای مردم این دو شهر بود که او را به مرحله دوم رساند.
در انتخابات سال 88، به گفته رييس وقت ستاد انتخابات استان 
مشــارکت 89 درصدی مردم اســتان اصفهــان در دهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوری را شــاهد بودیم و »احمدی نژاد« در 
جريان يک رقابت سنگين موفق به کسب 68درصد آرای اصفهانی 
ها شد. همان سال، نظرسنجی های پیش از انتخابات نیز نشان می 
داد که احمدی نژاد احتماال با رای باال از ســوی اصفهانی ها مواجه 
خواهد شد. این اتفاق در سال 9۲ برای »حسن روحانی« هم تکرار 
شد. در خرداد 96، جمع آرای مأخوذه از اصفهان، يك ميليون و ۱6 
هزار و ۱9۲ رای بود که از میان این تعداد رای، حسن روحانی با 6۱۱ 
هزار و ۱96 رای حائز بيشترين آرا ) 6۰ درصد(  شد و ابراهیم رییسی 

هم با 3۵6 هزار و ۱۷۷ رای حدود 3۵ درصد آرا را به دست آورد.
سال ۱۴۰۰ همان طور که اشاره شد، آمار دقیقی از میزان رای اصفهانی 
ها به ابراهیم رییسی منتشر نشد اما به هرحال، می شد از شواهد 
و قرائن حدس زد رییس دولت ســیزدهم در نصــف جهان، رای 
خوبی داشته است و حاال رییسی اولین بار در مقام رییس جمهور 
به اصفهان سفر می کند. به اصفهانی که در انبوهی از مشکات غرق 
شده و غوطه ور است. اصفهانی که همیشه نقش »تعیین کننده« در 
کشور و در بزنگاه های حساس داشته و حاال خود نیاز به تصمیمات 
سرنوشت ساز برای حیات و بقا دارد. نیازمند عزم ملی و نگاه ملی 

مسئوالن کشور است تا از این بزنگاه و پیچ سخت عبور کند. 
این روزها مسئوالن اصفهانی در گفت و گو با رسانه ها، از انتظارات 
مردم این استان سخن می گویند. انتظاراتی که برای حل و فصل 
مشــکات اصفهان دارند. اظهارات درباه ایــن انتظارات متفاوت 
است اما برخی ســرفصل های مشــترک دارد: مثل »آب«، مثل 
»فرونشست« و مثل »آلودگی«. سه بحران جدی که اصفهان با آن 
روبروســت و از رییس جمهور انتظار می رود حداقل مثل قبلی ها 

فقط وعده ندهد و در عمل کاری کند. 
اصفهانی ها هنوز از احمدی نژاد برای بذل و بخشش بدون منطق و 
سخنان هیجان زده در استان های همجوار درباره زاینده رود شاکی 
هستند. از رییس دولت اصاحات هم شبیه همین دلخوری را دارند 
و خب البته درباره حسن روحانی کا حرفی نیست چون اصوال کاری 

نکرد و قدمی برنداشت که حداقل بشود او را نقد کرد!
مسئله آب و خشکسالی برای اصفهان تبدیل به مسئله ای حیاتی 
شــده اســت. در جریان اعتراضات اصفهانی ها در بستر رودخانه 

خشــک زاینده رود، تمام مســئوالن بسیج شــدند و قول دادند 
مشکل زاینده رود را حل می کنند؛ اما هنوز در عمل اتفاقی نیفتاده و 
مناقشه های قبلی بر سر طرح ها و پروژه های آبی همچنان بر مدار 

و قرار قبل می چرخد و هیچ اتفاقی نمی افتد. 

زاینده رود را برای خوش گذرانی نمی خواهیم
رییس کمیســیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسامی 
شهر اصفهان می گوید: خیلی ها تصور می کنند ما از زاینده رود برای 
خوش گذرانی استفاده می کنیم در حالی که زاینده رود یک جریان 
تاریخی اســت و اگر این رودخانه زنده نباشد، پدیده فرونشست 

زمین بیش از این اصفهان را گرفتار و تهدید می کند.
مجید نادراالصلی این سخنان را با اشاره به سفر قریب الوقوع رییس 
جمهور به اصفهان بیان کرده و می گوید: در این ســفر، حقابه ها و 

کنترل مصارف غیرواقعی را از وی خواستار هستیم.

