
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
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دو شنبه 16 خرداد 1401
6 ذی القعده   1443

06 ژوئن 2022
 شماره 3544    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبرداد:

آغاز تحول در باغ پرندگان اصفهان
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران خبر داد:

قطع برق در انتظار مشترکان پرمصرف

2

  معاون پیشگیری آتش نشانی شهرداری:

اصفهان، متروپل های زیادی دارد

کمبود سرمایه  بالی جان 
سنگ بری های اصفهان 

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان  :
واحدهای مسکونی ثبت نامی 
طرح نهضت ملی مسکن دو 
ساله تحویل داده می شود

مدیرعامل سازمان فاوا خبر داد:

اصفهان؛ اولین کالن شهر 
 ایران در نصب پالک های

 پستی هوشمند

3

7

8

3

رییس شورای اسالمی استان:

منابع مالی شهرداری نباید 
وابسته به دولت باشد

5

7

  به مناسبت سالروز والدت حضرت معصومه)س( و دهه 
کرامت صورت گرفت؛

راهپیمایی کاروان بزرگ دختران اصفهانی 

گیاهان دارویی ؛ صنعتی که دیده نشد
  با وجود ظرفیت باالی اقتصادی اصفهان در زمینه گیاهان دارویی، صادرات این محصوالت با مشکالتی مواجه است؛

 رهبر انقالب در مراسم سی وسومین 
سالگرد رحلت امام خمینی )ره(:

دشمنان نخواهند 
توانست ملت را در 
مقابل نظام اسالمی 

قرار دهند

رییس مجمع نمایندگان استان مطرح کرد:
اصفهان؛ بیشترین پرداخت به خزانه، 

کمترین سهم از بودجه
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

پنجشنبه 12 خرداد  1401 
02 ذی القعده   1443

02 ژوئن  2022
 شماره 3543   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 به گفته رییس پلیس راهور استان، یک هزار و ۱۱ خودرو به دلیل رانندگی
 با سرعت غیر مجاز در اصفهان توقیف شده اند؛

به کجا چنین شتابان؟

معاون استاندار:

طرح هوشمندسازی 
 یارانه نان در اصفهان

 به زودی اجرا می شود

آغاز پویش »لبخند 
احسان« در مناطق 

محروم استان اصفهان

 اجماع بزرگ عاشقان
 اهل بیت)ع( در محکوم 

 کردن توهین به 
ساحت امام رضا)ع(

مسیر تعالی سازمان 
 پسماند اصفهان
 یک گام به جلو

 آغاز حرکت کاروان 
»عاشقان حسینی 

 زائران خمینی«
  از اصفهان تا 
مرقد امام)ره(

آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در اصفهان؛
قیمت واحدها در هاله ای از ابهام!

شورای اسالمی شهر اصفهان به مالکان ساختمان های غیر ایمن هشدار داد؛

درس عبرت از متروپل
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کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان:
هوای اصفهان گرم تر می شود
رییس خانه صنعت و معدن استان مطرح کرد:

تجهیزات فرسوده
 چالش معادن شن و ماسه اصفهان 

 به تو از دور سالم 
 برنامه های مناطق شهرداری اصفهان در دهه کرامت اعالم شد؛ 

3

م
سنی

: ت
س

عک

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

نوبت اول

مبلغ تضمین شماره مناقصه موضوعردیف
شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ریال (

1
خريد و نصب مخزن پيش ساخته 200 
مترمکعبی روستای شهراب اردستان

401 - 1 – 127225.000.00020010014۳4000088

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

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/3/11  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1401/۳/18چهار شنبه 1۳:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/۳/28شنبه1۳:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/۳/29یکشنبه 08:00زمان بازگشائی پاکت ها

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

۳-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان، تلفن:8-۳66800۳0-0۳1،  اتاق )292( 

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

4-1- مرکز تماس:1456

4-2- دفتر ثبت نام:889697۳7 و 8519۳768

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

/ تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

شنبه 7 خردا د 1401 / 26 شوال 1443 / 28 می 2022 / شماره 3538

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

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

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فوالد مبارکه که سال گذشته بیش از 
9 میلیون و 400 هزار تن فوالد تولید کرده بود امسال قرار است رکورد تولید خود 

را فراتر از 9 میلیون و 900 هزار تن بزند.
در یک سال گذشته بخش معدن و صنایع معدنی ایران نقش مهمی در توسعه 
صادرات داشــته به طوری که این بخش بیش از 12 میلیــارد دالر محصول به 
کشورهای خارجی صادر کرده و افت ارزآوری بخش نفت که تحت تاثیر تحریم 
ها بوده را جبران کرده است و در مقطع کنونی ادامه روند صعودی صادرات این 
بخش در دستور کار قرار دارد، هرچند در ســال جاری دولت سیاست عوارض 
صادراتی را وضع کرده و همین مسئله می تواند تا حدودی برنامه های صادرات 
محور شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد، با این حال معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با اشاره به افق روشنی که کشور در صنایع فوالدی دارد، گفت: در سال 
گذشته فوالد مبارکه توانسته بیش از 9 میلیون و 400 هزار تن فوالد تولید کند و 
امسال هم قرار است این شرکت با تولید بیش از 9 میلیون و 900 هزار تن رکورد 

تولید خود را جابه جا کند.
وجیه ا... جعفری با نگاهی به نقش فوالد مبارکه در تنظیم بازار کشور اظهار کرد: 
این شرکت نه تنها با افزایش تولید و عرضه محصول در بورس کاال به سیاست 
های تنظیم گیری بازار فوالد کمک کرده است در محصوالتی مانند شمش که در 
یک مقطع بازار با کمبود مواجه شد، ایمیدرو با واردات بخشی از نیاز کشور و با 
همکاری فوالد مبارکه در بورس کاال این محصوالت را به صورت تلفیقی عرضه 

کرد و کمک کرد که بازار این محصول از تنش به دور بماند.

وی با تاکید بر اینکه امروز شرکتی مانند فوالد مبارکه خود می تواند ایجادکننده 
شرکت های دیگر باشد که خود برنامه اشتغالزاست، تصریح کرد: در سال های 
گذشته سازمان توسعه صنایع و معادن به عنوان بازوی عملیاتی وزارت صنعت 
در مناطق محروم اقدامات اجرایی انجام می داد و حتــی کارخانه فوالد و ... 
می ساخت ؛اما امروز دیگر خبری از فعالیت های اجرایی نیست، بلکه بیشتر 
زیرساخت ها را فراهم می کند تا بخش خصوصی و شرکت هایی مانند فوالد 
مبارکه طرح های توسعه ای حتی در مناطق محروم ایجاد کنند و از این طریق 

به اشتغال زایی و رونق مناطق هم کمک شود.
وجیه ا... جعفری با نگاهی به برنامه هایی که در بخش فوالد و ... برای تامین 
سوخت وجود دارد، گفت: در شرایط کنونی نیروگاه هایی در دست ساخت است 

تا از این طریق قطعی برق صنعت فوالد و معدن به صفر برسد.

تولید فوالد در کشور افزایش یافته است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه طی چند وقت اخیر تولید 
فوالد در کشور افزایش یافته است، به طوری که در فروردین ماه شرکت فوالد 
مبارکه در برخی از محصوالت خود رکورد زد و این موضوع در راستای تامین نیاز 
کشور طی ماه هایی است که احتماال به دلیل قطعی برق و ... با تولید کمتری 
همراه شــود و این موضوع عرضه و تقاضای محصوالت فوالدی به ویژه توسط 
شرکت های فوالدی تعیین کننده در بورس کاال را متعادل می کند. هرچند باید 
توجه داشت که سیاست ما در کشــور تولید 55 میلیون تن فوالد است که هم 
اکنون برای 40 میلیون تن ظرفیت سازی شده و 30 میلیون تن فوالد در سال 
تولید می شــود که برای تامین برق و مواد اولیه این بخش پروژه های زیادی 
را تعریف کرده ایم و حدودا 7.6 میلیارد دالر ســرمایه در بخش های مختلف 

جذب شده است.
وی با اشاره به اینکه برنامه کشور در مقطع کنونی افزایش تولید به ویژه در بخش 
فوالد است، اظهار کرد: شرکت هایی مانند فوالد مبارکه در سال های اخیر وارد 
فرآیند تولید محصوالت خاص کشور شده و این همان سیاستی است که دولت 
دنبال می کند. به عبارت دیگر برنامه کالن کشور این است که برای محصوالتی 
مانند فوالد ارزش افزوده بیشتری به وجود بیاید تا از یک طرف به اشتغال کشور 
کمک شود و از طرف دیگر میزان ارزآوری بهبود پیدا کند و شرکت فوالد مبارکه 
به درستی در این مسیر موفق عمل کرده اســت و باعث شده در شرایط کنونی 
بیش از 95 درصد از محصوالت فوالدی مورد نیاز صنعت خودرو و لوازم خانگی 

در بازار داخلی کشور تامین شود.

به مناسبت فرارسیدن سوم خرداد ماه سالروز فتح خرمشهر و شهادت رییس مذهب 
تشیع حضرت امام جعفر صادق )ع( سرپرست، کارکنان و بسیجیان آبفای استان 
اصفهان با حضور در مرکز انتقال خون با اهدای بخشی از خون خود در پویش فرهنگی 
نذر خون شرکت کردند.این برنامه که با هدف افزایش روحیه ایثار و از خودگذشتگی و 
کمک به بیماران نیازمند صورت گرفت، با استقبال کارکنان ستاد آبفای استان اصفهان 
و سایر مناطق خودگردان همراه بود و بیش از 40 نفر در این حرکت انسان دوستانه 
شرکت کردند.گفتنی اســت؛ اهدای خون کارکنان شرکت آبفای استان اصفهان به 

صورت دوره ای و در مناسبت های مختلف سال انجام می گیرد.

400 کیلومتر از شبکه فاضالب شــهر اصفهان در حالت خوردگی شدید و فرسودگی 
قرار دارد و برای بازســازی به بودجه ای بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان نیاز دارد.مدیر 
دفتر مطالعات و بررسی های فنی شبکه فاضالب آبفای استان اصفهان در نشست 
»هم اندیشی بررسی، علل و ارائه راهکار در خصوص فرونشست زمین و مشکل آب در 
استان اصفهان« که به میزبانی مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان برگزار شد، گفت: 
طول کل شبکه فاضالب شهر اصفهان 3900 کیلومتر است که 77 درصد از آن از جنس 
بتون، 21 درصد پلی اتیلن و 8 درصد دیگر از سایر جنس هاست.سعید شمسایی با 
اشاره به این که شبکه فاضالب شهر اصفهان قدمتی 55 ساله دارد، خاطرنشان کرد: 
400 کیلومتر از این شبکه در حالت خوردگی شدید و فرسودگی قرار دارد که نیازمند 
بازسازی فوری است.وی گفت: بررســی و اصالح شبکه فاصالب شهر اصفهان از 6 
سال گذشته آغاز شده و به طور میانگین ساالنه 10 کیلومتر از آن مورد بازسازی قرار 
گرفته اســت.وی در بخش دیگری از سخنانش با اشــاره به این که در شبکه های 
فاضالب عوامل شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی در تخریب لوله های بتونی تاثیر گذار 
هستند، گفت: علت ریزش های اخیر شبکه های فاصالب در شهر اصفهان خوردگی 

لوله های بتونی هستند و به هیچ عنوان مربوط به فرونشست زمین نیست.

 فرونشست با مدیریت قابل کنترل است
رییس گروه مطالعات آب های زیرزمینی آبفای استان نیز در این نشست با اشاره 

به این که فرونشست با مدیریت قابل کنترل اســت و اگر دستگاه های مسئول به 
وظایف خود عمل کنند نرخ فرونشست کاهش پیدا می کند، گفت: حوضه آبریز به 
عنوان یک موجود زنده است و اگر بین منابع و مصارف تعادل ایجاد شود، سفره های 
آب زیر زمینی دچار مشکل و کمبود آب نمی شوند.احمدرضا کریمی پیشنهاد کرد که 
کارگروه »مدیریت بحران فرونشست« با اعتبارات مشخص و با محوریت استانداری 
در استان اصفهان تشکیل و نقشه راهی با حضور دستگاه های مرتبط برای فرونشست 
تبیین شود.وی خاطرنشان کرد: در شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان تمامی 
طرح های جدید توسعه شــهری با دیدگاه فرونشست طراحی شــده و از لوله ها و 

تاسیسات مقاوم در برابر این بحران استفاده می شود.

به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر صورت گرفت؛

بسیجیان آبفای استان اصفهان در پویش نذر خون شرکت کردند

مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی شبکه فاضالب آبفای استان:

400 کیلومتر از شبکه فاضالب شهر اصفهان نیازمند بازسازی فوری است

معاون وزیر صمت:

فوالد مبارکه امسال رکود تولیدش را می زند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

دوشنبه 02  خرداد  1401
21  شوال   1443

23  می  2022
 شماره 3534   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

در جلسه چهل و سوم شورای اسالمی شهر اصفهان چه گذشت؟

تاکیدها و تعریف ها

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
 اصفهان خبر داد:

احتمال شیوع پیک 
هفتم کرونا در مردادماه

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان:

 تفاوت قیمت شیر 
 به خاطر تفاوت نوع

 تولید است

قرارگاه ارتقای سالمت 
و امنیت اجتماعی در 

اصفهان تشکیل شد

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

امسال در بخش خانگی 
خاموشی نخواهیم 

داشت

ادامه بازارچه 
 حسن آباد 
احیا می شود

مدیر حج و زیارت استان:
4 هزار اصفهانی، امسال راهی 

خانه خدا می شوند

دریافت پروانه از شهرک های صنعتی 
اصفهان رایگان است

3

7

3

7

3

5

3

3

5

3

اکتشافات ژئوفیزیک هوایی 
اصفهان محدود است 

 بازگشایی آب زاینده رود 
در شهرستان های غرب اصفهان

کاالبرگ های مدرن در راه است
بر اساس اعالم معاون استانداری، تمام فروشگاه ها از طریق دستگاه کارت خوان 

به سیستم کاالبرگ الکترونیک متصل خواهند شد؛

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

شركت آب وفاضالب 
استان اصفهان

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مبلغ تضمين)ريال (برآورد)ريال ( محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

401-1- 63/2 
توسعه و اصالح شبكه 
آب و ترميم ترانشه در 
سطح منطقه سه   

9,999,410,006430,000,000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 :
 تا ساعت  13:00روز دو شنبه به تاریخ  1401/03/16

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1401/03/17
دريافت اسناد: سايت اينترنتی

  WWW.abfaesfahan. ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031)داخلی 395 (

   نام روزنامه: زاینده رود

   تاريخ انتشار2 /1401/03

نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 4010/1004 

شماره 2001001188000008 در سامانه ستاد
  شرکت برق 

منطقه ای اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان م الف:1322140

شرط ورودمبلغ تضمین شرکت  در مناقصه )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصه

4010/1004

تامین کسری تجهیزات و 
انجام عملیات اجرایی مربوط 

به احداث پست موقت 
63/20 کیلو ولت سجزی 3

965/000/000
دارا بودن حداقل رتبه 5 نیرو 

از سازمان برنامه و بودجه

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا IR330100004101101430230298 نزد بانک 
مرکزی با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان 

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. ) تماس با کارفرما، در صورت لزوم در 

ساعات اداری روزهای کاری با شماره 36270820 – 031 (

مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/03/02 تا ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/03/12 
جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجاز شرکتها )همراه با معرفی نامه( در جلسه توجیهی که در روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 ساعت 

10:00 صبح در پست 63/20 کیلو ولت سجزی 3 به آدرس: اصفهان، جاده اصفهان نائین، قبل از شهرک صنعتی سجزی، سمت راست، 

پست 63/20 کیلو ولت سجزی 3 تشکیل می گردد الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از شرکت در مناقصه خواهد بود.

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت 14:00 روز 
دوشنبه مورخ 1401/03/23 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی )شامل ضمانتنامه و یک حلقه 

CD اسناد( نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز ســه شنبه مورخ 1401/03/24 – سالن کمیسیون معامالت ساختمان 
معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان

ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده  کنید

http://iets.mporg.ir                                                              www.tavanir.org.ir
www.erec.co.ir                                                                       www.setadiran.ir

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

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

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

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 401/57 مورخ 1401/3/1  شورای محترم اسالمی شهر میمه در نظر دارد ازطریق مزایده عمومی نسبت به فروش 5  پالک 

از  زمینهای تفکیکی واقع در خیابان پشت دادگاه عمومی  شهر میمه با کاربری مســکونی  اقدام نماید . لذا متقاضيان ميتوانند ازتاریخ درج آگهی درروزنامه حداكثر تا 
تاریخ 18//1401/3  به شهرداری واقع درمیمه ، بلوارانقالب اسالمی مراجعه و نسبت به دريافت فرم مربوط به  شــركت در مزایده  اقدام و یا جهت کسب اطالعات با شماره 

تلفن45422434 – 031 این شهرداری تماس حاصل ویابه سایت WWW.meymeh.ir مراجعه نمایند. 
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هشدار اینترپل درباره سیل قاچاق اسلحه از اوکراین
دبیرکل پلیس بین الملل )اینترپل( درباره به راه افتادن سیل قاچاق تسلیحات از اوکراین در نتیجه 
جنگ در این کشور هشدار داد.به نوشته روزنامه »واشنگتن پست«، استوک گفت: »قبال این اتفاق 
را در منطقه بالکان شاهد بوده ایم. در آفریقا هم شــاهد بوده ایم که گروه های جرائم سازمان یافته 
تالش کردند از اوضاع آشفته و در دسترس بودن سالح و حتی تسلیحات ارتش بهره ببرند«.وی با 
اشاره به اینکه سالح های سبک بیشترین نگرانی او را شامل می شوند، از کشورهای عضو اینترپل 
درخواست کرد از طریق اطالعاتی که دارند برای ردیابی تسلیحات کمک کنند. »کاترین دی بوال« مدیر 
اجرایی یوروپل نیز در مصاحبه ای گفت، این نهاد منتظر به راه افتادن سیلی از تسلیحات اهدایی غرب 
به اوکراین است که به صورت قاچاق وارد اروپا خواهند شد.این مقام اروپایی بدون اشاره دقیق به 
اینکه برای مقابله چنین اتفاقی چه تدابیری اندیشیده شده گفت، کارگروهی بین المللی برای جست 
وجوی گزینه های مختلف برای رسیدگی به این مسئله بالقوه هستند.محموله های بزرگ تسلیحاتی 
کشورهای غربی از جمله اعضای اتحادیه اروپا از زمان شروع درگیری ها به اوکراین فرستاده شده اند 
و این در حالی است که مقامات مختلف روســیه درباره تاثیر این اقدام بر طوالنی تر شدن و حتی 

گسترش درگیری ها هشدار داده اند.

دانمارک به پیمان دفاعی اتحادیه اروپا می پیوندد
اکثریت مردم دانمارک به همه پرسی برای پیوستن این کشور به پیمان موسوم به سیاست نظامی 
اتحادیه اروپا رای موافق دادند.دولت دانمارک تصمیم گرفت پس از همه پرسی به سیاست دفاعی 
اتحادیه اروپا بپیوندد که نشــان دهنده جدیدترین تغییرات در میان کشــورهای شمال اروپا برای 
تقویت روابط نظامی بعد از حمله روسیه به اوکراین است.دانمارک تنها عضو اتحادیه اروپاست که 
تاکنون بخشی از سیاست دفاعی و امنیتی این اتحادیه نیست. این همه پرسی اولین باری است که 
یک دولت دانمارک موفق به لغو یکی از چندین معافیت ارائه شده در همه پرسی سال ۱۹۹۳ در مورد 
معاهده ماستریخت شده است.به نوشــته خبرگزاری »رویترز«، نتایج نهایی نشان داد که تقریبا 
۶۷ درصد از رای دهندگان موافق حذف انصراف دانمارک از پیوستن به سیاست مشترک امنیتی و 
دفاعی اتحادیه اروپا )CSDP( بودند، که بزرگ ترین حمایت ثبت شده در یک همه پرسی درباره 
موضوعی مرتبط با اتحادیه اروپا در دانمارک بود.حدود ۳۳ درصد از رای دهندگان شرکت کننده در 
این نظرسنجی مخالف پیوستن دانمارک به سیاست نظامی اتحادیه اروپا بودند.مخالفان معتقدند 
که پیمان دفاعی اتحادیه اروپا به دلیل بروکراسی تحت فشار قرار گرفته است و مشارکت دانمارک 
در عملیات نظامی اتحادیه اروپا بسیار پرهزینه خواهد بود.دانمارک یکی از اعضای موسس سازمان 
پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( اســت، اما بزرگ ترین قدرت نظامی این ائتالف یعنی آمریکا، به 

متحدان اروپایی هشدار داده است که باید مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خود بپذیرند.

