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اعتراف تلخ درباره مرگ توله یوزهای »ایران«؛ 

وقتی بلد نیستیم، کمک هم نمی گیریم

معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد؛
جزییات آزادراه 12 هزار میلیاردی شیراز –اصفهان

7

خطر ازدواج اجباری با توجه به باال رفتن آمار تعداد مجردان در کشور هر روز بیشتر می شود؛

ازدواج در وقت اضافه

 مسئول واحد نجات در ارتفاع  و
کوهستان آتش نشانی اصفهان خبر داد:

 کاهش صددرصدی
  حوادث فوتی کوه صفه 

در فروردین ماه

رشد ۷.85 درصدی 
 فوتی های استان 

اصفهان در سال 1400

مدیرعامل یک شرکت نوآور در عرصه 
صنایع دستی:

ظرفیت  استفاده از ضایعات 
معدنی برای تولید صنایع 
دستی در اصفهان باالست
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3
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استاندار اصفهان:
  اعطای اختیار موثر بانک ملی 

به استان ها محقق شود
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اجرای پروژه احیای مادی های ناژوان

بحران خام فروشی مواد معدنی

اصفهان در جایگاه سوم تولید مواد معدنی قرار دارد، اما این مواد اغلب به 
صورت خام به خارج از کشور صادر می شود؛

رنا
 ای

س:
عک

  کنگره شهدای طالب و روحانی 
 استان اصفهان در گلستان

 شهدا برگزارشد؛

به یاد صف شکناِن 
عباپوش

پیام رهبر انقالب اسالمی به فعاالن 
حوزه جمعیت با تاکید بر جوان 

شدن نیروی انسانی کشور:

تالش برای افزایش نسل 
و حمایت از خانواده از 
ضروری ترین فرائض و 
سیاستی حیاتی است

با سالم به همه کسانی که دلسوزانه و عاقبت اندیشانه به فعالیت در حوزه 
جمعیت روی آورده اند و با تشکر از مسئوالنی که در مجلس و دولت به 
چاره جویی برای نجات کشور از آینده هولناک پیری جمعیت می پردازند، 
بار دیگر تاکید می کنم که تالش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و 
حمایت از خانواده، یکی از ضروری ترین فرائض مسئوالن و آحاد مردم است. این فریضه 
درباره افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگ ساز، تاکید بیشتر می یابد. این یک سیاست حیاتی 
برای آینده بلندمدت کشور عزیز ماست. کاوش های صادقانه علمی نشان داده است که این 
سیاست را می توان با پرهیز از همه آسیب های محتمل یا موهوم پیش برد و آینده کشور را 
از آن بهره مند ساخت. به دست اندرکاران این حسنه ماندگار توصیه می کنم که در کنار تدابیر 
قانونی و امثال آن، به فرهنگ سازی در فضای عمومی و نیز در نظام بهداشتی اهمیت دهند. 

توفیقات همگان را از خداوند متعال مسالت می کنم.

جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
مدیریت روابط عمومی و اطالع رسانی
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         9 بازیکن سپاهان در انتظار مذاکره با باشگاه؛

6        چهار ستاره خبرساز



وزیر آمریکایی:

نمی توانیم اموال روسیه را مصادره کنیم
»جانت یلن« وزیر خزانه داری آمریکا می گوید واشنگتن اختیار قانونی برای توقیف دارایی های 
بانک مرکزی روسیه را که به دلیل تهاجم این کشــور به اوکراین مسدود شده، ندارد.یلن توضیح 
داد: »گفت وگو با شرکای آمریکا درباره یافتن راه هایی برای پرداخت هزینه بازسازی اوکراین پس 

از جنگی که توسط روسیه به راه افتاده، در حال انجام است«.
به نوشــته خبرگزاری »رویترز«، وی اظهار داشــت: »این احتمال وجود دارد که مجوز ویژه اعطا 
شده به روســیه برای پرداخت به دارندگان اوراق قرضه آمریکایی تمدید شود و مقامات روسیه 
فرصتی کوتاهی را برای جلوگیری از اولین بدهی خارجی خود از زمان انقالب روسیه در سال ۱۹۱۷ 
ایجاد کنند«.وزیر خزانه داری آمریکا ادامه داد: »من فکر می کنم بسیار طبیعی است که با توجه 
به ویرانی های عظیم در اوکراین و هزینه های هنگفت بازســازی که آنها با آن مواجه خواهند شد، 
ما به روسیه کمک می کنیم تا حداقل بخشــی از هزینه ای را که در این رابطه وجود دارد، پرداخت 
کنیم«.به نوشته رویترز، برخی از مقامات اروپایی از توقیف ۳۰۰ میلیارد دالر از دارایی های ارزی 
بانک مرکزی روسیه توسط اتحادیه اروپا، آمریکا و ســایر متحدان که به دلیل تحریم ها مسدود 

شده بودند، حمایت کرده اند. 

کمک مالی ۶۰۰ میلیون دالری ژاپن به اوکراین 
به گزارش رویترز، کیشیدا با تاکید بر حمایت همه جانبه توکیو از کی یف، خاطرنشان کرد: ژاپن در 
کنار اوکراین ایستاده است.پیش تر ژاپن به عنوان یکی از اعضای گروه هفت خواستار اعطای وام 
به ارزش ۳۰۰ میلیون دالر به اوکراین شده بود.در تاریخ ۲۷ اردیبهشت سال جاری، ژاپن و اوکراین 
قرارداد وام بانکی به ارزش ۱۰۰ میلیون دالر امضا کردند که بخشــی از بســته ۳۰۰ میلیون دالری 
حمایتی ژاپن از اوکراین به دلیل حمله نظامی روسیه به این کشور است.به گزارش پایگاه خبری 
»ان اچ کی« ژاپن، مراســم امضای توافق نامه وام بانکی ۱۰۰ میلیون دالری میان ژاپن و اوکراین 
به شکل مجازی برگزار شــد. تاناکا آکی هیکو، رییس آژانس همکاری بین الملل ژاپن در توکیو 
همزمان با »سرگئی مارچنکو« وزیر دارایی اوکراین در کی یف این قرارداد را امضا کردند.»تاناکا 
آکی هیکو« حمله نظامی روسیه به اوکراین را بحران انســانی و به عنوان بزرگ ترین تهدید قرن 
حاضر برای نظم جهانی که ارزش های دموکراتیک را دربردارد، توصیف و تاکید کرد که الزم است 

در برابر این تهدید ایستادگی کنیم.

روزنامه صهیونیستی فاش کرد:

 »تل آویو« قصد تحقیق درباره قتل »شیرین ابو عاقله«
 را ندارد 

یک روزنامه صهیونیســتی اعالم کرد که ارتش این رژیم قصد ندارد درباره قتل شیرین ابو عاقله 
تحقیق کند.روزنامه صهیونیستی هاآرتص فاش کرد: ارتش رژیم صهیونیستی هیچ تصمیمی برای 
تحقیق در مورد شهادت شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی ندارد. این روزنامه بیان کرد که علت 
اینکه ارتش نمی خواهد تحقیقی در این باره انجام دهد این است که این مسئله کامال روشن است 
و هیچ ابهامی در مورد آن وجود ندارد.البته هاآرتص تاکیــد کرد که ظاهرا دلیل دیگری هم وجود 
دارد و آن اینکه ارتش رژیم صهیونیستی برآورد کرده که بازخواســت نظامیان اسراییلی در رابطه 
با این حادثه، موجب بحث و مجادله خطرناکی در داخل نهادهای نظامی و جامعه صهیونیستی 
خواهد شد.این روزنامه اشــاره کرد : شــهادت ابوعاقله در سطح وســیعی در رسانه های جهان 
پوشش داده شد و موجب شد تا ارتش رژیم صهیونیستی با موج گسترده ای از محکومیت های 

بین المللی مواجه شود.

چهره روز

رییسی: 

بنای ما توسعه روابط با 
کشور هایی مستقل است

رییس جمهــور در دیدار با معاون نخســت 
وزیر کوبا با اشاره به زمینه ها و ظرفیت های 
همکاری ایران با کشورهای منطقه آمریکای 
التین خاطرنشان کرد: هم افزایی این ظرفیت 
ها به رشــد اقتصادی طرفیــن می انجامد 
و بنــای جمهوری اســالمی ایران توســعه 
روابط با کشورهای مستقل و مقاوم در برابر 
زیاده خواهی های نظام اســتکبار جهانی از 
جمله کوباست. سید ابراهیم رییسی در دیدار 
با معاون نخســت وزیر کوبا تاکید کرد: باید 
از ظرفیت های متعدد و متنــوع موجود دو 
کشور برای توسعه همکاری ها در عرصه های 
تجاری، اقتصادی، کشــاورزی، بهداشتی و 
درمانی بهره گرفت. رییسی در دیدار »ریکاردو 
کاپریســاس« معاون نخســت وزیر کوبا، 
روابط تهــران - هاوانا را راهبــردی توصیف 
کرد و افــزود: باید از ظرفیت هــای متعدد 
و متنوع موجود در دو کشــور برای توســعه 
همکاری ها در عرصه های تجاری، اقتصادی، 
کشاورزی، بهداشــتی و درمانی بهره گرفت.

رییس جمهور تاکید کرد: مناســبات مثبت 
و ســازنده دوجانبــه ایران و کوبــا می تواند 
به عرصه تعامــالت بین المللی دو کشــور 
نیز تعمیم یابد.رییســی با ابراز خرسندی از 
نتایج برگزاری نشست کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی ایران و کوبا افزود: 
همکاری های ســازنده دو کشــور در زمینه 
مسائل بهداشتی و سالمت ظرفیت گسترش 
بســیاری دارد و ایران و کوبا با اتــکا به توان 
داخلی می توانند در حوزه هــای گوناگون و 
تولید محصوالت استراتژیک به خودکفایی 
برســند.رییس جمهور با اشــاره به زمینه ها 
و ظرفیت های همکاری ایران با کشــورهای 
منطقه آمریکای التین خاطرنشان کرد: هم 
افزایی ایــن ظرفیت ها به رشــد اقتصادی 
طرفین می انجامد و بنای جمهوری اسالمی 
ایران توســعه روابط با کشورهای مستقل و 
مقاوم در برابر زیاده خواهی های نظام استکبار 

جهانی از جمله کوباست.

 نشنال اینترست گزارش داد:

 جنگ بی سر و صدای گازی ایران و ترکیه در عراق

ترکیه روز ۱۷ آوریل ۲۰۲۲ جدیدترین عملیــات نظامی خود را علیه حزب 
کارگران کرد )پ ک ک( در کردســتان عراق با نام قفل کامل آغاز کرد. این 
عملیات همزمان با تالش ارتش عراق برای کنترل بر سنجار، منطقه محل 
فعالیت پ ک ک و متحدانش است. عملیات ترکیه در بحبوحه تالش های 
مجدد حزب دموکرات کردســتان ترکیه )KDP( برای ســاخت خط لوله 
گازی که کردستان عراق را به ترکیه متصل می کند، صورت می گیرد. هر سه 
رویداد بر منافع ایران تاثیرگذار بوده و این مسئله از چشم ایران و نیرو های 
نیابتی اش در عراق دور نمانده است. عملیات قفل کامل، چهارمین سری از 
عملیات نظامی ساالنه ترکیه است که در بهار ۲۰۱۹ آغاز شد و با هدف کاهش 
توانایی شبه نظامیان »پ ک ک« برای انجام حمالت فرامرزی در ترکیه اجرا 
می شود. پ ک ک در مناطق مرزی کوهستانی بین کردستان عراق و ترکیه، 
نزدیک مرز سوریه در سنجار و در مرز ایران در کوه های قندیل، جایی که مقر 
پ ک ک در آن مستقر است، حضور دارد. این عملیات اخیر بر منطقه زاپ 
متمرکز است، آخرین منطقه در مرز ترکیه که ارتش مدعی است پ ک ک 
می تواند از آنجا به ترکیه نفوذ کند. نام این عملیات قفل کامل گذاشته شده، 
زیرا قرار است مرز های ترکیه را به صورت کامل به روی پ ک ک قفل کند. 
عملیات مذکور رضایت ضمنی حزب دموکرات کردســتان را هم با خود به 
همراه داشت. تنها چند روز پس از سفر مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم 
کردستان، به استانبول برای گفت وگو در مورد تقویت همکاری امنیتی، ترکیه 
عملیات قفل کامل را آغاز کرد. حزب دموکرات کردستان در مورد ادعا های 
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه مبنی بر حمایت اربیل از عملیات، 
سکوت کرد، اما در عین حال این عملیات را محکوم نکرد. تنها پیشمرگه با 
انتشــار بیانیه ای همکاری نیروهایش با ارتش ترکیه را تکذیب کرد.دولت 
فدرال عراق همانند واکنش های دیپلماتیک گذشته به عملیات های قبلی 
ارتش ترکیه، عملیات قفل کامل را محکوم و سفیر ترکیه را احضار کرد. در 
حالی که جناح هایی در داخل سیاســت چندپاره عراق، مانند بلوک صدر و 
احزاب و شبه نظامیان مورد حمایت ایران، مخالفت خود را با نقض حاکمیت 
عراق توســط ترکیه ابراز می کنند، دولت فدرال ظاهــرا قصد چندانی برای 
واکنش فراتر از اقدام دیپلماتیک ندارد. دولت فدرال نیز ظرفیت محدودی 
در اقلیم کردســتان عراق دارد. در حالی که ترکیه در سال های اخیر حداقل 
چهل مرکز نظامی در کردستان عراق ایجاد کرده است، ارتش عراق به دلیل 
ماهیت فدرالی، نمی تواند وارد این منطقه شود. در اول ماه می، ارتش عراق 
عملیاتی را برای انهدام پست های بازرسی یگان های مقاومت در سنجار آغاز 
کرد و درگیری های شدیدی بین آن ها و ارتش عراق درگرفت. تحت فشار 
ترکیه، عراق از اواخر ســال ۲۰۲۰ به دنبال کنترل منطقه است.سنجار، یک 
منطقه تاریخی ایزدی نشین است که از ســال ۲۰۱۴ پس از عقب نشینی 
ارتش عراق و پیشمرگه ها از منطقه در بحبوحه حمالت داعش، تحت نفوذ 
»پ ک ک« قرار گرفت. در سال ۲۰۱۷، شبه نظامیان تحت حمایت ایران در 
یگان های بسیج مردمی، وارد شنگال شدند. شبه نظامیان وابسته به ایران و 
پ ک ک به بهانه حفاظت از جمعیت ایزدی در این منطقه استراتژیک مرزی 
نفوذ کرده اند. در سال های اخیر، هر زمان که ترکیه حمالت هوایی را در شنگال 
علیه مقاومت سنجار آغاز کرده، شبه نظامیان تحت حمایت ایران، شامل 
کتائب حزب ا...، ارتش نجبا و عصائب اهل الحق تهدیدی به انتقام کرده اند. 

این شبه نظامیان به احتمال زیاد پشت ده ها حمله موشکی به پایگاه نظامی 
بشــیقه ترکیه در نینوا در سال گذشــته قرار دارند.سیاستمداران برجسته 
طرفدار ایران، هــم در واکنش به این عملیات لفاظی هــای ضد ترکیه ای 
خود را افزایش دادند. تمرکز این اظهارات بر دفاع از تمامیت ارضی عراق در 
بحبوحه ادعا هایی مبنی بر تمایالت انحرافی نوعثمانی در ترکیه است.هدف 
عملیات ترکیه تنها دستیابی به امنیت مرزی نیســت، بلکه زمینه را برای 
افزایش همکاری انرژی ترکیه و حزب دموکراتیک کردستان فراهم می کند. 
در بحبوحه تهاجم روســیه به اوکراین، جایگزین های گاز روســیه به طور 
فزاینده ای برای امنیت انرژی جهانی حیاتی شده اند. در همین راستا، طرح 
ترکیه و حزب دموکرات کردستان برای صادرات گاز طبیعی از کردستان به 
ترکیه و اروپا احیا شده است. در دسامبر ۲۰۲۱، شرکت نفتی KAR کردستان 
قراردادی را برای توسعه خط لوله گاز طبیعی به دهوک در ۳۵ کیلومتری مرز 
ترکیه برای تولید داخلی امضا کرد. در ماه فوریه، مقامات ترکیه و کرد قصد 
خود را برای گسترش این خط لوله به ترکیه اعالم کردند. پس از حمله روسیه 
به اوکراین، بارزانی اعالم کرد که گاز کردستان در نهایت به اروپا صادر خواهد 
شد؛ بنابراین حذف پ ک ک از کردســتان عراق بسیار حیاتی شده است. 
پ ک ک احتماال خط لوله را هدف قرار خواهد داد، درست همانطور که به خط 
نفت کرکوک-جیحان حمله کرد که نفت عراق را به ترکیه صادر می کند.خط 
لوله گاز منافع انرژی ایران را تهدید می کند. ترکیه یکی از خریداران عمده گاز 
ایران است که منبع درآمد مهمی برای اقتصاد ایران است. تنوع واردات گاز 
ترکیه باعث کاهش اتکای ترکیه به گاز ایران می شود. به همین ترتیب، تنوع 

انرژی ترکیه توانایی ایران را برای استفاده از صادرات گاز برای اعمال نفوذ بر 
ترکیه تضعیف خواهد کرد. استفاده ایران از فروش انرژی به عراق روشی 
برای دستیابی به توافقاتی مطلوب برای تهران بوده است. به همین ترتیب، 
ایران نگران قدرت حزب دموکرات کردســتان و ثبات کلی اقلیم کردستان 
عراق است. حزب دموکرات کردستان به شریک یک اتحاد سه جانبه با گروه 
صدر و سنی ها تبدیل شده است. هدف این اتحاد حذف جناح های سیاسی 
مورد حمایت ایران از مذاکرات جاری دولت است.ترکیه و ایران به سمت 
بازی بدون برنده در عراق پیش می روند. در سنجار، ایران و نیرو های نیابتی 
آن احتماال حاضر به توقف اتحاد با یگان های مقاومت باشند به شرط آنکه 
مراکز و منافع آن در منطقه تحت تاثیر عملیات نظامی عراق قرار نگیرد. در 
مورد پروژه خط لوله گاز، ایران خط قرمز خود را زودتر تعیین کرده است. اگر 
این پروژه دنبال شود، ایران به دنبال آن خواهد بود که آن را از طریق زور یا با 
دامن زدن به بی ثباتی سیاسی از مسیر خود خارج کند. اردوغان نیز گفته 
اســت که قندیل در نهایت هدف بعدی عملیات نظامی ترکیه خواهد بود. 
موقعیت قندیل به این معنی است که عملیات نظامی ترکیه احتماال منجر 
به بی ثباتی در ایران می شود و شــبه نظامیان پ ک ک به خاک ایران فرار 
می کنند. ریشه کن کردن کامل پ ک ک از کردستان عراق به تقویت حزب 
دموکرات کردستان و ترکیه و آزادسازی منابع سیاسی، اقتصادی و نظامی 
برای پیشــبرد منافع آن ها در عراق کمک خواهد کرد. ایران از نفوذ تقریبا 
بی رقیب در دولت ضعیف عراق که پس از ســقوط صدام حسین رخ داد، 

برخوردار بوده و بدون جنگ آن را از دست نخواهد داد.

اخبار

بین الملل اتحادیه اروپا:

 ایران و آمریکا در حال بررسی جزییات مذاکرات وین هستند
یک مقام اتحادیه اروپا گفت: ما هماهنگ کننده گفت وگوها در مذاکرات هستیم. االن، توافقی بر روی میز قرار دارد و مذاکرات به خاتمه رسیده اند، اما ایران و آمریکا هنوز در 
حال بررسی جزییات هستند.فونتانا در بخش دیگری از اظهاراتش گفته که یکی از پایه های اصلی راهبرد اتحادیه اروپا برای افزایش امنیت در خلیج فارس، احیای توافق 
هسته ای ۲۰۱۵ با ایران است که با اسم »برنامه جامع اقدام مشترک« یا برجام شناخته می شود.وی گفت: »برای ما یکی از مهم ترین مشارکت ها در امنیت منطقه و خلیج 
]فارس[ برجام است. بنابراین، از همان ابتدا از این توافق حمایت کرده ایم. تصور می کنیم برای منطقه بسیار مهم است که اطمینان حاصل کند که ایران به سمت ساخت سالح 
هسته ای نمی رود.«کشورهای غربی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال های گذشته ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته ای این کشور متهم کرده اند. 
ایران قویا این ادعاها را رد کرده و تاکید می کند به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سالح های اتمی )ان پی تی( و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق 
دستیابی به فناوری هسته ای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.عالوه بر این، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کرده اند؛ اما 
هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هسته ای این کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده اند.فونتانا گفت: »ما هماهنگ کننده گفت وگوها 
در مذاکرات هستیم. االن، توافقی بر روی میز قرار دارد و مذاکرات به خاتمه رســیده اند، اما ایران و آمریکا هنوز در حال بررسی جزییات هستند.«»جوزپ بورل«، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مراسم رونمایی از این طرح گفت: »در زمانی که نظم بین المللی قانون محور با چالش های قابل توجه و ناامنی روبه رو شده، اتحادیه اروپا و 
کشورهای خلیج ]فارس[ ایستاده اند تا از شراکت قوی تر و راهبردی تر خود دستاورد اکتساب کنند«.وی اضافه کرد: »الزم است ما با یکدیگر همکاری نزدیک تری برای ایجاد 

ثبات در خلیج ]فارس[ و خاورمیانه و تهدیدهای امنیتی در جهان، امنیت انرژی، تغییرات آب و هوایی، تجارت و سرمایه گذاری داشته باشیم.«
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رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: 
استثناهایی که در طرح »شــفافیت قوای سه گانه 
و دســتگاه های اجرایــی« دیده شــده فقط برای 
بخش های نظامی مانند نیروهای مسلح و اطالعاتی 
و امنیتی اســت و برای مابقی بخش ها استثنایی 
وجود ندارد.محمــد صالح جوکار، دربــاره »طرح 
شفافیت قوای سه گانه و دســتگاه های اجرایی و 
ســایر نهادها« و انتقاداتی که نســبت به این طرح 
وجود دارد مبنی بر این که با اســتثنائاتی که شامل 
می شــود عمال آن کارآیی الزم را نخواهد داشــت، 
گفت: استثناهایی که در این طرح دیده شده فقط 
برای بخش هــای نظامی مانند نیروهای مســلح، 

اطالعاتی و امنیتی اســت و برای مابقی بخش ها 
اســتثنایی وجود ندارد.رییس کمیســیون شوراها 
و امور داخلی کشــور با اشــاره به طرح دو فوریتی 
مجلس در خصوص »شــفافیت قوای ســه گانه و 
کلیه دســتگاه ها اجرایی و نهادهــا«، بیان کرد: در 
ماده یک این طرح آمده اســت، کلیه دســتگاه ها 
اعم از وزارتخانه، شــرکت های دولتی، بانک ها، قوه 
قضاییه، مجلس شورای اسالمی و همه سازمان ها 
و دســتگاه های تحت نظر آن، شورای های اسالمی 
و شــوراهایی که مصوب مجلس است شامل حال 
این طرح می شــوند.وی ادامه داد: مــاده دو این 
طــرح دقیقا چارچوبی را مشــخص کــرده که باید 

رعایت و شفاف سازی شود؛ مانند مسائلی همچون 
مالــی، اداری و اســتخدامی، منابع هر دســتگاه، 
مجوزهایی که صادر می شــود و یــا بانک ها که چه 
تســهیالتی را پرداخت می کنند، بیان شــده است.