»زاینده رود«؛ در صدر تمام مطالبات
ابوالفضل قربانی، نایب رییس شــورای اســامی شهر اصفهان 

هم با اشــاره به تدوین پیشــنهادات شــورای ششــم شهر در 
رابطه با مشــکات شــهر اصفهان و مطالبات مردم برای ارائه به 
رییس جمهور، می گوید: شهر اصفهان یکی از شهرهای بسیار مهم 
بین کان شهرهاست و قطعا سفر ریاست جمهوری در این خصوص 
حائز اهمیت اســت. در آینده ای نزدیک سفر ریاست جمهوری به 
اصفهان اتفاق می افتد و شــورای اسامی شهر اصفهان و اعضای 
آن به این نتیجه رسیده اند که پیشنهاداتی را به وی داشته باشند، 
دلیل این تصمیم این بوده که مدیریت شهری تسلط کامل نسبت 
به مشکات و مســائل شــهر اصفهان دارد. به طور یقین شورای 
ششــم اصفهان بهتر از هر مجموعه دیگری می تواند مشــکات 
شهروندان را به گوش ریاست جمهوری برساند، در حال حاضر این 
پیشنهادات به صورت مکتوب آماده شده است تا با گذراندن مسیر 
اداری پیگیری های الزم در این بخش به آسانی انجام شود. این 
برنامه به عنوان ضرورت و وظیفه ای برای اعضای شورای اسامی 
شهر است تا به عنوان نمایندگان شــهروندان پیگیر مطالبات آنها 
از دولت برای بهبود وضعیت شهر اصفهان باشیم.به گفته قربانی، 
یک نامه 3۰ بندی در شورای ششم اصفهان تدوین شده و در این 
نامه 3۰ بندی به مسائل متعددی اشاره شده است به شکلی که 
در هر بند آن به یک موضوع مهم مربوط به شهر اصفهان پرداخته 
شده اســت، آنچه که در این نامه 3۰ بندی ذکر شده درخواست 
از ریاســت جمهوری و هیئت دولت بوده برای اینکه سازمان ها و 
وزارتخانه ها در ارتباط با مسئولیت هایی که در شهر اصفهان برعهده 
آنهاســت، موظف شوند اهتمام بیشتری داشــته باشند.قربانی 
تاکید مــی کند که در صدر تمــام مطالبات، جــاری بودن دائمی 
زاینده رود مطرح است و می گوید: موضوع فرونشست زمین نیز 

در اصفهان مطرح اســت و این اتفاق در آینده تهدید بسیار مهمی 
برای شهر و شهروندان اصفهان خواهد بود و تمام بناهای تاریخی 
را تحت تاثیر قرار می دهد. در حال حاضر بحث پروژه های ملی در 
شهر و اســتان اصفهان در حال انجام است، تسریع در ورود چهار 
رام قطار شــهری در برنامه ریزی ها وجود دارد، زیرا چهار رام قطار 
در کشور چین ســاخته شده اســت و باید مقدمات انتقال آن به 

کشور فراهم شود.

پراکنده کاری ممنوع، فقط زاینده رود
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس اما می گوید در خصوص 
مصوبات ســفر رییس جمهور باید از پراکنده کاری پرهیز شــود و 
مهم ترین اولویت استان اصفهان یعنی زاینده رود را به صورت جدی 

دنبال کنیم؛ زیرا در غیر این صورت به نتیجه ای نخواهیم رسید.
طغیانی این را هم گفته که هنوز تاریخ دقیقی در خصوص ســفر 
رییسی به اصفهان مشخص نیست و فقط اعام شده که این سفر 

در اواخر اردیبهشت ماه انجام خواهد شد.