سازمان ملل تغییر نام ترکیه را ثبت کرد
سازمان ملل به درخواست رسمی دولت ترکیه، امال و تلفظ نام این کشور را تغییر داد. سازمان ملل 
اعالم کرد، پس از درخواست آنکارا برای استفاده از نام Türkiye )ترکیه( به جای Turkey )ترکی( 
در اشاره به این کشور، این نام جایگزین نام قبلی شد. هم اکنون نام جدید در زبان های خارجی برای 
کشور ترکیه استفاده می شود. »استفان دوژاریک« سخنگوی ســازمان ملل متحد در گفت وگو با 
آناتولی گفت که نامه ای از »مولود چاووش اوغلو« وزیر امور خارجه ترکیه خطاب به »آنتونیو گوترش« 
دبیرکل سازمان ملل دریافت کرده اند که در آن درخواست مذکور مطرح شده و تغییر نام این کشور 
از لحظه دریافت نامه اجرایی شد.چاووش اوغلو از ارسال رســمی این نامه به سازمان ملل و سایر 
سازمان های بین المللی خبر داد. وی گفت: همراه با اداره ارتباطات خود در آماده سازی زمینه مناسب 
برای این امر موفق بوده ایم. ما این امکان را برای ســازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی و 

کشورها فراهم کرده ایم که شاهد این تغییر باشند.

تحلیل روز

بایدن در راه ریاض
تحلیلگران معتقدند که دیدگاه واشنگتن نسبت 
به ریاض تغییــر کرده و رییس جمهــور ایاالت 
متحده در سفر آینده اش به عربستان، به دنبال 
تقویت روابط با چند هدف خاص است. »دیوید 
ایگناتیوس« نویســنده آمریکایــی در ابتدای 
یادداشت خود نوشت: »به احتمال زیاد رییس 
جمهور ]جو بایدن[در این ســفر با ســران دیگر 
کشور های عربی دوست مانند امارات، بحرین و 
قطر دیدار خواهد کرد؛ اما محور عاطفی این سفر، 
دیدار و دســت دادن بایدن با ولی عهد سعودی 
خواهد بود«.وی مدعی شد: »دالیل و شواهدی 
وجود دارد که به نظر می رسد گویای نوعی تغییر 
نگرش آمریکا در قبال بن ســلمان است؛ زیرا، 
ولی عهد احتماال برای چندین دهه بر عربستان 
سعودی حکومت خواهد کرد و منافع امنیتی و 
مالی ایاالت متحده در حفظ شراکت طوالنی خود 
با آن است. این شراکت با پادشاهی عربستان، 
به عنوان متحد واشنگتن در تالش های مشترک 
برای مهار اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه 
به شمار می رود«.به گفته این تحلیلگر آمریکایی، 
دو عامــل تعیین کننده دیگر برای کاخ ســفید 
در زمان ریاســت جمهوری بایدن وجــود دارد؛ 
عامل اول جنگ در اوکراین و نیاز بایدن به کمک 
عربســتان برای کنترل و حمایت از بازار نفت و 
عامل دوم، اعالم تمایل شدید تل آویو به بایدن 
برای عادی ســازی روابط با ریاض و محمد بن 
سلمان است. چرا که حضور عربستان سعودی 
به عنوان بخشــی از توافق نامــه ابراهیم و برای 
احیای گسترده ی آن مهم است.این روزنامه به 
نقل از یک مقام ارشــد صهیونیست که نامی از 
او فاش نکرده، نوشت: »ما معتقدیم عربستان 
سعودی بازیگر مهمی در منطقه و فراتر از آن است 
و اسرائیل قویًا از ایجاد روابط عمیق تر و گسترده تر 
بین ایاالت متحده و عربســتان ســعودی در 
چارچوب روابط نزدیک تر، با هدف دســت یابی 
به ثبات در منطقه، مهار ایران، عادی سازی روابط 
و تامین امنیت بازار انــرژی حمایت می کند«.

تحلیلگر آمریکایی معتقد است که نتیجه اصلی 
این دیدار ]بایدن و بن ســلمان[توافق رســمی 
عربستان و اسراییل برای اعطای اجازه پرواز به 
هواپیما های غیرنظامی رژیم صهیونیســتی در 

حریم هوایی این کشور خواهد بود. 

بررسی طرح »انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم« در مجلس
دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شورا های مجلس گفت: دغدغه مجلس تغییر الگوی نادرست حاکمیت محلی با اولویت انتخاب شهردار توسط مردم است و 
در طرح اصالح قانون انتخابات شوراها، انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم و یا وزارت کشور بررسی می شود.رسول فرخی میکال در پاسخ به پرسشی در مورد 
آخرین نتایج بررسی طرح اصالح قانون انتخابات شورا ها با بیان اینکه فعالیت شورا های اسالمی شهر فعلی براساس الگوی صحیح حاکمیت محلی تعریف 
شده نیســت، تصریح کرد: در طرح اصالح قانون انتخابات شورا ها انتخاب شهردار با آرای مردمی مطرح شــد، اما به جمع بندی نرسید.به نوشته تسنیم، عضو 
هیئت رییسه کمیسیون امور داخلی کشور و شورا های مجلس با اشاره به ایراد این طرح گفت: الگو های انتخاب شهردار توسط مردم باید در طرح مورد بررسی قرار 
گیرد تا از نظر تخصص الزم و سابقه خدمت، انتخاب موفقی را برای برگزیدن شهردار شاهد باشیم از طرفی الگوی کنونی در حاکمیت محلی صحیح نیست.وی 
با بیان اینکه صحیح نبودن الگوی کنونی در حاکمیت محلی چالش اساسی در حوزه خدمت به مردم را در عرصه محلی و ملی به همراه داشته، خاطرنشان کرد: 
دغدغه مجلس تغییر این رویه با اولویت انتخاب شهردار توسط مردم است و در این طرح، انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم و یا وزارت کشور بررسی می شود.

 رهبر انقالب در مراسم سی وسومین سالگرد رحلت امام خمینی )ره(:

دشمنان نخواهند توانست ملت را در مقابل نظام اسالمی قرار دهند
حضرت آیت ا... خامنه ای در اجتماع پرشور مردم در مرقد مطهر رهبر کبیر 
انقالب به مناسبت سی وسومین ســالگرد عروج آن عزیز سفر کرده، امام 
خمینی)ره( را روح جمهوری اسالمی، شخصیتی حقیقتا استثنایی واماِم 
»دیروز و امروز و فردای ملت ایران« خواندند و تاکید کردند: نســل جوان و 
هوشمند کنونی برای اداره آینده کشور و رساندن ملت به قله های پر شکوه به 
نرم افزاری مطمئن، جامع، شتاب دهنده وتحول آفرین یعنی درس ها و گفتار 
و رفتار امام)ره( نیاز دارد.ایشان همچنین با بیان توصیه هایی مهم، مردم و 
فعاالن انقالبی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را به جلوگیری از هویت زدایی 
از انقالب و تحریف امام)ره(، افشای دروغ و جنگ روانی دشمن، جلوگیری 
از نفوذ رگه های ارتجاع و سبک زندگی غربی و قدرشناسی از مسئوالن انقالبی 
سفارش کردند.ایشان، انقالب اسالمی را بزرگ ترین انقالب تاریخ انقالب ها 
خواندند و با مقایسه روند دو انقالب مشهور معاصر یعنی انقالب کبیر فرانسه 
و انقالب شوروی با انقالب اسالمی گفتند: در این انقالب ها معنویت مغفول 
بود و هر دو انقالب بعد از مدتی کوتاه منحرف شدند و مردم را که باعث پیروزی 
آنها بودند به کنار زدند و عمال به دوران گذشته برگشتند؛ اما انقالب اسالمی بعد 
از پیروزی هم با انتخابات پی در پی، تکیه مستمر بر مردم و توجه همزمان 
به جنبه های مادی و معنوی انسان جلو رفته است که این واقعیات از جمله 
دالیل برجسته  برتری انقالب اسالمی بر همه انقالب های تاریخ ونشان دهنده 
عظمت رهبری امام)ره( است.رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه امام )ره( 
از نظر خصوصیات شخصی به معنی واقعی کلمه ممتاز بود، به بیان برخی 
ویژگی های ایشــان پرداختند و گفتند: »پاکی و پرهیزگاری«، »معنویت و 
حاالت عرفانی«، »شــجاعت«، »حکمت و عقالنیت«، »محاسبه گری«، 
»امید به آینده«، »صداقت«، »وقت شناسی و نظم«، »توکل و اطمینان به 
وعده الهی« و »اهل مبارزه بودن« از جمله خصوصیات بارز امام راحل بود.
ایشان افزودند: این دشمنی را جمهوری اسالمی به وجود نیاورد بلکه چون 
ذات جمهوری اسالمی، مخالف ظلم و استکبار و منکرات و موافق معنویت 
است، طبیعتا ظالمان و مستکبران و عامالن به منکر و مخالفان معنویت با 
آن دشــمنی می کنند.رهبر انقالب یکی دیگر از عوامل دشمنی با جمهوری 
اسالمی را فاصله گذاری جدی امام)ره( با غربی ها دانستند و گفتند: حمایت 
از فلسطین و دادن سفارت رژیم غاصب به ملت فلسطین، انتقاد از ریاکاری ها 
و جنایت های کشورهای اروپایی و آمریکا نمونه های مهمی از فاصله گذاری 
امام)ره( میان تمدن و تفکر و نظام اسالمی با تمدن و تفکر غربی است.رهبر 
انقالب همچنین امتیاز بزرگ امام)ره( را آشنا کردن مردم با مفهوم مقاومت و 
تزریق روح ایستادگی در ملت خواندند و گفتند: به برکت امام امروز ملت ایران 
ملتی کامال مقاوم و مستحکم است و مقاومت به یکی از واژه های برجسته 
در ادبیات سیاسی دنیا تبدیل شده است.حضرت آیت ا...خامنه ای در ادامه 
از دو توطئه و خواب آشفته دشمنان برای ملت ایران پرده برداشتند و گفتند: 
جزء اول این نقشه، امید بستن دشمنان به اعتراضات مردمی برای ضربه 

زدن به کشور است که از طریق کار روانی و فعالیت در فضای مجازی و با پول، 
مزدورپروری و انواع حیله ها به دنبال قرار دادن مردم در مقابل نظام اسالمی 
هستند.ایشان جزء دوم از این توطئه را القای محاسبات غلط درباره رو به 
سقوط بودن جمهوری اسالمی دانستند و افزودند: بدخواهان، ابتدای انقالب 
می گفتند شش ماه دیگر انقالب سقوط خواهد کرد و بعد که محاسبه آنها غلط 
از آب درمی آمد وعده شش ماه دیگر را می دادند در حالی که امروز آن نهال 
باریک به درختی تناور و مقتدر تبدیل شده است.رهبر انقالب تاکید کردند: در 
جمهوری اسالمی، عامل مردم عامل بسیار مهمی است و دشمنان نخواهند 
توانست ملت را در مقابل نظام اســالمی قرار دهند.ایشان در تحلیل علت 
محاسبات پی در پی غلط دشمنان ایران، به نقش تعدادی از مشاوران ایرانی 
خائن در شکل دادن به این محاسبات اشــاره کردند و گفتند: این مشاوران 
خیانتکار نه تنها به کشور خود بلکه حتی به آمریکایی ها هم خیانت می کنند.
حضرت آیت ا...خامنه ای در بخش پایانی سخنان شان هفت توصیه مهم 
خطاب به فعاالن عرصه های انقالبی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بیان 
کردند.رهبر انقالب در توصیه اول به جوانان هوشمند و فرزانه تاکید کردند: 
نگذارید دشمن و ضدانقالب از انقالب شــما هویت زدایی و حقیقیت آن را 
وارونه نمایی کند.ایشان با توصیه به اینکه »نگذارید یاد امام که روح انقالب 
است در جامعه کمرنگ شود و امام)ره( را تحریف کنند«، توصیه سوم خود 
را به »جلوگیری از نفوذ ارتجاع «اختصاص دادند و گفتند: ارتجاع به معنی 

بازگشت به سیاســت و سبک زندگی غربی اســت و نباید گذاشت با نفوذ 
سبک زندگی غربی که در دوران فاســد پهلوی موجود بود، کشور به سمت 
ارتجاع برود.ایشان در توصیه چهارم بر »افشای دروغ و فریب و جنگ روانی 
دشمن« تاکید و با اشــاره به نمونه ای تازه از این جنگ روانی خاطرنشان 
کردند: چندی قبل دولت یونان با دستور آمریکایی ها نفت کشورمان را دزدید؛ 
اما وقتی دالوران از جان گذشــته جمهوری اسالمی، کشتی نفتی دشمن را 
ضبط کردند، در تبلیغات فراگیر خود ایران را به دزدی متهم کردند، در حالی که 
آنها بودند کــه نفت ما را دزدیــد و پس گرفتن مال دزدی، دزدی نیســت.
حضرت آیت ا... خامنه ای با توصیه به »استفاده از سرمایه ایمان مردم برای 
تولید عمل صالح«، توصیه ششم خود را به »جلوگیری از القای بن بست در 
کشور« اختصاص دادند و گفتند: در فضای مجازی عده ای یا از روی غفلت 
و یا به خاطر پول، کارشان القا به بن بست رسیدن کشور است البته در زمان 
امام)ره( هم عده ای در روزنامه ها نوشــتند کشور به بن بست رسیده است 
که ایشان فرمودند این شما هستید که به بن بست رسیده اید نه جمهوری 
اسالمی.رهبر انقالب در توصیه آخر، »وظیفه قدرشناسی از مسئوالن انقالبی« 
را یادآور شدند و خاطرنشان کردند: امام بزرگوار همچنان که به مجریان نهیب 
می زدند در مواردی نیز صریحا از آنها قدردانی می کردند، بنابراین امروز که 
دشمن در صدد تخریب مسئوالن انقالبی است، وظیفه سنگین قدرشناسی 

باید ادا شود.

اخبار

بین الملل

دو شنبه 16 خرداد 1401 / 6 ذی القعده 1443 / 06 ژوئن 2022 / شماره 3544
معاون اقتصادی وزیر امور خارجه خبر داد:

پیشنهاد رسمی ایران به پیمان شانگهای برای ایجاد پول واحد
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه از پیشنهاد ایران به سازمان همکاری شانگهای برای تعریف پول 
واحد برای تسهیل در مبادالت تجاری میان اعضا خبر داد.مهدی صفری اظهار کرد: یک ماه و نیم پیش به 
عنوان عضو ناظر در نامه ای به سازمان همکاری شانگهای پیشنهاد دادیم تا پول واحدی را میان اعضا تعریف 
کند.وی تاکید کرد: این نامه را پیگیری می کنیم و امیدواریم این ایده به نتیجه برسد.صفری افزود: اگر این 
ایده عملیاتی شود می تواند مسائل تجاری میان کشــورهای عضو پیمان شانگهای و کشورهای قدرتمندی 
همچون چین، هند، پاکستان و روسیه را حل کند.وی درباره زمینه های تقویت همکاری کشورمان با اعضای 
سازمان همکاری های اقتصادی دریای سیاه، اظهار کرد: باید بتوانیم مسیرهای ارتباط با کشورهای عضو این 
سازمان را متنوع کنیم و از مسیرهای مختلف چون شمال اروپا، آسیای مرکزی و قفقاز برسیم.معاون وزیر 
امور خارجه افزود: یکی از مسیرهایی که از طریق آن می توانیم به شمال اروپا برویم، دریای سیاه است که این 
همکاری از طریق چین، بندرعباس، جمهوری آذربایجان، گرجستان و دریای سیاه و از آن سو از طریق رومانی 
و صربستان به دیگر کشورهای اروپایی اســت.صفری گفت: سازمان همکاری های اقتصادی دریای سیاه 
می تواند با ۱۰ عضو اکو )سازمان همکاری های اقتصادی( ابتدا در زمینه حمل و نقل و سپس در حوزه های 
تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک فعالیت کنند.معاون وزیر امور خارجه افزود: تمرکز خود را بر حمل 
و نقل گذاشتیم و ظرفیت خاصی در کشورمان داریم به ویژه در حوزه حمل و نقل که سال گذشته برای نخستین 

بار توانستیم در بخش ریلی این داالن تا ۱۵ میلیون تن کاال انتقال دهیم.

تقاضای دولت از مجلس برای اصالح بخش هایی از قانون بودجه
کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت ایران موجب شد تا دولت با تهیه الیحه ای، از مجلس بخواهد که برخی 
تبصره های قانون بودجه را اصالح کند.دولت با پیشنهاد وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت درخصوص 
»الیحه اصالح تبصره های )۱( و )۷( ماده واحده قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ کل کشور« موافقت و الیحه ای در 
این زمینه تهیه و تقدیم مجلس کرد..مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده بود که منابع الزم برای تامین 
مواد اولیه قیر دستگاه های اجرایی ذی ربط معادل حداقل ۱۹ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی شرکت 
ملی نفت ایران تعیین شود؛ اما دولت معتقد است که با توجه به کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت ایران در 
سال های اخیر، بند )ز( تبصره  یک بودجه تکلیفی غیر قابل اجراست. سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی 
رییس جمهور در این زمینه گفت:»رویه قوانین بودجه سنواتی سال های گذشته ، همواره بر تامین مواد اولیه 
قیر )وکیوم باتوم( از محل سهم دولت از فروش داخلی نفت خام به پاالیشگاه های کشور بوده است . با توجه به 
کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت ایران در سال های اخیر و نیز کاهش سهم این شرکت از منابع تبصره )۱۴( 
ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نسبت به ارقام پیشنهادی الیحه دولت ، تحمیل این بار مالی بر 
شرکت مذکور که معادل بیش از )۷۷%( سهم تعیین شده آن شرکت در تبصره مذکور است و تکلیفی غیر قابل 

اجرا بوده و موجب ایجاد اختالل جدی در انجام وظایف محوله در استمرار تولید نفت و گاز کشور خواهد شد.«

موضع جدید عراق درباره پرداخت بدهی ایران
وزارت برق عراق اعالم کرد که در حال مذاکره با دولت و مجلس این کشور برای حل مشکل پرداخت های بدهی 
های ناشی از واردات گاز به ایران است.احمد العبادی، سخنگوی وزارت برق عراق،گفت: ایران صادرات گاز خود 
به عراق را به میزان ۵ میلیون متر مکعب در روز کاهش داده و این باعث کاهش تولید برق عراق شده است. 
با وزارتخانه های نیرو و نفت ایران هماهنگی هایی جریان دارد تا کاهش گاز صادراتی به صورت حاد نباشد و 
همچنین وزارت نفت عراق نیز می کوشد که کسری گاز را در حد ممکن تامین کند.وی افزود: در سفر اخیر وزیر 
برق عراق به تهران توافق شد که عراق پرداخت بدهی های خود را بپردازد. پرداخت بدهی به ایران مسئولیت 
وزارت برق عراق نیست. مذاکرات گسترده ای با مجلس و دولت برای حل مسئله پرداخت این بدهی ها جریان 
دارد. مشکل پیش آمده به علت عدم تصویب بودجه عراق است ضمن اینکه در سال جاری میالدی با گذشت 

نیمی از سال، به علت تشکیل نشدن دولت هنوز بودجه تصویب نشده است.

اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پارکت های الف:

آدرس: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن- 
اداره کل زندان های اســتان اصفهان- اداره 

مالی و پشتیبانی اداره کل
شماره تماس: ۳۷8۷2۱۰2- ۰۳۱

آگهی مناقصه عمومی)نوبت دوم(

م الف:1330154

اداره کل زندان های استان اصفهان

یکشنبه 08 خرداد  1401 / 27 شوال 1443 / 29 می  2022 / شماره 3539

آمریکا:

 از حمالت مسلحانه علیه طالبان حمایت نمی کنیم
معاون وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا و آسیای مرکزی اظهار داشت که این کشور از هیچ 
حمالت مسلحانه ای علیه طالبان پشتیبانی نمی کند.»دونالد لو« با ادعای اینکه واشنگتن از صلح 
و ثبات در افغانستان حمایت می کند، گفت که این کشور از حمالت مسلحانه علیه طالبان پشتیبانی 
نمی کند.وی با تاکید بر لزوم ایجاد دولت فراگیر توســط طالبان گفت: هیچــگاه از مقاومت های 
مسلحانه حمایت نمی کنم، مردم افغانستان بیش از 40 سال خونریزی را تجربه کرده اند و اکنون 
این باید خونریزی پایان یابد.این دیپلمات ارشد آمریکایی درباره پول های توقیف شده افغانستان 
نیز »رادیو آزادی« گفت: ما می خواهیم مطمئن شویم که پول از سوی مردم افغانستان و برای رفع 
نیازمندی های آن ها مصرف می شود، نه برای فساد اداری و یا پروژه های نظامی.»توماس وست« 
نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در نشست مجازی انستیتو صلح آمریکا چندی قبل گفته بود 
که رویکرد واشنگتن تعامل با طالبان است تا از این طریق سیاست آن ها را اصالح کند.وی با اظهار 
اینکه مبارزه طالبان علیه شاخه خراسان داعش »صادقانه« بوده است، همچنین تصریح کرده بود: 
ما از مخالفت مسلحانه سازمان یافته علیه طالبان حمایت نمی کنیم و دیگر قدرت ها را نیز ترغیب 

می کنیم که چنین اقدام کنند.

تالش »جانسون« برای فرار از استعفا با تضعیف قانون وزرا
»بوریس جانســون« بعد از انتشــار گزارش تحقیقات درباره رســوایی های »پارتی گیت«، برای 
محفوظ نگه داشتن اعضای کابینه از استعفا قانون موسوم به وزرا را تضعیف کرد.بوریس جانسون، 
نخست وزیر انگلیس پس از انتشار گزارش رســوایی های پارتی گیت بار دیگر عذرخواهی کرد، اما 
همچنان استعفا و کناره گیری را رد کرد.وی حتی برای محفوظ نگه داشتن وزرا از استعفا در اقدامی، 
قانون اخالقی برای وزرا را تضعیف کرد.اخیرا پس از کش و قوس های فراوان گزارش کامل درباره 
مهمانی های غیرقانونی دفتر نخست وزیری انگلیس با مدیریت »سو گری«، کارمند ارشد دولتی 
منتشر شد.جانسون پس از انتشار این گزارش که در آن انتقادهای شدیدی به وی و مقامات ارشد 
دولتی وارد شده بود طی سخنانی در پارلمان ادعا کرد حضور او در مهمانی های دفتر نخست وزیری 
که در اوج محدودیت های کرونایی برگزار شد، برای تقدیر از تالش اعضای دولت در دوران قرنطینه 
بوده که ســاعت های طوالنی برای حفاظت از جان مردم تالش می کردند.وی البته اعتراف کرد که 
برخی از گردهمایی ها طوالنی تر از حد الزم برگزار شد و نقض قوانین به شمار می رفته است. نخست 
وزیر انگلیس البته مدعی شــد که در طوالنی شدن این مهمانی ها نقشــی نداشته و آن را غیرقابل 
قبول خواند.وی بار دیگر از مردم انگلیس عذرخواهی کرد و گفت که با تواضع مسئولیت کامل همه 

اشتباهات خود را پذیرفته و از آن درس گرفته است.

توئیتر،  حساب کاربری حماس را بست
شبکه اجتماعی توئیتر در اقدامی همسو با خواســته ها و سیاست های رژیم صهیونیستی حساب 
کاربری رسمی جنبش مقاومت اســالمی )حماس( را بست.سایت رســمی جنبش حماس در 
بیانیه ای اعالم کرد که شــبکه اجتماعی توئیتر حساب رســمی این جنبش را بدون هیچ توجیهی 
بسته است.سایت رسمی حماس در واکنش به این اقدام نوشت: توئیتر بر خاموش کردن صدای 
فلسطینی ها و همسویی کامل با روایت صهیونیستی اصرار دارد.این سایت در ادامه آورده است، در 
حالی که توئیتر در قبال محتواهای فلسطینی سختگیرانه عمل می کند، فضایی بدون محدودیت را 
برای محتواهای رژیم اشغالگر و دروغ های آن فراهم می کند.در این بیانیه آمده است: معیارهای 
دوگانه شبکه های اجتماعی و همسویی آشکار آنها با اشغالگران و مقابله آن با محتواهای فلسطینی، 
ملت فلسطین را از ادامه استفاده از حق مشروع خود برای مقاومت در برابر رژیم اشغالگر منصرف 

نخواهد کرد.

قحطی و بحران اقتصادی جهان؛ کانون توجه اجالس داووس ۲۰۲۲
نشســت مجمع جهانی اقتصاد ۲0۲۲ درحالی با حضور ســران کشورها و 
نخبگان تجاری جهان در داووس سوئیس برگزار شد که پیامدهای اقتصادی 
ناشی از جنگ در اوکراین و خطر قحطی بر این گردهمایی بین المللی سایه 
افکنده است.مجمع جهانی اقتصاد در تاریخ ۵0 ساله خود، هرگز با چنین 
مسائل جهانی بی سابقه ای که اکنون در سال ۲0۲۲ با آن مواجه است، روبه 
رو نبوده است. جهان که هنوز درگیر پیامدهای اقتصادی ناشی از همه گیری 
کروناست و تالش می کند تا تاثیرات مخرب تغییرات آب و هوا را مهار کند 
با یک طوفان ژئوپلیتیکــی در اثر حوادث اوکراین روبه رو اســت. »بورگه 
برنده« رییس مجمع جهانی اقتصاد در یک جلســه توجیهی که پیش از 
نشست امسال برگزار شد، گفت: »داووس امســال متفاوت خواهد بود، 
اما نه عمدتا به دلیل کمبود برف، بلکــه به دلیل عدم همکاری جهانی برای 
حل چالش های مهم.« وی افزود: »چالش هــای جهانی به راه حل های 
جهانی نیاز دارند. اما گویا ما این راه حل ها را نمی بینیم و اینجاست که باید 
در داووس فشــار بیاوریم.«جنگ در اوکراین موجب شده تا امسال نه از 
دعوت از والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روســیه خبری باشد نه غرفه 
خاویار به راه باشد. ساختمان معروف به »خانه روسیه« که سال ها پایگاه 
هیئت روسیه در این رویداد بود، اکنون توسط یک بنیاد اوکراینی تصاحب 
شــده و به »خانه جنایات جنگی روســیه«تغییر نام داده شده است.این 
مکان که میزبان رویدادها و جلسات با نمایندگان روسیه بود، اکنون میزبان 
نمایشگاهی است که جنایات جنگی ادعایی مرتکب شده توسط سربازان 
روســیه را نمایش می کند.رییس مجمع جهانی اقتصاد می گوید: »آقای 
پوتین جنگ را آغاز کرد و می تواند با پذیرش دوباره آنچه در گذشته پذیرفته 
است، یعنی تمامیت ارضی اوکراین، به آن پایان دهد«.هنری کیسینجر، 
وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و محقق کهنه کار سیاست خارجی در نشست 
مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت: حدود هشت سال پیش، وقتی طرح 
عضویت اوکراین در ناتو مطرح شد، مقاله ای نوشتم که در آن عنوان کردم 
نتیجه ایده آل این خواهد بود که اوکراین بتواند به عنوان یک نوع دولت بی 
طرف، به عنوان پلی بین روسیه و اروپا برقرار باشد.وی در ادامه با تاکید بر 
لزوم بی طرف بودن اوکراین افزود: من فکر می کنم که این فرصت در حال 
حاضر به همان شکل وجود ندارد، اما همچنان می توان آن را به عنوان یک 
هدف نهایی در نظر گرفت.وزیر خارجه اســبق آمریکا خاطر نشان کرد که 
حرکت به سمت مذاکرات صلح بین روســیه و اوکراین باید ظرف دو ماه 
آینده یا بیشتر آغاز شود. به گفته کسینجر، نتیجه جنگ باید قبل از ایجاد 
تحوالت و تنش هایی که غلبه بر آن دشوارتر است مشخص شود.در همین 
پیوند امیر قطر اظهار داشت که آماده میانجی گری میان روسیه و اوکراین 
است تا به جنگ در این منطقه پایان دهد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با 
ایراد سخنرانی در مجمع جهانی اقتصاد افزود: هرگز نباید از تالش برای گرد 
هم آوردن طرف های درگیر دست بکشــیم. تا زمانی که باور داشته باشیم 

تالش های ما می تواند حتی یک زندگــی را نجات دهد، اقدامات ما برای 
میانجی گری ارزش خواهد داشت.اما فراتر از تحوالت نظامی در اوکراین، 
نمایندگان کشورها و سازمان های بین المللی نسبت بحران مواد غذایی و 
خطر قحطی ناشی از جنگ به شدت ابراز نگرانی کردند.بر اساس گزارش 
سازمان ملل، جنگ در اوکراین موجب شــده است قیمت مواد غذایی در 
سراسر جهان به باالترین سطح برســد. یک میلیارد و ۷00 میلیون نفر در 
جهان که یک سوم آن ها زیر خط فقر به ســر می برند، به شدت در معرض 
کمبود و قطع مواد غذایی، انرژی و سیستم های مالی هستند که منجر به 
افزایش فقر و گرسنگی بیشتر می شود.۳۶ کشــور برای تامین و واردات 
بیش از نیمی از گندم مورد نیاز خود روی روسیه و اوکراین حساب می کنند. 
این کشورها شامل برخی از فقیرترین و آسیب پذیرترین کشورهای جهان 
هستند.»اورزوال فون درالین« رییس کمیسیون اروپا می گوید که شرایط 
جنگ اوکراین و وضعیت امروز جهان یادآور دوران تاریک گذشته در قحطی 
دهه ۱۹۳0 میالدی است.وی با ایراد سخنانی در جالس داووس، در مورد 
بحران مواد غذایی که آن را پیامد جنگ اوکراین دانست، ابراز نگرانی کرد و 
خواستار اقدام فوری جامعه جهانی دراین زمینه شد.رییس کمیسیون اروپا 
مدعی شد: روسیه تالش می کند تا با مانع شدن در برابر صادرات گندم، آن را 
به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کند. وی افزود: روسیه امروز  از گرسنگی 
و غالت برای افزایش قدرت خود در برابر غرب استفاده می کند. هم اکنون 
حدود ۲0 میلیون تن گندم در اوکراین انباشت شده که تا پیش ازاین به طور 

معمول ماهانه حدود پنج میلیون تن صادرات گندم از سوی اوکراین وجود 
داشت که اکنون به ۲00هزار تن تا حدود یک میلیون تن تنزل یافته است.

فون درالین گفت؛ باید تالش کنیم تا این بخش از صادرات اوکراین را به بنادر 
خود متصل سازیم. همکاری جامعه جهانی پاسخی به باج خواهی روسیه 
خواهد بود.در همین حال رییس برنامه جهانی غذای سازمان ملل هشدار 
داد اگر بندر اودسا در اوکراین باز نشود، بحران جهانی غذا بدتر خواهد شد. 
دیوید بیزلی، رییس برنامه جهانی غذای سازمان ملل هشدار داد جهان در 
ارتباط با بحران غذا  با یک طوفان کامل در یک طوفان دیگر  مواجه است.

این مقام سازمان ملل توضیح داد که در حال حاضر جهان با مشکل قیمت 
گذاری مواد غذایی مواجه شــده، اما با وجود مشکالت تامین کود و تولید 
مواد غذایی، با مشکل دردسترس بودن مواد غذایی مواجه خواهیم شد.وی 
افزود که اگر بندر اودسا در اوکراین باز نشود، این مشکل  تشدید خواهد شد. 
بیزلی گفت: 4۹ میلیون نفر در 4۳ کشور جهان در قحطی را می زنند و اگر به 
این مشکل رسیدگی نکنیم، جهان با قحطی، بی ثباتی و مهاجرت گسترده 
مواجه خواهد شد. وی در عین حال تاکید کرد که تعداد کافی از رهبران جهان 
در داووس برای پایان دادن به گرســنگی در جهان وجود دارد.به تعبیر یک 
رسانه انگلیسی، بحران تغییرات آب وهوایی موضوع اصلی اجالس امسال 
نیست. با این وجود حدود یک سوم از مجموع ۲۷0 میزگردی که در اجالس 
امسال برنامه ریزی شده  به موضوعات مرتبط با تغییرات اقلیمی و تاثیرات 

مستقیم این پدیده اختصاص دارد.  

واکنش مجلسی ها به اقدام تنبیهی ایران علیه یونان:

 آفرین و دست مریزاد
در پی توقیف یک نفتکش ایرانی توسط دولت یونان و در اختیار قرار دادن نفت آن به آمریکایی ها، ایران تصمیم به اقدام تنبیهی علیه این کشور گرفت؛ موضوعی که با واکنش 
نمایندگان مواجه شد.محموله کشتی تحت پرچم جمهوری اسالمی ایران در آب های یونان توقیف شد. سازمان بنادر و دریانوردی در بیانیه ای از دولت یونان خواست که فورا 
به تعهدات بین المللی خود عمل کند.بالفاصله کاردار سفارت یونان در تهران )در غیاب سفیر( به وزارت امور خارجه کشورمان احضار و مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری 
اسالمی ایران به وی ابالغ شد.تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز در صفحات شخصی خود در توئیتر به توقیف کشتی نفتکش ایرانی توسط دولت یونان و در 
اختیار قرار دادن نفت آن به آمریکایی ها و همچنین اقدام متقابل ایران در توقیف دو نفتکش یونان واکنش نشان دادند .سیدناصر موسوی الرگانی نماینده فالورجان در این باره 
نوشت:»کشورهایی که به تبعیت از آمریکا علیه منافع ایران اقدام می کنند، بدانند خلیج فارس دباغ خانه است و گذر پوست هم به دباغ خانه خواهد افتاد. خیال نکنند باتوقیف 

نفتکش و دزدیدن نفت ملت ایران می توانند قسر در بروند. دست مریزاد می گوییم به دالورمردان سپاه که یونانیان را خوب تنبیه کردند.«           

برخی موارد اختالفی در مذاکرات وین باقی مانده؛

غربی ها ژست بازی  به هم زنی گرفته اند
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: اگر طرف های غربی حسن نیت و جدیت داشته باشند در کمتر از ۲4ساعت 
می توانیم به توافقات بردـ  برد در مذاکرات وین دست پیدا کنیم.محمود عباس زاده مشکینی با بیان اینکه  به تازگی آقای باقری، رییس تیم مذاکره کننده هسته ای 
کشورمان با حضور در کمیســیون گزارش مفصلی از روند مذاکرات به نمایندگان ارائه کرد، گفت: تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در چارچوب خطوط قرمز 
ترسیم شده و بر اساس منافع ملی در حال پیشبرد مذاکرات اســت.وی با بیان اینکه در مذاکرات توافقات شفاهی در بیشتر موارد اختالقی صورت گرفته است، 
افزود: برخی از موارد اختالفی از جمله تضمین ها برای تکرار نشدن بدعهدی ها  و برخی موارد دیگر همچنان باقی مانده است که باید تعیین تکلیف شود.نماینده 
مشکین شهر در مجلس با تاکید بر اینکه آمریکایی ها تالش دارند ساختار تحریم ها علیه ملت ایران را نگه دارند، ادامه داد: این موضوع یکی از خطوط قرمز ایران 
است و از ابتدای مذاکرات نیز  به طرف های غربی اعالم کرده است که باید ساختار تحریم ها حفظ نشود.مشکینی زاده با ابراز اینکه »در زمان حاضر توپ در زمین 

غربی هاست«، عنوان کرد: آمریکایی ها برای رسیدن به توافق باید تصمیمات سیاسی مهمی اتخاذ کنند تا برجام بار دیگر احیا شود.

چهره روز

 واکنش فرزند محسن رضایی
 به شایعه ارتباط با مالک متروپل 

به دنبال حادثه آبادان، برخی رسانه های ضد انقالب، مدعی شده  بودند که برادران عبدالباقی )مالک 
و پیمانکار ساختمان متروپل آبادان( با فرزند محسن رضایی ارتباط داشتند که »علی رضایی« ضمن 
تکذیب این دروغ، از کاربران فضای مجازی خواست که در دام رسانه های ضدانقالب نیفتند.علی 
رضایی فرزند محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهور نسبت به بازنشر این اتهام از سوی یک 
کاربر فضای مجازی واکنش نشان داد و در توئیتی خطاب به او نوشت: »دوست عزیز؛ از اینکه در 
حمایت از مردم مظلوم خوزستان توئیت می کنید، سپاسگزاریم. بنده تنها پسر دکتر محسن رضایی 
هستم و هیچ عضوی از خانواده ما با موضوع عبدالباقی ارتباطی ندارد. اینگونه بی پروا تهمت زدن 

نه وجاهت شرعی دارد نه قانونی. لطفا اصالح فرمایید.«

نظر یک نماینده درباره توسعه روابط ایران و عربستان:

 باید منافع دو ملت را تامین کند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مذاکرات ایران و عربستان به صورت 
غیررسمی انجام شده و آغاز کار برای دستیابی به اشتراک نظر برای شروع روابط و توسعه مناسبات 
در بخش های مختلف است.حســین نوش آبادی در رابطه با اظهارات وزیر امور خارجه عربستان 
سعودی مبنی بر اینکه در مذاکرات با ایران پیشرفت هایی داشته اند اما کافی نیست، گفت: مذاکرات 
به صورت غیررسمی انجام شده و آغاز کار برای دستیابی به اشتراک نظر برای شروع روابط و توسعه 
مناسبات در بخش های مختلف اســت.نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: به عنوان مثال امسال حج تمتع برگزار می شود که این مهم آغازی برای ارتباطات جدید 
در عرصه فرهنگی اســت و امیدواریم در عرصه های دیگر نیز ارتباطات برقرار شــود.وی با اشاره به 
اینکه ظرفیت های دو کشــور بیش از شرایط کنونی اســت و ایران نیز به این شرایط راضی نیست، 
ادامه داد: بر این اساس ایران بارها اعالم کرد با وجود اختالف نظرهای منطقه ای  و ...، باید روابط 
طوری تعریف شود که منافع دو ملت تامین شود.این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: باید 
اذعان کرد اشتراکات زیادی وجود دارد که می تواند بستر ساز توسعه روابط دوجانبه باشد و چشم 
انداز آینده را روشن تر کند  بنابراین حتما در این زمینه آمادگی داریم.عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: مقامات سعودی نباید فراموش کنند بنای 
ارتباط ایران با همسایگان راهبردی است و اولویت های اقتصادی و تجاری آن با همسایگان است.

نماینده مجلس: 

حضور فرزندان مسئولین در چین و روسیه اشکالی ندارد
نماینده مردم رباط کریم در واکنش به اینکه هیچ یک از نمایندگان زن به هیئت رییسه راه نیافتند، 
یادآور شد: نمایندگان زن هم برای انتخابات هیئت رییسه کاندیدا بودند اما صفر کیلومتر بودند، به 
این معنی که بار اولی است که به مجلس آمده اند و طبیعتا مجلس در انتخاب میان کسانی که دارای 
تجربه هستند و کســانی که کمتر تجربه دارند، قطعا افراد باتجربه را انتخاب می کند.وی افزود: به 
عنوان قوه مقننه با  طرح »قانون نظارت بر اموال و سفرهای مسئوالن با ضمانت اجرایی« به حضور 
فرزندان مسئولین در کشورهای متخاصم ورود می کنیم؛ اما بیشتر شورای امنیت باید از نظر امنیتی 
آن را بررسی کند چرا که بسیاری از افرادی که آنجا رفتند، کارشان مفید نبوده است. به عنوان مثال 
بگوییم فقط برای تحصیالت رفته اند، به هرحال همان علم و دانش در ایران نیز وجود دارد،بنابراین 
این قبیل ســفرها خیلی مثبت ارزیابی نمی شــوند. نوروزی در ادامه تصریح کرد: البته کشورهای 
دیگری مانند روسیه، چین و یا هند هستند که با ما غیرمتخاصم هستند و اشکالی ندارد فرزندان 
مسئولین به آن کشورها بروند و تحصیل کنند؛ اما حضور فرزندان ما در کشورهایی که در جنگ های 

جهانی و ... با ایران درگیر بودند، خطرآفرین است.