جوکار افزود: ماده ســه »طرح شفافیت قوای سه 
گانه و دستگاه های اجرایی و ســایر نهادها« کامال 
بحث هــای مرتبط با دســتگاه هایی مانند مجلس 
شــورای اســالمی، مجمع تشــخیص مصلحت و 
دستگاه های دیگری مانند قوه قضاییه را مشخص 

کرده است 

نماینده مجلس:

 نیروهای مسلح، اطالعاتی و امنیتی از طرح شفافیت 
مستثنا شدند

معاون رییس جمهور: 

 الیحه جدید انتخابات تا پایان سال 14۰1 به مجلس
 تقدیم می شود

معاون پارلمانی رییس جمهور تاکید کرد:بنا داریم در دولت ســیزدهم با صرف  زمان مناســب الیحه 
انتخابات را تدوین کنیم و امیدواریم همین امســال نهایی شده و در دستور رســیدگی قرار گیرد تا به 
لحظات پایانی و روزهای نزدیک انتخابات موکول نشــود.محمد حسینی با بیان این که وزارت کشور 
به طور جدی مشغول تدوین الیحه جدید انتخابات اســت، گفت: از برخی اندیشکده ها و گروه های 
خارج از وزارت کشور نیز کمک گرفته شده تا یک الیحه قوی و خوب تدوین شود.وی افزود: در هر دوره 
در مجلس و در دولت های مختلف،  الیحه انتخابات دائما دست خوش تغییرات مختلف شده و نگاه 
کامل و جامعی به آن نشده، بلکه اصالحات موردی روی آن اعمال شده و عمدتا نیز با شتاب زدگی به 
آن پرداخته شده که نهایتا شــورای نگهبان نیز آن را نپذیرفته است.وی تصریح کرد:بنا داریم در دولت 
سیزدهم با صرف  زمان مناسب الیحه انتخابات را تدوین کنیم و امیدواریم همین امسال نهایی شده 
و در دستور رسیدگی قرار گیرد تا به لحظات پایانی و روزهای نزدیک انتخابات موکول نشود و کیفیت 
رسیدگی به آن پایین نیاید چرا که حداقل 6ماه پیش از آغاز فرآیند انتخابات باید قانون انتخابات تعیین 

تکلیف شود بنابراین سعی داریم در سال ۱۴۰۱ آن را به مجلس تقدیم کنیم.

وزیر خارجه سوریه:

کشورهای عربی را به روابط خوب با ایران تشویق می کنیم
وزیر خارجه سوریه در گفت وگو با شبکه االخباریه ســوریه با تاکید براینکه هیچ توجیهی برای وجود 
اختالف میان کشورهای عربی و ایران وجود ندارد، گفت: ما کشورهای عربی را به داشتن روابط خوب و 
متوازن با تهران تشویق می کنیم.به گزارش شبکه االخباریه سوریه، »فیصل مقداد« در بخش دیگری 
از صحبت هایش افزود: اولویت های سیاست سوریه ثابت است و زمانی که دشمنان نتوانستند سوریه 
را تضعیف و از مواضع اصولی خود منحرف کنند، به جنگ تروریستی علیه آن متوسل شدند.وزیر خارجه 
سوریه گفت: حمایت از آرمان فلسطین موضع قاطع ســوریه و تالش برای آزادسازی جوالن اشغالی 
در رأس اولویت های سیاسی کشور اســت.مقداد اضافه کرد: حضور غیرقانونی آمریکا در سوریه رو به 
زوال است و مناطق اشغالی تحت حاکمیت دولت ســوریه باز می گردد و شبه نظامیان جدایی طلب 
»قسد« باید متوجه شوند که اشغالگر آمریکایی سرزمین ما را ترک و آنها را رها خواهد کرد.وی در ادامه 
با بیان اینکه ما با اکثر کشورهای عربی ارتباط داریم، گفت: اما آمریکا در تالش است تا با اعمال فشار 
بر کشورهایی که با سوریه در ارتباط هســتند، مانع این امر شود.وزیر خارجه سوریه در ادامه همچنین 
درخصوص حمالت رژیم صهیونیستی به این کشور، افزود: به همه حمالت اسراییل به سوریه پاسخ 

داده شده است.

فرمان حکومتی سلطان عمان برای همکاری کشورش با ایران
رسانه های عمانی از صدور فرمان حکومتی پادشاه این کشور برای تایید موافقت نامه همکاری با ایران 
در زمینه حمل و نقل دریایی خبر دادند.به نقل از خبرگزاری رسمی عمان، » هیثم بن طارق « سلطان 
عمان با صدور فرمانی ســلطنتی موافقت نامه همکاری حمل و نقل دریایی بین کشورش و جمهوری 
اسالمی ایران را تایید کرد.  گفتنی است؛ موافقت نامه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی بین ایران 
و عمان در تاریخ 8 دسامبر ۲۰۱۹ )۱۷ آذر ۱۳۹8 ه.ش( در تهران امضا شده بود. در آستانه سفر رییس 
جمهوری اسالمی ایران به عمان، علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت 
ایران در رأس هیئتی بلندپایه تجاری، بازاریابی متشــکل از ۳۰ شرکت خصوصی، نمایندگان سازمان 
بنادر و صندوق ضمانت صادرات روز دوشنبه وارد این کشور شد و مورد استقبال مقامات عمانی از جمله 
مدیرکل تجارت وزارت صنایع، بازرگانی و توسعه سرمایه گذاری سلطنت عمان و همچنین علی نجفی 

خوشرودی، سفیر ایران  در مسقط قرار گرفت.
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عضویت شهردار اصفهان در شورای سازمان شهرداری ها
شهردار اصفهان با رای شهرداران منتخب اســتان ها، به عنوان عضو شورای سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور انتخاب شد.رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: هفتمین 
دوره انتخابات شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با حضور شهرداران 
منتخب استان های کشور برگزار شد و با رای این شهرداران، شــهرداران تبریز، مشهد و اصفهان به 
عنوان سه عضو اصلی شورای ســازمان شهرداری ها و دهیاری های کشــور انتخاب شدند.مهدی 
جمالی نژاد افزود:  برگزیدگان این انتخابات، یعقوب هوشیار، شهردار تبریز، سید عبدا... ارجایی، 
شهردار مشهد مقدس و علی قاسم زاده، شهردار اصفهان هستند که امیدواریم حضور آن ها موجب 

تعالی بیش از پیش این شورا باشد.
 

انفجار مواد شیمیایی در یک منزل مسکونی در اصفهان
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان از انفجار توأم با حریق مواد 
شیمیایی در داخل منزل مسکونی و مصدوم شــدن ۲ نفر خبر داد.فرهاد کاوه آهنگران گفت: یک 
مورد انفجار مواد شیمیایی توأم با حریق در انبار واحد غیر مسکونی واقع در خیابان جامی شرقی به 
سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی اصفهان اعالم شد.با سرعت عمل خوب آتش نشانان از ایستگاه 
شماره ۲ و ۱۶ حریق اطفا و محل ایمن سازی و توصیه های ایمنی در این خصوص به مالک منزلی که 
با تغییر کاربری به عنوان انبار از ملک مذکور استفاده می کرد، ارائه شد.به گفته وی، این حادثه ۲ نفر 

آقا حدودا ۴۰ ساله مصدوم داشت که از ناحیه دست دچار سوختگی درجه ۲ شدند.
 

 لزوم رفع معضالت پایانه های شهر اصفهان برای ارائه
 خدمات بهینه به شهروندان

مدیرعامل ســازمان پایانه های مســافربری شــهرداری اصفهان گفت: رفع معضــالت پایانه های 
مسافربری برای ارائه خدمات بهینه به شهروندان ضروری است.ابوالفضل توکلی در جلسه هم اندیشی 
معضالت ســازمان پایانه ها با حضور مدیران اســتان گفت: پس از گذر از موج های کرونا و افزایش 
تردد های مسافران شــاهد اتفاق های خوبی در حوزه حمل و نقل بین شهری هستیم، در تعطیالت 
نوروزی از نظر میزان پذیرش مسافران، اصفهان در رتبه دوم گردشگری قرار داشت و در تعطیلی عید 
فطر نیز ورود و خروج مسافران به اصفهان آمار باالیی داشته است.در تعطیالت عید فطر آمار خروج 
مسافران درون شهری از پایانه های اصفهان به سایر شهر ها حدود ۲۷ هزار و ۳۲۷ نفر و مسافران برون 
شهری حدود ۶۴ هزار و ۲۸۱ نفر بود و در مجموع کل مسافرت ها و خروج افراد از پایانه های اصفهان در 
این ایام حدود ۹۱ هزار و ۶۰۴ نفر گزارش شده است.به گفته وی، از جمله برنامه های سازمان پایانه ها در 
شهر اصفهان تعامل نیرو ها با شهروندان و توجه به مشکالت حوزه حمل ونقل شهری بوده است، البته 
اســتقرار نیروی انتظامی در پایانه کاوه به صورت ثابت انجام شده و نظارت های تصویری و حضوری 
بر تردد های روزانه مسافران به شهر اصفهان در پایانه ها انجام می شود.اصفهان تنها شهری است که 
در کشور جایگاه سوخت گازوئیل دارد و از محاسن این جایگاه این بوده است که مسافران برای ورود 
به شهر های دیگر برای تامین سوخت در اصفهان توقف می کنند، از این رو قطع شدن این سوخت و 
کاهش سهمیه در آینده مشــکالتی را به همراه دارد.توکلی معتقد است در حال حاضر درصد زیادی 
از مسافران درخواســت اســتفاده از اتوبوس های پایانه ها برای جابه جایی و سفر را دارند، قطعا این 
اتفاق مزیتی برای شهر اصفهان است، در این راستا رفع معضالت پایانه ها برای ارائه خدمات بهینه به 
شهروندان ضروری است.مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان گفت: در حال 
حاضر بحث باربری های تجاری در اتوبوس ها چالش هایی را در پایانه های شــهری به همراه داشته 
است، موضوع دفتر باربری های غیرمجاز نیز از معضالت شهری به شمار می رود و نیازمند توجه بیشتر 

مدیریت شهری به کاهش این مشکالت در شهر است.

فرمانده قرارگاه سیدالشــهدای سپاه اســتان اصفهان گفت: استان 
اصفهان در مهار غائله کردســتان که در محاصره نیروهای ضد انقالب 

قرار داشت، پیشتاز بود.
سردار پاســدار جواد اســتکی در یادواره پنج هزار و ۷۰۰ شهید استان 
اصفهان در مناطق عملیاتی کردستان و گرامیداشت و حماسه آفرینی 
رزمندگان اصفهانی در آزادســازی شــهر ســنندج  اظهار کرد: پس از 
پیروزی انقالب اســالمی و شــروع درگیری ها در غرب و شمال غرب 
کشور نیرو های پاسدار، بســیجی، ارتش و انتظامی آن زمان پیشتاز 
مقابله بــا فتنه ضد انقالب در کردســتان بودند و توانســتند به خوبی 
این ماموریت را به پایان برسانند.گروه ضد انقالب با محاصره پادگان 
مهاباد و غارت تمامی امکانات، سالح، مهمات و تجهیزات یک تیپ، به 
شهر های سنندج حمله کرد و بسیاری از مردم و نیرو های ارزشی را به 
شهادت رساند و حضرت امام)ره( فرمان بسیج عمومی را صادر کرد و 
با حضور نیرو های انقالبی و پاسداران شهر پاوه که محاصره گروه ضد 

انقالب بود، پاکسازی شد.
به گفته وی، پس از پاکســازی منطقه پاوه حضرت امام خمینی )ره( 
فرمانی برای پاکسازی سنندج را صادر و اولین نیرو های داوطلب برای 

انجام این ماموریت از استان اصفهان بودند.بالفاصله نیرو های ارزشی 
با هواپیما به ســمت ســنندج حرکت کردند، ولی در فرودگاه هواپیما 
مورد اصابت تیر نیرو های ضد انقالب قرار گرفت و مجبور به برگشــت 
شدند و به اجبار از طریق پادگان دلی زنجان فرود آمدند.سرداراستکی 
افزود: به فرمان حضرت امام )ره( نیرو ها از زنجان به سمت شهر های 
سنندج اعزام شدند و با آغاز پاکسازی مناطقی، چون دیواندره، سقز و 

بانه آرامش به کردستان برگشت.
از مجموع ۲۳ هزار شــهید تقدیمی استان اصفهان به انقالب اسالمی، 
بیش از پنج هزار شــهید در مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور 

به شهادت رسیدند.
فرمانده قرارگاه سیدالشــهدای سپاه اســتان اصفهان گفت: شهدای 
انقالب اسالمی، دفاع مقدس، امنیت و حرم و سالمت نقش ارزنده و 

تاثیر گذاری را در تثبیت نظام اسالمی ایفا کردند.
یادواره پنج هزار و ۷۰۰ شــهید اســتان اصفهان در مناطــق عملیاتی 
کردستان همچنین گرامیداشت حماســه آفرینی رزمندگان اصفهانی 
در آزاد سازی شهر سنندج، به همت سپاه صاحب الزمان )عج( استان 

اصفهان در سالن گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.

اخبار

  فرمانده قرارگاه سیدالشهدای سپاه اصفهان:

رزمندگان اصفهانی پیشتاز مهار غائله کردستان بودند

وزیر فرهنگ لبنان به اصفهان آمد و مورد اســتقبال مســئوالن استان قرار گرفت.
محمد رضا جانثاری، معاون سیاسی و امنیتی استاندار اصفهان، در آیین استقبال 
از وزیر فرهنگ لبنان با اشــاره به روابط دیرینه و قدیمی این دو کشــور اظهار کرد: 
اصفهان از جمله شهرهای تاریخی ایران است. علمای اصفهان با علمای جبل عامل 
لبنان قرابت فراوانی داشته اند. ما به مردم کشور لبنان افتخار می کنیم و امیدواریم 
نصرت الهی همواره شامل حال محور مقاومت لبنان شود.وی افزود: امیدواریم سفر 

جنابعالی به ایران موجب تقویت روابط بین دو کشور ایران و قطر شود.محمد وسام 
المرتضی، وزیر فرهنگ لبنان ظهر پنجشــنبه در دیدار با معاون سیاسی و امنیتی 
استاندار اصفهان اظهار کرد: همکاری ایران و لبنان به منظور حاکم کردن گفتمان حق 
بر دنیاست، اکنون بر این باور هستیم که لبنان و ایران پشتیبان یکدیگر هستند و 
امیدواریم در این راه پیروزی حاصل شود.وی افزود: امروز مبارزه با ظلم به یک جنبه 
فرهنگی تبدیل شده است. در این راستا باید به توانمندی های خودمان توجه کنیم.

اصفهان؛ میزبان وزیر فرهنگ لبنان شد

مسئول دبیرخانه نظام پیشنهادات اداره خالقیت شهرداری:

 توسعه زیست بوم های فناوری در مدیریت شهری اصفهان 
در دستور کار است

مســئول دبیرخانــه نظــام پیشــنهادات اداره خالقیت شــهرداری اصفهــان گفــت: حمایت از 
دانش بنیان ها،توســعه زیســت بوم های فناوری و ارائه راهکارهای خالقانه درمدیریت شــهری از 
برنامه های این مجموعه است.حسین کشانی در دومین دورهمی تخصصی بالک چین که در کتابخانه 
مرکزی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت:این کارگاه آموزشی با رویکرد نوآورانه در حوزه کسب و کارهای 
جدید و کارآفرینی خالقانه برگزاری شده و امید است با برگزاری این نشست ها نسل جوان ما با مفاهیم 
و رویکردهای جدید برای کسب و کار آشنا شوند.وی با بیان اینکه مدیریت شهری نیازمند تفکر خالقانه 
است، افزود: در این راستا و با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب که امسال را سال تولید؛ دانش 
بنیان، اشتغال آفرین نام گذاری کردند، یکی از رویکردهای خوب اداره خالقیت و نوآوری شهرداری 
اصفهان حمایت از دانش بنیان هاست.مســئول دبیرخانه نظام پیشنهادات اداره خالقیت و نوآوری 
شهرداری اصفهان ادامه داد: برای حمایت از دانش بنیان ها از ابتدای سال جاری برنامه ریزی شد و 
این اداره توسعه پایدار صنایع و صنایع فرهنگی خالق و نیز پایدار بهبود سیستم زیست بوم های فناوری 
و راهکارهای خالقانه را برای مرتفع کردن چالش های شهری را در دستور کار قرار داد.کشانی با بیان 
اینکه اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان عضو جهانی شبکه خالق و صنایع دستی خالق است، 
خاطرنشان کرد: ۱۶۰ عنوان صنایع دستی در استان اصفهان وجود دارد که با این رویکرد توانستیم عنوان 
شهر خالق را کسب کنیم .در ادامه این نشست تخصصی زوبین نعمتی، بنیانگذار و مدیر ارشد توسعه 
کسب و کار زارال از طریق تماس تصویری با بیان اینکه بالکچین بستر بیزینس )تجارت( نیست، آن را 
یک مسیر اقتصادی جدید دانست و اظهار داشت: برای راه اندازی بیزینس ابتدا باید مشکل را پیدا کرد 
و زمانی که روی فناوری های ویرانگر مخرب فکر می کنیم باید دید آیا نیاز به بستر بالک چین وجود دارد 
که به عنوان فناوری استفاده شود یا خیر.وی با بیان اینکه پروژه بالک چین باید جهان شمول باشد، 

افزود: بالک چین برای فرار و دور زدن تحریم مناسب نیست.
  

معاون عمرانی استاندار:

طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان متوقف نشده است
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان گفت: طرح انتقــال آب خلیج فارس به اصفهان 
متوقف نشده بلکه قوی تر از قبل در حال اجراســت.مهران زینلیان در گفت وگو با خبرنگار مهر با رد 
شایعاتی مبنی بر توقف طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان، اظهار داشت: عملیات اجرایی این 
پروژه نه تنها متوقف نشده بلکه قوی تر از قبل پیش می رود.وی افزود: جلسات و مذاکرات متعددی 
درباره این طرح انتقال آب برگزار شــده و اتفاق مثبتی که افتاده این اســت که مدیرعامل شرکت 
آب صفه که وظیفه انتقال آب خلیج فارس به اصفهــان را برعهده دارد، تغییر کرده و یک مدیرعامل 
جوان انقالبی و تازه نفس آمده اســت تا این پروژه را بهتر از گذشته پیگیری کند.معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: مدیریت استان پیگیر است تا آب از خلیج فارس به 
اصفهان منتقل شود و از نظر اعتباری نیز مشکلی وجود ندارد.طرح تامین آب صنعت استان اصفهان 
از خلیج فارس از اواخر سال ۱۳۹۸ با هدف گزینه یابی نقاط آبگیری، نمک زدایی و سامانه انتقال آب 
به کارفرمایی شرکت تامین آب اصفهان )صفه( و مدیریت طرح شرکت مهندسان مشاور زایندآب و 
طوس آب در دست مطالعه بوده و در ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۹۹ کلنگ زنی شد.براساس مجوزی که 
وزارت نیرو صادر کرده است استان اصفهان می تواند ساالنه ۳۷۵ میلیون مترمکعب از خلیج فارس 
یا دریای عمان منتقل کند که این حجم آب معادل ۱۲۵ میلیون مترمکعب آب نمک زدایی شده در 
سال است و حجم زیادی از آب برداشت شده پس از نمک زدایی به صورت پساب به دریا برمی گردد، 
با به کارگیری تکنولوژی های روز دنیا برای شیرین سازی می توان در نهایت ۱۵۰ میلیون مترمکعب 

آب شیرین را در مسافت حدود ۹۱۰ کیلومتر به اصفهان انتقال داد.

خبر روزاخبار

مدیر خانه ریاضیات مطرح کرد:

 حمایت شهرداری اصفهان
 از خانه ریاضیات

مدیر خانه ریاضیات گفت: شــهرداری اصفهان 
طی سال های گذشته از خانه ریاضیات اصفهان 
حمایت خوبــی کرده اســت.فروزان خردپژوه 
در آیین بزرگداشــت مریــم میرزاخانی که به 
همت بنیــاد مریم و بخش دانشــجویی خانه 
ریاضیات اصفهان در ســال بین المللی علوم 
پایه برای توســعه پایدار و به مناسبت روز زنان 
در ریاضیات برگزار شد، اظهار کرد: طی دو سال 
گذشته با شیوع کرونا خانه ریاضیات اصفهان 
جلسه حضوری نداشته ، اما چندی است دبیران 
ریاضی متوسطه اول و دوم برنامه های حضوری 
خودشان را آغاز کرده اند.وی تصریح کرد: سالروز 
تولد مریــم میرزاخانــی و روز زن و ریاضیات 
بهانه ای شــد تا این دورهمی را برگزار کنیم و از 
حمایت بنیاد مریم در برگزاری این برنامه تشکر 
می کنم.مدیر خانه ریاضیــات اصفهان گفت: 
خانه ریاضیات اصفهان نیز سعی کرده شرایط 
آموزشی یکسان را برای بانوان و آقایان فراهم 
کند.وی با تاکید بر اینکه بسیاری از اعضای خانه 
ریاضیات اصفهــان کــه در دوره دانش آموزی 
و دانشــجویی خود با این خانه در ارتباط بودند 
امروز در سراســر دنیا به تحقیــق و تدریس و 
کار مشغول هســتند و افتخار خانه ریاضیات 
اصفهان محسوب می شوند، افزود: خانه های 
ریاضیات در کشــور ســازمان های مردم نهاد 
علمی محسوب می شوند که میزان فعالیت آنها 
به میزان حمایت از آنها وابسته است.خردپژوه 
با بیان اینکه نهادهای علمــی زیر نظر معاونت 
پژوهشی وزارت علوم هستند و مجوزهای الزم از 
سوی آن ها برای این نهادها صادر می شود ،ادامه 
داد: شهرداری اصفهان نیز طی سال های گذشته 
از خانه ریاضیــات اصفهان حمایت خوبی کرده 
است.وی با اشاره به تعطیلی چند خانه ریاضیات 
در کشــور به دلیل مشــکالت و شرایط سخت 
اقتصادی و کاهش حمایت هــا در دوران کرونا 
اظهار کرد: خوشبختانه خانه ریاضیات اصفهان 
ظرفیت برگــزاری برنامه های خــود به صورت 
مجازی طی دو سال گذشته را داشته است و به 
این دلیل برنامه های خانه تا خارج از محدوده 

شهر اصفهان هم مخاطب پیدا کرد.