پروژه های کالن حمل ونقل اصفهــان، نیازمند مصوبات 
ملی است

معــاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان نیــز دغدغه های 
حمل و نقلی این اســتان را مدنظر قرار داده و می گوید: در ســفر 
ریاست جمهوری به اصفهان، خواســتار تخصیص بودجه ملی به 
پنج پروژه کان شهری هســتیم. حسین حق شناس، اختصاص 
ردیف اعتباری از ردیف های ملی کشور، نوسازی ناوگان حمل ونقل 
همگانی و وسایل برقی را عامل کاهش آلودگی هوا در شهر اصفهان 
می داند و یادآور می شــود: بــا توجه به اینکه اصفهــان در ردیف 
آلوده ترین کان شهر ایران قرار گرفته اســت و با انواع بیماری ها و 
مشکات زیست محیطی مواجه شده، توسعه حمل ونقل برقی یک 
ضرورت است. به گفته حق شناس، تکمیل خط دو قطار شهری این 
کان شهر با مســاعدت و حمایت مالی دولت از محل درآمدهای 

عمومی و بودجه های تهاتر نفت امکان پذیر است.
وخاصه یک اصفهان در انتظار رییس جمهوری است که نه از ۱۴۰۰ 
که از همان انتخابات 96 قول عدالت محوری و محرومیت زدایی 
و نگاه عادالنه به تمام مردم و شهرها و استان ها را داشته و حاال در 
این روزها که دولت مدعی جراحی بزرگ اقتصادی است و مردم 
نیز به لحاظ معیشتی در شرایط خوبی به سر نمی برند، قرار است به 
اصفهان سفر کند. به اصفهانی که در انبوهی از بحران ها غرق شده و 
غوطه وراست. رییسی می تواند فرشته نجات اصفهان باشد یا شبیه 
رییس جمهور قبلی، این استان همیشه معیِن ایران را با همان نگاه 
»برخوردار« به حال خود رها می کند تا در مشــکات بی شمارش 
دست و پا بزند؟ آن قدر دست و پا بزند که روزی برسد که از اصفهان، 

جز نام و خاطره ای باقی نماند! امید که اینچنین نباشد. 

خیلی ها تصور می کنند ما از زاینده رود برای 
خوش گذرانی استفاده می کنیم در حالی که 
زاینده رود یک جریان تاریخی است و اگر این 
رودخانه زنده نباشد، پدیده فرونشست زمین 

بیش از این اصفهان را گرفتار و تهدید می کند



   

مرکز بهداشت استان اصفهان به عنوان مرجع ناظر در سراسر استان به صورت 
شبانه روزی کیفیت، سالمت و بهداشت آب شــرب را مورد بررسی و کنترل 
قرار مــی دهد.مدیر مرکز پایش و نظــارت بر کیفیــت آب و فاضالب آبفای 
استان اصفهان با اشــاره به شــایعاتی مبنی بر آلودگی آب شرب اصفهان که  
روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده و منجر به نگرانی هم استانی های 
محترم شده است، گفت : ســالمت آب شــرب مورد تایید مرکز بهداشت و 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم اســتان است و  مردم به هیچ  عنوان نگران 

سالمت آب شرب نباشند.فهیمه امیری با تاکید بر سالمت آب شرب مصرفی 
استان اصفهان گفت: کلرسنجی به صورت روزانه و نمونه برداری میکروبی و 
شیمیایی  به صورت ماهیانه و سالیانه از شبکه آب کلیه شهرها و روستاهای 
استان توسط مراکز بهداشت در استان انجام می گیرد و مرکز بهداشت استان 
اصفهان به عنوان مرجع ناظر در سراسر استان به صورت شبانه روزی کیفیت، 
سالمت و بهداشت آب شرب را مورد بررسی و کنترل قرار می دهد.وی تاکید 
کرد: آب شرب اصفهان کامال سالم و بهداشــتی است  و به محض ورود  آب 
خام به تصفیه خانه آب باباشــیخعلی، که جزو بزرگ ترین و پیشرفته ترین 
تصفیه خانه های خاورمیانه محســوب می شــود ، به منظور حذف آالینده 
ها،کلیه  فرآیندهای فیزیکی، شــیمیایی و گندزدایی بر روی آب خام انجام 
شــده و مورد تصفیه کامل قرار می گیرد.امیری خاطرنشان کرد: کلیه عوامل 
میکروبی، شــیمیایی و آالینده ها در بدو ورود از طریق فرآیندهای فیزیکی ،  
انعقاد و لخته سازی، ته نشــینی و گندزدایی از  آب حذف می شوند و آب به 