کافه سیاست

عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس:

برخی مجلسی ها به توصیه 
رهبری عمل نکردند

عضو کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
تاکید مجدد رهبر انقــالب مبنی بر لزوم عدم 
دخالت نمایندگان در انتصابات حجت شرعی 
اســت،گفت: دخالت نماینــده در انتصابات 
موجب البی گــری و تضعیف نظارت اســت.

ابراهیم رضایی درباره دیدار نمایندگان با رهبر 
معظم انقالب اظهار کرد: آنچه که پیش از این 
رهبر معظم انقالب بــه آن تاکید می فرمودند، 
عدم دخالت نماینــدگان در انتصابات بود که 
متاسفانه رعایت نشــد و برخی از نمایندگان 
مجلس در انتصابات بــه ویژه در دولت جدید 
دخالت کردند.عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس افزود: این اقدام 
برخی از نمایندگان، خطا، برخالف امر ولی فقیه 
و به ضرر مجلس اســت ؛ چرا که طبق قانون 
اساسی و اصل تفکیک قوا،نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی نباید در امور دیگر قوا دخالت 
کنند. همانطور که دیگر قوا هم اجازه دخالت در 
کار مجلس را ندارند.وی با بیان اینکه وظیفه 
نمایندگان نظــارت بر امور اســت، گفت: اگر 
نماینــدگان در امور انتصابــات دخالت کنند، 
نمی توانند به درستی به مسائل نظارتی مربوطه 
رســیدگی کنند. زیرا مســئول به کارگیری و 
انتصاب مدیران خاطی هستند. چنین روندی 
ممکن است موجب بروز آفت هایی مانند البی 
گری و آلوده شــدن نمایندگان شود.رضایی 
یادآور شــد: البته با توجه به اینکه نمایندگان، 
حوزه انتخابیه و منطقه را به خوبی می شناسند، 
بهترین مشــاور برای دســتگاه های اجرایی 
محســوب می شــوند، دولت از این موضوع 
نباید غافل شود.رضایی تصریح کرد: با توجه 
به فرمایشــات رهبر انقالب در خصوص عدم 
دخالت نمایندگان در انتصابات قطعا حجت 
را بر نمایندگان تمام شده است. پیش از این 
هم ایشــان درباره عدم دخالت نمایندگان در 
انتصابات توصیه داشــتند و تکرار دوباره آن از 

طرف ایشان، اهمیت موضوع را می رساند.

بین الملل

آگهی مناقصه نوبت اول )مرحله اول(

محمد عرب چادگانی- شهردار چادگان  م الف:13۲5579

شهرداری چادگان به اســتناد مجوز شــماره 1400/123 مورخ 1400/11/3 شــورای محترم اسالمی 

 شــهر چادگان در نظر دارد از ردیف اعتبارات بودجه ســال 1401 ، آســفالت ریزی معابر شهر چادگان 
)تهیه و پخش قیر، MC2 و آسفالت( را از طریق مناقصه عمومی با شرایط مشروحه ذیل به شرکت های 

عمرانی واجد شرایط واگذار نماید: 
۱- موضوع و محل مناقصه: آسفالت ریزی معابر شهر چادگان )تهیه و پخش قیر، MC۲ و آسفالت 

19-0 با فنیشر و دستی( 
۲- رشــته پیمانکار شــرکت کننده در مناقصه: رشــته راه باند و ابنیه دارای صالحیت فنی از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی
۳- سقف اعتبار پروژه: با اعتبار بالغ بر ۱0/000/000/000 )ده میلیارد( ریال می باشد که بر اساس هر تن 
آسفالت »تهیه و حمل و پخش قیر امولسیون به ازای هر متر مربع یک کیلوگرم و همچنین تهیه و حمل 

و پخش )MC۲ و آسفالت 19-0 با فنیشر و دستی( « محاسبه گردیده است.
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: پنج درصد اعتبار تخصیص یافته بصورت اسناد و ضمانتنامه بانکی 

معتبر یا بصورت نقد و واریز به حساب ۳۱0000۳4۲۳00۵ شهرداری چادگان نزد بانک ملی شعبه چادگان
۵- مدت قرارداد: سه ماه شمسی بعد از امضاء قرارداد

 ۶- شــرکت کننده در مناقصه موظف است نســبت به ارائه تصویر رتبه بندی از ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی و تصویر اساسنامه و مدارک ثبت شرکت )آگهی در روزنامه( با آخرین تغییرات

۷- برنده مناقصه مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ۱0% کل مبلغ مورد پیمان را به منظور 
حسن انجام کار از قبیل تضمین نامه بانکی و یا اســناد خزانه به عنوان سپرده به شهرداری چادگان 

ارائه نماید.
8- متقاضیان می توانند از روز یک شــنبه مورخ ۱40۱/۳/8 لغایت روز یکشــنبه مورخ ۱40۱/۳/۲۲ 
با مراجعه به شهرداری نسبت به دریافت فرم شــرکت در مناقصه و پاکت های الف و ب از دبیرخانه 
شهرداری اقدام و ضمانت نامه شــرکت در مناقصه را به انضمام تصویر رتبه بندی از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی و اسناد مناقصه و سوابق اجرایی و اسناد شرکت را در پاکت الف و قیمت پیشنهادی را 

در پاکت ب قرار داده و هر دو پاکت را بعد از مهر و امضاء کردن تا پایان وقت اداری )ســاعت ۱4/۳0( 
روز یکشــنبه مورخ ۱40۱/۳/۲۲  تحویل دبیرخانه حراست شــهرداری داده و رسید دریافت نمایند و 
پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ ۱40۱/۳/۲۳ راس ساعت ۱4/40 بعد از ظهر در محل شهرداری 

چادگان با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت می گردد.
۹- شهرداری چادگان به استناد بند ۵ ماده ۵ آیین نامه مالی شــهرداری ها در رد یا قبول هر یک از 
پیشنهادات رسیده مختار و به پیشــنهاداتی که بعد از موعد مقرر و مبهم، مخدوش، مشروط و بدون 

فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
۱0-  چنانچه هر کدام از برندگان اول، دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به 

نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۱۱- برنده مناقصه موظف است پس از اعالم شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد 

اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد.
۱۲- کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی، کارشناسی و غیره که در اثر مناقصه حادث گردیده به 

عهده برنده مناقصه خواهد بود.
۱۳- شرکت کنندگان بایستی شــرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ 
و موضوع تبصره یک ماده 8۲ مکرر قانون تشــکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و 
انتخاب شــهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصالحات بعدی و همچنین ماده )۱0( قانون نظام وظیفه 

عمومی در نظر داشته باشند.
۱4- پیمانکار در زمان عقد قرارداد ملزم به ارائه گواهینامه ارزش افزوده جهت تأمین اعتبار آن به واحد 
امور مالی شهرداری می باشــد در غیر اینصورت شــهرداری هیچگونه تعهدی در قبال تامین اعتبار و 

پرداخت آن نخواهد داشت و مسئولیت قانونی آن بر عهده پیمانکار یا شرکت مربوطه خواهد بود.
۱۵- کارفرما می تواند تا حداکثر ۲۵ درصد از کل مبلغ پیمان را با نظر دستگاه نظارت کسر یا اضافه نماید.

۱۶- در صورت داشتن نماینده تام االختیار برای شرکت ها، داشتن معرفی نامه کتبی برای انجام امورات 
اداری که ممهور به مهر شرکت باشد برای نماینده تام االختیار شرکت ها الزامی می باشد. 

چاپ دومچاپ اول

چاپ اول

اداره کل زندان های استان اصفهان نشانی: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهندستگاه مناقصه گزار

ارائه خدمات طبخ و توزیع غذای زندانهای استان اصفهانموضوع مناقصه

تضمین شرکت 
در مناقصه

 IR 2۳۰۱۰۰۰۰۴۰۶۱۰۱۳۱۰۷۶۷۰۴۰۹  ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندانهای استان اصفهان یا واریز وجه نقد به شبای حساب
نزد بانک مرکزی  مهوری اسالمی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندانهای استان اصفهان به مبلغ ۵/۱8۱/2۰۰/۰۰۰ ریال

دریافت اسناد از طریق 
سامانه تدارکات دولت

 www.setadiran.ir :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۱۹

تحویل اسناد صرفا 
پاکت )الف(

دبیرخانه محرمانه اداره کل زندان های استان اصفهان 
حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندانهای استان اصفهان 

روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰2 ساعت ۱۱/۰۰

اداره کل زندان های استان اصفهان



تولید گیاهان دارویی به دلیل مقاومت نسبت به کم 
آبی با اقلیم خشک اصفهان هم سازگاری خوبی دارد 
سطح زیر کشت گیاهان دارویی، در 5 سال گذشته 
ازجمله زعفران و گل محمدی در استان معادل ۸۲۹۰ 
هکتار بوده که تا سال گذشته به ۹۰5۶ هکتار رسیده 

است

دو شنبه 16 خرداد 1401 / 6 ذی القعده 1443 / 06 ژوئن 2022 / شماره 3544

رییس مجمع نمایندگان استان مطرح کرد:

 اصفهان؛ بیشترین پرداخت به خزانه، کمترین 
سهم از بودجه

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان، گفت: در جلســه با معاون اجرایی رییس جمهور تاکید 
شد که اگر مشکل آب اصفهان رفع شود، تمام مشکالت استان حل خواهد شد.سیدناصر موسوی 
الرگانی با اشاره به مشکل تخصیص بودجه اصفهان، تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد بودجه اوراق 
است. پیمانکار ناظر در استان به علت زمان بر بودن بازپرداخت در پروژه ها و مناقصه های مربوطه 

حاضر نمی شود.
وی با اشــاره به اینکه هنوز بودجه کل کشــور و هزینه های عمرانی، غیر از هزینه های جاری ابالغ 
نشده است، تاکید کرد: با توجه به اینکه ۶ ماهه اول سال در بسیاری از استان ها اوج کار و فعالیت 
عمرانی است، امیدواریم افزایش بودجه اصفهان را در دســتور کار قرار دهد؛ چرا که همواره سهم 
اصفهان از بودجه های دولتی و هزینه کشــور در مقایسه با دیگر اســتان ها بسیار کم بود، این در 
حالی است که اصفهان پس از تهران بیشــترین پرداخت به خزانه کشور را دارد و بیشترین سهم 
مالیات پس از تهران متعلق به مردم اصفهان اســت. نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی ادامه داد: مجمع نمایندگان استان اصفهان به این موضوع ورود کرده و جلسه ای با رییس 

سازمان برنامه و بودجه خواهیم داشت تا مشکالت بودجه مربوط به اصفهان حل و فصل شود.

بستنی 20 درصد گران شد
رییس اتحادیه فروشندگان آب میوه، بستنی و کافی شاپ  اصفهان با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی 
قیمت بســتنی گفت: این افزایش قیمت با هماهنگی اتاق اصناف و سازمان صمت انجام  گرفته 
است.محمود رنجبر اظهار کرد: بستنی کیلویی ۷۰ هزار تومان، فالوده هر کیلو ۵۰ هزار تومان شده 
است.وی افزود: بستنی قیفی و لیوانی با وزن ۱۶۰ گرم به ۱۲ هزار تومان رسیده است درحالی که تا 
سال گذشته هشت تا ۱۰ هزار تومان فروخته می شد.رییس اتحادیه فروشندگان آب میوه، بستنی 
و کافی شاپ اصفهان یادآور شــد: این میزان از افزایش قیمت، مرتبط با بستنی هایی است که از 
طریق کافی شاپ و مغازه دار عرضه می شود و شامل انواع بستنی از سنتی با خامه و زعفران گرفته 
تا شکالتی می شود و ارتباطی با بستنی های کارخانه ای ندارد.به گفته رنجبر، باوجود گرانی بستنی 
استقبال مردم نسبت به خرید آن کاهش داشته اســت، حتی این روزهایی که در فصل گرما قرار 
گرفته ایم کاهش خرید مردم به چشــم می آید.وی گفت: افزایش قیمتی که اکنون اعمال شده 
مربوط به شرایط فعلی است زیرا هر تغییر قیمت در این محصول، وابسته به نرخ شکر، شیر و… 

است بنابراین نمی توان پیش بینی خاصی از قیمت ها حتی تا پایان تابستان داشت.

قطع برق در انتظار مشترکان پرمصرف
مدیرعامل شرکت مدیریت شــبکه برق ایران گفت: اگر مصرف برق مشترکان پرمصرف افزایش 
یابد، در وهله اول اخطار دریافــت می کنند و در صورت کاهش ندادن مصــرف، برای تامین برق 
سایر مشترکان، برق این گروه قطع خواهد شد.مصطفی رجبی مشهدی، اظهار داشت: یک چهارم 
مشترکان خانگی بیش از الگو، برق مصرف می کنند که همین میزان بیش از ۵۰ درصد مصرف برق 
خانگی را به خود اختصاص می دهد اگر همین تعداد مشترک بتوانند مانند سایر مشترکان مصرف 
کنند یا حتی ۲۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند، ناترازی تولید و مصرف کاهش می یابد.وی 
درباره برنامه های تامین برق تابستان امسال ادامه داد: برای تابستان امسال به هیچ وجه برنامه 
جیره بندی برق نخواهیم داشت، اما انتظار داریم که طرح های تشویقی مورد اقبال مردم قرار گیرد 
و از سویی در نظر داریم برای پرمصرف ها کنتورهای هوشمند نصب کنیم تا بتوانند میزان مصرف 

خود را مشاهده و آن را کاهش دهند.

  با وجود ظرفیت باالی اقتصادی اصفهان در زمینه گیاهان دارویی، صادرات این محصوالت با مشکالتی مواجه است؛

گیاهان دارویی ؛ صنعتی که دیده نشد

کشورمان ظرفیت بسیار زیادی برای تولید  پریسا سعادت
گیاهان دارویی دارد به طوری که ۱۱ اقلیم 
از ۱۳ اقلیم جهانی در ایران وجود دارد، ۳۰۰ روز در سال آفتاب به طور 
مداوم بر گیاهان می تابد و تنوع گیاهــان دارویی نیز با وجود ۸ هزار و 
۵۰۰ گیاه دارویی در کشــور بسیار باالســت و جزو بهترین کشور های 
جهان از این لحاظ محسوب می شود. با این حال در سال جاری حدود 
۲۷۰ هزار هکتار از اراضی کشــور به کشــت گیاهان دارویی اختصاص 
یافت که میانگیــن عملکرد تولید گیاهان دارویــی ۳۶۰ هزار تن بوده 

است.
اصفهان از جمله استان هایی است که به دلیل ظرفیت های جغرافیایی 
و گیاهی یکی از غنی ترین مناطق در تولید گیاهان دارویی چه به صورت 
خودرو و چه به صورت پرورشی است . این گیاهان به خصوص از آن رو 
اهمیت دارند که اغلب پوشش گیاهی در مناطق محروم و کوهستانی 
استان اصفهان است که در واقع فرصت مناسبی برای اشتغال زایی و 
ایجاد ظرفیت های اقتصادی در مناطقی از استان محسوب می شود 

که نمی توان صنعت و خدمات را در آن توسعه داد. 
تولید گیاهــان دارویی به دلیل مقاومت نســبت به کم آبــی با اقلیم 

خشک اصفهان هم ســازگاری خوبی دارد ســطح زیر کشت گیاهان 
دارویی، در ۵ ســال گذشــته ازجمله زعفران و گل محمدی در استان 
معادل ۸۲۹۰ هکتار بوده که تا ســال گذشــته به ۹۰۵۶ هکتار رسیده 
اســت، این ارقام هر ســال به دلیل ظرفیت های اقتصادی با رشــد 
همراه بوده هر چند هنوز هم این صنعت در بسیاری از جهات در استان 
مغفول مانده است.در این زمینه رییس زاده، مدیر امور باغبانی جهاد 
کشــاورزی اصفهان گفت: گیاهــان دارویی از صنایــع مغفول مانده 
اصفهان است و برای توسعه صادرات آن باید همه نهادهای مرتبط در 
راســتای رفع موانع تولید و فروش تالش کنند.وی اظهار کرد: استان 
اصفهان در زمینه کشــت گیاهان دارویی بی بدیل اســت، ظرفیتی که 
می تواند به توسعه اشــتغال خانوادگی در برخی نقاط محروم استان 
مانند فریدون شهر نیز کمک شــایان توجهی داشته باشد.احمدرضا 
رییس زاده افزود: برخی محصوالت دارویی تنها در کوهســاران بلند 
این منطقه و زیر برف رشــد می کند، محصوالتی که گاه ما از آنها غافل 
هستیم اما کشورهای دیگر با خرید این نوع گیاهان به تولید دارو از آنها 
نیز می پردازند که ما خود در ایران نداریم.وی با تاکید بر اینکه توجه به 
این ظرفیت همواره مدنظربوده اما الزم است بخش های دیگر نیز با ما 

برای توسعه کشت این محصوالت همراه شوند، گفت: برای دستیابی 
به این هدف چند طرح توسعه ای در نظر گرفته ایم، محدوده زیر کشت 
کنونی گیاهان دارویی استان بیش از ۷۸ هزار هکتار است که در صورت 
اجرای این پروژه ها، ۷۰۰ هکتار به مساحت مزارع گیاهان دارویی این 

استان اضافه خواهد شد.
رییس زاده با اشاره به برداشت جداگانه زعفران و گل محمدی و انواع 
گیاهان دارویی در بخش کشاورزی استان به غیر از بخش های مربوط 
به منابع طبیعی گفت: این نــوع محصوالت مانند زعفران، آب کمتری 
نسبت به دیگر محصوالت کشاورزی نیز مصرف می کند که در شرایط 
فعلی استان و کشور بسیار به صرفه اســت.وی با بیان اینکه هر ساله 
میزان زیادی از گل محمدی اســتان و فرآورده های جانبی آن مانند 
گالب صادر می شود، گفت: کشت زعفران در بسیاری از نقاط اصفهان از 

قدیم االیام معمول بوده است و باید بار دیگر احیا شود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان تاکید کرد: همچنین 
در زمینه فناوری گیاهان دارویی و توســعه صــادرات این محصوالت 
اکنون مشــکالتی وجــود دارد و باید بــا همکاری نهادهــای مرتبط، 

زیرساخت های الزم فراهم و موانع فروش برطرف شود. 