استاندار اصفهان:

 رییس جمهور 2 روزه به این استان سفر می کند
استاندار اصفهان گفت:در جلسه ای از آقای رییس جمهور خواهش کردیم که یک سفر ۲ روزه به اصفهان و شهرستان های مختلف این استان داشته باشند که ایشان 
هم قبول کردند.  سید رضا مرتضوی روز پنجشنبه در یکصدو چهاردهمین جلسه  شورای گفت  و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استان افزود: شرایط 
این سفر به احتمال زیاد برای ۲ هفته آینده فراهم خواهد شد ؛اما نمی توان در این زمینه قولی داد.وی ادامه داد: از آقای رییس جمهور خواهش کردیم که یک سفر 
۲ روزه به اصفهان و شهرستان های مختلف این استان داشته باشند که ایشان هم قبول کردند.استاندار اصفهان گفت: اقشار مختلف  این استان نیاز به جلسه های 
زیادی با رییس جمهور و وزرا دارند؛ تالش می کنیم که این برنامه محقق شود اما برنامه ریزی در این زمینه بر عهده نهاد ریاست جمهوری است.مرتضوی افزود: 
پیش از برگزاری این سفر، مسئوالن حوزه های مختلف صنعت، خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی و مجموعه صنایع باید بعضی از اولویت های حوزه صنعت را طرح 
موضوع کنند و جلساتی را بین خودشان برگزار کنند و تعدادی را به عنوان نماینده  انتخاب و حدود پنج  تا ۶ موضوع اساسی را در آن جلسه  مطرح کنند تا بتوانیم در آن 
جلسه نهایی جمع بندی الزم را داشته باشیم. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه گفت: در زمان حاضر بعضی از فعالیت ها و کسب 
و کارها و به ویژه سرمایه گذاری ها در استان اصفهان گرفتار اجرا نشدن سیاست های کلی اصل ۴۴ است. مهدی طغیانی افزود: یعنی آنجایی که دولت باید عقب 
نشینی می کرده، اما این کار را نکرده و همچنان برعکس، سیاست به سمت توسعه است.وی ادامه داد: مسئله ای که در زمینه خط آنتنی پاالیشگاه داریم و یا در 
حوزه راه آهن و فوالد مبارکه وجود دارد در بخش های مختلف احساس می شود که دستگاه به طور سلیقه ای و بر خالف سیاست های نظام تصمیم گیری می کند.

سخنگوی سی وسومین نمایشگاه کتاب خبر داد:

 اصفهان دارای بیشترین 
خریداران کتاب

سخنگوی سی وسومین نمایشگاه کتاب گفت: طبق آخرین آمار به 
دست آمده از بخش مجازی کتاب تا ساعت ۱۵ روز دوم نمایشگاه، 
بیش از ۹۷ هزار عنوان جلد کتاب به ارزش بالغ بر ۸۴ میلیارد ریال 
به فروش رسیده است.علی رمضانی در نشست خبری روزانه خود 
با اصحاب رسانه به بخش مجازی سی و سومین دوره از نمایشگاه 
کتاب اشاره و اظهار کرد: طبق آخرین آمار به دست آمده از بخش 
مجازی کتاب تا ساعت ۱۵ روز دوم نمایشــگاه، بیش از ۹۷ هزار 
عنوان جلد کتاب به ارزش بالغ بر ۸۴ میلیارد ریال به فروش رسیده 
است.وی با بیان اینکه تاکنون تعداد کتاب موجود ناشران در بستر 
مجازی نمایشگاه ۱۹۶ هزار و۷۸۷ جلد است که با سرعت در حال 
افزایش اســت، عنوان کرد: قابل توجه اســت که استقبال بسیار 
خوبی از بخش مجازی نمایشــگاه کتاب تهران شده به نحوی که 
۳۳ هزار و۷۴۰ سفارش ثبت شده، همچنین ۳۵ هزار و۲۴۹ بسته 
کتاب تحویل پست شده است.سخنگوی سی و سومین نمایشگاه 
کتاب تاکید کرد: درخواســت های خرید کتاب از بخش مجازی 
کتاب از ۵۰۰ شهر ایران ثبت شده است، بیشترین شهرهای دریافت 
و خرید کتاب از شــهرهای قم، مشــهد و تهران بوده و بیشترین 
استان های دریافت کتاب تهران، اصفهان و خراسان رضوی ثبت 
شده است.وی خاطرنشــان کرد: ناشران تهرانی بیشترین تعداد 
کتاب را در بخش مجازی ارســال کرده اند که نشانه برنامه ریزی 
ناشران برای فروش در بخش مجازی است.رمضانی عنوان کرد 
:۴۰۰ مرسوله به روستاهای ایران از بخش مجازی نمایشگاه کتاب 
تاکنون ارسال شده که بیشترین آنها برای روستاهای مازندران و 
همدان است.وی تصریح کرد: با توجه به افزایش خوب یارانه خرید 
کتاب در بخش مجازی نمایشگاه، هزینه ارسال مرسوالت کتاب 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده که بیش از ۷۷۰ میلیون ریال 

از بخش یارانه هزینه شده است.

شهرداری چرمهین بر اساس مصوبه شماره ۶/۲۶۱/ش مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ شورای محترم اسالمی شهر و به  موجب ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر 
دارد در راستای فروش دو دستگاه خودرو )یک دستگاه خودرو مزدا دو کابین به شماره انتظامی 

۲۳ – ۱۱۱ ی ۱۸ را بر اساس قیمت پایه کارشناسی )کارشناس رسمی دادگستری( به مبلغ ۱/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ )یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال( و یک دستگاه 
خودرو نیسان کمپرسی به شماره انتظامی ۲۳- ۱۳۲ ی ۲۳ را بر اســاس قیمت پایه کارشناسی )کارشناس رسمی دادگستری( به مبلغ ۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ )یک میلیارد و 
پانصد و پنجاه میلیون ریال( به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده با شرایط آگهی، به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این 
آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ به واحد درآمد شهرداری مراجعه و اسناد شــرکت در مزایده را دریافت و قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت 
اداری روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند. شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری 

چرمهین به آدرس: www.Chermahin.ir مراجعه و یا با شماره ۵۲۵۵۲۴۴۴-۰۳۱ تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده نوبت دوم

ثابت راسخ- شهردار م الف:1316428
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شنبه 31 اردیبهشت 1401 / 19 شوال 1443 / 21 می 2022 / شماره 3532
رییس کانون کارآفرینی استان اصفهان:

۶0 درصد انرژی بخش خصوصی صرف رفع مشکالت شان 
می شود

رییس کانون کارآفرینی استان اصفهان گفت: متاسفانه امروز ۶۰ درصد انرژی فعالیت های بخش 
خصوصی صرف رفع مشکالت شان می شود.مهدی شیخ سجادیه اظهار کرد: سال گذشته قرار بود 
مانع زدایی از کسب و کارها شود، متاســفانه امروز ۶۰ درصد انرژی فعالیت های بخش خصوصی 
صرف رفع مشکالت شان می شود.وی تاکید کرد: ســرمایه گذاری باید در کشور انجام شود و  نباید 
با سرمایه گذاری در خارج کشور برای دیگران بهره وری ایجاد کنیم.رییس کانون کارآفرینی استان 
اصفهان گفت: امیدواریم زمانی نرسد که سرمایه گذاران از ایجاد محلی برای کسب کار به جای ایجاد 
رستوران  و قهوه خانه پشیمان شوند.وی افزود: امروز به تعبیر جامعه شناسان در عصر انباشت مسئله 
هســتیم و در کشــور ابرچالش هایی چون بحران نظام بانکی، بحران بودجه، بحران صندوق های 
بازنشستگی، بحران بیکاری، بحران زیست محیطی و بحران منابع آبی نشان می دهد ما در عصر 

هم پیدایی بحران ها قرار داریم .

معاون سازمان جهاد کشاورزی:

تامین کاال های اساسی در استان اصفهان مطلوب است
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گفت: شکل مطلوبی از فرآیند 
تامین و توزیع اقالم ضروری در اســتان در سطح بازار مشاهده می شــود.امید شریفی اظهار کرد: 
طی ده روز گذشته در حوزه تامین کاال هیچ مشکلی نداشــتیم، اما به دلیل افزایش تقاضا و خرید 
شهروندان در برخی ســاعات روز، بعضی از اقالم ضروری در فروشگاه ها یافت نمی شد.وی گفت: 
بعد از افزایش و اصالح قیمت اقالم اساسی، فرآیند تقاضا کاهش پیدا کرده و تزریق های مضاعفی 
در کاال های اساسی مورد هدف این طرح انجام شد.توزیع اقالم ضروری نسبت به روز های گذشته 
سرعت گرفته است، اما بازار برای رسیدن به ثبات به نظارت بیشتری نیاز دارد.شریفی معتقد است: 
در حوزه تامین کاال و ذخایر هیچ مشکلی نیســت ومردم با خیال راحت خرید خود را انجام دهند.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گفت: سهمیه های جدید توزیع 
کاالی اساسی به استان اختصاص پیدا کرده است و برنج و شــکر مجددا طی دو روز آینده در بازار 
تزریق می شود.وی درخصوص برطرف شدن کمبود برخی از اقالم ضروری بیان کرد: در حوزه تامین 

روغن و ماکارونی استان نیز هیچ مشکلی وجود ندارد.

جزییات آزادراه 12 هزار میلیاردی شیراز –اصفهان
معاون وزیر راه و شهرسازی جزییات ســاخت و بهره برداری آزادراه شیراز اصفهان را به عنوان یکی 
از بلندترین محورهای آزادراهی و البته شــاید گران ترین آن ها اعالم کرد و گفت: افتتاح این آزادراه 
در اولویت اول دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.خیرا... خادمی ، مدیرعامل شرکت ساخت 
و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشــور اظهار کرد: آزادراه شیراز-اصفهان به عنوان بلندترین محور 
آزادراهی کشور به طول ۲۲۲ کیلومتر آماده بهره برداری شده است و تقریبا در شش قطعه آن حدود 
۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته ایم.وی افزود: این آزادراه در هفت قطعه و به طول ۲۲۲ کیلومتر 
طراحی شده؛ اما شش قطعه آن به طول ۲۱۰ کیلومتر در سال جاری و به زودی افتتاح خواهد شد که 
تا بهره برداری و تکمیل آن نزدیک به ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.مدیرعامل شرکت 
ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور  ادامه داد: از این میزان اعتبار سهم دولت و سرمایه 
گذار بخش خصوصی )قرارگاه خاتم االوصیا وزارت دفاع( ۵۰-۵۰  اســت و از نظر اجرایی کار قابل 
تحویل اســت. چرا که در این پروژه یک الیه آســفالت به صورت کامل انجام شده و مراحل نصب  
نیوجرسی و عالئم راهنمایی و رانندگی نیز تا ۵۰ درصد انجام شــده است. بر این اساس پیشرفت 

فیزیکی آزادراه شیراز – اصفهان ۹۳.۷ درصد و قابل تحویل است.

اصفهان در جایگاه سوم تولید مواد معدنی قرار دارد، اما این مواد اغلب به صورت خام به خارج از کشور صادر می شود؛

بحران خام فروشی مواد معدنی

در نظرگیری مالیات جهت جلوگیری از خروج منابع معدنی و خام فروشی 
این محصوالت، اطمینان داشتن از تامین مواد اولیه مورد نیاز داخل کشور، 
از اقداماتی است که مجلس برای ســال جاری انجام داده است. پنجم 
اسفندماه سال گذشته نمایندگان در نشست علنی خود در جریان بررسی 
بخش درآمدی الیحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور با پیشنهاد »مهدی طغیانی« 
نماینده اصفهان مبنی بر اصالح کل ردیف های درآمدی بند )ت( تبصره ۶ با 
۱۷۱ رای موافق موافقت کردند.این چنین که به منظور اجرای سیاست های 
کلی ابالغی مقام معظم رهبری و نیز تحقــق جهش تولید دانش بنیان و 
توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات 
مواد و محصوالت معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی ازجمله بیلت، 
بلوم و اسلب، محصوالت نفتی، گازی و پتروشیمی ازجمله قیر و متانول، 
اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشــور، مشمول 
مالیات و عوارض صادراتی می شــود. پیشــنهادی که در راستای تشویق 
به توسعه صنایع تبدیلی و منع خام فروشــی ارائه شد.چه بسا بنا به گفته 
مسئوالن و کارشناســان، خام فروشی فاجعه ای اســت که در چند سال 
گذشته وجود داشته و کشور را وابسته تر کرده است. درحالی که معادن از 
عمده ترین منابع برای تامین مواد اولیه صنایع و در کل بخش های صنعتی 
محسوب می شود، اما خام فروشی باعث کمبود مواد موردنیاز صنایع داخل، 
وابستگی به خارج، هدررفت منابع ارزی و توقف در چرخ تولید خواهد شد.

ذخایر ارزشمند معدنی، خام به فروش نرسد
قرارگیری ایران در بین ۱۰ کشور برتر معدنی دنیا این قابلیت را به وجود می آورد 
که معادن به عنوان تامین کننده مواد اولیه موردنیاز بسیاری از صنایع کشور در 
امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص ملی و 
درآمد سرانه مطرح باشد. به ویژه در استان هایی که دارای ذخایر و ظرفیت های 
معدنی غنی و متنوع هستند، می توان با ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری 
و توجه کافی به معادن، زمینه پویایی و رشد این گنجینه ارزشمند را فراهم کرد.

از طرفی هم باوجود تحریم ها و تاکید بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، رونق 
صادرات محصوالتی چون مواد معدنی و مهم تر از آن فرآوری این محصوالت، 
ارزش افــزوده قابل تاملی را در پــی دارد.بدون تردید، فــرآوری در زنجیره 
ارزش صنایع معدنی ارزشمندتر و منبعی بزرگ برای درآمدزایی محسوب 
می شود و اگر سعی بر چنین امری باشد به غیراز درآمد بیشتر، فرصت های 
شغلی فراوان را هم موجب خواهد شد.موضوع قابل تامل آن است که طبق 
گزارش ها و مطالعات انجام گرفته، کشورهای صادرکننده مواد خام معدنی 
خود بزرگ ترین واردکننده همین مواد نیز هستند؛ درصورتی که خام فروشی 
یک بازار موقت است و تالش برای توسعه را متوقف می کند؛ هرچند عده ای 
هم بر این باورند که حفظ ذخایری که ارزشی در بر ندارد، چندان عاقالنه نیست 
و بهتر است آن بخش از ذخایر فرآوری شــود که ارزش ارزی چنین کاری را 
داشته باشــد. درمجموع وقتی ماده معدنی به طور خام به فروش می رود، 

ارزش افزوده آن هم با کاهش قیمت به شدت کاهش می یابد.

از رتبه صادرات پایینی برخوردار هستیم
در رابطه بــا اهمیت معادن و توجه به رشــد صادراتی آن ها شــهرام مبصر، 
رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان با تاکید بر رتبه نخست 
اصفهان از لحاظ وجود معادن می گویــد: اصفهان از لحاظ تولید محصوالت 
معدنی در جایگاه ســوم قرار دارد.وی اضافه می کند: بیش از هزار معدن در 
این استان قرار دارد که تعداد زیادی از آن معادنی غیر از شن و ماسه است. 
۸۰ درصد در گروه معادن کانی غیر فلزی ازجمله شن و ماسه، سنگ تزئینی، 
مصالح ساختمانی و… پنج درصد از معادن استان اصفهان در گروه معادن 
فلزی مانند سنگ آهن، مس، سرب و روی قرار دارند و ۱۵ درصد هم در رده 
خاک های صنعتی همچون باریت و کائولن قرار می گیرند.رییس سازمان 
مهندسی معدن اســتان اصفهان در رابطه با صادرات مواد معدنی می گوید: 
به نسبت معادنی که در این کشور قرار دارد، از رتبه صادرات پایینی برخوردار 
هستیم به عنوان مثال معادن ترکیه نسبت به ایران بسیار کمتر و حتی کمتر از 
یک دهم کشور ماست ؛اما صادرات بیشتری دارد.مبصر، درمورد صادرات مواد 
خام معدنی نیز خاطرنشان می کند: معنای خام فروشی به این معناست که 
اگر سنگی از دل کوه کنده و بدون هیچ فرآوری صادر شود، یعنی خام فروشی 
صورت گرفته است؛ حال آنکه اگر همین سنگ برش داده شود و پس از آن 
اقدام به صادرات آن شود خام فروشی به شمار نمی رود.به گفته وی، فعال آنچه 
که معضل پیشرفت معادن و صادرات است و باعث شده که باوجود معادن 
بسیار و پرپتانسیل نتوانیم رقابت داشته باشیم، تجهیزات فرسوده است که 
تاثیر بسزایی بر تولید و صادرات داشته است.رییس سازمان نظام مهندسی 
معدن اســتان اصفهان اضافه می کند: موضوع دیگر آنکه تا زمانی که فعال 

صادراتی حمایت نشود نمی توان به شرایط قابل قبول صادراتی امیدوار بود.

اجتناب از خام فروشی مواد معدنی
همچنین بهرام ربیعی، کارشــناس صنایع در ارتباط با ارزش ذخایر معدنی 
ایران می گوید: ایران از معدود کشورهایی اســت که دارای معادن فراوان و 
ذخایر ارزشمند اســت و البته به دلیل فناوری پایین و تجهیزات قدیمی تا 
عمق بسیار زیاد اکتشاف معدنی انجام نمی گیرد وگرنه ذخایر بسیار بیشتری 
وجود دارد.وی خاطرنشــان می کند: فقط ذخایر معدنی شناسایی شده در 
استان اصفهان بیش از دو میلیارد و ۸۹۲ میلیون تن برآورد شده که ظرفیت 
الزم برای برداشــت ســاالنه حدود ۵۰ میلیون تن از معادن استان را فراهم 
می کند. این ظرفیت نشان دهنده قابلیت باالی ما در زمینه تولید و صادرات 
مواد معدنی است.این کارشناس صنایع یادآور می شود: اما زمانی که سخن 
از صادرات به میان می آید، باید به این نکته توجه داشت که این مواد معدنی 
چگونه فروخته می شود؟ آیا به تامین مواد اولیه صنایع داخل توجه می شود 
یا این صنایع همین مواد را باید وارد کنند و گاه به دلیل کمبود، خط تولید خود 
را متوقف سازند؟ربیعی می افزاید: بر این اساس الزم است مسئوالن به این 
مهم، توجه داشته باشند که صادرات مواد خام معدنی با محدودیت بیشتری 
انجام گیرد که خوشبختانه با افزایش مالیات بر صادرات این مواد، شاید با 

تحوالتی مثبت روبه رو باشیم.

با مسئولان

خبر روز

حداکثر میزان افزایش اجاره بهای مسکن در کشور تعیین شد
ستاد تنظیم بازار با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش 
اجاره بها در تهران و شهرستان ها را تعیین کرد.در این جلسه که به ریاست معاون اول رییس جمهور 
برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ ، در تهران حداکثر ۲۵ 
درصد، کالن شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب 
رسید.بر اساس این مصوبه ، ســازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران امالک متخلف 
که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به 
انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به ســازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات 
مطابق قانون اقدام کند.رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت: امسال نظارت براساس 
نرخ اجاره سال قبل است. در صورتی که مستاجری در آن خانه بود برای تمدید در تهران ۲۵ درصد 
باید اجاره افزایش یابد و مستاجر جدید هم ۲۵ درصد بیشتر از مســتاجر قبلی پرداخت کند.هم 
اکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شده که طبق اعالم بانک 
مرکزی برای کالن شــهر تهران ۶۰ میلیون برای سایر شــهرها ۴۵ و برای شهرهای کوچک هم ۳۵ 

میلیون تومان با بازپرداخت ۵ساله و نرخ سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر صمت: 

مشکالت پخش و توزیع روغن خوراکی برطرف شد
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت از پایان موفقیت آمیز ســه مرحلــه از توزیع ضربتی روغن 
خوراکی و آغاز مرحله چهارم خبر داد. علیرضا شاه میرزایی با اعالم این خبر گفت: از ابتدای اجرای 
طرح مردمی سازی یارانه ها، توزیع ضربتی روغن خوراکی با همکاری شرکت های پخش در چهار 
مرحله آغاز شد که ســه مرحله آن به صورت موفقیت آمیز به پایان رسید و مرحله چهارم آن در حال 
انجام است. در واقع ما از شرایط حاد کمبود روغن خوراکی در فروشگاه ها عبور کرده ایم.وی افزود: 
با اجرای این مراحل، مشکالت به وجود آمده در توزیع روغن خوراکی که در روزهای نخست اجرای 
طرح مردمی ســازی یارانه ها پیش آمده بود تا ۹۰ درصد رفع شــد و امروز می توانیم ادعا کنیم که 
شرکت های پخش به حداقل ۹۰ درصد از خرده فروشــی ها برای فروش روغن مراجعه کرده اند و 
واحدهای صنفی ای که خرید نکرده اند، خودشان نخواسته اند.معاون وزیر صمت با اشاره به این که 
خرده فروشی های مرتبط با طرح مردمی سازی یارانه ها بیش از ۵۰۰ هزار واحد هستند، اعالم کرد: به 
علت خرید بیشتر مردم در روزهای پیش از اجرای طرح و عرضه کمتر، کمبود کاالهایی مانند روغن 

در فروشگاه ها جدی بود؛ اما در طرح توزیع ضربتی به سرعت توانستیم این کمبود را جبران کنیم.