صورت کامال سالم و بهداشتی در اختیار مردم قرار می گیرد. 
مدیر مرکز پایش و نظــارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفای اســتان اصفهان 
افزود: تصفیه خانه آب باباشیخعلی مجهز به سیستم ازن زنی به عنوان یکی 
از پیشرفته ترین روش ها برای گندزدایی آب شرب است و در انتهای فرآیند 
تصفیه، برای حفظ کلر باقی مانده در شــبکه آب شرب و جلوگیری از آلودگی 

ثانویه، مجددا با کلر گندزدایی می شود.

رییس اداره راه وشهرسازی کاشان از آغاز عملیات اجرایی پروژه مشارکتی اتصال 
محور دلیجان- اردهال، اردهال-کاشــان و  بلعکس خبر داد.مجتبی آراســته 
اظهار کرد: بنابر تاکیدات وپیگیری های مدیر کل راه وشهرسازی استان اصفهان 
و هماهنگی مسئولین حوزه کاشان مبنی بر اجرای پروژه اتصال محور کاشان به 
دلیجان، کلنگ عملیات اجرایی این محور با حضور فرماندارکاشان، ائمه جمعه 

کاشان و اردهال به زمین زده شد.  
وی اذعان داشت: این پروژه به طول تقریبی سه کیلومتر بوده که از روستای بهار 
آغاز و پس از عبور ازاراضی منطقه اردهال به محور اردهال دلیجان متصل می شود.  
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان با بیان اینکه احداث این محور از 
مطالبات مردمی این شهرستان درسنوات قبل بوده است، گفت: مهم ترین هدف 
اجرای این طرح کاهش ترافیک به ویژه در ایام  قالی شویان و مذهبی، افزایش 
ایمنی و امنیت سفر زائرین است.وی یادآور شــد: با اجرای این پروژه و پس از  
هدایت خودروهای سنگین حامل سنگ و خودروهای ترافیکی به شکل مجزا  به 
خارج از حریم منطقه مسکونی و زیارتی عالوه بر رفع مشکالت زیست محیطی، 
آلودگی های صوتی و معضالت ترافیکی به شدت کاهش می یابد. آراسته بیان 

داشت: برای اجرای این پروژه بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال تامین شده است و  انجام 
پروژه در طرح مصوب جامع حضرت سلطان علی بن امام محمدباقر )ع( پیش 
بینی و مراتب اجرا پس از تصویب در کمیسیون تلفیق امور زیربنایی شهرستان 
کاشان، مجوزهای کمیسیون های مربوطه استانی رانیز اخذ کرده است.  وی ادامه 
داد: برای اجرای کل پروژه مشکل آزادسازی اراضی درگیر در حوزه منابع طبیعی و 
کشاورزی باال دستی در ضلع شمال غربی آستان مقدس با پیگیری هیئت امنا، 
حوزه راه و شهرسازی کاشان واداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مرتفع شد.   
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان با بیان اینکه اولویت اول ارتقای 
منطقه اردهال )محور اردهال به دلیجان( است، ابراز امیدواری کرد تا با همکاری 
وپیگیری های هیئت امنای آستان ســلطانعلی )ع( و مسئولین مرتبط و خیر، 
بتوان این پروژه را تا نوروز ســال ۱۴۰۲ به اتمام رساند و بار ترافیکی شهر زیارتی 
اردهال در این واریانت حادثه خیز کاهش یابد.   وی عنــوان کرد: پیش از آغاز 
عملیات اجرایی این محور  نقشه مطالعاتی کامل شامل احجام و برآورد نقشه 
مسیر، توسط مشاورین تحت نظارت اداره کل راه وشهرسازی استان و شهرستان 

کاشان با اعتبار ۵۰۰ میلیون ریال تامین و تهیه شد.