با مسئولان

اظهار نظر روز

بهینه سازی مصرف آب به شیوه صحیح چگونه است؟
کارشناس مدیریت مصرف شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در فصل تابستان بعضی 
از مناطق استان ممکن است با کمبود آب و یا افت فشار مواجه شوند ، مردم باید با شیوه صحیح 
بهینه سازی آشنا شــوند تا عادات غلط 
خود که باعث هدر رفتن آب می شــود 
را تــرک کنند.علیرضا شــرافتی باتوجه 
به بهینه ســازی مصــرف آب در فصل 
تابســتان اظهار کرد: یکی از عمده ترین 
وســایلی که ما در فصل تابستان از آن 
اســتفاده داریم و جزو وســایل آب بر 
اســت، کولر آبــی نــام دارد. زمانی که 
ما قصد داریــم کولر آبــی را راه اندازی 
کنیم، ابتــدا باید مخزن کــف کولر آبی 
را شست وشــو بدهیم تا تمام گل والی و خورده های پوشــالی که در کف مخزن آب کولر است را 

بشوییم و تخلیه کنیم.
کارشناس مدیریت مصرف شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان افزود: ممکن است آن خورده 
پوشــال هایی که کف مخزن آب کولر وجود دارند، وارد پمپ و باعث گرفتگی شوند در نتیجه این 
عمل راندمان کولر را کاهش می دهد و مجبور هستید از دور تند کولر استفاده کنید که همین مسئله 
باعث مصرف بیشتر آب خواهد شد، توجه داشته باشید که حتما باید کولر را تراز نصب کرد زیرا اگر 

کولر تراز نباشد، باعث سرریز  شدن و هدر رفتن آب خواهد شد.
وی بیان کرد: حتما باید شناور کولر را به گونه ای تنظیم کنیم که در ساعاتی از شبانه روز به خصوص 
در ســاعات پایانی شــب تا صبح که فشار آب بیشتر اســت، ســرریز  آب کولر را داشته باشیم و 
بیشترین فشار آب شــبکه وجود داشته باشد، باید توجه داشت که پوشــال های کولر را دوره ای 
تعویض کنیم که اگر پوشال های کولر  تعویض نشــود مجبور خواهیم شد مجددا از دور تند کولر 
اســتفاده کنیم. همچنین باید توجه داشــت کولرهای خود را در جایی نصب کنیم که ســایه بان 

داشته باشند.
شرافتی توضیح داد: در فصل تابستان بعضی از مناطق استان ممکن است با کمبود آب و یا افت 
فشار مواجه شوند، به همین علت مشترکین شرکت آب و فاضالب اقدام به نصب پمپ و مخزن 
می کنند، توصیه می کنیم که پمپ آب حتما باید بعد از مخزن نصب شــود و به صورتی نباشد که 
مستقیما بعد از کنتور آب، مخزن نصب شده باشــد، زیرا این خالف قوانین است و شرکت آب و 

فاضالب با این موضوع با مشترکین متخلف برخورد خواهد کرد.
وی اذعان داشت: یکی از مواردی که باید در فصل تابستان رعایت شود آبیاری فضای سبز منزل 
یا مجتمعی  اســت که در  زندگی می کنیم، در خصوص بهینه ســازی مصرف آب در فضای سبز 
موجود باید از روش های نوین آبیاری استفاده کنیم و روش های سنتی را کنار بزاریم و از آبیاری 
قطره ای و بارانی استفاده کنیم، زمانی که قصد داریم آبیاری انجام بدهیم باید توجه داشته باشم 
که در ساعاتی باشد که خورشــید غروب کرده زیرا تابش مستقیم خورشید باعث می شود مقدار 
 آبی که ما اســتفاده می کنیم تبخیر شــود و  آب هدر برود، همچنین به گیاهان هم آســیب وارد

 خواهد شد.
کارشناس مدیریت مصرف شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در پایان با اشاره به عادات غلط 
عموم مردم تاکید کرد: یکی از عادات بدی که بعضی از هم استانی های عزیز دارند این است که در 
عصر روزهای فصل تابستان به حیاط منازل خود می روند و آن جا را شست وشو می دهند، با توجه 
به وضعیت منابع آبی کشورمان که منابع آبی بسیار محدودی داریم و مسائلی همچون خشکسالی 
هم اضافه شده است، این روش صحیح نیست، ما توصیه می کنیم که جایگزین این روش غلط،  

شهروندان در فصل تابستان حتما برای خنک شدن محیط، آن مکان را آب پاشی کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:کافه اقتصاد

تنها 11 درصد از مراتع، نیمه متراکم و متراکم است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: ۵.۶ میلیون هکتار معادل ۸۹ درصد از مراتع استان اصفهان تراکم گیاهی و میزان علوفه کمی دارد و به اصطالح فقیر 
است.محمدعلی کاظمی اظهار کرد: تنها ۱۱ درصد از مراتع استان اصفهان از وضعیت نیمه متراکم و متراکم برخوردار است و علوفه و پوشش گیاهی قابل مالحظه ای در آن به 
چشم می خورد.وی افزود: ۶.۳ میلیون هکتار از ۹.۷ میلیون هکتار منابع طبیعی استان را مراتع تشکیل می دهد که حفظ و احیای این داشته های با ارزش طبیعی اهمیت 
زیادی دارد و همگان باید درباره آن احساس مسئولیت داشته باشــند.اکنون ۲.۲ میلیون واحد دامی در استان وجود دارد، اما ظرفیت منابع طبیعی و مراتع استان برای 
چرای دام ۱.۲ میلیون واحد دامی است، بنابراین یک میلیون واحد دامی مازاد در استان داریم که برای مراتع بار اضافه خواهد بود.به گفته کاظمی، تعداد بهره برداران از مراتع 
استان ۳۵ هزار خانوار تخمین زده می شود همچنین استان دارای یک هزار و ۹۰۷ فقره سامانه عرفی )مرتبط با چرای دام( است که پروانه های چرای دام بر اساس آن ها 
در اختیار بهره برداران قرار می گیرد.در سال های گذشته ۱۲ هزار و ۴۰۰ پروانه چرای دام برای بهره برداران و دامدارانی که از مراتع استفاده می کنند، صادر شده است.مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان معتقد است بهره برداری اصولی از توقف چرای دام بیش از توان از آن ها باید به طور جدی پیگیری شود در غیر این صورت روز به 
روز به مساحت مراتع فقیر استان اضافه خواهد شد.جنگل های استان اصفهان به طور عمده در ۲ شهرستان فریدون شهر با ۴۰ هزار هکتار و سمیرم با ۲۵ هزار هکتار قرار دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی:

دولت در زمینه کنترل نرخ 
بهره بین بانکی موفق بود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: موضوع افزایش هزینه های 
تولید و اثر آن بر افزایش نقدینگی در سال 
جاری جدی تر شده اســت.مهدی طغیانی  
با بیان اینکه بخشی از نقدینگی موجود در 
جامعه به نوعی مربوط بــه افزایش حجم 
پــول در بانک مرکزی اســت، اظهــار کرد: 
همچنین بخشــی از نقدینگــی موجود در 
جامعه معطوف به خلــق اعتبار نظام بانکی 
اســت که برخی از متغیرها اعم از نرخ بهره 
بین بانکی و ترازنامه بانــک ها در آن موثر 

هستند.
وی با بیــان اینکه بانک مرکــزی و دولت 
تالش داشــته تا در نیمه دوم سال گذشته 
عناصر اصلی در رشد نقدینگی را مهار کنند، 
گفت: دولت در این راســتا به تنخواه گردان 
خزانه اضافه نکرد در حالی که در شش ماهه 
اول تقریبا بســیاری از نیازهــای دولت از 
تنخواه گردان خزانه تامین شده بود بنابراین 
دولت به این تنخواه گــردان اضافه نکرد تا 
پایه پولی رشــد نکند.این نماینده مجلس 
با بیان اینکه همچنین کنترل در زمینه مهار 
نظام بانکی مد نظر قــرار گرفت، اظهار کرد 
: در این راستا تالش شــد تا برای ترازنامه 
های بانکی ســقف تعیین شود و کنترل بر 
نرخ بهره بیــن بانکی مد نظر قــرار گیرد تا 
از رشــد نقدینگی در این بخش جلوگیری 
 شــود که البتــه در این بخش مســئوالن 

موفق بودند.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه در ســال ۱۴۰۱ عوامل دیگری بر رشد 
نقدینگی اثرگذار بوده اســت، گفت: رشــد 
نقدینگی به عنــوان یکــی از عوامل موثر، 
همواره در نرخ رشــد تورم موثــر بوده و در 
مباحث علمی و نظری هم این موضوع را به 
عنوان عامل اصلی می شناسند با این حال 
موضوع افزایش هزینه های تولید و اثر آن 
بر افزایش نقدینگی در سال جاری جدی تر 

شده است.

رییس اتحادیه ســنگ بری های اصفهان گفت: سال 
گذشته تعدادی از ســنگ بری های اصفهان به دلیل 
مشکالت تعطیل شد و در صورت بی توجهی به معضالت 
آنها، تعداد بیشــتری در ســال جاری به مرز تعطیلی 
می رسند.حسین حجاری  با اشــاره به اینکه ۱۲ هزار 
کارگر بومی و افغان در بیش از ۲ هزار واحد سنگ بری در 
استان اصفهان فعالیت دارند، اظهار داشت: مشکالت 
اقتصادی واحدهای تولید مصالح ساختمانی از شروع 
سال ۹۵ شدت یافت و طی ســال های اخیر با تعداد 

تعطیلی واحدهای تولیدی افزوده است.وی با اعالم 
اینکه حدود ۵۰ درصد از تولید کشور در اصفهان انجام 
می شود، افزود: طی سال های اخیر تعداد بی شماری 
از کارخانه های سنگ اصفهان به علت رکود بازار و عدم 
توانایی پرداخت هزینه های شــان اقدام به تعطیلی 
کرده اند.رییس اتحادیه ســنگ بری های اصفهان با 
ابزار تاسف از اینکه کاهش تولید و تعدیل نیرو زخمی 
است که رکود بر جان این صنعت زده است، بیان کرد: 
افزایش قیمت ارز، تحریم، رکود و کاهش در ساخت 
و ساز داخلی از جمله مشــکالت این صنعت است و 
تولیدکنندگان هم از انجام برخــی واردات و صادرات 
بسیار ناراضی هستند.وی با تاکید بر اینکه مشکالت 
اقتصادی واحدهای ســنگ بری به قیمــت دالر گره 
خورده است، گفت: دست صنعت سنگ از ارز دولتی 

خالی مانده و افزایــش روز افزون نــرخ ارز نیز تاثیر 
منفی بر رشــد این صنعت گذاشته اســت. حجاری 
تصریح کرد: بروز معضالت گوناگــون اعم از افزایش 
قیمت بهای برق مصرفی، افزایش مالیات بر مشاغل، 
ســیر صعودی چندین درصدی مالیات و عوارض بر 
ارزش افزوده، تراکنش های بانکی و مســدود شدن 
حساب های برخی از اعضای صنف، جرائم ادارات کار 
و تامین اجتماعی در رابطه با کارگــران اتباع خارجی، 
افزایش ۵۰۰ درصدی قبض گاز و افزایش بی رویه کرایه 
حمل و نقل، رشد سرسام آور مواد اولیه و لوازمات مورد 
نیاز، تامین دشــوار لوازم مصرفی کارخانه ها در بازار و 
افزایــش ۵۷ درصدی حقوق کارگــران از جمله دلیل 
 تعطیلی کارخانه های سنگ بری طی سال های گذشته

 و امسال است.

کمبود سرمایه  بالی جان سنگ بری های اصفهان 

گران ترین 
خودروی مازراتی 

رونمایی شد
مازراتــی نمونــه ای روبــاز از 
ســوپرکار خــود، MC۲۰ را 
رونمایــی کــرد. ایــن مــدل 
گران تریــن ماشــین کارخانه 

ایتالیایی است. 

عکس روز
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آگهی

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

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و

 ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي

 مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 13924 - 1400/11/19 هيات دوم خانم مرضيه بابائی به شناسنامه 
شــماره 55608 کدملي 1280982632 صادره اصفهان فرزند اکبر  در  ششدانگ يک 
باب ساختمان به مساحت 119/43 متر مربع قسمتی از پالک شماره  28 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت غالمرضا خدادادی از سند 
شماره 36278 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شــماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 

268 الی 271 دفتر 54 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/16

م الف: 1319699  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

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

- رابر رای شــماره 3645 مورخ 1400/11/18 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
خانم عزت متقی  دستجردی به شناسنامه شماره 6 کدملی 1288625421 صادره 
اصفهان فرزند عباس بر ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
220/30 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 74 فرعــی از 4348 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی 

اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شــماره 3631 مورخ 1400/11/16 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت
 آقای يدا... توکل دستجردی به شناسنامه شماره 9 کدملی 1288530307 صادره 
اصفهان فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
220/30 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 74 فرعــی از 4348 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی 

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

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/16

م الف: 1320147  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/81 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

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

مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000077 مورخ 1401/02/28  عباس سليميان 
ريزی فرزند امير نسبت به شش دانگ يکباب خانه به مساحت 226/35 متر مربع 
مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/16

م الف: 1320373 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

3/82 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  0623 14016030200700 مورخ 19 / 02 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای جواد پورقاســمی فرزند حيدرعلی بشماره شناسنامه 298 وکدملی 
 1110792085 صــادره از فالورجان درششــدانگ يک باب خانه به مســاحت

 70 / 193 مترمربع پالک 231 فرعی از 385 اصلی واقع در قهدريجان خريداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای قنبرفانی فرزند محمدحسين محرزگرديده است.

 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/16

م الف: 1320175 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
3/83 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 13192 - 1398/09/13 هيات دوم خانم زهره افشــاری اصل 
به شناسنامه شــماره 214 کدملي 1283594765 صادره اصفهان فرزند نصراله  در سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ يک باب ساختمان با قيد به اينکه منافع و حق سکونت مالکيت 
متقاضی مادام الحيات با محمد حســين بالغت می باشد به مساحت 218/24 متر مربع 
قسمتی از پالک شماره  3315 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از  سند شماره 40321 مورخ 1374/5/9 دفترخانه شماره 91 اصفهان 

و سند 1417 مورخ 1378/8/11 دفترخانه 106 اصفهان 
رديف 2- راي شماره 13193 - 1398/09/12 هيات دوم آقای محمد حسين بالغت  به 
شناسنامه شماره 677 کدملي 2371775266 صادره کازرون فرزند محمد علی  در سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 218/24 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره  3315 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از  سند شــماره 40321 مورخ 1374/5/9 دفترخانه شماره 91 اصفهان و سند 

1417 مورخ 1378/8/11 دفترخانه 106 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1329688  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/84  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 536 مــورخ 1401/2/27 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
خانم ليال ترابی به شناسنامه شماره 594 کدملی 1289497370 صادره اصفهان 
 فرزند مرتضی در 6/546 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يکباب ساختمان با 
بهره برداری تجاری  به مساحت 120/91 متر مربع مفروزی از پالک شماره 305 
فرعی از 5000 اصلی )که در راستای استانداردســازی به پالک 5000/23556 
تبديل گرديده است( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 

ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شماره 535 مورخ 1401/2/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت خانم 
زهره ترابی به شناسنامه شــماره 8684 کدملی 1282832433 صادره اصفهان 
 فرزند مرتضی در 6/546 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يکباب ساختمان با

 بهره برداری تجاری  به مساحت 120/91 متر مربع مفروزی از پالک شماره 305 
فرعی از 5000 اصلی )که در راستای استانداردســازی به پالک 5000/23556 
تبديل گرديده است( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 

ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شماره 537 مورخ 1401/2/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت خانم 
شهين ترابی به شناسنامه شــماره 1170 کدملی 1289381291 صادره اصفهان 
 فرزند مرتضی در 6/546 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يکباب ساختمان با 
بهره برداری تجاری  به مساحت 120/91 متر مربع مفروزی از پالک شماره 305 
فرعی از 5000 اصلی )که در راستای استانداردســازی به پالک 5000/23556 
تبديل گرديده است( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 

ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شماره 534 مورخ 1401/2/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
مجيد ترابی به شناسنامه شــماره 2955 کدملی 1292923164 صادره اصفهان 
 فرزند مرتضی در 13/09 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يکباب ساختمان با 
بهره برداری تجاری  به مساحت 120/91 متر مربع مفروزی از پالک شماره 305 
فرعی از 5000 اصلی )که در راستای استانداردســازی به پالک 5000/23556 
تبديل گرديده است( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 

ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شماره 542 مورخ 1401/2/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
محمد علی ترابی به شناسنامه شــماره 1270811495 کدملی 1270811495 
صادره اصفهان فرزند مرتضی در 13/09 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ يکباب 
ســاختمان با بهره برداری تجاری  به مســاحت 120/91 متر مربــع مفروزی از 
پالک شماره 305 فرعی از 5000 اصلی )که در راستای استانداردسازی به پالک 
5000/23556 تبديل گرديده اســت( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شماره 538 مورخ 1401/2/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت خانم 
زهرا  ترابی به شناسنامه شــماره 3559 کدملی 1282783858 صادره اصفهان 
 فرزند مرتضی در 6/546 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يکباب ساختمان با

 بهره برداری تجاری  به مساحت 120/91 متر مربع مفروزی از پالک شماره 305 
فرعی از 5000 اصلی )که در راستای استانداردســازی به پالک 5000/23556 
تبديل گرديده است( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 

ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شماره 533 مورخ 1401/2/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
مجتبی ترابی به شناسنامه شماره 3294 کدملی 1289641110 صادره اصفهان 
 فرزند مرتضی در 13/09 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يکباب ساختمان با 
بهره برداری تجاری  به مساحت 120/91 متر مربع مفروزی از پالک شماره 305 
فرعی از 5000 اصلی )که در راستای استانداردســازی به پالک 5000/23556 
تبديل گرديده است( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 

ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شماره 539 مورخ 1401/2/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت خانم 
فرشته ترابی به شناسنامه شــماره 3050 کدملی 1289567689 صادره اصفهان 
 فرزند مرتضی در 6/546 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يکباب ساختمان با 
بهره برداری تجاری  به مساحت 120/91 متر مربع مفروزی از پالک شماره 305 
فرعی از 5000 اصلی )که در راستای استانداردســازی به پالک 5000/23556 
تبديل گرديده است( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 

ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اوليــن  آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1329742  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/85  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- رابر رای شماره 279 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت خانم 
اشرف رمضانی پور دستجردی  به شناسنامه شــماره 48 کدملی 1288604688 
صادره اصفهان فرزند جواد  در ششــدانگ يک قطعه زمين کشاورزی با کاربری 
کشاورزی بدون درج اعيانی  به مســاحت 1770/15 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 4658 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به 
موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف  آقای علی مؤذن  )مالک رســمی( 

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

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1328758  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/86  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- رابر رای شماره 264 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
حسين مومنی   به شناسنامه شماره 4 کدملی 6619896944 صادره فرزند مصطفی  
در ششدانگ يکباب خانه  به مســاحت 49/38 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب 
بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف  آقای رضا مالبيک )مالک رسمی( خريداری 
شده است ) متقاضی نيز بموجب يک فقره استشــهاديه محلی که به تاييد شهود 
محلی رسيده است اعالم داشته بيع نامه وی مفقود گشته است همچنين به موجب 
يک فقره استشهاديه ديگر که آن نيز به تاييد شهود محلی رسيده است اعالم نموده 
بيع نامه خريداری وی از آقای رضا هاشمی مفقود گرديده و به ساير بيع نامه ها و 

همچنين مالک رسمی )آقای رضا مالبيک ( دسترسی ندارد( 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1328745  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/87  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- رابر رای شماره 552 مورخ 1401/2/31 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
سيد رضا حسينی تشــنيزی به شناسنامه شــماره 1862 کدملی 4621818643 
صادره  شهرکرد فرزند سيد مرتضی  در سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب خانه 
)متن شرط: منافع و حق ســکونت مادام الحيات مصالح خانم سنمبر ميرزايی  با 
خود مصالح است و خيار فسخ مادام الحيات با خود مصالح است و چنانچه مصالح 
بخواهد مورد صلح را فسخ نمايد بايد در دفتر اسناد رسمی و به موجب سند رسمی 
صورت گيرد و پس از  فوت مصالح خيار فسخ ســاقط و منافع تابع عين و تعلق به 
متصالح دارد(   به مســاحت 211  متر مربع مفروزی از پالک شماره 596 فرعی از 
4473  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان در ازای 
مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است )حقوق ارتفاقی: عبور جوی 

سياه از مورد ثبت گواهی شده است(.
- رابر رای شماره 551 مورخ 1401/2/31 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای سيد 
سعيد حسينی تشنيزی به شناسنامه شماره 1622 کدملی 6339357016 صادره  
فرزند سيد مرتضی  در سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب خانه )متن شرط: منافع 
و حق سکونت مادام الحيات مصالح خانم ســنمبر ميرزايی  با خود مصالح است و 
خيار فسخ مادام الحيات با خود مصالح است و چنانچه مصالح بخواهد مورد صلح 
را فســخ نمايد بايد در دفتر اسناد رسمی و به موجب ســند رسمی صورت گيرد و 
پس از  فوت مصالح خيار فسخ ســاقط و منافع تابع عين و تعلق به متصالح دارد(   
به مساحت 211  متر مربع مفروزی از پالک شــماره 596 فرعی از 4473  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 
مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده اســت)حقوق ارتفاقی: عبور جوی سياه از مورد 