ساالنه نیم متر سطح آب در دشت کاشان کاهش پیدا می کند
سرپرست فرمانداری ویژه کاشان گفت: دشت بزرگ کاشان به عنوان منطقه ای خشک و کویری با بارش 
باران کم در کشور شناخته شده و هرساله با کاهش نیم متری سطح آب مواجه هستیم.محمدشریف 
زارعی، سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان کاشان شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع 
آب شهرستان ضمن اشاره به خشکسالی منطقه کاشان، اظهار داشت: با توجه به خشکسالی مستمر 
در دهه اخیر و بحرانی بودن وضعیت سفره های آب زیرزمینی، برنامه ریزی با هدف حفظ حیات منطقه 
ضرورت دارد.وی با تاکید بر شرایط جغرافیایی و لزوم صرفه جویی در مصرف آب خاطرنشان کرد: با 
توجه به پایین بودن میانگین بارندگی ها و افت سطح آب، باید صرفه جویی آب شرب به ویژه در بخش 
صنعت بیشتر مورد توجه قرار گیرد و شهروندان، مســئوالن و مدیران راه های حفظ منابع آب را مورد 
توجه قرار داده و برنامه های فرهنگی بیشتری را اجرا کنند.شریف زارعی با بیان اینکه آب در شهرهای 
خشک کاشان و آران و بیدگل و گزارش های وضعیت پدیده فرونشست زمین و مدیریت منابع آبی دچار 
مشکالتی است، اظهار کرد: دشت بزرگ کاشان به عنوان منطقه ای خشک و کویری با بارش باران کم در 

کشور شناخته شده و هرساله با کاهش نیم متری سطح آب مواجه هستیم.

در جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:کافه اقتصاد

در شرایط تحریمی،اجرای بندهایی از قانون مبارزه با قاچاق امکان پذیر نیست
در هجدهمین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان، مدیر گمرک اصفهان گفت که در شرایط تحریمی اجرای بندهایی از اصالحیه 
قانون مبارزه با قاچاق امکان پذیر نیست. همچنین غالمرضا اخوان فرید، رییس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه باشیوع بیماری کرونا و 
کاهش مصرف جهانی سوخت های فسیلی در یک مقطع زمانی، درآمد های ارزی کشور کاهش یافت و از سوی دیگر به دلیل وجود تحریم های ظالمانه و به تبع آن 
کاهش منابع ارزی کشور، دولت در راستای حفظ منابع محدود ارزی و جلوگیری از افزایش قیمت ارز، ناگزیر به اجرای مقررات قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به 
طور سخت گیرانه تری نسبت به قبل شد؛ از این رو ممکن است برخی از  پرونده های فعاالن اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان که به تعزیرات ارجاع می شود، حاصل 
همین سختگیری بیش از حد باشد.وی با تاکید بر اینکه قوانین نباید مخل تولید و جرم زا باشند، تصریح کرد: فعاالن بخش خصوصی خواستار تعویق اجرای این 
قانون حداقل تا زمان ترخیص کاالهای انبار شده درگمرک هستند، زیرا  با اجرای این قانون به ویژه به دلیل مغایرت وزن، برخی از محموله ها مصداق کاالی قاچاق 
خواهند بود.در ادامه رسول کوهستانی، مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اعالم اینکه اصالحیه قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،قوانین گمرکی و به ویژه موارد مشمول 
قاچاق را تحت الشعاع قرارداده است افزود: این قانون از ۱۰ اردیبهشت الزم االجرا شده و به این ترتیب بسیاری از اظهارنامه های گمرکی مشمول قاچاق خواهند شد. 

استاندار اصفهان:

 اعطای اختیار موثر بانک 
 ملی به استان ها

 محقق شود
اســتاندار اصفهان گفت: عمده نارسایی ها 
در استان و عدم توســعه یافتگی متوازن، 
ناشی از متمرکز شدن اختیارات و اعتبارات 
در مدیریت کالن بانک ها و موسسات مالی 
در تهران اســت و تعصب نســبت به تمرکز 
گرایی در نظــام پولی و بانکــی موضوعی 
ملموس و مشهود است.در دیدار معاونین 
بانک ملی کشــور و مســئوالن استانی این 
بانک با استاندار اصفهان، وی ضمن تقدیر 
از اهتمام مدیریت بانک ملی کشور و استان 
در خصوص پوشــش جامع و موثر جامعه 
هدف، بــه خدمــات مطلوب بانــک ملی 
ایران در راســتای گره گشــایی از مشکالت 
تولیدکننــدگان و چرخــه تولید اشــاره ای 
مبســوط کرد و بانک ملی را بــه لحاظ نگاه 
ویژه، ارائه خدمات مورد وثوق و اطمینان، از 
معتمدین صنعت بانکداری کشور دانست.

مرتضــوی افزود: البتــه با توجه بــه اینکه 
مشکالت در حوزه اختیارات بانکی در استان 
همیشــه محل گله و شــکایت بوده است 
امیدواریم با انتصاب مدیریت جدید بانک 
ملی اســتان تالش الزم به منظور ســامان 
بخشی به این دغدغه های مردمی در روند 
آتی و برنامه ریزی هــای راهبردی به گونه 
ای مطلــوب فرجام یابد.وی خاطر نشــان 
کرد: پیگیری هــا و تحقیقات نشــان می 
دهد، عمده نارســایی ها در اســتان و عدم 
توسعه یافتگی متوازن، ناشــی از متمرکز 
شدن اختیارات و اعتبارات در مدیریت کالن 
بانک ها و موسســات مالی در تهران است 
و تعصب نســبت به تمرکز گرایــی در نظام 
پولی و بانکی موضوعی ملموس و مشهود 
اســت که امیدواریم با تالش و درخشش 
اســتان، در یک روند جامع نگر و مبتنی بر 
هم افزایی جمعی و همگرایی ســازنده به 
نفع اعطای اختیار موثر به استان ها محقق 

و متجلی شود.

مدیرعامل یک شــرکت نوآور در عرصه صنایع دستی 
در اصفهان گفت: ظرفیت های بسیاری در استان برای 
اســتفاده از ضایعات معدنی و کارخانه های سنگبری 
به منظور تولید انواع صنایع دستی کاربردی وجود دارد 
که شــرکت های نوآور می توانند از این فرصت به خوبی 
بهره بگیرند.امیر حســین شــاه پوری افزود: اصفهان 
به عنوان یکی از قطب های صنعت معدن و ســنگ در 
کشور حدود ۲ هزار کارخانه سنگبری و فرآوری سنگ 
دارد که حجم باالیی از ضایعات سنگ بر اثر فعالیت آنها 
تولید می شود.وی با بیان اینکه بر اساس آمار موجود 
مراحل مختلف استخراج سنگ از معدن تا فرآوری آن 

در کارخانه ۵۰ تا ۸۰ درصد ضایعات به همراه دارد، اظهار 
داشت: حجم باالیی از این ضایعات در طبیعت رها می 
شود و بخشی دیگر اگر از سنگ های تزیینی یا ارزشمند 
باشند به شن تبدیل شده و برای کارهای ساختمانی یا 
موزاییک سازی استفاده می شود.وی با تاکید بر اینکه 
از ضایعات واحدهای ســنگبری و معادن می توان به 
ارزان ترین شــکل ممکن به منظور تولید انواع صنایع 
دستی استفاده کرد، تصریح کرد: در واقع با این کار عالوه 
بر تبدیل ضایعات مخرب محیط زیست به محصول و 
تولید انواع محصوالت هنری کاربردی می توان به ایجاد 
اشــتغال و کارآفرینی، تحول در صنایع دستی و کسب 
درآمد پرداخت.شاه پوری با اشاره به اینکه امروزه صنایع 

دستی بیشتر به کاالی تزیینی تبدیل شده درحالی که 
الزم است آنها را به صورت کاربردی درآورد، خاطرنشان 
کرد: با بهره گیری از چنین ایده هایی می توان به تولید 
انواع محصوالت صنایع دستی با کاربردهای مختلف در 
زندگی و با قیمت های متنوع و مخاطب پســند اقدام 
کرد.وی با بیــان اینکه با اســتفاده از ضایعات صنعت 
معدن و ســنگ می توان به تولیــد محصوالت صنایع 
دستی خراطی شده، ساخته شده از برش نازک سنگ 
یا تلفیقی با فلز و سنگ اقدام کرد، گفت: در استفاده از 
ضایعات برای تولید صنایع دســتی، مواد اولیه انبوه با 
قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد و تنوع 

زیادی در نوع محصول و قیمت آن به همراه دارد.

مدیرعامل یک شرکت نوآور در عرصه صنایع دستی:

ظرفیت  استفاده از ضایعات معدنی برای تولید صنایع دستی 
در اصفهان باالست

بازار مسگرهای 
کرمان

بازار مســگرهای کرمــان از عهد 
صفویه بــه یادگار مانده اســت. 
بازار مســگرها از نظــر موقعیت 
جغرافیایــی در نزدیکــی مراکز 
مهمی مانند حمام گنجعلی خان 

و موزه سکه قرار گرفته است.

عکس روز
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    آگهی نو بتی سه ماهه چهارم سال 1400 
اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

2/253  بموجب ماده 11 قانون  ثبت اســناد و امالک  و ماده 59 اصالحی 
آیین نامه مربوطه امالکی که تقاضای ثبت آنها در سه  ماهه  چهارم سال 
1400 پذیرفته  شده و امالکی که در آگهی های نوبتی  قبلی  از قلم افتاده  

مربوط به حوزه ثبتی نطنز  بشرح  ذیل آگهی  میگردد .
امالکی که در ســه ماهه چهارم ســال 1400 پذیرش ثبت  شــده  اند  و 
همچنین  امالکی کــه آگهی  های نوبتی  قبلی از قلم افتاده اســت بدین 

شرح  آگهی می گردد .
اول ( شماره های  مربوط به بخش  نه  شامل شهر نطنز و قراء تابعه 

شماره   فرعی از 9 -اصلی  واقع در کوی علیاء
995-آقای رضا نقوی علیائی فرزند قربانعلی دو سهم ازده سهم ششدانگ 
قطعه زمین بائره معروف سینه اوره تقریبا پنج جریبی از طریق ارث شرعی 

از آقای قربانعلی نقوی علیائی   
2516-اقای مجید حاج حسینی فرزند داوود ششدانگ قسمتی از یکباب 

خانه )سابقا کوچه متروکه(به مساحت سی و یک متر مربع 
از25اصلی - قنات نصیر آباد

محمد علی و داوود و محمد حسن شــهرت همگی حاج حسینی فرزندان 
 حســین مجاری پنج هشــتم یکدانگ طاق از پنجاه وشــش طاق قنات 
نصیر آباد در شبانه روز چهار شنبه انتقال قهری از رقیه نقوی علیائی فرزند 

رضا.
شماره های فرعی از 33- اصلی  واقع در شهر نطنز

74-جواد و غالمرضا وجعفر و علی و ناصر و عباس و اکبر و اقدس و مهری 
شــهرت همگی صادق بیگی علیائی به طریق ارث شرعی دو سهم مشاع 
از هفت سهم ششدانگ به استثناء بهای ثمنیه اعیانی آن یک قطعه زمین 

معروف کوهاب تقریبا دوازده قفیزی .
1509-خانم معصومه حسن زاده قصبه فرزندماشااله سه سهم مشاع ازنه 
سهم ششدانگ قطعه زمین معروف باغ میرزا خان به مساحت 939/40متر 

مربع .
شماره های فرعی از 71-اصلی واقع در سرشک 

1552-خانم ژاله رفیعی سرشکی یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکدرب 
باغ معروف رمضان انتقال قطعی و مع الواسطه ازخانم  فاطمه پرفکر دختر 

عباس .
شماره های فرعی از 74 - اصلی واقع در ویشته

406- اقای جهانگیر عظیمی ویشته فرزند علی اکبر ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 181/56متر مربع. 

شماره های فرعی از 100 - اصلی واقع در روستای طامه
549-  اقای سید علی اکبر هاشمی طامه نسبت به دوسهم و خانم صغری 
اصالنی نســبت به پنج سهم مشاع ار هفت سهم ششــدانگ قطعه زمین 
مزروعی تقریبا هفت قفیزی انتقال قطعی و مع الواســطه از ســید حسن 

میری طامه.
شماره فرعی از 118 - اصلی واقع در روستای جاریان

29- اقای علیرضــا جاریانی فرزند مجید دو ســهم مشــاع از ســیزده 
 ســهم ششــدانگ یکدرب  باغ و اطاق جنب آن به مســاحت 879/08 

متر مربع. 
1090- آقای سعید جاریانی فرزند نوراله ششدانگ قطعه زمین محصور به 

مساحت 240/35متر مربع.
1091- خانم ناهید ماندگاری فرزند حسین ششدانگ قطعه زمین محصور 

بمساحت 262/20متر مربع.
1092- آقای ابوالفضل ماندگاری فرزند رضا ششدانگ قطعه زمین محصور 

بمساحت 293/65 متر مربع 
1093- خانم الهام ماندگاری فرزند رضا ششــدانگ قطعه زمین محصور 

بمساحت 120/14 متر مربع 
دوم( شماره های مربوط به بخش  10 چیمه رود و برز رود و قراء تابعه

شماره های فرعی از 134 -  اصلی  روستای یارند
724-اقای رضا ملک  فرزند ماشاله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب 

باغ بمساحت 1448/55 متر مربع  
762-خانم زهرا عابدی یارندی فرزند حســین نسبت به یکدانگ و نیم از 
چهاردانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه و حصار متصل آن در کوی 
باال بانضمام یک دانگ و نیم پالک مذکور انتقال قطعی  ومع الواسطه از بانو 
بلقیس احمدی یارندی و خانم شهربانو صدوقی و خانم گوهر شهسواری 
و آقای عبدالمجید صدوقی فر و خانم مریم و مهرنوش صدوقی فر و زهرا 
عابدی یارندی یک دانگ و نیم مشاع  از  پالک مرقوم به طریق ارث شرعی 
و انتقال قطعی و مع الواسطه از بانو بلقیس احمدی یارندی و بانو شهربانو 

صدوقی و بانو گوهر شهسواری .
سوم(شماره های مربوط به بخش 11طرقرود و قراء تابعه

شماره فرعی از 1 - اصلی واقع در روستای طار
 508- آقایان ســید محمد تقی و ســید محمد و ســید احمــد و خانم ها 
عزت السادات و فخری الســادات و بهجت السادات شهرت همگی وحید 
طاری  و خانم کوچک فخری طاری فرزند غالمحســین ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی و مشــجر و خرابه اطراف آن معروف گنجی تقریبا شصت 
قصبه به طریق ارث  شرعی از آقای ســید عبدالرسول وحید طاری انتقال  
قطعی و مع الواسطه  از صاحب سلطان و خدیجه ، فاطمه ، جمیله و صدیقه 

شهرت همگی وحید طاری و نیره نوراخان 
شماره فرعی از 37 - اصلی واقع در روستای کشه

8- آقای رضا و خانم ایران  شــهرت هردو  رحیمی کشه وفرزندان هاجی 
بالمناصفه یک چهارم دانگ مشــاع  از ششــدانگ قطعه زمین دائر و بائر 
 در ســینه کشــه تقریبًا ده رجلی انتقال قطعی از خانم رقیه رحیمی کشه

 فرزند حسین
9- آقای حسن محمدی فرزند کرمعلی و بهروز رشــیدی فرزند ابراهیم 
 بالمناصفه  ششدانگ قطعه باغ مشجر معروف کوهاب دو رجلی انتقالی و  

مع الواسطه از آقای عباس و خورشید شهرت هر دو  مبینی کشه 
 15- آقای امان اله رحیم نژاد فرزند حســن یکدرب باغ مشجر در بخش 
باغستان تقریبًا یکرجلی و سه ربع رجل انتقال قطعی و مع الواسطه از خانم 

بلقیس رحیمی کشه 
18-خانم ربابه مبینی ششــدانگ قطعه زمین مزروعی مشــجر معروف 
سرچشمه یک رجل و سه ربع رجل انتقال قطعی از آقای علی اکبر مبینی 
کشه و خانم ام البنین مبینی کشــه فرزند حبیب اله ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی مشجر معروف سرچشمه یک رجل انتقالی از آقای علی اکبر 
مبینی کشه و آقای علی اکبر مبینی کشه فرزند رحیم ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی مشجر معروف سرچشــمه دو رجلی و فریدون مبینی کشه فرزند 
عباس نسبت به یک رجل مشاع از یک و نیم رجل و حسن مبینی کشه فرزند 
علی اکبر نسبت به نیم رجل مشاع از یک و نیم رجل ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی مشجر معروف سرچشمه یک و نیم رجل انتقالی و مع الواسطه از 
آقای علی اکبر مبینی کشه و آقای علی اکبر مبینی کشه فرزند رحیم یک 
قطعه زمین مشجر و مزروعی اهلل آباد یک رجلی و خانم زهرا مبینی فرزند 
ماشاله نسبت به دو دانگ و عباس مبینی فرزند فردین نسبت به یکدانگ و 

بتول شهریاری فرزند عیسی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعات 
زمین دائره و بائره چاله سرخ ربع رجل انتقالی قطعی  و مع الواسطه  از آقای 

علی اکبر مبینی کشه 
22-خانم بتول مبینی کشــه فرزند عباس تمامی ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی و مشــجر در بخش کوهاب تقریبًا یک رجــل و ربع رجل انتقال 

قطعی از خانم معصومه شکیبائی فرزند حسین 
42-احمد ریاضتی فرزند عباس یک قطعه باغ مشــجر معروف الجه یک 
رجل و یک دوم رجل و  آقای محمود آگاهی کشــه فرزند علی یک قطعه 
باغ مشــجر معروف صحرا قریه یک رجل و یک دوم رجل انتقال قطعی و 
مع الواسطه از احمد ریاضتی و خانم ملوک ریاضتی فرزند اسداله ششدانگ 
قطعه زمین بائره مشجر یک چهارم رجل انتقال قطعی و مع الواسطه از احمد 
ریاضتی فرزند عباس و احمد ریاضتی یک هشــتم رجل و تیمور ریاضتی 
فرزند حبیب اله یک رجل و یک هشتم رجل و مرضیه شهریاری کشه یک 
رجل از دو رجل و یک چهارم رجل ششدانگ قطعه زمین معروف باغ ناره که 
مالکیت تیمور ریاضتی و مرضیه شهریاری کشه بالسویه از احمد ریاضتی 
می باشد و خانم مولود و ملوک شهریاری فرزندان جالل یک قطعه زمین 
معروف کمرپیر یک رجل و یک چهارم رجل انتقال قطعی و مع الواسطه از 

احمد ریاضتی فرزند عباس
54- خانم نسرین شکیبائی فرزند حبیب اله نیم سهم از یک سهم ونیم از 
یکدرب باغ در بخش بندر ســه رجلی با گواهی به اینکه اعیانی یکدرخت 
گردو در طرف شرقی جنب نهر عمومی متعلق است به سید ابراهیم طرقی.
70- خانم بتول مبینی کشــه تمامی ششــدانگ قطعه زمین مزروعی در 
بخش باغستان کشــه یک رجلی انتقال قطعی از خانم ساره مبینی کشه 

دختر یعقوب.
90-پوران توکلی کشه فرزند علی ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف 
کوهاب یک رجل و یک چهارم رجل انتقال قطعی و مع الواســطه از خانم 

سکینه توکلی کشه فرزند رمضان
277-فرشته سماواتی فرزند محســن ششدانگ قطعه زمین معروف یک 
رجل و نیمی سینه کشه انتقال قطعی و مع الواسطه از ماه سلطان رشیدی 

علیاء 
شماره فرعی از 39 اصلی واقع در اسفیجار کشه

12-خانم صغری عقیلی کشــه فرزند رمضان نسبت به سه دانگ مشاع و 
آقای حبیب اله عقیلی کشه فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ 
ســه قطعه زمین مزروعی و مشــجر نیم رجلی باگواهی بــه اینکه اعیان 
یکدرخت گردو در آن متعلق اســت به رضا پیرکرم وگردو در طرف شرقی 
زمین واقع شده است انتقال قطعی و مع الواســطه از صغری عقیلی کشه 
فرزند رمضان و صغری عقیلی کشه نسبت به سه دانگ مشاع )دو رجل ونیم 
مشاع از چهار رجل ونیم ششدانگ( و حبیب اله عقیلی کشه یک رجل و ربع 
مشاع از چهار و نیم رجل ششدانگ ویک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پنج 
قطعه زمین مزروعی و مشجر در مزرعه باال تقریبا چهار رجل و نیم انتقال  

ومع الواسطه از قنبر عقیلی کشه فرزند علی .
شماره 100-اصلی واقع در سربیشه کشه

رقیه مبینی  کشــه فرزند مشــهدی علی اکبر و صغری و علی و حسین و 
معصومه و عین اله و حسن شــهرت همگی مبینی کشه فرزندان ابراهیم 
نسبت به چهار حبه انتقال قهری از ابراهیم مبینی کشه و عباس مبینی کشه 
نسبت به چهار حبه و صغری و رقیه شهرت همگی مبینی کشه هریک یک 
حبه و نیم از یازده حبه از هفتاد و دو حبه سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه 

زمین کوهکار معروف سربیشه 
شماره 101-اصلی  مزرعه معروف  جوی اصفهانی 

خانم رقیه مبینی فرزند مشــهدی علی اکبر و صغری و علی و حســین و 
معصومه و عین اله و حسن شــهرت همگی مبینی کشه فرزندان ابراهیم 
 نســبت به هفت از هفتاد و هشــت ســهم ششــدانگ  و انتقال قهری و
 مع الواسطه  از ابراهیم عباس  شــهرت  هردو مبینی کشه نسبت به هفت 
سهم از هفتاد و هشت سهم و صغری و رقیه شــهرت  هر دو مبینی کشه 
هریک دو ســهم از هفتادو هشت ســهم مشاع از هجده ســهم مشاع از 
هفتادوهشت ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین کوهکار معروف جوی 

اصفهانی.
شماره 102-اصلی  کوهکار معروف حاج محمد علی 

 رقیه مبینی فرزند مشــهدی علی اکبر ، صغری ، علی ، حسین ، معصومه ، 
عین اله ، حسن شهرت همگی مبینی کشــه فرزندان ابراهیم نیم دانگ از 
یکدانگ مشاع انتقال قهری از ابراهیم مبینی کشه و رضا و علی وشهرت 
همگی مبینی کشه فرزندان حاجی هرکدام ربع دانگ از یکدانگ مشاع از 

ششدانگ قطعه زمین کوهکار معروف جوی حاج محمد علی.
شماره 182- اصلی واقع در ابیازن

653- آقای علی ذوالفقار بیک فرزند غالمحسین دو سهم مشاع از نه سهم 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر بمساحت 5078متر مربع

شماره 193- اصلی واقع در طرق بخش 11
3456- آقای روح اله سیف الهی طرقی  فرزند مرتضی ششدانگ  یک قطعه 
زمین مفروز نقریبًا نیم رجلی شــرقی باغچه دو رجل  و نیمی ) که در حال 
حاضر به صورت یکباب خانه می باشد (  انتقال قطعی و مع الواسطه از آقای 

علی  جالل مجاور محله  فرزند مرحوم اکبر 
شماره 214- فرعی  واقع در یحی آباد

337-آقای ســیاوش ضیائی فرزند یداله ششــدانگ یکدرب باغ و خانه 
بمساحت 820/80 متر مربع.