مجری طرح  ملی راه آهن اصفهان - شــهرکرد گفت: استان های اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری از طریق راه آهن سراســری به هم متصل می شوند 
و بر این اســاس عملیات اجرایی ایســتگاه راه آهن شــهرکرد بــه عنوان 
 مهم ترین بخش ســاختمانی این پروژه در ســفر آتی رییــس جمهور آغاز 

خواهد شد.
علیرضا صلواتی افزود:این پروژه  با هدف اتصال مرکز اســتان چهارمحال و 
بختیاری به شبکه ریلی سراســری و بین المللی اجرایی  شده است  و طبق 
برنامه ریزی انجام شده ، عملیات احداث  ایستگاه شهرکرد در سفر رییس 

جمهور آغاز می شود.
وی درباره آغاز عملیات اجرایی ایســتگاه راه آهن شهر کرد ، گفت: با سرعت 
گرفتن اجرای پروژه راه آهن اصفهان- شهرکرد، عملیات اجرایی مهم ترین 
قسمت ساختمانی آن یعنی ایستگاه شــهرکرد نیز با سفررییس جمهور به 

شهرکرد آغاز می شود.
وی با اشــاره به مزایای طرح ملی راه آهن شــهرکرد – اصفهان اضافه کرد: 
اتصال استان چهارمحال و بختیاری به شــبکه ریلی کشور، دسترسی مرکز 
اســتان چهارمحال و بختیاری به ظرفیت های اقتصــادی و تجاری، اتصال 
صنایع بزرگ منطقه سفیددشت به ظرفیت های ریلی، کاهش ترافیک بین 
اســتان های چهارمحال و بختیاری و اصفهــان، محرومیت زدایی و رویکرد 
توسعه متوازن در استان های مرکزی کشور، توسعه ظرفیت های گردشگری 

اســتان زیبای چهارمحال و بختیاری، بهبود و توسعه شبکه ترابری و حمل 
و نقل ایمن مسافری و باری، کاهش تصادفات و تلفات جاده ای در استان 
چهارمحال و بختیاری،کاهش مصرف سوخت و انرژی و تکمیل کریدور ریلی 

اصفهان- اهواز از مهم ترین مزایای اجرای این طرح است.
مجری طرح ملی راه آهن اصفهان- شــهرکرد درباره مشــخصات ایستگاه 
شهرکرد گفت: با جانمایی جدید و برنامه ریزی های انجام شده، این ایستگاه  
در محدوده ای ۲۱ هکتاری، به مساحت چهار هزار متر مربع زیربنا و با بیش 
از یک هزار میلیارد تومان اعتبار آغاز و شــامل قســمت های مختلف فنی و 
اداری از جمله پست برق، ساختمان سوزنبانی، ساختمان پلیس، پارکینگ 
اتوبوس و سواری و ... می شــود که با احداث آن، شهرکرد بیست و سومین 

مرکز استانی است که به شبکه ریلی سراسری متصل خواهد شد.
وی  با اشاره به خط ریلی شــهرکرد- اصفهان بیان کرد: این مسیر ریلی در 
قالب ۴ قطعه  اجرایی با طول ۹۰ کیلومتر آغاز شــده که یک قطعه در استان 
اصفهان و ســه قطعه دیگر در اســتان چهارمحال و بختیاری قــرار دارد که 
ایستگاه حسن آباد شــهر مبارکه مبدأ و ایستگاه شــهرکرد در شمال شرقی 

این شهر مقصد آن است.
 صلواتی در ارتباط با بازدهی این پروژه تصریح کرد: برآورد می شــود تنها در 
سال نخست بهره برداری از این مسیر ریلی، ۷۰۰ هزار نفر مسافر و ۳ میلیون 

و نیم تن بار از طریق این شبکه ریلی جابه جا شود.