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

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1328927  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/88  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 291 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  خانم 
طاهره عباسيان دنبه  به شناسنامه شــماره 1297 کدملی 1288889135 صادره 
اصفهان فرزند محمود  در ششــدانگ يکباب خانه  به مساحت 221/22 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 131 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف  آقای 

سيف اله دهخدا )مالک رسمی(  خريداری گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 

می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1328913  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/89  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- رابر رای شماره 553 مورخ 1401/2/31 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  آقای 
علی نظری مفرد  به شناسنامه شــماره 829 کدملی 4689233977 صادره فرزند 
نادعلی  در ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 116/17 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 131 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف  آقای سيف اله دهخدا 

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

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1328965  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/90  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- رابر رای شماره 260 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  آقای 
محمد سعيد کاظمی نجف آبادی  به شناسنامه شماره 3159 کدملی 1091382263 
صادره نجف آباد فرزند محمد باقر بر 261/60 ســهم مشاع از 666 سهم مشاع از 
606378 سهم ششدانگ مزروعی )که مساحت ششدانگ پالک 4534 اصلی برابر 
با 606378  متر مربع می باشد(   به مساحت 606378 متر مربع پالک شماره 4534 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه 
عادی از طرف )آقای ابوالقاســم و خانم مريم ابراهيميان( ورثه مهری ابراهيميان 
فرزند علی مقدار 66 متر و از طرف خانم ايران ابراهيميان دستجردی فرزند علی 
نيز مقدار 100 متر به  آقای حميد جالاليی واگذار گرديده ســپس از طرف آقای 
حميد جالاليی  و خانم فردوس ابراهيميان فرزند علی مقدار 266 متر مربع به آقای 
عبدالمجيد خان محمدی و از طرف نامبرده اخيرالذکر به متقاضی )محمد ســعيد 
کاظمی نجف آبادی( گرديده است و متقاضی نيز به موجب يک فقره استشهاديه 
 محلی که به تاييد شــهود محلی رســيده اســت اعالم داشــته به مالک رسمی

 )علی ابراهيميان دستجردی( و ورثه وی دسترسی ندارد.  
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1329178  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/91  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 292 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  آقای 
تقی عنايت دســتجردی  به شناسنامه شــماره 18381 کدملی 1282653024 
صادره اصفهان فرزند مهدی  بر سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب اطاقک و باغ 
متصله  به مساحت 220/99 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4534    اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب مبايعه نامه عادی 
مورخ 1377/11/13 مقدار 90 متر مربع از طرف آقای مهدی عنايت دستجردی 
)مالک رســمی( به يکی از متقاضيان )تقی عنايت دســتجردی( واگذار گرديده و 
مقدار 134 متر مربع نيز از طرف محمد علی عنايت دســتجردی فرزند مهدی به 
متقاضيان ) تقی عنايت دســتجردی و پروين توکلی دستجردی( واگذار گرديده 
اســت و تعدادی از ورثه ی مرحوم مهدی عنايت دســتجردی )مالک رسمی( به 
موجب مشروحه مورخ 1400/12/8 در جلسه هيات حاضر و واگذاری مورث خود 
 به آقای تقی عنايت و همچنين واگذاری آقای محمــد علی عنايت به متقاضيان 
) تقی عنايت دستجردی و پروين توکلی دستجردی( را تاييد و هرگونه اعتراضی 

را از خود سلب نموده اند. 
- رابر رای شماره 293 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  خانم 
پروين توکلی دستجردی  به شناسنامه شماره 913 کدملی 1289343713 صادره 
اصفهان فرزند ابوالحســن  بر سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب اطاقک و باغ 
متصله  به مساحت 220/99 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4534    اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب مبايعه نامه عادی 
مورخ 1377/11/13 مقدار 90 متر مربع از طرف آقای مهدی عنايت دستجردی 
)مالک رســمی( به يکی از متقاضيان )تقی عنايت دســتجردی( واگذار گرديده و 
مقدار 134 متر مربع نيز از طرف محمد علی عنايت دســتجردی فرزند مهدی به 
متقاضيان ) تقی عنايت دســتجردی و پروين توکلی دستجردی( واگذار گرديده 
اســت و تعدادی از ورثه ی مرحوم مهدی عنايت دســتجردی )مالک رسمی( به 
موجب مشروحه مورخ 1400/12/8 در جلسه هيات حاضر و واگذاری مورث خود 
 به آقای تقی عنايت و همچنين واگذاری آقای محمــد علی عنايت به متقاضيان 
) تقی عنايت دستجردی و پروين توکلی دستجردی( را تاييد و هرگونه اعتراضی 

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

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1329853  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان



دو شنبه 16 خرداد 1401 / 6 ذی القعده 1443 / 06 ژوئن 2022 / شماره 3544

  معاون پیشگیری آتش نشانی شهرداری:

اصفهان، متروپل های زیادی دارد

با وجود حوادثی همچون متروپل و پالســکو توجه به 
وضعیت و کیفیت ســاخت و ایمنی ســاختمان های 
شهرهای بزرگ ضروری است؛ در شــهر اصفهان هم 
با وجود ســاختمان های ناامن بسیار، احتمال  زیادی 
برای وقوع چنین حوادث هولناکی وجود دارد.بسیاری 
از ساختمان هایی که امروزه ما در آن زندگی می کنیم، 
فاقد امنیت و ایمنی کافی هستند؛ در نتیجه بسیاری از 
مردم به طور مداوم احســاس ناامنی در خانه را تجربه 
می کنند. ایمنی ســاختمان همیشه مهم ترین بخش 
ساخت وســازها بوده و اســتفاده از بهترین تجهیزات 
و باالترین ســطح دانش در این زمینه می تواند جان 
هزاران و حتی میلیون ها نفر را نجات دهد. حوادثی که 
می تواند ایمنی ساختمان و اعضای خانواده ما را به خطر 
بیندازد، تنها حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل، طوفان 
نیست؛ درواقع نبود رعایت اصول ایمنی در ساختمان 
می تواند در هر زمان جان افراد ســاکن در ساختمان را 
به خطر بیندازد.حوادثی همچون پالسکو و متروپل که 
فجایع زیادی داشت به ما نشان داد که اهمیت رعایت 
ایمنی ساختمان ها تا چه حد ضروری است به گونه ای 
که دادستان کل کشــور نیز چند روز گذشته به حادثه 
متروپل اشاره کرد و آن را یک فرصت دانست تا نسبت 
به رعایت ایمنی ساختمان ها اقدام جدی شود، از این رو 
در بررسی ســاختمان های ناایمن اصفهان با مسعود 
عنایــت زاده، معاون آموزش و پیشــگیری ســازمان 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری اصفهان 

گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید.
پارامترهای سنجش ایمنی ساختمان ها به طورکلی چه 

مواردی هستند؟
در ساخت وســاز، دســته ای از قوانین و مقررات ملی 
ســاختمان وجود دارد کــه ۲۲ جلد اســت و هرکدام 
به یک مبحث از ایمنی ســاختمان پرداخته اســت، 
به عنوان نمونه مبحث سوم پیشگیری از حریق و ایمنی 
ساختمان هاست یا مبحث ۱۵ مربوط به آسانسور است. 
رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان در ساخت وساز 
ساختمان ها برای ســازندگان، متولی موضوع، مرجع 
صدور پروانه )شــهرداری ها( و نظام مهندسی الزامی 
است. در واقع طبق ابالغ هایی که صورت گرفته رعایت 
مقررات ملی ســاختمان بر همه افراد و در همه نقاط 
کشور الزامی است.اگر در ساخت ساختمانی قوانین 
و مقررات ملی ساختمان به درستی و دقیق اجرا شود 
می توان ادعا کرد که این ساختمان ایمن است. وقتی 
فردی به شهرداری برای دریافت پروانه مراجعه می کند 
به سازمان آتش نشــانی ارجاع داده می شود، در واقع 
ساختمان های باالی پنج طبقه الزام دارند که از سازمان 

آتش نشانی استعالم بگیرند.
سازمان آتش نشــانی در بحث ایمنی ساختمان ها چه 

وظایفی دارد؟
ســازمان آتش نشــانی متناســب با درخواست فرد 
تعداد طبقات، نوع کاربری ساختمان، دسترسی های 
ســاختمان را مورد بررســی قرار می دهد و بر اساس 
استانداردهای خود که همان مبحث سوم مقررات ملی 
ساختمان است برای فرد متقاضی، طرح ایمنی ارائه 
می دهد که منطبق با این طرح ایمنی، فرد ســازنده یا 
پیمانکار باید ساختمان را بسازد.سازمان آتش نشانی 
این طــرح را در چنــد مرحله نظارت می کنــد در واقع 
این ســازمان در مراحل صدور پروانه که همان شروع 
کار است، ســفت کاری و پایان کار از روند رعایت موارد 
ایمنی از ساختمان بازدید می کند و در صورتی که تمام 
موارد ایمنی به درستی رعایت شده بود برای ساختمان 
تاییدیه ایمنی صادر می شود.ممکن است برخی موارد 
تخلفات در حوزه رعایت موارد ایمنی ساختمان از سوی 
سازنده اتفاق بیفتد به عنوان نمونه سازنده به جای اینکه 
ســاختمان را در چهار طبقه بســازد آن را در پنج طبقه 
می سازد. در این مواقع ســازمان آتش نشانی پرونده 
را به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع می دهد زیرا 
مرجع رسیدگی به تخلفات ســاختمانی در هر شهری 
این کمیسیون است که قاضی در این کمیسیون نسبت 
به آن تخلف رای صادر می کند.رای صادره از کمیسیون 
ماده ۱۰۰ بسته به نوع تخلف است گاهی دستور تخریب 
آن ساختمان صادر می شود یا به سازمان آتش نشانی 
اعالم می شــود که یک سری دســتورالعمل اضافه تر 
از معمول، برای ساخت ســاختمان صادر شود که آن 

ساختمان در صورت رعایت این موارد، ایمن شود.
در رعایت ایمنی ساختمان ها با چه کمبودها و مشکالت 

قانونی مواجه هستیم؟
در حوزه ایمنی ســاختمان ها یک ضعــف قانونی در 
کشور وجود دارد، این ضعف همان سکونت افراد قبل 
از اتمام کار ساختمان است که متاســفانه بسیاری از 
ســاختمان های شهر اصفهان همین شــرایط را دارند 
در واقع بســیاری از ســاختمان های شــهر اصفهان 
همین روند را اجرا می کنند یعنــی پایان کار ندارند؛ اما 
سال هاست که سکونت در آن اتفاق افتاده است.وقتی 
ســاختمانی پایان کار ندارد، یعنی نهادهایی همچون 
سازمان آتش نشانی، نظام مهندسی و مهندس ناظر 
ایمنی الزم را برای ســاختمان تایید نکرده اند و عالوه 
بر آن شــهرداری و اداره کل شهرسازی بحث ایستایی 
ساختمان را تایید نکرده؛اما سکونت در این ساختمان 
اتفاق افتاده اســت.این امر ضعف قانونی است و باید 

تدبیری اندیشیده شود که این خأل قانونی رفع شود و 
سازنده های ساختمان مکلف شوند تا پایان کار اجازه 
سکونت ندهند، باید دستگاه هایی همچون اداره آب، 
برق و گاز مکلف شــوند تا زمانی کــه تاییدیه ایمنی و 
پایان کار ساختمان صادر نشده است به آن ساختمان 

خدمات ندهند.
وضعیت ســاختمان های ناایمن شهر اصفهان چگونه 

است؟
در بحث ناایمن بودن، ساختمان های استان اصفهان 
دارای دو وجه است؛ وجه اول ساختمان های نوساز و 
در حال ساخت اســت که باید برای تاییدیه ایمنی آن 
سیر قانونی و اداری خود را از نهادهایی همچون سازمان 
نظام مهندسی، سازمان آتش نشانی و شهرداری طی 
کنند تا بر اساس آن تاییدیه بتوان گفت آن ساختمان 
ایمن است.وجه دوم ساختمان های قدیمی است که 
ســاخت آن به بیش از یک دهه قبل برمی گردد که در 
شهر اصفهان این تعداد ســاختمان ها کم نیست، این 
ساختمان ها دارای مشکالت عدیده ای هستند و به طور 
قطع منطبق با استانداردهای ایمنی ساختمان نیست 
چه بسا از لحاظ ایستایی هم دچار مشکالتی هستند.

تاییدیه ایمنی ســاختمان های قدیمی دستورالعمل 
جداگانه دارد و طی کارگروهی تحت عنوان »شناسایی و 

بررسی ایمنی ساختمان های آسیب پذیر شهر اصفهان« 
از این ساختمان ها بازدید به عمل می آید در این کارگروه 
دســتگاه هایی همچون ســازمان نظام مهندســی، 
شهرداری، ســازمان آتش نشــانی، مدیریت بحران 
استانداری اصفهان عضو هستند و نماینده هرکدام از 
این نهاد برای بازدید از این ساختمان های آسیب پذیر 
دستورالعمل الزم را صادر می کنند.اما در مورد اینکه این 
دستورالعمل ها در ســاختمان های آسیب پذیر استان 
اصفهان اجرا می شود باید گفت متاسفانه تعداد اندکی 
از ساختمان های آسیب پذیر اصفهان این دستورالعمل 
را اجرا می کنند، در واقع ســاختمان های آسیب پذیر 
استان اصفهان توسط این کارگروه به خوبی شناسایی و 
ایرادهای ناایمن بودن آن استخراج شده است به عنوان 
نمونه مالک یک پاساژ در اصفهان این دستورالعمل به 
آن ابالغ شده اما این دســتورالعمل را اجرایی نکرده و 
متاسفانه بازوی نظارتی هم نبوده است که صاحب آن 
ساختمان را الزام کند که این دستورالعمل را اجرایی کند.
بازدید از ساختمان های آسیب پذیر استان اصفهان و 
استخراج معایب آن برای ایمنی شدن ساختمان کفایت 
نمی کند و الزم است که دستگاه و بازوی نظارتی در این 
خصوص وجود داشته باشد که در صورت اجرایی نکردن 
دستورالعمل با آن مالک ساختمان قاطعانه برخورد و 

وی را ملزم به اجرای این دستورالعمل کند که متاسفانه 
این امر در استان اصفهان محقق نشده است.

دلیل اینکه سازمان آتش نشانی اصفهان از اعالم اسامی 
این ساختمان ها امتناع می کند، چیست؟

البتــه ذکر ایــن نکتــه ضروری اســت بســیاری از 
ساختمان های آســیب پذیر اســتان اصفهان امکان 
اجرایی کردن دستورالعمل را ندارند و وقتی این امکان 
وجود نداشته باشد مردم در معرض خطر و آسیب جدی 
قرار دارنــد. از این ســاختمان های ناایمن نمونه های 
زیادی در شهر اصفهان وجود دارد که اگر مراجع قضایی 
اجازه انتشار دهند، سازمان آتش نشانی اصفهان اسامی 
این ساختمان ها را به مردم گزارش می کند.ساختمانی 
که مسیر فرار آن تامین نیســت، ساختمانی که اعالم 
سیستم اطفای حریق آن کار نمی کند و مهم تر از همه آن 
نقاط امنی که باید در طراحی ساختمان ها در نظر گرفته 
شود، در ساخت ســاختمان لحاظ نشده است و حتی 
در آن ساختمان یک کپسول آتش نشانی برای اطفای 
حریق وجود ندارد ازنظر ما همــه این موارد صددرصد 
مشکل ساز است و هرلحظه امکان به خطر افتادن جان 
شــهروندان وجود دارد که در شــهر اصفهان نمونه این 

ساختمان وجود دارد.
آیا احتمال وقوع حوادثی همچون پالسکو و متروپل در 

ساختمان های شهر اصفهان وجود دارد؟
امیدوارم این گونه اتفاقات مشــابه در شهر اصفهان به 
وقوع نپیونــدد. در بحث پیشــگیری از وقوع این گونه 
حوادث برای ساختمان های شــهر اصفهان بخشی از 
وظایف به عهده سازمان آتش نشانی است؛ اما بخش 
دیگر به عهده نهادهایی همچون سازمان نظام مهندسی 
است.باید بررسی شود برای تاییدیه ایمنی ساختمان 
نظام مهندسی، مهندس ناظر این سازمان در ساختمان 
حضور پیدا کرده است یا خیر؟ و در نهایت باید گفت اگر 
تمام دســتگاه ها و نهاده های متولی ایمنی ساختمان 
به وظایف خود به درســتی عمل نکنند بی شــک باید 
منتظر وقوع این حوادث در شهر اصفهان بود. با توجه به 
وضعیت ایمنی ساختمان های شهر اصفهان به احتمال 
زیاد حوادثی همچون پالسکو و متروپل رخ خواهد داد.

بازار اصفهان از لحاظ ایمنی در چه وضعیتی قرار دارد؟
از دید من بــه عنوان یک آتش نشــان بــازار اصفهان 
فوق العاده ناایمن و خطرناک است این پرسش مطرح 
می شود چرا باید صبر کنیم حوادثی همچون بازار تبریز 
و ســنندج در بازار اصفهان رخ دهــد و آن وقت به فکر 
ایمن کردن بازار بیفتیــم، قطعا باید برای تامین ایمنی 
بازار اصفهان اقدام اساسی کرد.برای تامین ایمنی بازار 
اصفهان باید آن را به سازمان آتش نشانی اصفهان سپرد 

تا این سازمان متر به متر پیش رود و ایمنی آن را تامین 
کند. برای این اقدام نیاز است که دستور قاطع از سوی 
مراجع استان اصفهان صادر شــود با این عنوان که هر 
دستورالعملی که آتش نشانی برای تامین ایمنی بازار 

اصفهان صادر کرد، الزم االجراست.
با وجود ناایمن بودن بازار اصفهان، چرا تاکنون اقدام 

موثری در این خصوص صورت نگرفته است؟
بازار اصفهان از لحاظ ایمنی ایرادهــای زیادی دارد که 
راهکار اول آن این است که استعالم ایمنی اصناف داخل 
بازار اتفاق بیفتد با وجود اینکه ســازمان آتش نشانی 
اصفهان سال هاســت این موضوع را پیگیری می کند؛ 
امــا اداره های صمــت و اصنــاف اصفهان ایــن کار را 
نمی پذیرند یعنی زیر بار این کار نمی روند که هر فردی 
نه تنها در بازار اصفهان بلکه در شهر اصفهان دارای مغازه 
است، آتش نشــانی از مغازه آنان رایگان بازدید کرده و 
دســتورالعمل ایمنی برای آن ها صادر کند.متاسفانه 
این ادارات از این اقدام امتناع می کنند، برداشت این 
اداره ها از قانون نظام صنفی این اســت که الزامی در 
استعالم ســازمان آتش نشــانی وجود ندارد در حالی 
که نظر آتش نشانی این اســت که اگر قرار است مردم 
از مکانی اســتفاده کنند باید ایمنــی آن مکان رعایت 
شده باشد.ایمنی بازار اصفهان این نیست که چند عدد 
کپسول اطفای حریق خریداری شود بلکه رعایت ایمنی 
به شــرایط و موارد متعددی بســتگی دارد. هم اکنون 
اتفاقات عجیبی در بازار اصفهان در حال رخ دادن است و 
اگر کاربری های این بازار را از لحاظ ایمنی بررسی کنند، 
از شــدت ناایمن بودن این کاربری وحشت می کنند 
به عنوان نمونه کاربری در بازار اصفهان وجود دارد که چند 
کپسول گاز در زیرزمین گذاشــته و در حال طالسازی 
اســت. چند بار باید در بازار اصفهان آتش سوزی اتفاق 

بیفتد تا مباحث ایمنی را رعایت کنیم؟.
اداره کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان برای تامین 