338- آقای ســیاوش ضیائی فرزند یداله و خانم محبوبــه ترابی زیارت 
گاهی فرزند عیسی  بالمناصفه و االشاعه ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 

1939/80 متر مربع.
لذا بموجب ماده 16  قانو ن ثبت  اســناد و امالک چنان چه  شــخص یا 
اشخاصی نســبت به امالک مند رج در این آگهی  اعتراضی )واخواهی ( 
داشته باشند  بایســتی از تاریخ  اولین نوبت  انتشار آگهی ظرف  مدت 90 
روز و نســبت به  امالک مندرج در بند )ب( این آگهی  ظرف مدت 30 روز  
دادخواست  اعتراض  خود را کتبا  به این  اداره تســلیم نموده و رسید اخذ 
نمایند و برابر قانون معترض بایستی  از تاریخ  تسلیم  اعتراض ظرف مدت 
یکماه  مباد رت  به تقدیم داد خواســت به مرجــع قضایی نموده و گواهی 
طرح دعوی اخذ و به این اداره  تسلیم نمایند و در صورتی که قبل  از تاریخ 
اولین نوبت انتشار  آگهی  دعوایی اقامه شودو در جریان باشد  وفق ماده 17 
باید  تصدیق محکمه  را مشعر بر جریان دعوی به اداره  ثبت محل تسلیم 
نمایندو اال حق او ساقط خواهد شد  و اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که 
بعد از انضاء  مدت مرقوم واصل شــود بال اثر خواهد بود و مطابق قسمت 
اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 
56 آیین نامه قانون ثبت  حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت 
مجلس تحدید حدود قید و واخواهی نسبت به آن مطابق با ماده 20 قانون 
 ثبت خواهد بود این آگهــی در دو نوبت و به فاصله ســی روز در روز نامه 

 کثیر  االنتشار  درج و منتشر میگردد.
تاریخ انتشار نوبت اول :01/ 02/ 1401
تاریخ انتشار نوبت دوم :02/31/ 1401

م الف: 1306447 
رحمت اله شاهدی  رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

چهره آشنا و خبرساز در کلیپ پرانتقاد 20:30
برخــی کاربران در شــبکه های 
اجتماعی می گویند یکی از سه 
خانمی که در گزارش پرحاشیه 
۲۰:۳۰ مشارکت کرد و از خرید 
خودش راضی بود، لیال واثقی، 
فرماندار سابق شهر قدس بوده 
است.خانم واثقی در آبان ماه ۹۸ 
یکی از چهره های خبرساز بود. او 
با گفتن این که شخصا دستور 
شــلیک به معترضــان را داده، 
انتقادات بسیاری را برانگیخت.

اعتراف تلخ درباره مرگ توله یوزهای »ایران«؛ 

وقتی بلد نیستیم، کمک هم نمی گیریم
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست ضمن پذیرش اشتباهات در نگهداری از توله های یوزپلنگ گفت: 
بسیاری از دامپزشکان معتقدند که انتقال توله یوزها به تهران اشتباه بود چرا که در پایتخت ویروس دیستمپر و آلودگی سگ و گربه  
وجود دارد.حسن اکبری با اشاره به اشتباهات رخ داده در فرآیند نگهداری و جابه جایی توله یوزها گفت: ما تجربه تولد یوزها و نگهداری 
از آن ها در شرایط اسارت را نداشتیم و دامپزشکان نیز مرتکب خطاهایی شدند. ما چیتا کیپر )نگهدارنده تخصصی یوز ( نداشتیم چرا 
که پیش بینی نمی شد نیازمند عمل سزارین باشیم.وی افزود: انتقادات مطرح شده درباره دور بودن سایت تکثیر یوزها درست است 
و مکان یابی مرکز تکثیر یوز در اسارت از ابتدا اشــتباه بود. قرارگیری این مرکز در زیستگاه طبیعی یوز سبب شد کار حفاظت نیز برای 
همکاران ما سخت شود و تمرکز ما به جای حفاظت از زیستگاه بر تکثیر در اسارت متمرکز شود.اکبری گفت: انتقال توله های یوزپلنگ 
به تهران با مشورت دامپزشکان انجام شد؛ اما دوستداران محیط زیست و دامپزشکان زیادی وجود دارند که معتقدند انتقال توله های 
یوز به تهران اشتباه بوده چرا که پایتخت آلوده است و در آن »ویروس دیستمپر« ) یک بیماری تنفسی ویروسی است که می تواند 
موجب آسیب مغزی شود( و سگ و گربه زیادی وجود دارد. در کل خطاهایی وجود داشته است که ما آن ها را می پذیریم و باید آن ها 
را اصالح کنیم تا با استفاده از ظرفیت های بعدی، این اشتباهات را جبران کنیم.وی همچنین در رابطه با علت تلف شدن یوز دوم هم 
گفت: شیر مصرفی، کیفیت مناسبی نداشته و عامل تلف شدن توله یوز دوم شده است. متاسفانه شیر باکیفیت برای این گونه خاص در 
کشور نداریم و از یک نمونه شیر خارجی که توصیه شده بود استفاده می شد. برخی معتقدند این نوع شیر نباید طوالنی مدت استفاده 
و شیر خارجی دیگری بایست جایگزین می شد، شیر های خارجی و واکسن های الزم به سبب تحریم کشور ما به طور مستقیم قابل 
خرید نیستند و باید با واسطه و شرایط خاص تامین شوند، این ها مشکالتی است که در تکثیر یوزپلنگ وجود دارد و همین باعث شد 
که توله دوم را از دست بدهیم.توله سوم هم متاثر از همان شیری که مصرف کرده، آسیب دیده و در حال درمان است، اما خوشبختانه 

وضع بهتری دارد و امیدواریم که زنده بماند.

تحلیلی از گرانی  اخیر که شاخ بر سرتان سبز می کند
در حالی که شهروندان از کمبود اقالم خوراکی گالیه دارند، روزنامه جام جم گزارشی عجیب منتشر کرده و از آرامش در بازار کاالهای اساسی خبر داده است!

در بخشی از این گزارش آمده: اواخر سال ۹۹ صف های طوالنی برای خرید مرغ تشکیل می شد و رسانه ها به پوشش گسترده آن می پرداختند. با شروع جنگ روسیه و اوکراین، قیمت غالت در جهان یکباره افزایش 
زیادی پیدا کرد، به طوری که قیمت گندم در بهمن سال گذشته، حدود ۵ دالر بود و اکنون حدود ۱۰دالر است. همچنین قیمت کنجاله، سویا و ذرت نیز در بازار، روند صعودی طی کرد. از این رو، تامین کاالهای اساسی 

در جهان با چالش همراه شد. ایران که برای کاالهای اساسی، ارز ترجیحی یا همان دالر ۴۲۰۰ تومانی می پرداخت، به دلیل کاهش 
ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و ایجاد فاصله قیمتی با کشورهای همســایه، دچار پدیده قاچاق معکوس شد به 
طوری که دارو و کاالهای اساسی که با ارز ارزان وارد کشور می شــد، پس از مدت کوتاهی سر از کشورهای دیگر درمی آورد. همین 

موضوع باعث شد، دولت دست به جراحی اقتصادی بزند و مانند تشکیل صفوف مرغ، مورد نقد قرار بگیرد.
 گشتی در بازارهای کاالهای اساسی نشان می دهد، گران شدن کاالها با افزایش عرضه در بازار همراه شده و برخالف کشورهایی 
مثل آمریکا، انگلیس، آلمان، مالزی، ایتالیا و... قفسه های خالی مشاهده نمی شود. مرغ که تا سال گذشته با دو نرخ در بازار و 
مرغ دولتی با ایستادن چند ساعته در صف، به دست مصرف کننده می رسید، اکنون در بازار به وفور  وجود دارد. تخم مرغ، ماکارونی 
و روغن، کاالهایی بودند که از ارز ترجیحی بهره می بردند؛ اما هر چند ماه یک بار، فروشگاه ها خالی از این کاالها می شدند ولی به 
نظر می رسد این دوران به پایان راه خود نزدیک شده است. بازدید میدانی از میادین میوه و تره بار و چند فروشگاه زنجیره ای در 

سطح شهر نشان می دهد کاالهای مذکور با قیمت جدید راهی بازار شده اند.

جایگاه ایران در لیست پرسرعت ترین اینترنت های جهان
وبسایت Speedtest که در چندماه اخیر به شکل عجیبی به منبع قابل استناد وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تبدیل شده ، به تازگی گزارش جدید خود از وضعیت اینترنت جهان 
در ماه گذشته را منتشر کرده است. در این مطلب تصمیم داریم با هم نگاهی بیندازیم به لیســت کندترین و پرسرعت ترین اینترنت جهان در ماه اپریل ۲۰۲۲ و جایگاه ایران در این 
لیست، با ما همراه باشید.در ماه گذشته میانگین سرعت دانلود اینترنت سیار در جهان ۳۰.7۵ مگابیت بر ثانیه و ســرعت آپلود ۸.7۸ مگابیت بر ثانیه با تاخیر ۲۹ میلی ثانیه بوده 
است. در بخش اینترنت ثابت متوسط جهانی دانلود اینترنت ثابت 6۳.۴6 و آپلود ۲7.۰6 مگابیت بر ثانیه با تاخیر ۱۰ میلی ثانیه بوده است.در بخش اینترنت موبایل کشور، امارات 
متحده عربی با سرعت ۱۳۴.۴۸ مگابیت بر ثانیه مانند ماه گذشته باالترین سرعت را به شهروندانش ارائه کرده اســت. پس از امارات کشورهای قطر، نروژ، کره جنوبی، عربستان 
سعودی، کویت، هلند، دانمارک، بلغارستان و کرواسی در رتبه های بعدی قرار داشتند.ســنگاپور مانند ماه گذشته پرسرعت ترین اینترنت ثابت جهان را در ماه اپریل داشت. متوسط 
سرعت دانلود در این کشور ۲۰7.6۱ مگابیت بر ثانیه بود. شیلی، تایلند، هنگ کنگ، دانمارک، چین، ماکائو، ایاالت متحده، لیختن اشتاین و رومانی پس از سنگاپور به ترتیب رتبه های 

باالی لیست را به خود اختصاص داده اند.در بخش اینترنت موبایل ترکمنستان با میانگین سرعت 
۳.۳۱ مگابیت بر ثانیه در رتبه انتهایی، یعنی ۱۴۲ این لیست قرار گرفته است. ونزوئال، افغانستان، 
کوبا، غنا، تاجیکستان، لیبی، کامرون، سومالی و ســاحل عاج در رتبه های باالتر از ترکمنستان در 
این رده بندی قرار گرفته اند.رتبه انتهایی رده بندی متوسط سرعت اینترنت ثابت جهان در ماه اپریل 
متعلق به افغانستان است که سرعت ۱.۸۱ مگابیت بر ثانیه را به شهروندان خود ارائه می کند. پیش 
از این کشور، کوبا، ترکمنستان، یمن، سوریه، نیجر، تیمور شرقی، اتیوپی، سودان، گینه استوایی و 
زیمباوه رتبه های باالتر را به خود اختصاص داه اند.در بخش اینترنت ثابت ایران با متوسط سرعت 
۲۴.۹۵ مگابیت بر ثانیه، معادل ۳.۱۲ مگابایت بر ثانیه از میان ۱۴۲ کشــور این لیست با یک پله 
صعود نســبت به ماه قبل در رتبه 7۳ قرار گرفته اســت. در بخش اینترنت ثابت متوسط سرعت 
دانلود در ایران در ماه اپریل ۱۰.۲۳ مگابیت بر ثانیه، معادل ۱.۲۸ مگابایت بر ثانیه بوده است. ایران 

با این وضعیت با پله صعود نسبت به ماه گذشته در رتبه ۱۴۴ از ۱۸۱ کشور جهان قرار گرفته است.

عکس روز

خبر روز

گیشه

فناوری



شنبه 31 اردیبهشت 1401 / 19 شوال 1443 / 21 می 2022 / شماره 3532
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر استان خبر داد:

حمایت مادی ومعنوی از پایان نامه های مرتبط با موضوع 
موادمخدر

رییس پلیس مبارزه بــا موادمخدر اســتان اصفهان از حمایــت مادی ومعنــوی پایان نامه های 
کارشناسی ارشــد و رســاله های دکتری که مرتبط با حوزه های ماموریتی این پلیس هستند، خبر 
داد.»احمد نیکبخت« اظهار کرد: پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان اصفهان به منظور بهره برداری 
از ابتکارات و خالقیت های دانشجویان و تعامل هرچه بیشــتر با مراکز علمی و دانشگاهی در نظر 
دارد از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری مرتبط با حوزه های ماموریتی خود که از 
سال ۱۴۰۰ به بعد تدوین شده اند، حمایت مادی و معنوی کند.وی با بیان اینکه در این خصوص ۱۷ 
موضوع پایان نامه و رساله دکتری تهیه شده اســت، افزود: موادمخدر و معتادان متجاهر، اقتصاد 
موادمخدر، موادمخدر و فضای مجازی، مدل های دینامیکــی مقابله با عرضه و توزیع موادمخدر، 
طالبان و کشت موادمخدر، موادمخدر صنعتی )شیشه افغانی(، اتباع خارجی و قاچاق موادمخدر، 
شخصیت شناسی مجرمان موادمخدر در ایران و منطقه، آسیب شناسی قوانین و الیحه پیشگیری 
از اعتیاد در ایران ازجمله این عناوین هستند.وی خاطرنشان کرد: عالقه مندان می توانند جهت ارائه 
پایان نامه و رساله خود به پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان اصفهان، به آدرس 

میدان الله، خیابان اردیبهشت مراجعه کنند.

رشد ۷.۸5 درصدی فوتی های استان اصفهان در سال 1400
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره رشد ۳.۷۵ درصدی آمار والدت در استان در سال گذشته، 
گفت: آمار فوتی های سال ۱۴۰۰ در استان ۳۵ هزار و ۹۱۰ نفر است که در مقایسه با سال ۹۹، رشد ۷.۸۵ 
درصدی دارد.حسین غفرانی  با اشاره به اینکه جمعیت استان در ابتدای سال ۱۴۰۱ برابر با ۵ میلیون 
و ۳۲۲ هزار و ۹۸۷ نفر تخمین زده شد، اظهار کرد: پس از آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵، به طور 
میانگین ساالنه ۷ درصد رشد در جمعیت استان دیده می شــود.وی، آمار والدت در استان اصفهان 
طی سال گذشته را ۵۸ هزار و ۵۱۱ نفر اعالم کرد و افزود: آمار والدت در استان در مقایسه با سال ۹۹ با 
ثبت ۵۶ هزار و ۳۹۴ والدت، ۳.۷۵ درصد رشد داشته است.مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: 
نسبت جنسی والدت در استان برابر با ۱۰۵ است، یعنی به ازای هر ۱۰۵ والدت پسر، ۱۰۰ والدت دختر در 
استان ثبت شده است.وی در ادامه به فوتی های سال گذشته در استان اصفهان اشاره و تصریح کرد: 
در سال گذشته ۳۵ هزار و ۹۱۰ فوت در استان ثبت شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۹  با ثبت ۳۳ هزار و 

۲۹۵ فوتی، رشد ۷.۸۵ درصدی داشته است.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان:

۸0 درصد دعاوی ملکی در خصوص امالک بدون سند است
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان گفت:۸۰ درصد از دعاوی مطرح شده در مراکز دادگستری 
در حوزه ملکی مربوط به امالک قولنامه ای است  و با سیستم مکانیزه می توان این مشکالت را برطرف 
ساخت.محمد نادری با بیان اینکه حاکمیت نگاه دو گانه و حتی چند گانه به دفاتر اسناد رسمی دارد، 
اضافه کرد: باید این نگاه اصالح شــود.مرادی باغبادرانی با بیان اینکه راه اندازی ســاختمان کانون 
سردفتران و دفتریاران استان اصفهان و تجهیز آن از جمله اقدامات صورت گرفته در کانون بوده است، 
افزود: در زمینه اوضاع بیمه ســردفتران و دفتریاران نیز پیگیری های زیادی صورت گرفت تا امروز 
وضعیت مناسبی را در حوزه پرداخت نسخ و انعقاد قرارداد با مراکز درمانی داشته باشیم.وی تاسیس 
شرکت تعاونی کانون سردفتران و دفتریاران را نیز از دیگر دستاوردهای مدیریتش در استان اصفهان 
اعالم کرد و ادامه داد: این ایده در سطح کشور مورد اقبال قرار گرفت.رییس سابق کانون سردفتران و 
دفتریاران استان اصفهان اضافه کرد: راه اندازی قرض الحسنه کانون سردفتران و دفتریاران استان 

اصفهان، راه اندازی کمیسیون تقسیم اسناد و... از دیگر اقدامات صورت گرفته در استان بوده است.

خطر ازدواج اجباری با توجه به باال رفتن آمار تعداد مجردان در کشور هر روز بیشتر می شود؛

ازدواج در وقت اضافه

افزایش ســن ازدواج درحال حاضر یکی از معضالت مهم جامعه اســت. 
با پیچیده تر شدن جوامع و ایجاد خواســته ها و انگیزه های کاذب، ذائقه 
اجتماعی تغییر یافت و این تغییــر ذائقه، به ســرکوب ازدواج انجامید و 
متعاقب آن برخی برای رهایی از احساس تنهایی و از دست رفتن فرصت ها 
اقدام به ازدواج هایی عجوالنه و اجباری کردند.ازدواج از دو جنبه قابل بررسی 
است؛ از یک سو بحث حداقل سن ازدواج و از ســوی دیگر افزایش سن 
ازدواج. مطالعات نشان می دهد پدیده تاخیر در ازدواج به منزله مسئله ای 
اجتماعی روبه افزایش است و این تاخیر، مشکالت فراوانی به دنبال داشته 
است. شخصیت افراد با افزایش سن، شکل می گیرد و انعطاف پذیری آنها 
به حداقل می رسد؛ بنابراین در صورتی که آنها در سن باال ازدواج کنند دیگر 
نمی توانند مفاهیمی نظیر صبر، گذشت یا محبت را درک کنند و همین امر 
سبب می شود زندگی بادوامی نداشته باشند و ازدواج آنها به طالق و جدایی 
منجر شود.احسان کاظمی، روان شناس و مشاور خانواده اظهار می کند: سن 
مناسب ازدواج برای هر فرد متفاوت بوده و زمانی است که فرد به بلوغ روانی، 
عاطفی و عقلی رسیده باشــد. در واقع بهترین مرحله برای ازدواج زمانی 
است که فرد متوجه استقالل فکری و قدرت کنترل عواطف خود می شود و 
می داند که باید استقالل فکری و مالی داشته باشد.وی با بیان اینکه ازدواج 
با استناد به سن تقویمی صحیح نیست، می افزاید: شرایط ازدواج در جامعه 
ما برای دختر و پسر متفاوت است؛ در واقع پسر باید به خواستگاری برود و 

دختر باید منتظر خواستگار بماند اما اگر علت های مشترک به تعویق افتادن 
ازدواج را در نظر بگیریم شامل علل فردی، فرهنگی و خانوادگی می شود.این 
روان شناس اجتماعی با اشاره به علل فردی به تاخیر افتادن ازدواج ادامه 
می دهد: ممکن است فرد در فرهنگ موفقیت مدارانه به فکر ادامه تحصیل 
باشد و پس از اتمام تحصیالت عالی خود به فکر یافتن فردی در حد و اندازه 
خود باشد یا امکان دارد فرد احساس کند هنوز آمادگی الزم برای ازدواج و 
تشکیل خانواده ندارد یا هنوز به قدری که باید از دوران مجردی خود لذت 
نبرده است.وی با بیان اینکه حرف های اطرافیان نیز بر تصمیم فرد بی تاثیر 
نیست، تصریح می کند: فرد حرف های زیادی از جمله »تو مجرد هستی و 
هر کاری دوست داری می توانی انجام دهی« یا »شرایط انجام بسیاری از 
کارها پس از ازدواج برای تو پیش نمی آید« را از اطرافیان خود می شوند.این 
روان شناس با بیان اینکه ممکن است خانواده ها نیز با داشتن معیارهای 
سخت گیرانه مانع از ازدواج شوند، خاطرنشان می کند: از دیگر علل به تاخیر 
افتادن ازدواج، شرایط اقتصادی است. حتی اگر پسری بخواهد براساس 
سن تقویمی خود ازدواج کند، تحصیالت خود را کامل کرده باشد و در صورت 
خوش شانس بودن به شغلی مشــغول باشد، حقوق وی به قدری نیست 
که امکان پس انداز یا کفاف اداره زندگی دونفره را بدهد.وی ادامه می دهد: 
هنگامی تفکر از دست دادن فرصت ها برای ازدواج در شخص ایجاد می شود 
که فرد احساس کند اطرافیان و هم سن و سال های او ازدواج کرده اند، دارای 

فرزند هستند، سر و سامان گرفته اند و افرادی که به او معرفی می شوند هم 
چندان مناسب نیستند و به خصوص اگر شخص دارای زمینه اضطراب و 
نگرانی باشد، به آرامی به نیمی از معیارهای خود برای ازدواج راضی می شود.