نمایشگاه اسناد کودکان لهستانی در مسیر سفر به اصفهان با عنوان »به سوی 
امید« در گالری گلســتان عمارت تاریخی سعدی گشــایش یافت.به گزارش 
اداره ارتباطات معاونت فرهنگی شــهرداری اصفهــان، هفته فرهنگی اصفهان 
که از ۱۳ اردیبهشــت ماه و با ویژه برنامه های معاونت فرهنگی شهرداری آغاز 
شد، در حالی در نوزدهمین روز اردیبهشــت به  کار خود پایان داد که گشایش 
نمایشگاه اسناد کودکان لهستانی در مسیر سفر به اصفهان با عنوان »به سوی 
امید« در گالری گلستان عمارت تاریخی سعدی یکی از برنامه های این هفته 
بود.حاال درست زمانی که 8۰ سال از ورود پناهجویان بی پناه لهستانی آواره از 
جنگ جهانی دوم به خاک ایران و اصفهان می گذرد، عمارت ســعدی میزبان 
مهمانانی ویژه از جمله شهردار اصفهان، وزیر امور خارجه لهستان، سفیر لهستان 
در ایران و هیئت همراه شد و لهســتانی ها و اصفهانی ها دوباره گردهم آمدند تا 
این دوستی تاریخی را با مرور اسناد ســفر کودکان لهستانی به مقصد اصفهان 

یادآوری و مرور کنند.
علی  قاسم زاده، شهردار اصفهان در ابتدای مراسم افتتاحیه نمایشگاه »به سوی 
امید« با بیان اینکه ارتباط ایران و لهستان و به ویژه اصفهان و لهستان به حدود 
۵۰۰ سال پیش برمی گردد، اظهار داشت: با وجود فراز و نشیب های فراوان در 
این روابط، همواره خاطرات خوب فراوانی از یکدیگر در ذهن مردم دو کشــور 
وجود دارد. مرور این خاطرات تلخ و شیرین نوید می دهد که می توانیم در آینده 

خالق خاطرات خوبی برای یکدیگر باشیم.

اصفهان همواره پناهگاه مظلومان بوده است
وی با ابراز خرسندی از میزبانی از هیئت لهستانی ادامه داد: از فرهنگ ایرانی 
و فرهنگ دینی خود آموخته ایم که بر غم کسی نیفزاییم و از طرف دیگر، هرجا 
می توانیم از غــم دیگران بکاهیــم. اصفهانی ها مردمی مهمان نواز هســتند و 
این شــهر همواره پناهگاه مردمی بوده که مورد ظلم و تعدی قرار می گرفتند و 
هرکسی به شهر ما قدم گذاشته مورد احترام و استقبال قرار گرفته و بهترین ها 
را برای او مهیا کرده ایم، به خصوص اگر احســاس غریبگی داشــته باشــد؛ 
همان طور که اصفهان 8۰ سال پیش بهترین ها را برای کودکان لهستانی فراهم 
کرد، افتخار این را داشتیم که پنج ســال میزبان حدود ۲۵۰۰ کودک لهستانی 
 و بهترین مأمن بــرای کودکان پناهنده لهســتانی باشــیم و همــواره به این 

خدمت می بالیم.
قاســم زاده با بیان اینکه آرزوی ایرانیان به عنوان ملتی که رنج جنگ را تحمل 
کرده اند این است که هیچگاه جنگی در دنیا اتفاق نیفتد، گفت: هرچند این امر 

اجتناب ناپذیر به نظر می رســد، اما تالش می کنیم پیام صلح و دوســتی را به 
همه دنیا برسانیم. اگر ناخواسته درگیر اتفاقات تلخی شدیم، تالش می کنیم 
در کنار آن اتفاقات تلخ، زیبایی ها و خوبی ها را رویش دهیم.شــهردار اصفهان 
تاکید کرد: تجربه مشترک اصفهان و لهســتان می تواند تجربه ای قابل انتشار 

برای تمام ملت ها باشد.

کمک های سخاوتمندانه ایرانیان، جان هزاران لهستانی را نجات داد
بیگنیو رائو، وزیر امور خارجه لهســتان نیز در این مراسم، نمایشگاه »به سوی 
امید« را بازگوکننده داستان ۱۲۰ هزار لهستانی دانست که در طول جنگ جهانی 
دوم به ایران آمدند.وی ادامه داد: این داســتان هم در ایران و هم در لهستان 
به خوبی شناخته  شــده است. کمک های ســخاوتمندانه ایرانیان جان هزاران 
لهســتانی را نجات داد؛ لهســتانی هایی که پس از ســپری کردن دو سال در 
اردوگاه های کار اجباری شوروی از نظر جســمی خسته شده بودند.رائو با بیان 
اینکه این نمایشگاه تنها برای برای زنده نگه داشتن خاطره آن اتفاقات نیست، 
افزود: آنچه به همان اندازه اهمیت دارد این اســت که تاریخچه ای گسترده تر 