ایمنی بازار اصفهان چه وظایفی دارد؟
اگر شرح وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری را در ذیل ادارات کل آن بررسی کنید، وظیفه 
حفظ، نگهداری اماکن تاریخی با میراث فرهنگی است. 
این اداره باید از من کارشــناس آتش نشانی بپرسد که 
چه اقدامی باید بــرای رعایت ایمنی در بــازار اصفهان 
انجام شود تا این سازمان راهکارها و دستورالعمل های 
الزم را به ایــن اداره کل ارائه دهد و مهم تــر از همه این 
دستورالعمل ها را اجرایی کند نه اینکه سقف بازار اصفهان 
دچار مشکالتی اســت و هرلحظه امکان حادثه برای 
شــهروندان وجود دارد؛ اما توجهی به رفع این مشکل 

نمی کنند.
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مفاد آراء
3/92 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 287 مورخ 1401/1/28 هيــات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضــی، مالکيت  خانم 
شــهناز ترشــابی بــه شناســنامه شــماره 12907 کدملــی 0934530459 صادره 
مشــهد فرزند معيــن الدين در ششــدانگ يکبــاب خانه بــه مســاحت 67/35 متر 
مربع مفــروزی از پالک شــماره 3083  اصلی واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت 
 ملــک جنــوب اصفهــان  در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليــه مفــروز ثبتی

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

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1328615  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/93 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 455 مورخ 1401/2/21 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای محمد حيدری به شناسنامه 
شــماره 23388 کدملی 1282703250 صادره اصفهان فرزند حسينعلی  در ششدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 194/48 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786  اصلی واقع 
در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان  بموجب بيــع نامه عادی مورخ 
1386/3/30 از طرف مرحوم حســينعلی حيدری دنبه ) مالک رسمی و پدر متقاضی( به 
متقاضی واگذار شده است و ورثه ی مرحوم حســينعلی حيدری دنبه به موجب مشروحه 
مورخ 1401/1/30 در جلســه هيات حاضر و فروش مورث خــود را تاييد و حق هر گونه 

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

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1329962  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/94 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 554  مورخ 1401/2/31 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  آقای محمد ابراهيم گلستانی به 
شناسنامه شماره 7 کدملی 5659502644  صادره فرزند اسداله  در ششدانگ يکباب مغازه 
و تحتانی آن به مساحت 32/14 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4 فرعی از 310  اصلی و 

309 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  به موجب سند شماره 
17997 مورخ 1398/6/26 دفترخانه 233 اصفهان مورد ثبت در صفحه 323 دفتر 902 
ا مالک مقدار 8 حبه مشاع از 72 حبه شــش دانگ پالک 310/4 بخش 5 ثبت اصفهان 
از طرف آقای حميد منشــئی به آقای محمد ابراهيم گلستانی منتقل شده و سابقه ثبت و 
مالکيت دارد و در خصوص پالک ثبتی 309 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به موجب 
صفحه 343 دفتر 45 امالک تمامت ششدانگ پالک مذکور سند مالکيت صادر و تسليم 
شده است سپس به موجب سند انتقال شماره 54397 مورخ 1327/5/31 دفتر 71 اصفهان 
تمامت ششــدانگ به آقای هرانه يعقوبيان مقدم فرزند برقوز انتقال قطعی گرديده است 
سپس نامبرده به موجب دادنامه انحصار وراثت شماره 135 مورخ 1366/2/16 شعبه هفتم 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان و فرم مالياتی 7726 مورخ 1367/8/24 دارائی اصفهان 
فوت نموده و ورثه حين الفوت وی به موجب سند انتقال 12223 مورخ 1373/12/3 دفتر 
92 اصفهان تمامت ششدانگ را به غير ا نتقال قطعی داده اند و با توجه به نقشه های موجود 
در پرونده ثبتی مربوطه و گزارشات آن، قسمتی از ابتدای حد غرب به پالک 310 اصلی 
ضميمه شده که بايســتی تفکيک و به آن الحاق گردد و پالک 309 اصلی بعداً تفکيک 
اعيانی شده و قسمت مذکور به مساحت تقريبی 10 متر مربع می باشد که از پالک مذکور 
 خارج شده است و برابر توافقنامه عادی مورخ 1361/3/24 مابين آقايان هرانه يعقوبيان 
) مالک خانه پالک شماره 309( و سيد علی عبدالهی ) مالک خانه پالک شماره 310 ( مبنی 
بر اينکه ديوار اشتراکی قديمی بين دو پالک بطول تقريبی 10 متر تخريب  و در تصرف 
آقای هرانه يعقوبيان قرار گيرد و ديوار اشتراکی بطول 4/5 متر و عرض 40 سانتيمتر از ضلع 
غربی گاراژ  )راه ورودی( از خيابان مربوط به پالک شــماره 309 از آقای هرانه يعقوبيان 
تخريب و در تصرف آقای سيد علی عبدالهی مالک خانه پالک 310 قرار گيرد و متقاضی 
به موجب مشروحه مورخ 1400/7/24 که به شماره 1400/017574 ثبت گرديده اعالم 
 نموده اســت مقداری از ديوار اشــتراکی بين دو پالک 309 و 310 که تخريب گرديده، 
مع الواسطه به تصرف نامبرده در آمده است و با توجه به گزارش کارشناسان پرونده، مورد 
تقاضا بصورت ششدانگ يکباب مغازه و تحتانی آن به مساحت 32/14 متر مربع قسمتی از 
پالک های 310/4 و 309  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان می باشد که ميزان 26/85 

متر مربع آن در پالک 310/4 و مقدار 5/29 متر مربع آن در پالک 309 اصلی قرار دارد.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1330043  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/95 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 14125 - 1400/11/27 هيات دوم آقای مهرداد شفائی 
به شناسنامه شــماره 351 کدملي 1286962900 صادره اصفهان فرزند علی در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 197/62 متر مربع قسمتی از پالک شماره 

481 فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مورد ثبت صفحه 81 دفتر 781 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1320257  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/96 آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از هيات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذيل که از طرف اين هيات مبنی بر 
تاييد انتقال عادی و يا سهم مفروزی متقاضی صادر گرديده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص يا اشخاصی که به  آرا مذکور اعتراض دارند از تاريخ 
اولين انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نموده و در مهلت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقديم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارايه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمايند و اقدامات ثبت موکول به 
ارايه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شــد  و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راي شــماره 140160302027002366 مورخ 1401/03/03 عليرضا چيت 
ســاز زاده فرزند مهدی  بشماره شناســنامه 6620 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1282851081 در ســه دانگ يک قطعه زمين با کاربری کشــاورزی احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمين  پالک 11548 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 1565 متر مربع خريداری طی سند رسمی
1- راي شــماره 140160302027002367 مــورخ 1401/03/03 محمدرضا 
چيت ساز زاده فرزند مهدی  بشماره شناسنامه 54887 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1280974796 در سه دانگ يک قطعه زمين با کاربری کشاورزی احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمين  پالک 11548 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 1565 متر مربع خريداری طی سند رسمی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31

م الف: 1330027  مهدی صادقی وصفی رييس منطقه ثبت اسناد و امالک 
شرق اصفهان

مفاد آراء
3/97 آگهی هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سندرسمی شهرستان گلپايگان
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپايگان به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند.بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 521- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم شهربانو سلسله 
فرزند عرب علي بشماره شناســنامه 7 صادره ازخمين در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 876.96 مترمربع مجزی شده از پالک 11 اصلي واقع دربخش3 خريداري 

از ورثه مالک رسمي آقاي محمد ولی سرلک محرز گرديده است.
2- راي شــماره 540- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد ياوري 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 4435 صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 388.98 مترمربع مجزی شده از پالک 8 فرعی از 2576  اصلي واقع در 

بخش1 خريداري از مالک رسمي خانم اکرم منتظری محرز گرديده است.
3- رای شماره 540- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي حسني فرزند 
ناصر بشماره شناسنامه 44 صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان به مساحت 
141.46 مترمربع مجزی شــده از پالک 7 فرعي از2492  اصلي واقع در بخش1  

محرز گرديده است.
4- رای شــماره 542 و 543- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
رضا صبري فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 1210013347 صادره از گلپايگان در 
سه دانگ مشاع و خانم فاطمه مسيبي فرزند ولي اله بشماره شناسنامه 5 صادره از 
گلپايگان در سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 190 مترمربع مجزی شده از 

پالک 46 فرعي از 3961 اصلي واقع دربخش1 محرز گرديده است.
5- رای شماره 545- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم اکرم ميرمهدي 
فرزند ســيد عبداله بشــماره شناســنامه 4619 صادره از گلپايگان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 275.03 مترمربع مجزی شــده از  پالک 1193 فرعي از 5 
اصلي  واقع در بخش4 خريداري از مالک رســمي آقاي عليرضا ميرمهدی محرز 

گرديده است.
6- رای شماره 546- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي صدراله ابراهيمي 
فرزند محمدتقي بشماره شناسنامه 13 صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 152.89 مترمربع مجزی شده از  پالک342 فرعي از 1 اصلي  واقع در 

بخش2 خريداري از مالک رسمي آقاي محمد صالحی محرز گرديده است.
7- رای شــماره 547- تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي شــمس اله 
خواموشــي فرزند علي اکبر بشــماره شناســنامه 474 صادره از ازنا در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 215.70 مترمربع مجزی شده از پالک2740 اصلي واقع در 

بخش1  محرز گرديده است.
8- رای شماره544- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن سهراب 
پور فرزند اکبر بشماره شناسنامه 43 صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 183.86 مترمربع مجزی شــده از پالک 219 فرعي از 4 اصلي واقع در 

بخش2 محرز گرديده است.
9- راي شماره 534 و 535 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقايان مهرداد 
اله ياري بيک فرزند محمد جواد بشــماره شناســنامه 1210024731 صادره از 
گلپايگان درسه دانگ مشــاع و ميثم ربيعي فرزند محمد حسين بشماره شناسنامه 
1210041073 صادره از گلپايگان در ســه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به 
مساحت 234.71 مترمربع مجزی شده از پالک2552 اصلي واقع در بخش1 محرز 

گرديده است
10- رای شــماره 524- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمحسين 
گنجي فرزند حاجي بشماره شناســنامه 3 صادره از گلپايگان در ششدانگ زمين 
مزروعی به مساحت 1581 مترمربع مجزی شده از پالک 58 فرعي از 8 اصلي واقع 
در بخش2 خريداري مع الواسطه از مالک رسمي خانم صفورا سعادتی و آقای رضا 

گنجی محرز گرديده است.
11- رای شــماره523- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمحسين 
گنجي فرزند حاجي بشــماره شناســنامه 3 صادره ازگلپايگان درششدانگ زمين 
مزروعی به مساحت 1389.63 مترمربع مجزی شده از پالک 125 فرعي از 8 اصلي 
واقع در بخش2 خريداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي رضا گنجی و خانم رقيه 

سلطان گنجی محرز گرديده است.
12- رای شــماره231- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم بنت الهدي 
نادري فرزند قنبرعلي بشــماره شناســنامه 5952 صادره از اراک در ششــدانگ 
ساختمان به مساحت 186.09 مترمربع مجزی شــده از  پالک4 فرعي از 2266 

اصلي واقع در بخش1 محرز گرديده است.
  تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/03/16
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/31

م الف: 1329630 محمد سلمانی رئيس ثبت اسناد و امالک گلپايگان
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پایان تلخ دو فوق ستاره در تابستان
پل پوگبا و گرت بیل، سرنوشتی مشابه داشــتند. پل پوگبا و گرت بیل دو ستاره دنیای فوتبال در 
یک دهه گذشته بودند که به عقیده کارشناســان، جزو آینده های مستطیل سبز بودند و از آن ها، 
به عنوان برندگان توپ طال یاد می شد. با این وجود هر دو ستاره سرنوشتی مشابه و تلخ داشتند 

و رو به افول رفتند.
درتابستان ۲۰۱۳، گرت بیل با انتقالی ۸۶ میلیون پوندی از تاتنهام به رئال مادرید پیوست و رکورد 
نقل و انتقاالت تاریخ فوتبال را جابه جا کرد. در تابســتان ۲۰۱۶ هم پل پوگبا با انتقالی ۸۹ میلیون 
پوندی از یوونتوس به منچســتریونایتد پیوســت و رکورد نقل و انتقاالت تاریخ فوتبال را جابه جا 
کرد.با این وجود، در تاریخ یک ژوئن ۲۰۲۲، هر دو ســتاره گران قیمت به نقطه پایان با تیم های 

خود رسیدند. 
با اعالم رئال مادرید و من یونایتد، بیل و پوگبا با پایان یافتن قراردادشــان، به عنوان بازیکن آزاد 
باشگاه های خود را ترک می کنند.پایان همزمانی که دنیای فوتبال انتظارش را نداشت و حاال باید 

دید آینده دو ستاره با استعداد و جنجالی، که قدم در مسیر نابودی گذاشتند، چه خواهد شد.
 

تکذیب بازگشت »لوییس سوارز« به لیگ جزیره
لوییس سوارز را در استون ویال نخواهیم دید. ســوارز پس از گذراندن دو فصل در اتلتیکو مادرید، 
از این تیم جدا شده و هنوز مشخص نیست که مقصدش چه باشگاهی خواهد بود. پیش از این 
گفته شده بود که شاید ســوارز به اســتون ویال برود و کنار هم بازی های سابقش یعنی استیون 
جرارد و فیلیپه کوتینیو فوتبال بازی کند. اما ظاهرا سرنوشــت ال پیستولرو با چیزهایی که گفته 

شده، متفاوت خواهد بود. 
فیل مک نالتی از BBC مدعی شده که لوییس ســوارز به استون ویال منتقل نخواهد شد و جایی 

در برنامه های سران باشگاه بیرمنگامی برای آینده ندارد.
 

فقط باید از »رونالدو« و »مسی« لذت برد
لوئیس انریکه، سرمربی تیم ملی اسپانیا پیش از دیدار تیمش با پرتغال درباره تقابل با کریستیانو 
رونالدو گفت: »در مورد بازیکنانی مانند کریســتیانو رونالدو و لیونل مسی که برای مدتی طوالنی 
در این ســطح بوده اند من فقط از آنها لذت می  بــرم.« انریکه در خصوص انتقادات از ســرخیو 

بوسکتس هم بیان کرد: موضوع بوسکتس استثنایی است.
 او اغلب مورد انتقاد ناعادالنه قرار گرفته است، زیرا زمانی که شما را برای مدت طوالنی در زندگی 
می بینند، از دست شما خسته می شــوند. من می خواهم که او به رهبری تیم ادامه دهد، او می 

تواند در این تیم بازی کند.
 

»آنچلوتی« دست به کار شد
کارلو آنچلوتی، سرمربی ایتالیایی رئال مادرید شخصا برای خرید اورلین شوامنی وارد عمل شده 
است.عملکرد درخشان اورلین شوامنی در یک سال اخیر باعث شده تیم های بزرگ اروپایی برای 

جذب او اقدام کنند.
 نشریه مارکا با انتشــار گزارشی مدعی شد در جریان تالش برای تســریع مذاکرات برای جذب 
اورلین شوامنی از موناکو، کارلو آنچلوتی، سرمربی رئال مادرید نیز با این بازیکن جوان و فرانسوی 
تماس گرفت تا در مورد آینده و نقش این هافبک در ترکیب کهکشانی ها در فصل بعد با او صحبت 
کند. در روزهای اخیر لیورپول و پاری سن ژرمن نیز برای توافق با اورلین شوامنی وارد عمل شده اند 
و این بازیکن در مورد اینکه کدام تیم را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کند، دچار تردید شده 

است.

سوژه روز

 انتقاد تند »گل محمدی« از »رضاییان« در آخرین تمرین
 فصل پرسپولیس

یحیی گل محمدی از رامین رضاییان در آخرین تمرین فصل پرسپولیس انتقاد تندی کرد.صحبت های رامین 
رضاییان در تلویزیون با واکنش سرمربی این تیم در تمرین روبه رو شد.رامین رضاییان ،مدافع این تیم در یک 
برنامه تلویزیونی حاضر و انتقادهای عجیبی علیه همبازیان خود در پرسپولیس مطرح کرد که این موضوع با 
واکنش هایی روبه رو شد. حتی صحبت هایی مبنی بر احضار او به کمیته انضباطی باشگاه هم به گوش رسید. 
این صحبت ها حتی باعث ناراحتی مربیان و بازیکنان پرسپولیس هم شد.گل محمدی با انتقاد از رضاییان 
به این بازیکن عنوان کرد که نباید در رسانه این طور درباره تیم و همبازیانش صحبت می کرد. صحبت های 
سرمربی پرسپولیس دقایقی طول کشید و گل محمدی انتقادهایی را از رفتارهای بازیکن تیمش عنوان کرد.

 

واکنش »شهاب زاهدی« به پیشنهاد پرسپولیس
پرسپولیس برای تقویت خط حمله خود به سراغ شهاب زاهدی، بازیکن ایرانی شاغل در لیگ مجارستان 
رفته؛ اما این مهاجم می گوید هنوز جوابی به پرسپولیس نداده است. شــهاب زاهدی که در تیم زوریا 
لوهانسک اوکراین بازی می کرد، بعد از شروع حمله نظامی روسیه به اوکراین این کشور را ترک کرد و با 
قانون جدید فیفا، به صورت موقت راهی باشگاه پوشکاش مجارستان شد.زاهدی برای فصل بعد مورد 
توجه باشگاه پرسپولیس هم قرار گرفته و خودش تایید می کند مذاکراتی با این تیم داشته است؛ اما با 
توجه به بالتکلیفی لیگ اوکراین و قراردادش با تیم زوریا، وضعیت نامشخصی دارد.این مهاجم گفت: 
من با تیم اوکراینی قرارداد دارم. هنوز تصمیم نگرفته اند لیگ فصل بعد اوکراین برگزار شود.زاهدی ادامه 
داد: از باشگاه پرسپولیس با من تماس گرفته اند و یکسری صحبت ها شده است ولی پاسخی نداده ام. 
شرایطم را نمی دانم. اگر لیگ اوکراین برگزار بشود احتماال زوریا مرا می فروشد و اگر برگزار نشود، بازیکن 

آزاد هستم و شرایط متفاوت است. منتظرم ببینم شرایط چه می شود.
 

امیر، قفس را پس نمی دهد
امیررضا عابدزاده برای حفظ جایگاهــش در ترکیب اصلی تیم ملی تــالش می کند.گلر فیکس تیم ملی در 
مسابقات پایانی مقدماتی جام جهانی برای حفظ جایگاه خود همه تالشش را به کار گرفته است. عابدزاده که 
طی 4 بازی پایانی رقابت های مرحله مقدماتی جام جهانی وظیفه حراست از دروازه تیم ملی را برعهده داشت، 
حاال با انگیزه باال به تمرینات برگشته است.گلر تیم پومفرادینا در آخرین مسابقات تیم ملی در مقدماتی جام 
جهانی عملکرد خوبی در ترکیب ایران داشت. او اگرچه در مصاف با کره جنوبی روی گل اول حریف مقصر بود، 
اما به طور کلی نمایش مطلوبی به جا گذاشت. عابدزاده که توانســته اعتماد دراگان اسکوچیچ را در ماه های 
گذشته جلب کند، حاال خودش را برای حضور در جام جهانی قطر و فیکس شدن در این تورنمنت بزرگ آماده 
می کند.او این روزها در تمرینات تیم ملی به عنوان یک گلر لژیونر حضور دارد و با روحیه باال تالش خواهد کرد 
تا بتواند در بازی های دوستانه نیز در ترکیب اصلی قرار بگیرد و خودش را نشان بدهد. البته که با توجه به حضور 
دروازه بان هایی مثل بیرانوند، نیازمند و حسینی در اردو، عابدزاده کار سختی خواهد داشت.بی تردید همه گلرهای 

دعوت شده برای رسیدن به چارچوب تالش خواهند کرد و عابدزاده نیز در کنار آنها کار خود را دنبال می کند.
 