کاظمی با بیان اینکه این موضوع در خانم ها بیشتر دیده می شود زیرا ترس 
از دیر باردار شدن، در خانه ماندن، فوت والدین و در واقع خانه به دوش شدن 
دارند، تصریح می کند: جمع این تفکرات منجر می شود که فرد احساس 
کند برای ازدواج دیر شده است، در صورتی که ازدواج باید در زمان مناسب 
انجام شود.این خانواده درمانگر با بیان اینکه افرادی که از معیارهای خود 
کوتاه آمده و فقط قصد ازدواج دارند ممکن است معیارهای جایگزین پیدا 
کرده باشند، تصریح می کند: به عنوان مثال دختری که زمانی معیارهای 
سطح باالیی داشته است و درحال حاضر به سنی رسیده که موارد مناسب 
ازدواج بسیاری کمی دارد، معیارهایی نظیر زیبایی، تحصیالت یا پولدار بودن 
را کنار گذاشته و معیارهایی نظیر خانواده، شخصیت و اخالق فرد را مدنظر قرار 
می دهد.علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس هم با بیان اینکه نمی توان سن 
دقیقی برای ازدواج ذکر کرد و این موعد برای همه افراد ثابت نیست، اظهار 
می کند: گاهی ممکن است سن شناسنامه ای افراد با سن ازدواج آنها یکسان 
باشد؛ اما فقط سن ازدواج بسته به سن شناســنامه ای فرد نیست. سن 
عاطفی، اقتصادی، بلوغ اجتماعی، عقالنی و بیولوژیک فرد، سن مناسب فرد 
را برای ازدواج تعیین می کند.وی با بیان اینکه طبق مطالعات انجام شده در 
کشور بهترین زمان برای ازدواج که منجر به پایدارترین و ماندگارترین زندگی 
مشترک می شود، ۲۵ تا ۳۵ سالگی است، می افزاید: در میان افرادی که در 
این سنین ازدواج کرده اند، طالق عاطفی و رسمی کمتر گزارش شده است. 
زمانی که فرد احساس کند خواسته ها، تمایالت، گرایش ها، استعدادها و 
عالیق وی به علت ازدواج زودرس دچار ناکامی شــده اســت، درگیر انواع 
بیماری های روانی نظیر افسردگی و اضطراب می شود و این مشکالت را در 
رابطه زوجی نیز دخالت می دهد و پس از شش ماه تا سه سال از گذشت 
زندگی مشترک، اقدام به بدرفتاری و ناســازگاری می کند. شریفی یزدی 
با بیان اینکه این اتفاقات به این علت اســت که فرد اعتقاد دارد معیارها، 
خواسته ها و آرزوهای او به علت ازدواج زودرس یا غلط از دست رفته است، 
می گوید: یکی از دالیل اصلی خیانت میان زوجین به این علت است که فرد 
می خواهد در جای دیگری خواســته های خود را برآورده کند یا برخی نیز 
به دلیل انتقام گیری دســت به چنین اقدامی می زنند.این جامعه شناس 
با اشاره به نتیجه ازدواج با تفکر از دســت رفتن فرصت ها، اضافه می کند: 
نتیجه چنین ازدواج هایی طالق عاطفی است؛ در طالق عاطفی زوجین زیر 
سقفی با یکدیگر زندگی می کنند؛ اما ارتباط میان آنها عاری از عاطفه است. 
چنین افرادی دچار انواع اختالالت عصبی و روانی می شوند و متعاقب آن 
بیماری های جسمی نیز به ســراغ آنها می آید و در نهایت در برخی مواقع 
چنین ازدواج هایی محکوم به طالق رسمی است.وی با بیان اینکه ازدواج با 
این تفکر برای هر دو جنسیت اتفاق می افتد اما در خانم ها بیشتر است، ادامه 
می دهد: خانم ها در معرض خطر بیشتری هستند و به علت شرایط کشور و 
جامعه ما بیشتر وقت خود را در منزل می گذرانند؛ اما آقایان مسئولیت ها و 

مشغولیت های بیرون از خانه بیشتری دارند.

خبرخوان جامعه
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تحدید حدود اختصاصی
2/254 شماره نامه : 140185602024001692-1401/02/22 نظر به اینکه به 
موجب آراء شــماره 140060302024002248 الی 140060302024002253  
مورخ 1400/07/29 هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 158/51 متر مربع تحت 
شماره فرعی 5007  از اصلی 4483 مفروز و مجزی شــده از شماره 131 فرعی از 
اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان در مالکیت آقایان مهدی، محمدرضا 
و محمد جواد شهرت همگی متقی دستجردی و فرزندان عبداله و خانم ها نسرین 
دهقانی دســتجردی فرزند رضا و ســمانه احتشامی فرزند مســعود و پریسا وحید 
دستجردی فرزند نعمت اله مســتقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود 
می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1401/03/23 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت 
باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه 
نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونــی وی می تواند به دادگاه  
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیــات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 
میدهد. تاریخ انتشــار: 1401/02/31 م الف: 1318983 شبان رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/255 شــماره نامه : 140185602024001808-1401/02/25 چون تحدید 
حدود ششــدانگ قطعه زمین پالک شــماره 4348 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام علی فوده فرزند محمد حســین در 

جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونًا به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 1401/3/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1401/02/31 م الف: 1317798 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/256 شماره نامه : 140185602024001788-1401/02/25 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4786/706  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حسین ریاحی منش فرزند غالمعباس در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونًا به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 1401/3/25 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار: 1401/02/31 م الف: 1319692 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/257  شــماره نامه: 140185602024001354 - 1401/02/12 نظر به اینکه 
سند مالکیت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره   132 فرعی از 
2964 اصلی واقع در بخش پنج  اصفهان  به نام پروانه اعتدالی تحت شماره چاپی 
363175 الف 99 دفتر الکترونیک 139920302024017164 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است سپس  نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده  1401/003554  
مورخ 1401/02/08 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل 

رمز تصدیــق 212060  مورخ 1401/02/06 به گواهــی دفترخانه  146 اصفهان 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است  و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را  نموده است.  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتجلسه و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1320334 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/258  شــماره نامــه: 140185602024001445 - 1401/02/18 نظــر به 
اینکه ششدانگ  ســند مالکیت شــماره پالک 45 فرعی از 2797 اصلی واقع در 
بخش 5 اصفهان به شــماره چاپی سند تک برگی 366408 ســری ه سال 99 و 
 شــماره دفتر الکترونیکی 140020302024008268 به نام آقای ناصر مانده گار 
نجف آبادی به موجب ســند انتقال قطعی 63038 مورخ 1400/05/06 دفترخانه 
اسناد رســمی 179 شــهر نجف آباد اصفهان ســابقه ثبت و صدور سند مالکیت 
دارد ســپس نامبرده با ارائه درخواســت 1401/003875 مــورخ 1401/02/11 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شــماره یکتای 
140102153468000072 و رمــز تصدیق 849584 و شــماره ترتیب 14277 
مورخ 1401/02/05 به گواهی دفترخانه اســناد رســمی 433 نجف آباد رســیده 
است مدعی است که ســند مالکیت به علت جابجایی مفقود   و درخواست صدور 
المثنی ســند مالکیت را  نموده  لذا مراتب  به اســتناد تبصــره یک اصالحی ذیل 
مــاده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 
 مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود 

می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتجلسه و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1320219 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/259  شــماره نامه: 140185602024001614 - 1401/02/21 نظر به اینکه 
ششــدانگ  پالک ثبتی 2797/47  واقــع در بخش 5  ثبت اصفهان طی ســند 
انتقال 64270 مــورخ 1400/11/7 دفتر 179 نجف آباد اصفهان ســند برگی  به 
شــماره چاپی 170060 و دفتر امالک الکترونیک 140020302024021026 به 
نام آقای علــی ماندگار نجف آبادی صادر شــده 139720302024022693 و به 
موجب درخواســت 331092 مورخ 1401/1/28 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضاء شــهود آن ذیل شــماره یکتــای 140102153468000071 و 
رمز تصدیق 379402  مــورد  گواهی دفترخانه اســناد رســمی 433 نجف آباد 
رسیده است اعالم نموده که ســند مالکیت به علت جابجایی مفقود   و درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتجلسه و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1320228 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان

نوبتي سه ماهه چهارم سال 1400 
بخش 8 و 9 ثبت اصفهان

2/252 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحي آئین 
نامه مربوطه امالکي که در سه ماهه چهارم سال 1400 تقاضاي ثبت آنها 
پذیرفته شــده مربوط به بخش 8 و 9 ثبت اصفهان را به شرح ذیل آگهي 

مي نماید .
 اول : امالک و ابنیه واقع در بخش 8 ثبت اصفهان

1- امالک واقع در دهنو پالک یک - اصلی و فروعات ذیل :  
1959 فرعي:  آقای سید جمال میر هاشمی  فرزند سید مصطفی وآقای سید 
روح اله امینی فرزند سید قدرت اله بالسویه از ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 210/10 متر مربع 
1960 فرعي:  آقای  سید جمال میر هاشمی  فرزند سید مصطفی ششدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت 84 /315 متر مربع 
1961 فرعي:  آقای  ســید جالل میر هاشمی  فرزند سید جمال ششدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت 39 /307 متر مربع 
2- امالک واقع در قهنویه پالک نوزده - اصلی و فروعات ذیل :  

1916 فرعي: آقــای حمیدرضا صادقی قهنویه فرزند علیرضا ششــدانگ 
یکباب ساختمان  نیمه ساز به مساحت 80 /200 متر مربع مجزی از364/1

3- امالک واقع در طالخونچه پالک 40- اصلی و فروعات ذیل:
1937 فرعی : آقای حبیب یلمه فرزند علی مردان وخانم سمیه یلمه فرزند 

علی بالسویه از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 45 /168  متر مربع  
1938  فرعی : آقای  احمد علی بیگی فرزند خسرو ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 208/61 متر مربع  مجزی شده ار 1344 فرعی
1939  فرعی : آقای  حجت اله سدهی فرزند ابراهیم ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 200/09 متر مربع  مجزی شده ازپالک 540 فرعی
دوم : امالک و ابنیه واقع در بخش 9 ثبت اصفهان

1-امالک واقع در مبارکه پالک دو- اصلی و فروعات ذیل :
4164 فرعي : خانم زهرا شیخی مبارکه فرزند یداله وخانم مرضیه جعفری 
نهچیری فرزند محمدعلی وخانم مریــم محمدی مبارکه فرزند عوضعلی 
بالسویه ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 385/99 مترمربع و مجزی شده 

ازپالک 1369 فرعی
4165 فرعی :خانــم اخترکاشــف مبارکه فرزند مصطفی وخانم شــهال 
کاشــف مبارکه فرزند مصطفی وخانم زهرا کاشف مبارکه فرزند مصطفی 
وخانم شهین کاشــف مبارکه فرزند مصطفی بالســویه ازششدانگ یک 
 قطعه زمین محصور به مســاحت15/ 372 متر مربع مجزی شده ازپالک

 367 فرعی
4166 فرعي : آقای اصغر ایرانپور مبارکه فرزندحســن  ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 95/73 مترمربع ومجزی شده ازپالک 995  فرعی
4167 فرعی:آقای اصغرایرانپورمبارکه فرزند حسن  نسبت به چهاردانگ 
مشاع وخانم ثریا احمدپور مبارکه فرزند محمود نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 237/61 مترمربع ومجزی شده از 

پالک  876  فرعی
4168 فرعــي: باتک تجارت مبارکه با شناســه ملــی 10100834460 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 189/65 مترمربع و مجزی شده 

از پالک 78 فرعی
4169 فرعي : آقای حسین صالحی فرزند علی محمد ششدانگ یک باب 

ساختمان به مساحت 122/60 مترمربع ومجزی شده از پالک81 فرعی
4170 فرعی: آقای رسول رحمانی فرزند بخشعلی ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 278/08 مترمربع ومجزی شده از پالک340 فرعی
 4171 فرعی: آقای مســعود قنبری مبارکــه  فرزند مانــده علی وآقای 
عبداله قنبری مبارکه فرزند مانده علی بالسویه از ششدانگ یک بابخانه به 

مساحت 148/61 مترمربع ومجزی شده از پالک340 فرعی
2- امالک واقع در خولنجان  پالک 13-  اصلی وفروعات ذیل

1107فرعی : اداره اوقاف وامور خیریه شهرســتان مبارکه با شناسه ملی 
14001073650 ششــدانگ عرصــه یک بابخانه   بمســاحت84 /258  

مترمربع مجزی شده از پالک 387 فرعی 

اولین نوبت 02/01 /1401 نســبت به آنهائی که تقاضای ثبت شده ظرف 
مدت 90 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت ، معترض 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه 
شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف 
مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء 
مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 
ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمنًا طبق ماده 56  آئین نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورتمجلس قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانون ثبت وتبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت پذیرفته خواهد شــد  این آگهی در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ 

انتشار نوبت اول درج و منتشر می شود .
تاریخ انتشار نوبت اول :  1401/02/01                                                

تاریخ انتشار نوبت دوم :  1401/02/31       
م الف: 1302740  مظاهر نصرالهی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان مبارکه 



شنبه 31 اردیبهشت 1401 / 19 شوال 1443 / 21 می 2022 / شماره 3532

 خبر شهردار مادرید از انتقال »امباپه« به رئال و یک
 ادعای عجیب

شــهردار شــهر مادرید اعالم کرد که انتقال امباپه به رئال مادرید تا ۹۹ درصد قطعی شده است.
کیلیان امباپه بیش از هر زمان دیگری به رئال مادرید نزدیک شــده اســت. تالش های باشگاه 
پاریسی برای ماندن ام باپه جواب نداد و این بازیکن در آســتانه پیوستن به رئال مادرید است. 
خوزه لوئیس مارتینس شهردار شهر مادرید گفت: انتقال امباپه به رئال مادرید از ۹۵ تا ۹۹ درصد 

قطعی شده است.
 این احساس من است البته باید بگویم که من طرفدار اتلتیکو مادرید هستم.امباپه اخیرا به همراه 
سرخیو راموس و اشرف حکیمی از میدان مشهور ســیبلس در مادرید دیدن کرد. هواداران رئال 
مادرید معموال بعد از قهرمانی های تیم در این میدان جمع می شوند و این اقدام امباپه نشان از 
قطعی شدن حضور در مادرید می دهد.در همین راستا برنامه الچرینگیتو، ادعای عجیبی را مطرح 
کرده است؛ این برنامه مدعی شده که باشگاه پاری سن ژرمن برای راضی کردن امباپه به او اختیار 

داده که سرمربی تیم و همچنین بازیکنان جدید را برای فصل بعد انتخاب کند!
 

خداحافظی »اوبامیانگ« از تیم ملی گابن
مهاجم بارسلونا از تیم ملی فوتبال کشورش خداحافظی کرد.فدراسیون فوتبال گابن در بیانیه ای 
رســما اعالم کرد که پیر امریک اوبامیانگ، بازیکن بارسلونا از تیم ملی کشورش خداحافظی کرد. 
او تصمیم گرفته به فوتبال ملی خود پایان دهد، بنابراین از این پس تمام تمرکز خود را بر روی تیم 
باشگاهی خود خواهد گذاشت.مهاجم بارســلونا پس از ۶۱ بازی و ۲۸ گل به کار خود در تیم ملی 
فوتبال گابن پایان داد و به فدراسیون فوتبال کشورش اعالم کرد که می خواهد به فوتبال ملی خود 
پایان دهد. بنابراین او ۱۰۰ درصد از فصل بعد در خدمت بارسلونا خواهد بود. بازی بعدی تیم ملی 
گابن اوایل خرداد برابر کنگو خواهد بود. این بــازی مقدماتی جام ملت های آفریقا خواهد بود و 

اولین دیداری است که اوبامیانگ در تیم ملی فوتبال کشورش حضور نخواهد داشت.
 

AFC اعالم نامزدی دوباره »شیخ سلمان« برای ریاست
رییس کنفدراسیون فوتبال آســیا اعالم کرد که خود را برای سومین بار برای ریاست AFC نامزد 
خواهد کرد.شیخ ســلمان بن ابراهیم، دومین دوره ریاســت خود در کنفدراسیون فوتبال آسیا را 

پشت سر می گذارد. 
رییس بحرینی کنفدراســیون فوتبال آسیا قصد کناره گیری از ســمت خود را ندارد. او اعالم کرد 
که در انتخابات پیش روی ریاســت AFC نامزد خواهد شد تا نشــان دهد که چشم به سومین 
دوره ریاست خود بر این نهاد بزرگ دوخته است. شیخ ســلمان در نشست اخیر مجمع عمومی 
کنفدراسیون فوتبال آســیا که با حضور جیانی اینفانتینو برگزار می شود، نامزدی خود را برای دور 

بعد انتخابات ریاست AFC اعالم کرد.
 

توافق یوونتوس با »پوگبا« و »دی ماریا«
یوونتوس برای دومین فصل پیاپی از کسب عنوان قهرمانی در رقابت های سری A بازماند. یووه از 
همین اکنون به دنبال تقویت خود برای فصل بعد است. آنخل دی ماریا، بازیکنی است که آلگری 
برای تقویت خط حمله خود در نظر گرفته و خبرها حاکی از توافق نهایی بیانکونری ها با این بازیکن 
آرژانتینی است که پاری ســن ژرمن قرارداد او را تمدید نخواهد کرد.پل پوگبا دیگر بازیکنی است 

که یوونتوس با او به توافق دست پیدا کرده است.
پوگبا بهترین روزهای فوتبالی خود را در یوونتوس تجربه کرد و بازگشــت او به ســری A هم به 

یوونتوس و هم به این بازیکن کمک زیادی خواهد کرد.

         9 بازیکن سپاهان در انتظار
         مذاکره با باشگاه؛

    چهار ستاره خبرساز

لیگ برتر هشتم خردادماه به پایان می رســد ولی برخالف فصل گذشته هنوز مدیران 
سپاهان برای تمدید قرارداد با بازیکنان  اقدامی نکرده اند.

اگرچه قهرمانی استقالل ســه هفته پیش از پایان مسابقات نهایی شده، اما همچنان 
رقابت برای نایب قهرمانی و قرار گرفتن در میان چهار تیم برتر و البته فرار از ســقوط با 
حرارت زیادی در لیگ بیست و یکم دنبال می شود و شاید به همین دلیل هم هست که 
باشگاه ها هنوز به صورت مستقیم از صحبت درباره پنجره نقل و انتقاالت حذر می کنند.

   اتمام قرارداد 9 بازیکن 
در این بین اما ســپاهان با توجه به اتمام قرارداد ۹ بازیکن شرایط ویژه تری نسبت به 

رقبا دارد. سروش رفیعی، سجاد شهباززاده، دانیال اسماعیلی فر، یاسین سلمانی، محمد نژادمهدی، 
گئورگی گولسیانی، رضا میرزایی، جالل علی محمدی و کریستوفر کنت ۹ بازیکنی هستند که با انجام 
سه بازی پایانی لیگ بیست و یکم قراردادشــان با سپاهان تمام خواهد شــد و می توانند به صورت 
بازیکن آزاد راهی تیم های دیگر شوند؛ بازیکنانی که باشــگاه و کادر فنی دیدگاه های متفاوتی درباره 

آنها دارند.

   توجه روی این چهار بازیکن
در میان این بازیکنان شــاید بیشترین توجه از سوی باشــگاه های خارجی و همینطور سرخابی ها در 
ایرانی روی سروش، ســجاد، دانیال و سلمانی باشد. طی فصلی که گذشــت از پرسپولیس به عنوان 
مقصد احتمالی فصل آینده دانیال اسماعیلی فر و سروش رفیعی گفته و نوشته شده است و باید دید 

مدیران و کادر فنی سپاهان می توانند در حفظ این دو موفق باشند یا خیر؟ 
یاسین سلمانی دیگر بازیکن سپاهان به شمار می رود که مورد توجه تیم های مختلفی قرار دارد، اما او 

بارها تاکید  کرده فقط در صورت دریافت پیشنهاد خارجی مناسب از سپاهان جدا خواهد شد. 
دیگر بازیکن این لیست شهباززاده است که هنوز نمی توان پیش بینی دقیقی درباره آینده او داشت. در 
فصلی که گذشت حضور توامان سجاد و شهریار از کارآیی و اثربخشی هر دو بازیکن در ترکیب سپاهان 
کاست، تا  احتماال کادر فنی تیم در فصل پیش رو فقط به فکر حفظ یکی از آنها باشد. شهباززاده فصل 
گذشته هم از پرسپولیس پیشنهاد داشت و هم از استقالل و با شرایط موجود هیچ بعید نیست که او را 
فصل آینده در یکی از دو تیم پایتخت ببینیم و حتی شاید حضور او در پرسپولیس با توجه به مشکالتی 

که این تیم در بخش تهاجمی تجربه کرد، از تیم سابقش استقالل هم بیشتر باشد.

   کار نه چندان سخت مدیران سپاهان برای مذاکره
از میان این ۹ بازیکن ۵ بازیکن هم هستند که خیلی شــرایط ادامه حضورشان در سپاهان مشخص 
نیست و بستگی به نظر کادر فنی دارد. گئورگی گولسیانی و نژادمهدی در فصلی که گذشت به استثنای 
چند مسابقه زوج همیشگی قلب خط دفاعی بودند، ولی طالیی پوشان در خط دفاعی شکننده بودند و 

یکی از دالیل جا ماندن آنها از کورس قهرمانی هم همین بوده است. باید دید آیا نویدکیا قصدی برای 
تمدید قرارداد با این دو بازیکن دارد؟کنت، بازیکن دیگری اســت که عملکرد خوبی در نیم فصل اول 
 مسابقات نداشت و بعید است با حضور رشــید مظاهری، کادر فنی هم به فکر تمدید قرارداد این گلر 

اتریشی باشد.
درنهایت باید به رضا میرزایی و جالل علی محمدی اشــاره کرد که ماندن در سپاهان گزینه خوبی برای 

آنهاست و مذاکره تمدید با آنها کار دشوار و پیچیده ای برای مدیران باشگاه نخواهد بود.

     حرف های هم سوی محرم و ساکت  
محرم نویدکیا با قراردادی سه ساله به سپاهان پیوست و هنوز یک سال دیگر با این تیم قرارداد دارد، 
ولی از صحبت  های او پس از مصاف با استقالل مشــخص بود که عملکرد خوب در ۵ بازی باقی مانده 
برای ادامه همکاری اش اهمیت فراوانی دارد و حاال ســپاهان شــرایط خوبی داشــته و با شکســت 
پرسپولیس در ســه هفته باقی مانده برای گرفتن جای این تیم تالش خواهد کرد. از سوی دیگر هم 
نویدکیا در آخرین مصاحبه خود تاکید برحمایت باشگاه برای ادامه حضورش داشته و هم محمدرضا 
ساکت که ادامه حضورش به عنوان مدیرعامل باشگاه سپاهان قوت بیشتری گرفته در جشن قهرمانی 

هندبال از ادامه همکاری با نویدکیا حرف زده است.

   سپاهان نقطه عکس فصل گذشته 
با این حال نکته عجیب پیرامون سپاهان اینکه برخالف سال گذشته که مذاکرات برای تمدید قرارداد 
خیلی زود در باشگاه ســپاهان آغاز شده بود، در فصل جاری شــاهد هیچ اقدامی از سوی باشگاه در 
این زمینه نیستیم. احتماال مدیران و کادر فنی سپاهان که طبق شواهد موجود از جدایی چند بازیکن 
خبر دارند و چند بازیکن را نیز در لیست خروج قرار خواهند داد، در انتظار شروع فصل نقل و انتقاالت 
هستند تا هم مواضع خودشان برای حضور در لیگ بیست و دوم مشخص شود و هم ارزیابی ای روی 
رقبا داشته باشند تا برخالف سال گذشته که قرارداد شــهریار مغانلو را پیش از پایان مسابقات نهایی 

کرده بودند، تیم شروع کننده در فصل نقل و انتقاالت نباشند.