از آن نشان داده شود.
  روایت هــای موجود درخصــوص جنگ جهانــی دوم اغلب به نشــان دادن
 تصویری از دو اردوگاه به ویژه متحدین و متفقین که علیه یکدیگر می جنگیدند، 
 محدود می شــود که این واقعیت مهــم را نادیده می گیرد کــه هیتلر در طول
  دو ســال اول با اســتالین متحد بود وجنگ جهانی دوم با تهاجم مشــترک
  آلمان و شــوروی به لهســتان آغاز شــد و این اشــغالگران شــوروی بودند

  کــه میلیون ها لهســتانی را به ســیبری و آســیای مرکــزی تبعیــد کردند؛ 
 جایی کــه ده ها هزار نفر بر اثر گرســنگی و شــرایط زندگی غیرانســانی جان 

خود را از دست دادند.
وزیر امور خارجه لهســتان گفت: تنها پس از حمله آلمــان نازی به متحد خود 
شوروی در سال ۱۹۴۱ بود که بازماندگان لهستانی از اردوگاه های کار اجباری آزاد 
شدند تا لشکرهای نظامی تشــکیل دهند و در کنار ارتش شوروی بجنگند، اما 
آموزش نظامی آنها به دلیل کمبود شدید غذا، دارو و لباس باید متوقف می شد. 
ژنرال »والدیســالف آندرس« که فرماندهی ارتش لهستان را بر عهده داشت، 
چاره ای نداشــت جز اینکه مردمش را به ایران بفرســتد و بعدها به نیروهای 
متفقین در خاورمیانه بپیوندد. این تخلیه نیرو در ماه های آوریل و اوت ۱۹۴۲ 
صورت گرفت. در کل حدود ۱۲۰ هزار نفر وارد ایران شــدند و این تعداد شامل 

۲۰ هزار کودک بود.

اصفهان؛ شهر کودکان لهستانی
وی با بیان اینکه بخش اصلی این نمایشــگاه حاوی اطالعاتی اجمالی درباره 
زندگی لهستانی ها در ایران اســت، اظهار داشــت: اصفهان به »شهر کودکان 
لهستانی« معروف شــد، چرا که میزبان بیش از ۲۵۰۰ کودک لهستانی بود که 
اکثرا یتیم بودند؛ اما توانستند به مدرســه بازگردند و با همساالن خود دوست 
شوند.رائو با بیان اینکه تا سال ۱۹۴۵ بیشتر لهســتانی ها ایران را ترک کردند، 
افزود: تنها تعداد کمی از آنها به خانه بازگشتند. با پایان جنگ، سربازان ژنرال 
آندرس از سوی کشورهای جماهیر شوروی دشمن محسوب می شدند، بنابراین 
باید دوباره سرپناهی می یافتند. بیشتر آنها به استرالیا، کانادا، مکزیک، نیوزیلند 
و بریتانیا  رفتند. امروز افتخار مالقات با ســفیران این کشورها را پیدا کرده ام و 
موقعیت مناسبی است که دوباره بابت مهمان نوازی 8۰ سال پیش کشورهای 

شما نسبت به لهستانی ها صمیمانه قدردانی کنیم.

 وزیر امور خارجه لهســتان با اشــاره بــه تصمیم لهســتانی ها بــرای ماندن
  در ایران اضافــه کرد: آنها در ایران خانواده تشــکیل داده انــد و امروز مفتخر
  هســتم که به برخــی از نوادگان شــان خوش آمــد بگویم و به خاطــر گرامی

  داشــتن میراث لهستانی شــان و حفظ خاطــره آن اتفاقات گذشــته از آنها 
تشکر کنم.