  سوال روز

طعمه تابستانی پرسپولیس به ژیل ویسنته پیوست؛

پرواز »علیپور« به لیگ کنفرانس اروپا
علی علیپور با امضای قراردادی به تیم ژیل ویسنته پیوست تا فصل آینده در یکی از ۵ تیم بزرگ لیگ 
پرتغال بازی کند.علی علیپور در پایــان لیگ نوزدهم و پس از ۶ فصل حضور در جمع سرخ پوشــان 
پایتخت در شرایطی سرانجام پرسپولیس را در ۲4 سالگی به مقصد لیگ پرتغال و تیم فوتبال ماریتیمو 
ترک کرد که روزهای خوشی را در اردوی سرخ پوشان تجربه کرد و طی سه فصل آخر به ترتیب ۱۹، ۱4 
و ۱۱ گل برای این تیم در مسیر قهرمانی سرخ ها در لیگ های هفدهم تا نوزدهم به ثمر رسانده بود.این 
مهاجم اما سرانجام پس از گمانه زنی هایی زیادی که درباره آینده اش وجود داشت، تصمیم به جدایی 
گرفت و فوتبال پرتغال را برای ادامه مسیر انتخاب کرد؛ جایی که با حضور مهدی طارمی و درخشش 
او به مقصدی مناسب و قابل اتکا برای فوتبالیست های ایرانی تبدیل شده است.علیپور طی دو فصل 
حضور در ماریتیمو ۲۶ مســابقه را در فصل اول حضورش تجربه کــرد )۱۱ حضور فیکس، ۱۵  حضور 
تعویضی، ۱۱44 دقیقه(  و 34 مرتبه هم در فصلی که گذشت برای این تیم پرتغالی به میدان رفت ) ۱۶ 
حضور فیکس و ۱۸ حضور به عنوان بازیکن تعویضی(؛ دو سالی که برای این مهاجم جنگنده با پیشرفت 
محسوسی همراه بوده و علیپور توانست تعداد گل هایش را از عدد ۲ در فصل جدید به عدد ۶ برساند، تا 

حاال یکی از تیم های منسجم فصل گذشته مسابقات لیگ پرتغال به دنبال او برود.
 

گلباران ملی پوشان این بار به دست خاتون؛

پیروزی سپاهان در دربی فوتبال زنان
هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال زنان با پیروزی مدعیان به پایان رسید تا کماکان رقابت جذاب آن ها 
بر کسب عنوان قهرمانی ادامه داشته باشد.در شرایطی هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال زنان با انجام 
۵ مسابقه پیگیری شد که تیم مدعی شهرداری ســیرجان با قرعه استراحت مواجه بود و با توجه به 
کناره گیری سارگل بوشهر، به سه امتیاز انضباطی دست پیدا کرد تا شاگردان جهان نجاتی ۵۰ امتیازی 
شوند و موقعیت خود در رتبه دوم جدول را حفظ کنند.تیم صدرنشین خاتون بم در یک بازی یک طرفه 
برابر ملی پوشان شــهرکرد، حریف خود را گلباران کرد و با نتیجه جالب توجه ۱4-۰ شاگردان مرضیه 
جعفری به پیروزی رسیدند تا با ۵۲ امتیاز صدر جدول را کماکان در اختیار داشته باشند؛ نکته ویژه عبور 
گل های زده خاتون بم از عدد ۱۰۰ بود و آن ها با برتری پرگل در خانه به رکورد ۱۰۱ گل زده در فصل جاری 
لیگ فوتبال زنان رسیدند.در حساس ترین مسابقه هفته، ســپاهان اصفهان در ورزشگاه فوالدشهر 
اصفهان با گل دقایق پایانی فاطمه پسندیده به پیروزی رسید تا طالیی پوشان با 47 امتیاز در کورس 
رقابت برای قهرمانی باقی بمانند. آن ها در ورزشگاه صفائیه اصفهان باید از تیم صدرنشین خاتون بم در 

دوئلی سرنوشت ساز و حساس میزبانی کنند.
 

مدیرروستا: 

بازی با کانادا در تاریخ ایران بی سابقه است
پیشکسوت فوتبال ایران معتقد است مجمع فدراسیون باید کاری کند که پای فوتبالی ها باز شود و امور 
راحت تر جلو برود.علی اصغر مدیرروستا یکی از بازیکنان اعزامی تیم ملی فوتبال به جام جهانی ۱۹۹۸ 
بود؛ او که تجربه بازی مقابل آمریکا را دارد، معتقد است دیدار با کانادا می تواند به تیم ملی در راستای 
شبیه سازی بازی با آمریکا کمک شایانی انجام بدهد.مدیرروستا در خصوص مسابقه تدارکاتی ایران 
و کانادا بیان کرد: این بــازی دیدار خوبی برای ما از آب درخواهد آمد زیرا کانادا شــبیه ترین حریف به 
آمریکاست و می تواند تیم ملی را         در شــرایط خوبی از نظر آنالیز حریف مان در جام جهانی قرار بدهد. 
ضمن اینکه ایرانیان زیادی در کانادا حضور دارند و از لحاظ روحی و روانی هم ملی پوشان با برگزاری دیدار 
دوستانه با کانادا در موقعیت ویژه ای قرار می گیرند. شنیده ام قرار است در این اردو یک بازی تدارکاتی 
دیگر هم برگزار شود. با توجه به زیاد بودن بعد مسافت ایران تا کانادا، تصمیم هوشمندانه ای است که 

تیم ملی تنها با یک بازی به کشور ما برنگردد و از فرصت حضور در این کشور حداکثر استفاده را         ببرد.

کافه ورزش

»بیرانوند« به پرسپولیس 
برمی گردد؟

پرســپولیس برای بازگشــت بیرانوند حاضر 
اســت تا ۵۰۰ هزار دالر از مبلغ درخواســتی 

باشگاه آنتورپ را بپردازد.
در روزهای اخیر کــه علیرضا بیرانوند به ایران 
بازگشــته، حرف  و حدیث های زیادی درباره 
بازگشت او به پرسپولیس مطرح شده است. 
این درحالی اســت که یحیی گل محمدی در 
یک مصاحبــه صراحتا از ضعــف دروازه بان 
تیمش سخن گفته و عنوان کرده از این ناحیه 
پرســپولیس لطمه خورده است. با این حال 
شــانس بازگشــت بیرانوند به پرسپولیس 

چقدر است؟
علیرضا بیرانوند که یک سال از باشگاه آنتورپ 
بلژیک به صورت قرضی به بواویشتا رفته بود، 
حاال به باشگاه بلژیکی بازگشته منتظر است 
که تکلیف فصل بعدش مشــخص شود. او 
یک سال دیگر با آنتورپ قرارداد دارد و برای 
پیوستن به پرسپولیس باید رضایت باشگاه 

بلژیکی را بگیرید.
در روزهای اخیر پرسپولیســی ها چند نوبت 
با بیرانوند وارد مذاکره شــدند و از آن جایی 
که آنتورپ برای صــدور رضایت نامه بیرانوند 
طلب 7۰۰ هــزار دالر کرده، ایــن مذاکرات به 
بن بست خورده است. مدیران پرسپولیس به 
بیرانوند گفته اند کــه حاضرند تا ۵۰۰ هزار دالر 
از ملبغ درخواســتی آنتورپ را بپردازند و ۲۰۰ 
هزار دالر باقی مانــده را بیرانوند پرداخت کند. 
البته این موضوع مورد موافقت بیرانوند قرار 

نگرفته است.
بررســی ها نشــان می دهد با وجــود اینکه 
هــم بیرانوند و هم پرســپولیس می خواهند 
همکاری کنند ؛اما اختــالف ۲۰۰ هزار دالری 
پرسپولیس و آنتورپ برای صدور رضایت نامه 
این دروازه بان ادامه مذاکرات را در هاله ای از 

ابهام قرار داده است.
نکته قابل تامل در ماجرای بازگشت بیرانوند 
به ایران این اســت که عالوه بر پرسپولیس، 
سه تیم دیگر لیگ برتر هم خواهان به خدمت 
گرفتن ایــن دروازه بان ملی پوش هســتند 
که البته پیشــنهاد و شــرایط مالی شــان از 

پرسپولیس بهتر است.

اخبار جهان

وز عکس ر

روز فرهنگ پهلوانی و 
ورزش زورخانه ای

در ایران ۱7 شوال، روز شکست عمربن 
عبدود از امام علی)ع( در جنگ خندق، 
روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه 
ای نام دارد. ورزشی که پیشینه ای کهن 
در فرهنگ ایرانی داشته و نمایانگر پیوند 
جوانمردی و قدرت روحی و جســمی 
اســت. زورخانه گود علمدار که یکی از 
زورخانه های خراسان شمالی است این 
روزها میزبان ورزشکاران و عالقه مندان 

به این ورزش باستانی است.

اکوادور، ایران را به چالش می کشد
حمید استیلی، مدیر تیم ملی فوتبال اعالم کرد که ملی پوشان در تاریخ ۲۱ خرداد به مصاف تیم ملی اکوادور می روند.این خبری بود که استیلی در گفت وگوی زنده با 
یکی از برنامه های شبکه خبر اعالم کرد. از مدت ها پیش اعالم شده بود که به دلیل تقویم فشرده تیم های مختلف ملی فوتبال به دلیل برگزاری تورنمنت های گوناگون 
قاره ای، امکان برگزاری بازی دوستانه برای شاگردان اسکوچیچ سخت و دشوار است، با این وجود مسئولین فدراسیون تالش و رایزنی های خود را در این خصوص 
آغاز کردند.تیم ملی کانادا نخستین حریف تدارکاتی ملی پوشان است که توافقات نهایی برای برگزاری بازی دوســتانه با آنها به نتیجه رسید و قرار است تیم ملی 
ایران در تاریخ ۱۵ خرداد در ونکوور به مصاف این تیم برود.وجود فیفادی های متعدد در خرداد ماه این امکان را برای تیم ملی فراهم کرده بود تا شاگردان اسکوچیچ 
بتوانند حداقل 3 دیدار دوستانه را در این مدت برگزار کنند و به همین دلیل تالش ها برای انتخاب حریفان بعدی آغاز شد. تیم ملی نیوزیلند یکی از تیم های مدنظر 

مدیران فدراسیون بود که این بازی با مخالفت دراگان اسکوچیچ لغو و رایزنی ها برای انتخاب حریف بعدی آغاز شد که در نهایت این تالش ها به نتیجه رسید.

روزنامــه دنیای اقتصاد نوشــت: »در کشــورهای 
اروپایی رایج است که مدعیان ناکام، کسب عنوان 
قهرمانی را به تیم فاتح جام تبریک می گویند؛ نوعی 
نمایش مودت و دوســتی و به رســمیت شناختن 
رقابت سالم و منصفانه. این حتی ربطی به عداوت 
و خصومت تاریخــی طرفین هم ندارد. از بارســا و 
رئال متخاصم تر داریم؟ تاریخ آنها پر از افسانه های 
عجیب در مورد یک دشمنی دیرپاست، از به سرقت 
رفتن آلفــردو دی اســتفانو از ســوی مادریدی ها 
تا داســتان ژنرال فرانکــو و آن باخت یــازده گله و 
خیلی چیزهای دیگر. با همه اینها ساعاتی پس از 
قهرمانی این فصل کهکشــانی ها در اللیگا، باشگاه 
بارسلونا رسما به حریف سنتی تبریک گفت؛ ساده 
و صمیمی، بدون طعنه و کنایه. چقدر هم این رفتار 
تحســین برانگیز بود.در ایران اما اتفاق دیگری رخ 
داد. پرسپولیس قهرمانی استقالل را تبریک نگفت؛ 
همان  طور که اســتقالل هیچ یــک از قهرمانی های 

پرســپولیس را تبریک نگفته بود. اینهــا یکدیگر را 
به برخورداری از حمایت هــای بیرونی متهم نکنند، 
عرض تبریک پیشکش! اتفاق عجیب تر اما زمانی 
رخ داد که باشگاه سپاهان تصمیم گرفت قهرمانی 
آبی ها را تبریک بگوید. در پیامی که از سوی باشگاه 
اصفهانی منتشــر شــد، یک جمله وجود داشــت 
که حســابی ســروصدا کرده؛ آنجا کــه محمدرضا 
ســاکت قهرمانی اســتقالل را »پاک« و »به دور از 
جوسازی های نامتعارف« دانســته بود. این پیام 
به شدت به هواداران پرســپولیس برخورده است؛ 
تیمی که قهرمان پنج دوره گذشته لیگ برتر فوتبال 
ایران بوده و چنین ادبیاتی نوعــی طعنه به آن تیم 
محسوب می شــود. در نتیجه تبریک قهرمانی که 
یک »فرصت« بــرای افزایش دوســتی ها و بهبود 
فرهنگ حاکم بر فوتبال ایران بــود، با رفتار عجیب 
مدیران ســپاهان تبدیل به یک »تهدیــد« دقیقا 
علیه همین فاکتورها شد.پرســش اینجاســت که 

چرا در پیام تبریک محمدرضا ســاکت باید از کلمه 
»پاک« استفاده می شــد؟ آیا این یعنی قهرمانی 
سال های گذشته پرسپولیس ناپاک بوده است؟ با 
چه استداللی؟ با چه سند و مدرکی؟ بیایید فرض 
کنیم همین طور اســت که آقای ساکت طعنه زده و 
به طور ضمنی گفته که آن قهرمانی ها شبهه دار بوده 
است؛ خب در بخش زیادی از آن دوران، خود آقای 
ساکت دبیر کل فدراسیون بوده، چرا در این سمت 
ارشد، قانونی و مهم اقدامی برای پاک سازی فضا 
نکرده اســت؟ یعنی ایشان شــبهات را ندیده اند یا 
دیده اند و به خاطر حفظ کرســی سکوت کرده اند؟ 

خب هر دوی اینها که برای خود او بد است. 

فوتبال پاک و چند سوال از »محمدرضا ساکت«

عکس: فارس
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اجرای پروژه احیای مادی های ناژوان
مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفت: پروژه احیای مادی های ناژوان توسط اداره خدمات شهری 
این مجموعه و با مشارکت منطقه ۱۳ و ســازمان خدمات موتوری شهر اصفهان در حال اجراست.

مهدی قائلی اظهار کرد: طرح احیای مادی های منطقه ناژوان شــامل خاک برداری، بازگشایی و 
الیروبی مادی های جلفا، قمیش، تیران، جوی ناژوان، عبدا...خان، فدن، جوی شاه، مادی حاجی 
و مادی فرشادی در حال اجراست.وی تصریح کرد: احیای مادی های ناژوان با همکاری سازمان 
آب منطقه ای، معتمدان و کشاورزان محالت، سازمان خدمات موتوری و صنف کشاورزان اصفهان 
برنامه ریزی شده است.مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشاره به وجود ۵۲ کیلومتر مادی در محدوده 
ناژوان، ادامه داد: با مشارکت خوب سازمان خدمات موتوری تاکنون بیش از ۲۳۲ سرویس نخاله 
از این محدوده خارج شده است.وی خاطرنشان کرد: با تالش خادمان شهر، در طول ۱۵ روز گذشته 
مسیر هشــت کیلومتری مادی های ضلع جنوب رودخانه احیا شده اســت و الیروبی و آزادسازی 
مادی های نایج، شــایج و دستگرد انجام شــد و تا نزدیکی محل چنار مرتضی علی )ع( پیشرفت 

داشته است.
 

مسئول واحد نجات در ارتفاع وکوهستان آتش نشانی اصفهان خبر داد:

کاهش صددرصدی حوادث فوتی کوه صفه در فروردین ماه
مسئول واحد تخصصی نجات در ارتفاع و کوهستان آتش نشانی اصفهان از کاهش صددرصدی فوت 
در کوه صفه طی فروردین ماه سال جاری خبر داد.آتشیار دوم »محمدرضا صفدریان« اظهار کرد: با 
افزایش اقدامات پیشگیرانه در نوروز ۱۴۰۱ و همکاری مدیریت کوه صفه اصفهان، حوادث این کوه با 
کاهش چشمگیری روبه رو شده است.وی با بیان اینکه تعداد فوتی های حوادث طی فروردین ماه 
سال گذشته دو مورد گزارش شده اســت، افزود: در مدت مشابه ســال جاری این تعداد به صفر 
رسیده و در واقع با کاهش صددرصدی روبه رو شده است.مسئول واحد تخصصی نجات در ارتفاع و 
کوهستان آتش نشانی اصفهان ادامه داد: پیش بینی راهکارها و عملیاتی کردن آنها در قالب برگزاری 
آموزش های همگانی بــا همکاری هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشــی و مدیریت کوه صفه در 
سال جاری، انجام برخی اقدامات در سطح پارک کوهستان و ایمن سازی مسیرهای ناایمن، تعداد 
حوادث کوهستانی را با کاهش بیشتری مواجه کرده است.وی با اشاره به کاهش حوادث کوهستانی 
سال جاری، خاطرنشــان کرد: همچنین ۲۱ مورد حادثه در فروردین و اردیبهشت ماه سال گذشته 

گزارش شده که در مدت مشابه سال جاری این تعداد به ۱۶ مورد رسیده است.
 

پیشرفت 90 درصدی ایستگاه  آتش نشانی میدان حج
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: عملیات عمرانی سفت کاری ایستگاه آتش نشانی میدان 
حج تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت عمرانی داشته اســت و این پروژه با اعتبار ۳۹ میلیارد ریال تکمیل 
می شود.علی اصغر شاطوری اظهار کرد: عملیات عمرانی سفت کاری ایستگاه آتش نشانی در میدان 

حج به مساحت ۱۶۰۰ مترمربع با حجم ۶۰۰ مترمکعب بتن ریزی در حال اجراست.
وی افزود: عملیات عمرانی سفت کاری ایستگاه آتش نشانی میدان حج تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت 

عمرانی داشته است و این پروژه با اعتبار ۳۹ میلیارد ریال تکمیل می شود.
مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان با اشــاره به جانمایی احداث ایســتگاه آتش نشــانی در 
شمالی ترین نقطه منطقه، تصریح کرد: آنچه که در مدیریت حوادث اهمیت دارد، نجات جان افراد 
است و در راســتای تحقق این هدف، کاهش مدت زمان رسیدن به حادثه مد نظر مدیریت شهری 
است.وی ادامه داد: برای ایستگاه آتش نشانی در میدان حج، یک آشیانه، دو سقف مجموعه اداری، 
سالن چندمنظوره، استخر آموزش غواصی، دیوار صخره نوردی، چاله تمرین آسانسور، اتاق پدافند 

غیرعامل و ملزومات اورژانس، فضای ورزشی و سبز پیش بینی شده است.

مراسم کنگره شــهدای طالب و روحانی اســتان اصفهان در گلستان 
شهدا برگزارشد.سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان که از میهمانان و 
سخنرانان این مراســم بود، گفت: همه ما باید همواره نسبت به حفظ 
دستاوردهای انقالب توجه ویژه ای داشــته باشیم و خود را در مسیر 
شــهدا قرار دهیم.اســتاندار اصفهان ادامه داد: عــزت و اقتدار امروز 
انقالب اسالمی مرهون رشادت و جانفشانی شهداست و مردم قدردان 

ارزش های انقالب و شهدا هستند.
وی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت از مؤلفه های هویتی فرهنگ 
اسالم و شیعه است، گفت: در بزنگاه های تاریخی، در جای جای مسیر 
حرکت این سرزمین تبلورهای متعدد داشته است و هر کجا این نگاه 
در جامعه حاکم شــده ، ثمره آن امنیت، آسایش، توسعه دین، حفظ 

ارزش های اسالمی و گسترش دین بوده است.
وی افزود: اگر شــاهدی برای ایــن موضوع بخواهیم بــه این جمله 
بســنده می کنیم که از هر هزار روحانی، ۴٠ نفر به شــهادت رسیدند و 
این موضوع محدود به یک طبقه از این قشــر نیست و عناوین شهدا 
گواه این ادعاست. مرتضوی خاطرنشــان کرد: به تعبیر حضرت امام 
خمینی)ره(؛ حفظ اســالم مرهون همین جان فشانی های شهدای 
عزیز بوده و توجه به این ارزش ها در جامعه ضروری است.استاندار 

اصفهان ادامه داد: روحانیان تنها مردم را به میدان دعوت نکردند، بلکه 
خودشان در میدان ایستادند و در کنار فرماندهی، دوشادوش به مبارزه 
پرداختند تا پیروزی منحصر به فردی را رقم بزنند. وی افزود:  زمانی 
که از ایثار در این ســرزمین صحبت می کنیم، ریشه های آن به حضور 
روحانیت در کنار مردم باز می گردد و یکی از ویژگی های این حرکت کار 
برای رضای خداست و این موارد واقعیت های رشادت های روحانیان 

در دفاع مقدس است.
استاندار اصفهان تصریح کرد:این خطه اســتان اول در تقدیم شهدا و 
روحانیت در دفاع مقدس بود و این مورد به مرجعیت حوزه علمیه در 
ادوار گذشته مربوط می شــود و همین مکتب اخالقی چنین شهدایی 

را تربیت و تقدیم می کند.
مرتضوی افزود: هر شــهیدی که در جمهوری اسالمی و استان در این 

مسیر رستگار شد، زیر علم روحانیت مبارز حرکت کرد. 

نقش اساسی روحانیت در پیروزی کشورمان در دفاع مقدس
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری، دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس 
که از دیگر میهمانان این کنگــره بود، گفت: گروه های زیادی در ایجاد، 
تقویت و تعمیــق و دوام عوامل معنوی در جبهه هــای حق علیه باطل 

موثر واقع شــدند؛ اما ســهم روحانیت به عنوان عظیم ترین، سازمان 
یافته ترین و فعال ترین کانون و نهاد معنویت بیش از بقیه بود. 