وی با بیان اینکه حفظ خاطره تجربیات گذشــته نیز اهمیــت دارد، گفت: این 
خاطرات بازگوکننده جایگاه امروزی لهســتان و چیزی است که لهستان از آن 
حمایت می کند. این تجربه ها و نــه تعصبات بر انتخاب و درک ما از زمان حال 
تاثیرگذار است. امروز جنگ در اوکراین بار دیگر شهادت می دهد که این درس 
تاریخی همچنان کامال معتبر اســت و دوباره، وحدت و همبستگی فوق العاده  
بین المللی را در پاســخ به نفرت و خشــونت شاهد هســتیم و امیدوارم این 

موضوع، تجربه ای سازنده برای نسل حاضر و نسل های آینده باشد.

کیفیت و سالمت آب شرب اصفهان مورد تایید مرکز بهداشت استان است؛

مردم نگران نباشند

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان  خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی پروژه اتصال محور اردهال 
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چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ
رتبه: ۳    ضریب کیفی روزنامه: ۴۵

 به گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری اصفهــان، محمدعلــی احمدی
  فرمانــدار اصفهــان در مراســم تجلیل از اعضای برتر شــوراهای اســامی 
 روســتاهای شهرســتان، با بیــان اینکه پرداختــن به شهرســتان اصفهان
  ضرورتــی ویژه برای اســتان اســت، اظهار داشــت: بســیاری از مصادیق
  و موضوعاتــی کــه در جلســات بــه اینجانــب منتقل مــی شــود و یا در

 بازدیدهای میدانی مشاهده می کنیم بیانگر وجود این مسائل در سطح کان 
استان و کشور است که بایســتی پیرامون آنها برنامه ریزی و اقدام مقتضی 
انجام دهیم.فرماندار اصفهان افزود: مسائل و مشکات انباشته شده ای وجود 
دارد که ضروری است با همکاری بین بخشــی در راستای رفع آنها بکوشیم.

احمدی تصریح کرد: ترویج و تقویت فرهنگ همدلی، هم افزایی و مشارکت 
در روستاها، محله ها و شهرها بستر ساز رفع بسیاری از آسیب ها و مشکات 
موجود اســت.وی بر لزوم وحدت و همدلی بین اعضای شوراهای اسامی 
تاکید کرد و گفت: اعضای شوراهای اسامی بایستی با یکدیگر متحد و همراه 

بوده و کارنامه روشنی از آنها در انظار و اذهان مردم نمایان باشد.
احمدی افزود: اعضای شــوراهای اســامی بایــد در مســئولیت محوله، 
خــود را در برابــر خداونــد متعــال پاســخگو بداننــد و در مســیر خدمت 
صادقانــه بــه مــردم از هیــچ کوششــی دریــغ نکنند.فرمانــدار اصفهان 
 بــا بیــان اینکــه شهرســتان اصفهــان دارای یــک بخــش شــامل

  ۹۰ روســتا و ۷۹ دهیــاری اســت که در مقایســه بــا دیگر شهرســتان ها
  دارای تراکم جمعیت و به مراتب مشــکات بیشــتری اســت، عنوان کرد:
 ان شــاء ا… با همکاری نمایندگان محترم مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسامی، تدابیر مدیران ارشد استان و با استفاده از ظرفیت های خوب موجود 
در شهرســتان بتوانیم در راستای برطرف کردن مشــکات موجود گام های 
موثری برداریم.گفتنی اســت؛ طی مراســمی با حضور فرماندار اصفهان،  از 

اعضای برتر شوراهای اسامی روستاهای شهرستان تجلیل شد.

 با حضور فرماندار اصفهان، از اعضای برتر 
شوراهای اسالمی روستاهای شهرستان تجلیل شد

جناب آاقی میثم دماحی
انتخاب شایسته جنابعالی  هب عنوان دمری کل تعاون، کار و رافه اجتماعی استان اصفهان  را صمیماهن تبریک و تهنیت رعض رکده و رجای 
واثق داریم تعهد و کارآدمی اهی ربجسته شما نویدبخش دستیابی ره هچ بیشتر این اداره هب قله اهی رفیع پیشرفت و توسعه باشد.از خداوند 

متعال موفقیت روز ازفون شما را رد نیل هب اهداف مورد نظر آرزومندیم.
روزانهم زاینده رود
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