وی ادامه داد: نقش این قشــر در بیش از ۷۰ عرصه بــود؛ اما محور 
اصلی و اولین نقــش روحانیت در دفاع مقدس محــور تاثیر گذاری 
کلی محسوب می شــود. عضو کمیســیون امنیت ملی با بیان اینکه 
روحانیت نقشی بی بدیل در  پشتیبانی جنگ داشت،خاطرنشان کرد: 
تریبون های نمازهای جماعت و جمعه، مساجد و حسینیه ها، مجالس 
خانگی، مراسم شهدا و راهپیمایی ها در اختیار آنان بود و فریاد انقالب 

و مردم و حقانیت کشور از حلقوم روحانیت بیان می شد. 
حجت االسالم ذوالنوری با اشاره به نقش مسئولیتی و مدیریتی علما 
و طالب در جنگ اضافه کرد: از ســوی دیگر نقــش تبلیغی روحانیت 
بســیار اثربخش بود به طوری که ۳۶ امام جمعه و امام جمعه موقت 
در جبهه ها به شهادت رســیدند. نماینده مردم قم در مجلس با بیان 
اینکه نقش تخصصــی و فرماندهی جنگ از دیگــر عملکردهای این 
قشر به شمار می رود، اظهارداشت: برای مثال شهید ردانی پور، شهید 
حجازی و شــهید میثمی در ابتدا طلبه بودند سپس لباس پاسداری 

بر تن کردند. 
حجت االســالم ذوالنوری با تاکید بر اینکه تاثیــر گذاری روحانیت به 
صورت کالن از سوی امام )ره( و دیگر چهره های تراز اول کشور مشهود 
بود، افزود:  والیت پذیری و عشــق رزمندگان به والیت فقیه از جمله 
دالیلی بود که در پیچیده ترین عملیات و در زمانی که کمترین تجیهزات 

را داشتیم به پیروزی برسیم. 
دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
گفت: امروز تمام تمرکز دشمن در بی تاثیر کردن والیت فقیه است و بر 

همین اساس بر ارزش های ما متمرکز شده اند. 

اخبار

  کنگره شهدای طالب و روحانی استان اصفهان در گلستان شهدا برگزارشد؛

به یاد صف شکناِن عباپوش

شنبه  31   اردیبهشت  1401 / 19  شوال  1443 / 21  مه  2022 / شماره 3532

رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟
 ؟

س:
عک

فقدان سند مالکیت
2/260 طبــق تقاضــای وارده 4002696 مورخ 1401/2/8 آقــای محمدرضا 
کامران برابر وکالتنامه 12165 مورخ 1401/2/6 دفترخانه 318 کاشان از طرف 
شرکت تولیدکنندگان فرش دستباف روستایی کاشــان با مدیریت آقای حسین 
 عابدی و با مدیریت آقای محمد ترابی برزکی و به اســتناد دو برگ استشــهادیه
 مصدق پیوست که امضای شهود رســما گواهی گردیده نامبرده مدعی است که 
سند مالکیت ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 21/59 متر مربع بشماره 5 
فرعی از 2121 اصلی واقع در بخش یک کاشــان ذیــل ثبت 50168 دفتر 186 
صفحه 215 به نام شرکت تولیدکنندگان فرش دســتباف روستایی کاشان ثبت 
و سند صادر و تســلیم گردیده اســت که به علت جابجایی مفقود و تاکنون پیدا 
نگردیده لذا تقاضای صدور ســند المثنی نموده و  طبق تبصــره یک ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت وســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد اگر  ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد  یا در صورت اعتراض 
اصل ســند ارائه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم 
 خواهد شد. م الف: 1319039 مهدی اســماعیلی رئیس اداره ثبت و امالک

 اسناد کاشان 
فقدان سند مالکیت

2/261 طبق تقاضای وارده 4002695 - 1401/2/8 باستناد دو برگ استشهادیه 
مصدق پیوست که امضای شهود رســما گواهی گردید محمدرضا کامران برابر 
وکالت نامه 12165 - 1401/2/6 دفترخانه اســناد رســمی 318 کاشان مدعی 
هستند که سند مالکیت ششدانگ یک باب مغازه شماره 6 فرعی از 2121 اصلی 
قطعه پنج تفکیکی مفروز و مجزی از شــماره یک فرعی بخش یک کاشــان به 
مســاحت 21.27 متر مربع واقع در زیر زمین اول با قدر السهم از عرصه مشاعی 
و مشــاعات ذیل ثبت 50169 دفتر 186 صفحه 218 به نام شرکت تعاونی تولید 
فرش دستباف کاشان ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردید که سند مالکیت 
به علت جا به جایی مفقود گردیده   طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت وسند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی 
اســت چنانچه  مدت مقرر اعتراضی واصل نگردد  یــا در صورت اعتراض اصل 
 سند ارائه نشود المثنی ســند مالکیت مزبور صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
 م الــف: 1319040 اســماعیلی طاهــری رئیــس اداره ثبــت اســناد

 و امالک کاشان 
فقدان سند مالکیت

2/262 شــماره نامه: 140185602011000448 -1401/02/26 نظر به اینکه 
سند مالکیت دو دانگ مشــاع از  شش دانگ پالک ثبتی شــماره 923 فرعی از 5 
اصلی واقع در بخش 4 خوانســار  ذیل ثبت 1020 در صفحه 3 دفتر امالک جلد 7 
 به نام زهرا خاتون دهاقین ثبت و صادر و تســلیم گردیده است سپس نامبرده فوت 
و طبق گواهی حصر وراثت احدی از ورثه به نام اکرم دهاقین  با ارائه درخواست کتبی 
به شماره وارده 140021702011008877 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضاء شهود آن ذیل شماره 140002155864001142 به گواهی دفترخانه 25 
خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
 استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 

خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض 
سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق 
 مقررات خواهد شــد. م الف: 1320396   اکبری رئیس ثبت اسناد و  امالک

 شهرستان خوانسار 
نظریه رد افراز

2/263 نظر به اینکه آقای علی دالور فرزند حبیب اله احدی از مالکین مشاعی پالک 
430/18 اصلی واقع در بخش 4 ثبت شهرستان خوانسار خواستار افراز سهمی خود 
به طرفیت سایر مالکین مشاعی به اســامی احمد گلشنی  فرزند مرتضی - مهدی 
کاظمی فرزند حســین - محمود بهرامی فرزند براتعلی- علینقی عبادی پور فرزند 
محمد - محمدرضا قیصری فرزند حســین - ابوالفضل متین پور فرزند محمدرضا 
- بهمن هزار و سی فرزند علیمردان - خانم رضوان افغان فرزند محمدرضا به این 
اداره تسلیم نموده است که برابر آگهی شــماره 3497 مورخ 1401/01/16 وقت 
افراز آگهی شده است و در تاریخ 1401/02/10 وقت افراز تعیین شده است و برابر 
مقررات قانونی طی نامه شــماره 140185602011000414 مورخ 1401/2/21 
از شهرداری اســتعالم شده است که شــهرداری برابر نامه شــماره 1292 مورخ 

1401/02/21 با افراز موافقت ننموده است و منجر به ارایه نظریه رد افراز به شماره 
14018560201100061 مورخ 1401/02/21 گردیده است و جهت ابالغ واقعی 
نظریه رد افراز خواهان آدرسی از بقیه مالکین مشاعی اطالع نداشته و دسترسی به 
آنها مقدور نمی باشد لذا بدینوسیله به کلیه مالکین مشاعی ابالغ می گردد تا چنانچه 
نسبت به نظریه مزبور اعتراض دارد اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر 
این آگهی طبق مواد 5 و 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 
1375 به دادگستری شهرستان خوانسار تسلیم و ارائه نمایند. م الف: 1320487 

اکبری رئیس ثبت اسناد و  امالک شهرستان خوانسار 
فقدان سند مالکیت

2/264  شــماره نامه: 140185602024000602 - 1401/01/22 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی   4838/32  واقع در بخش پنج ثبت  اصفهان 
ذیل ثبت 73582 در صفحه 175 دفتر امالک جلد 440 بــه نام زهرا طال مینائی 
تحت شماره چاپی 968878 ثبت و سند المثنی دفترچه ای صادر  و تسلیم گردیده 
اســت و ســپس به موجب ســند 45002   مورخ 1382/12/24 دفترخانه اسناد 
رســمی 78 اصفهان به آقای کوروش بدیعی انتقال قطعی یافته که به موجب سند 
131855 مورخ 1383/07/14 دفترخانه اسناد رسمی 15 اصفهان تمامت پنجاه و 
دو حبه آن به غیر انتقال شده است و به موجب اسناد رهنی شماره 132407  مورخ 

1383/08/19 و 142489 مورخ 1385/09/02 دفترخانه اسناد رسمی 15 اصفهان 
نزد بانک ملی ایران در رهن می باشــد  اعالم می دارد نامبــرده کورش بدیعی با 
ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده  1400/041481  مورخ 1400/11/15 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن به شــماره شناسه یکتا 
140002155810000124 به شــماره ترتیب 47902 و  رمز تصدیق 220995  
مورخ 1400/03/20 به گواهی دفترخانه  اسناد رســمی 15 اصفهان رسیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است  و درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت خود را  نموده اســت.  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتجلسه و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1320651 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان

تاسیس شرکت تعاونی نیکی آفرین اسپادانا درتاریخ 1401/02/26 به شماره ثبت 3841 به شناسه ملی 14011142887 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :1-تولید محصوالت گلخانه ای با استفاده از ســرمایه و نیروی کار و مهارت اعضا و فروش محصوالت تولیدی -اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتباری 
از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشــخاص حقیقی و حقوقی دیگر -اخذ کمک و هدیای نقدی و غیر نقدی از دولت، اشــخاص حقیقی و یا حقوقی -تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها -مشــارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت 
تعاونی ها -سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوط و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی -مشــارکت دادن اعضاء و خصوصا مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات تبصره 1- درصورتیکه برای انجام 
هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز به اخذمجوز از مراجع ذیصالح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. تبصره 2- شرکت می تواند برای اجرای طرح مصوب و موارد مندرج در باال، با رعایت مقررات و اساسنامه و قراردادهای منعقده، از سرمایه و ذخائر موجود، اعتبارات 
سرمایه گذاری های بخش دولتی، عمومی، تعاونی، بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، هدایای نقدی و جنسی افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیالت بانکی نماید. تبصره 3- شرکت می تواند مصالح، وسائل، تجهیزات، ماشین آالت، تأسیسات، 
انبارها و کارگاهها و دیگر نیازمندیهای خود را به طریق مقتضی و مقرون به صرفه تأمین نموده و در جهت تحقق اهداف شرکت در مؤسسات تولیدی، تعاونی و دیگر نهادهای اقتصادی سرمایه گذاری کند و یا اقدام به خرید سهام کارخانجات و مؤسسات دولتی و غیردولتی نماید. 
به موجب مجوز از اداره کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برابر با شــماره مجوز 903617 در تاریخ 1401/01/07 در استان مربوطه این آگهی به ثبت رســید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش فوالدشهر ، 
دهستان اشیان شمالی ، روستا قرق اباد، الله سوم ، خیابان )الله دوم( ، خیابان )مسجدصاحب الزمان( ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 8497131001 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1,470,000,000 ریال نقدی والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین 
مدیران خانم زهرا بخشائی قرق آقائی به شماره ملی 1160249369 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای امیر حسین بخشــائی به شماره ملی 1160394377 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 
3 سال آقای بهمن بخشائی قرق آقائی به شماره ملی 1170224318 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم فاطمه صادقی به شماره ملی 1273827694 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم 
سهیال صادقی قرق آبادی به شماره ملی 1750586071 به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 3 سال و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : مقرر شــد چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هیئت 
مدیره با امضاء خانم سهیال صادقی قرق آبادی )مدیر عامل ( و آقای بهمن بخشائی قرق آقائی )رئیس هیئت مدیره( و مهرشرکت  معتبر و درغیاب آقای بهمن بخشــائی قرق آقائی )رئیس هیئت مدیره(، خانم زهرا بخشائی قرق آقائی )نائب رئیس هیئت مدیره( حق امضاء خواهد 
داشت و اوراق عادی با امضاء خانم سهیال صادقی قرق آبادی )مدیرعامل(و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم شهناز بخشــائی قرق آقائی به شماره ملی 1170972144 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال خانم عفت مستحسن 
 به شماره ملی 1285268806 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال بموجب مجوز شماره 903617 مورخ 1401/01/07  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاسیس گردید. روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود به عنوان روزنامه اصلی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان )1319278(

تاسیس شرکت سهامی خاص پارسیان فاتح سپهر درتاریخ 1401/02/26 به شماره ثبت 71002 به شناسه ملی 14011145670 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام فعالیت در حوزه طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری ، ارایه خدمات تخصصی و فعالیت در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات، ایجاد کسب 
و کار دانش محور به منظور تبدیل پایدار دانش به ثروت در زمینه پرنده های بدون سرنشین، کلیه سامانه های هوافضایی، اپتیکی، مکانیکی و رباتیک و الکترونیک، مهندسی مواد و سایر رشته های مهندسی. انجام فعالیت در زمینه های نو و فناوری های پیشرفته ، طراحی و 
تولید و عرضه کاال و خدمات دانش بنیان در زمینه های اسباب بازی،محصوالت پزشکی، وسایل و دســتگاه های صنعتی، و انواع نرم افزار )به جز نرم افزارهای فرهنگی( صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی های داخلی و خارجی، 
ترخیص کاال از گمرکات کشور، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و بخش خصوصی، حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبار تسهیالت صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت انتقال و تولید و عرضه فناوری انجام 
فعالیت های بازرگانی و تجاری، بکارگیری فناوری های پیشرفته و با ارزش افزوده باال و ارایه مشاوره های فنی مهدسی و خدمات تخصصی فنی مهندسی پس از کسب مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزی ، شهر شاهین شهر، محله پاسداران ، میدان دانشگاه ، بلوار دانشگاه ، پالک 3 ، طبقه همکف کدپستی 
8315713115 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 140700102 مورخ 1400/12/02 نزد بانک بانک توسعه 
تعاون شعبه شعبه شاهین شهر با کد 1407 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حسین مؤمنی شیخانی به شماره ملی 0019128061 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 1 سال آقای علیرضا نساجی زواره به شماره ملی 1180060962 به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای جواد مقید به شماره ملی 2741223610 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 1 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء علیرضا نساجی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای علیرضا منفرد به شماره ملی 2282155297 به سمت بازرس علی 
البدل به مدت 1 سال آقای مجتبی کیخا به شماره ملی 3611142662 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1319287(

از مجموعه ۵۹۰ شــهید طلبه و روحانی اصفهان، ۵۵۷ نفر در 
دفاع مقدس، ۱۸ نفر با ترور یا انفجار، یک نفر طلبه خواهر در 
مکه مکرمه، یک نفر نجف، یک نفر کربال، یک نفر در پاکستان، 

یک نفر در بوسنی و هرزگوین به شهادت رسیده اند. 
از مجموع ۵۹۰ شهید طلبه و روحانی استان ۱۴۶ شهید ساکن 
شهرستان اصفهان، ۱۱۳ شهید ســاکن شهرستان نجف آباد، 
۹۲ شهید ساکن کاشان و سایر شهدای طلبه و روحانی ساکن 

سایر شهرستان های استان بوده اند. 
 استان اصفهان همچنین با ۲۱۵ جانباز بیشترین تعداد جانباز 

طلبه و روحانی را به خود اختصاص داده است.
اصفهان در بین اســتان های دیگر بیشــترین تعداد شهید را 
تقدیم کرده اســت و در جایــگاه بعدی اســتان های تهران و 

مازندران قرار دارند.
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چاپخانه: نشر فرهنگ           آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

معاون ســرمایه گذاری و امور شــرکت های فوالد مبارکه با اشاره به اهمیت 
توسعه در کسب وکار به منظور افزایش رقابت پذیری اظهار کرد: توسعه ها باید 
هوشمند، برنامه ریزی شده و هم راستا با سیاست های کالن و ماموریت های 

سازمانی اجرا شود و در نهایت برای همه ذی نفعان تولید ارزش کند.
غالمرضا طاهــری، در نخســتین روز از همایش تدوین مدل کســب وکار 
شرکت های گروه ســرمایه گذاری توکافوالد که روز چهارشبه 28 اردیبهشت 
ماه، برگزار شــد، اظهار کرد: ارزش آفرینی و هم افزایی بسیار حائز اهمیت 
است اما اینکه چرا شــرکت ها به این دو نیاز دارند به رقابت و رقابت پذیری 

شرکت ها باز می گردد.
وی افزود: کســب و کارهای ما در حال تغییر و تحوالت جدی هستند. علت 
اصلی آن هم ورود بازیگران جدید به کســب وکارهای مختلف است. نکته 
دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر ذائقــه رفتاری مصرف کنندگان 
در حوزه های مختلف است.معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد 
مبارکه با اشــاره به لزوم توجه بــه تغییرات فناوری گفــت: تغییراتی که در 
المان های ســاختار هزینه ای در حال ایجاد اســت و بر اساس آن ساختار 

هزینه و درآمــد تغییر می کنند می تواند باعث رقابت پذیری شــود.طاهری 
افزود: برای رقابت پذیر بودن باید به توســعه توجه کرد. این مســئله باعث 
می شود شــرکت ها کسب وکارشــان را بازبینی کرده و حتی در برخی موارد 

تغییرات بنیادی در آن ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: در بحث توسعه باید ویژگی ها و انواع توسعه مورد نظر قرار 
گیرد. به عالوه توجه داشت که توسعه ها باید هوشــمند، برنامه ریزی شده 
و هم راستا با سیاست های کالن و ماموریت های ســازمانی اجرا شود و در 
نهایت برای همه ذی نفعان تولید ارزش کند.معاون ســرمایه گذاری و امور 
شرکت های فوالد مبارکه با بیان اینکه توســعه باید چابک باشد، گفت: الزم 
است توسعه در زمان مناســب خود و در بخش های فرآیندی ما روی کاال و 
خدمات انجام شود. همچنین فرآیندها نیز متناسب با تغییرات ایجاد شود. 

این مسئله در کسب وکارهای جدید نیز وجود دارد.
وی در پایان گفت: این مفاهیم در 5 بخش شامل زنجیره ارزش، پشتیبانی 
فناوری، پشتیبانی تجهیزاتی، مدیریت بازار و مسئولیت اجتماعی در فوالد 

مبارکه نیز تشکیل شده است.

با پیام سرپرست آبفای استان اصفهان، طرح فرهنگی آموزشی سه شنبه های 
آبی در 52 روستای منتخب آغاز شد.در این طرح که برای سومین سال پیاپی به 
اجرا در می آید کارشناسانی از معاونت های بهره برداری و توسعه آب، خدمات 
مشترکین و دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به همراه مدیران آبفای مناطق خودگردان روزهای ســه شنبه هر هفته 
با حضور در روســتاهای منتخب، روش های صرفه جویــی در مصرف آب را به 
روســتاییان آموزش می دهند.ممنوعیت مصارف غیر شرب آب شبکه توزیع، 
معرفی ســامانه های خدمات غیر حضوری و ارتباطات با مشتریان، چگونگی 
گزارش انشعاب غیر مجاز به شرکت آبفا، چگونگی استفاده از لوازم کاهنده مصرف 
آب نظیر پرالتورها، سردوش ها، فالش تانک های کم مصرف، شیرآالت فشاری 
زمان دار، اهرمی و الکترونیکی از جمله موضوعاتی است که در طرح »سه شنبه 
های آبی« به روســتاییان آموزش داده می شــود.طرح فرهنگی آموزشی سه 
شنبه های آبی امسال در 52روستای منتخب استان اصفهان با جمعیتی بالغ 
بر 69 هزار نفر در مدت چهار ماه اجرا می شود و در نخستین هفته از اجرای آن، 
ویست خوانسار، حتم آباد قهجاورستان و علی آباد چادگان میزبان کارشناسان 
آبفا خواهد بود.سرپرست آبفای استان اصفهان در پیام خود با اشاره به این که 
از مجموع 1302 روستای استان تعداد 949 روستا تحت پوشش خدمات این 
شرکت قرار دارند، گفت: خشکسالی های مستمر و کاهش آبدهی منابع محلی 
موجب شــده تا در حال حاضر آب مورد نیاز 305 روستا در طول سال به صورت 
سیار تامین شود.ناصر اکبری، هدف از اجرای طرح سه شنبه های آبی را آموزش 
مدیریت مصرف آب به روستاییان عنوان کرد و گفت: بعد از یکپارچه سازی شرکت 

های آب و فاضالب شهری و روســتایی، طرح های مختلف فنی و فرهنگی در 
روستاهای استان اصفهان به اجرا در آمد که از جمله آن می توان به اجرای 300 
کیلومتر خط انتقال و شــبکه آبرســانی در مدت 100 روز برای تامین آب شرب 
پایدار روستاییان اشاره کرد.وی افزود: در حوزه مسائل فرهنگی نیز امسال برای 
سومین سال پیاپی است که طرح سه شنبه های آبی در تعدادی از روستاهای 
استان اجرا می شود چرا که معتقدیم همکاری روستانشینان در مصرف بهینه 
آب، گام بزرگی در آبرسانی پایدار به سایر مناطق محروم خواهد بود.سرپرست 
آبفای استان اصفهان گفت: در شــرایطی که هنوز آب مورد نیاز ساکنان بیش از 
300 روستای استان به سختی و با استفاده از تانکرهای سیار تامین می شود، 
آموزش روش های صرفه جویی در مصرف آب باید همچنان در اولویت نخست 

برنامه های فرهنگی باشد.

شــرکت های ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه در همایــش تجلیل از برترین 
شــرکت های بورس کاالی ایران برگزیده شــدند.در اولین همایش تجلیل از 
برترین شــرکت های بورس کاالی ایران، ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین و 
برترین شــرکت در عرضه متنوع محصوالت در بورس کاالی ایران و همچنین، 

چهارمین شرکت برتر در ارزش محصوالت ارائه شده در بورس برگزیده شد.
ذوب آهن اصفهان اولین و بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی و 

ریل در ایران و بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت طویل در خاورمیانه است که 
انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی را تولید می کند.در این همایش، از 
شرکت فوالد مبارکه هم که رتبه اول حجم و ارزش عرضه محصوالت در بورس 
کاال را در سال 1400 کسب کرد، قدردانی شد.ثبت باالترین فروش اعتباری به 
منظور حمایت از صنایع پایین دست به خصوص خودروسازان و تولیدکنندگان 

لوازم خانگی از جمله دالیل این انتخاب اعالم شده است.

معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه مطرح کرد:

لزوم توجه به توسعه در راستای افزایش رقابت پذیری در صنعت فوالد

با پیام سرپرست آبفای استان اصفهان آغاز شد؛

اجرای طرح »سه شنبه های آبی« برای سومین سال پیاپی در روستاهای استان اصفهان

تجلیل »بورس« از شرکت های ذوب آهن و فوالد مبارکه

منبع : ایرنا منبع : ایمنا

شهرداری شــاهین شــهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی زیرسازی، جدول 

گذاری و آسفالت معابر سطح شــهر به شــماره 2001094734000006 را از طریق 

ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از 

دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به  آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی: 
تاریخ انتشار فراخوان: 1401/02/28 

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/03/21
مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/03/31 
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/04/01 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:
ضمانتنامه بانکی، فیش نقدی به مبلغ 750/000/000 )هفتصد و پنجاه میلیون ( ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی: 03145225200 

مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
فراخوان عملیات اجرایی زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر سطح شهر

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر م الف:1320821

نوبت اول
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