»اسکوچیچ« دلخور است
سرمربی تیم ملی همچنان نســبت به اتفاقات پیش آمده برای مراحل آماده سازی این تیم دلخور است. 
فدراسیون فوتبال بعد از لغو مسابقه با کانادا هنوز نتوانسته حریف تدارکاتی مناسبی را برای تیم ملی پیدا کند. 
از طرف دیگر حواشی پیش آمده درباره غیبت برخی بازیکنان در اردو هم باعث شده اسکوچیچ از نظر شرایط 
روحی چندان اوضاع خوبی نداشته باشد. در تمرین اخیر تیم ملی اگرچه اسکوچیچ سعی داشت روحیه خود 
را خوب نشان بدهد و حتی با یکی از عکاسان نیز شوخی کرد و او را به شخصی به نام مرکوری شباهت داد، اما 

در حاشیه تمرین مشخص بود که سرمربی تیم ملی چندان از اتفاقات راضی نیست.

کافه ورزش

 بزرگ ترین تماشاگر
 لیگ برتر!

ســازمان لیگ فوتبال، لیگ بیســت و یکم را 
در شــرایطی برگزار کرد که در قبال مهم ترین 
اتفاقات آن ســکوت کرد و هیچ تصمیمی که 
بتوان به آن به عنوان یک تصمیم گره گشا نگاه 
کرد، انجام نداد تــا در این فصل نمره مردودی 
بگیرد.هفته ســی ام و پایانی لیگ برتر فوتبال 
روز پنجشــنبه در شــرایطی برگزار شد که این 
رقابت ها به پایان نرسید و پایان باز در انتظارش 
خواهد بود. البتــه در لیگی که کلمات، القاب و 
اسامی با واقعیت در پارادوکس هستند، نباید 
از چنیــن اتفاقی تعجب کــرد.در حال حاضر 
تکلیف نتیجه دو دیدار تراکتور - پرسپولیس 
و نساجی - تراکتور مشخص نیست. اولی که 
به دلیل جنجال هواداران در ورزشــگاه یادگار 
امام)ره( نیمه کاره ماند و دومی هم که به دلیل 
مشخص نشدن ورزشگاه میزبان برگزار نشد. 
نقطه اشــتراک هر دو بازی هم سازمان لیگ 
فوتبال بود که خودش را کنار کشید.ســازمان 
لیگ فوتبال درباره جنجال یادگار امام)ره( به 
درستی اعالم کرد که مسئولیت برقراری نظم و 
امنیت ورزشگاه برعهده شان نبوده اما آیا زمانی 
که هواداران بیشتر از ظرفیت ۳۰ درصد مجاز به 
ورزشگاه یادگار امام آمده بودند، نمی توانست 
جلوی برگزاری بازی را بگیرد؟یا در مورد دیدار 
نساجی - تراکتور، مدیران نساجی مدعی اند که 
با برگزار نشدن این دیدار در ساری و حتی برگزار 
شدن بازی در ورزشگاه دستگردی بدون حضور 
تماشاگر هم موافقت کرده اند؛ اما سازمان لیگ 
فوتبال بدون مشخص کردن دلیلی واضح، در 
نهایت اعالم کرده که بازی به دلیل مشــخص 
نشدن ورزشگاه میزبان توسط باشگاه نساجی 
لغو شده و پرونده آن به کمیته انضباطی ارجاع 
داده شــده اســت.البته در کنار این دو بازی، 
دیدار شــهر خودرو و فوالد تا آخر وقت اداری 
مشخص نبود در کدام ورزشگاه برگزار می شود. 
در چنین شــرایطی این ســوال پیش می آید 
که پس مسئولیت ســازمان لیگ در برگزاری 
رقابت ها چیســت؟ آیا این سازمان قرار است 
فقط ســاعت بازی ها را اعالم کند؟ کما اینکه 
همین ساعت ها هم چندین بار تا زمان برگزاری 

بازی تغییر می کند.

اخبار جهان

وز عکس ر

»لیونل مسی« روی 
دستان بازیکنان آرژانتین

لیونل مسی و یارانش یک جام ملی دیگر 
را کسب کردند.  آرژانتین موفق شد در یک 
بازی برتر ۳-۰ ایتالیا را در ومبلی شکست 
دهد و جام فینالیســیما )بازی قهرمانی 
فاتحان قاره اروپا و قاره آمریکای جنوبی( 
را کسب کند. پس از پایان بازی بازیکنان 
آرژانتین لیونل مسی را روی دستان خود 

به هوا پرتاب کردند.

انتشار شایعه جدایی فرهاد، کارحاشیه سازان است!
عضو هیئت مدیره استقالل معتقد است که انتشار شایعه جدایی مجیدی، برای متالطم کردن باشگاه است.»جدایی فرهاد مجیدی از استقالل!« این کلید واژه ای است 
برای پرسش سواالت متعدد از مسئوالن باشگاه اســتقالل که البته این روزها ترجیح می دهند کمتر وارد کارزار پرسش و پاسخ شوند تا ناچار نباشند درباره اینکه فرهاد 
مجیدی دراستقالل می ماند یا می رود، واکنشی نشان دهد. با این حال نگرانی عمیقی که این روزها ذهن هواداران باشگاه استقالل را در برگرفته ایجاب می کند تا اعضای 
هیئت مدیره باشگاه استقالل درباره وضعیت مجیدی با این باشگاه شفاف سازی کنند.محمد مومنی، یکی از مردانی است که درباره جدایی مجیدی صحبت می کند. عضو 
هیئت مدیره باشگاه استقالل درباره اینکه این باشگاه چه برنامه ای برای آینده دارد، می گوید:» از روزی که جشن قهرمانی گرفتیم هیچ جلسه ای پیرامون فصل بعد برگزار 
نشده است. اما تصور می کنم آقای آجورلو پیگیر این ماجراها هستند و در حال مقدمه چینی، تا استقالل فصل بعد هم با شرایط ایده آلی وارد لیگ برتر شود.«سرنوشت 
مجیدی با باشگاه استقالل که درباره او گفته شــده به مدیران استقالل پیغام داده فعال می خواهد استراحت کند، چه می شــود؟ مومنی حرف هایش را این گونه ادامه 
می دهد:» فرهاد مجیدی تا این لحظه که من با شما صحبت می کنم هیچ صحبتی درباره جدایی از استقالل نکرده و قرار نیست از استقالل جدا شود. تصور من این است 
که بعضی ها از انتشار این شایعات لذت می برند و دوست دارند کانون باشگاه استقالل را متالطم کنند. آن ها مخالف باشگاه استقالل هستند و نان شان درایجاد حاشیه 
برای باشگاه ماست. مجیدی با ما قرارداد سه ساله بسته که دو فصل از آن باقی مانده است. من فکر می کنم مجیدی درباره این شایعات سکوت کرده، به این دلیل که با 

باشگاه استقالل قرارداد دارد و دلیلی ندارد که درباره این موضوعات حرفی بزند.«

مدیــرکل حراســت وزارت ورزش و جوانــان از 
شناســایی یک ســایت با هدایت یکی از مدیران 
ورزش کشــور خبر داد که مطالبی را علیه مدیران 

ورزش و روسای فدراسیون ها منتشر می کرد.
به نقل از پایــگاه خبــری وزارت ورزش و جوانان، 
مجید شــهیدی مدیرکل حراســت وزارت ورزش 
و جوانان در دهمین جلســه شــورای مدیران این 
وزارتخانه با اشــاره به اقدامات برخی از سایت ها 
و صفحه هات اینســتاگرامی مبنی بر نشر اکاذیب 
علیه مدیران ورزش کشور اظهار داشت: از چند ماه 
پیش که برخــی از ســایت ها و در فضای مجازی 
طی خبرهــای جعلی شــروع به هتــک حرمت 
مدیران ورزشی و رؤســای فدراسیون ها کردند، ما 

با هماهنگی پلیس فتا شــروع به رصد کردن این 
ســایت ها کردیم. وی افزود: طی مراحل شکایت 
که از طریق مراجع قضایی صورت گرفت، توانستیم 
یکی از این ســایت ها را که در فضــای مجازی نیز 
فعالیت داشــت، شناســایی کنیم. این سایت به 
نام »اسپورت روم« در فضای مجازی مشغول به 
فعالیت بود و طی چندماه گذشــته مطالب کذب 
مختلفی را علیه مدیــران ارشــد وزارت ورزش و 
جوانان و فدراســیون های ورزشــی منتشر کرده 
بود. مدیرکل حراســت وزارت ورزش خاطرنشان 
کرد: با شناســایی که از طریق حراست وزارتخانه و 
پلیس فتا صورت گرفت، هدایت کننده این سایت 
مشخص شد که متاسفانه این فرد یکی از مدیران 

فدراسیون هاســت و به این اقدامات اذعان کرده 
است.

وی گفت: با توجه بــه مطالب کذبی کــه این فرد 
علیه مدیران ورزشی منتشــر کرده و در این مدت 
موجب ایجاد حواشــی زیادی شــده است، ما در 
حراست وزارت ورزش و جوانان پیگیر این موضوع 
هســتیم که از طریق مراجع قضایی اقدامات الزم 

انجام شود.

چرا کاپیتان تیم ملی خط خورد؟

اختصاصی؛ دالیل لغو بازی دوستانه ایران و کانادا

بعید است غرامتی در کار باشد

تصمیم لغو بازی کانادا و ایران، برای اهالی رسانه کشور 
کانادا نیز تعجب برانگیز بوده است.

در شرایطی که از هفته ها قبل برنامه دیدار دوســتانه  تیم ملی کانادا و 
ایران قطعی شده بود، به یکباره این مسابقه لغو شد تا در برنامه آماده 
سازی هر دو تیم در راه جام جهانی مشکالتی ایجاد شود. این تصمیم 
واکنش های متفاوتــی را در پی داشــت و اخباری در مورد شــکایت 
فدراســیون فوتبال ایران به فیفا برای دریافت غرامت نیز منتشر شده 
اســت. »ورزش ســه« در همین باره با پیتر گالینــدو، روزنامه نگار، 
اســتعدادیاب و کارشــناس فوتبال در کانادا در مورد ابعاد این تصمیم 

و دالیل لغو بازی ایران و کانادا صحبت کرده که در ادامه می خوانید: 
دلیل اصلی لغو بازی دوستانه تیم های ایران و کانادا چه بود؟

در مورد لغو شــدن بازی، بر اساس اخبار ســایت فوتبال کانادا به نظر 
می رسد که دولت کانادا آن ها را تحت فشار قرار داده است تا این بازی 
را لغو کنند و دلیل آن هم روابط ضعیــف دیپلماتیک بین کانادا و ایران 
است. مهم تر از همه به دلیل روابط ضعیف دو کشور، بازیکنان و کادر فنی 
موفق به اخذ ویزا برای ورود به خاک کانادا نشدند. این اصلی ترین علت 

لغو این بازی است. 
شــما در توئیتر گفتید که تیم ملی کانادا بابت لغو این مسابقه مشمول 

جریمه سنگینی می شود، چقدر از این ادعا مطمئن هستید؟
در مورد جریمه هم باید صحبت کنیم. یک گزارشــگر ایرانی-کانادایی 
را می شناســم که اینجا برای یک شــبکه ملی گزارش تهیه می کند. او 
در توئیتر، گزارشی به زبان فارســی در یکی از رسانه های معروف ایران 
مشاهده کرده که ادعا می کند فدراسیون فوتبال ایران به دنبال دریافت 
۱۰میلیون دالر برای جبران خسارت است. من تحقیق کردم و مشاهده 
کردم که ظاهرا ایران به دلیل نقض قرارداد خواستار غرامت شده است. 
هواداران ایرانــی و کانادایی بلیت خریده بودنــد، تکلیف این بلیت ها 

چه می شود؟
در مورد بلیت ها هم مبلغ اصلی به خریداران بازگردانده شده است. با این 
حال برای هواداران کانادایی در نهم ژوئن یک بازی مقابل کوراسائو در 
ونکوور با تخفیفات موردنظر تدارک دیده شده که جبران لغو بازی با تیم 
ملی ایران باشد. بعد از آن بازی، یک دیدار دوستانه دیگر مقابل پاناما 
برای روز یکشنبه برنامه ریزی شــده اما هنوز مشخص نشده که برای 

بلیت ها چه اتفاقی افتاده است. 
بارها گفته شده که مسائل سیاسی نباید روی فوتبال تاثیر بگذارد، به نظر 

شما چقدر کشورهای مختلف به این موضوع پای بند هستند؟
در مورد اینکه این مشکل سیاسی نباید بر فوتبال تاثیری داشته باشد هم 
باید صادقانه بگویم که کانادا هنوز یک کشور فوتبالی نیست و همانطور که 
می دانیم دولت ها به این سطوح در کار تیم های ملی دخالتی نمی کنند. 
مطمئن هستم که شــما و افراد بســیاری از این موضوع آگاه هستید. 
بنابراین فکر می کنم اکثر کشــورها تا به این حد بــه این امور دخالتی 

ندارند به جز در کانادا. 
بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی ایران برای دریافت ویزا در آستانه 

سفر به ترکیه بودند، چرا کانادا در روزهای آخر تصمیم به لغو این بازی 
گرفت؟

فکر می کنم دقیقا همینطور است. ویزاها تایید نشد و بنابراین تیم ملی 
ایران نتوانست وارد کشور کانادا شود و به دلیل فشار دولت بازی لغو شد. 

این دلیل موجب طوالنی شدن این روند هم شد.
این تصمیم چقدر روی تیم ملی کانادا تاثیر گذاشــت؟ این تیم یکی از 

فرصت های بازی دوستانه خود را از دست داد.
این مســئله بر شــرایط تیم ملی کانادا نیز تاثیر زیادی داشــت. چون 
همان طور که مشــاهده کردید، آن ها در برنامه ریــزی برای دیدارهای 
دوستانه خود دچار مشکل شدند و چیزی جز یک بازی دوستانه مقابل 
یک تیم ســطح پایین تر نصیب شان نشــد. بازی با ایران می توانست 
بسیار مفید باشد چون آنها هم مانند کانادا به جام جهانی راه پیدا کرده 
بودند. دلیل دیگری که با مشاهداتم در کانادا متوجه شدم و این بازی 
می توانست به سود تیم باشد، این بود که جمعیت زیادی در کانادا هوادار 
ایران هستند. بنابراین این بازی می توانست آماده سازی خوبی برای 

جام جهانی باشد. 
به نظر شما فیفا در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت؟ آیا کانادا جریمه 

می شود؟

درباره فیفا و این کــه آیا آن ها کانادا را جریمــه می کنند، بعید می دانم 
چنین اتفاقــی بیفتد. اگر قرار به جریمه ای باشــد بــرای جام جهانی 
۲۰۲۶ در نظــر گرفته خواهد شــد. چون قرار اســت تورنتــو و ونکوور 
در جام جهانــی ۲۰۲۶ در چند بازی میزبان باشــند. ونکــوور، میزبان 
یک بازی بــزرگ خواهد بود کــه احتماال در مرحلــه یک چهارم نهایی 
اســت و این اتفاق هم برای این کشــور بسیار ســودمند است. بعد از 
 دخالت دولــت در چنین موضوعی، نمی دانم فیفــا تجدیدنظر خواهد 

کرد یا نه. 
واکنش بازیکنان تیم ملی کانادا و رسانه های کانادایی به این تصمیم 

چه بود؟
بازیکنان کانادا به دلیل فضایی که در داخل کشور وجود دارد، برای انجام 
این بازی احساس راحتی نمی کردند. اما زمانی که نخست وزیر کانادا، 
جاستین ترودو درباره این بازی صحبت کرد، گمانه زنی ها برطرف شد 
اما فکر نمی کنم بازیکنان این بازی را بایکوت کرده باشــند و برای این 
بازی به زمین می رفتند، اما احتماال نگران واکنش های منفی نســبت 
به این اتفاق بودند و بارها این مطلب را بیان کردند.  رســانه ها هم کمی 
غافلگیر شــدند چون تا یک هفته گذشته هم به ما گفته می شد که این 

بازی به  رغم فشار دولت انجام خواهد شد. 
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در سلسله جلسات روان شناسی با محوریت تربیت فرزندان و همچنین روابط 
همسران در باغ نور اصفهان مطرح شد:

قدردان روزمره های زندگی در روابط زناشویی باشیم
سیما فردوسی، روان شناس در اولین برنامه از سلسله نشست های روابط همسران با عنوان »باهمان« 
گفت: در راستای تحکیم روابط زوجین الزم است همسران از روزمرگی های زندگی به روش خالقانه 
تشکر و قدردانی کنند.به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان، سلسله جلسات 
روان شناسی با محوریت تربیت فرزندان و همچنین روابط همسران، روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
هر هفته به مدت 8 جلسه با حضور کارشناسان زبده روان شناسی همراه با برنامه های جانبی شامل 
طنز و موسیقی به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در محل باغ نور برگزار 
می شود.سیما فردوسی در اولین جلسه از نشست باهمان با موضوع اهمیت جایگاه تشکر و قدردانی 
در تقویت روابط همسران، اظهار داشت: ارتباط زناشویی جاده دوطرفه است که به  مراقبت نیازمند دارد 
بنابراین زوجین برای تقویت و استحکام رابطه زناشویی باید اهتمام ورزند تا محیطی مناسب برای رشد 
یکدیگر و فرزندان را فراهم کنند.وی با تاکید بر اهمیت مولفه های بسیاری همچون احترام، محبت، 
انتقال احساس مثبت و شریک بودن در رابطه زناشویی، تصریح کرد: تشکر و قدردانی یکی از وظایف 
مهم زوجین است که موجب تقویت رابطه می شود و سالمت روان را به همراه می آورد که البته آداب 
خاص خود را هم دارد.وی با تاکید بر این نکته که نباید روابط همسران »وظیفه« قلمداد شود، گفت: 
ابراز محبت از طریق قدردانی منجر به افزایش ترشح هورمون های نشاط آور نظیر سروتونین و دوپامین 
می شود که به افزایش میزان رضایت مندی منتج می شود و چنانچه نارضایتی در روابط زوجین افزایش 
یابد، هورمون کورتیزول افزایش می یابد.وی با اشاره به اینکه زوجین در بیان تشکر، خالقیت به خرج 
دهند، افزود: همســران می  توانند به صورت کالمی و غیرکالمی، در ابراز قدردانی خالقانه عمل کنند. 
برای مثال متن تشکر خود را بر روی کاغذی بنویسند و در مکانی بگذارند تا همسر با دیدن آن غافلگیر 
شود.این روان شناس با بیان اینکه همسران نباید منتظر انجام کارهای بزرگ باشند تا از همدیگر تشکر 
کنند، ادامه داد: نگاه و طرز تفکر ما نسبت به تالشی که شریک زندگی انجام می دهد، مهم است و در 
همین راستا باید مراتب سپاس و قدردانی خود را بروز دهیم تا در نهایت به تقویت رابطه همسران یاری 
برسانیم.فردوسی با اشاره به اینکه انسان ها مشتاق شنیدن تشکر و قدردانی هستند، گفت: تقویت 
احساس خوب بین همسران منجر به ارتقای اعتماد به نفس و در نهایت تقویت عزت نفس زوجین 
می شود و عواملی که رابطه زناشویی را از حالت تعادل خارج می کند را کاهش می دهد.به گفته وی، 
تشکر و قدردانی باید به صورت فرهنگ در نهاد خانواده تســری یابد چراکه فرزندان آینه تمام نمای 
روابط زوجین هستند و شکی نیست  فرزندی که در محیطی رشد یابد که شاهد ابراز تشکر و قدردانی 
والدین باشد از سالمت روان بهتری برخوردار خواهد بود.وی با اشاره به اینکه تقویت فرهنگ تشکر و 
سپاس، تاب آوری زوجین را در رابطه افزایش می دهد، بیان کرد: قدردانی از نعمت های خداوند می تواند 
فرد را به سمت تشکر از دیگران سوق دهد چرا که روابط حسنه با همدیگر، اکتسابی است و نیازمند 
فرهنگ سازی خواهد بود.وی با اشاره به اینکه گذشت زمان در روابط همسران، از هیجان ارتباط زوجین 
می کاهد، گفت: همسران باید نسبت به احیای روابط خود در زندگی زناشویی اهتمام ورزند و ابراز تشکر 
و قدردانی باید به صورت صادقانه باشد و تشکر را مترادف با چاپلوسی در نظر نگیرند.این روان شناس 
با تاکید بر اینکه انعطاف پذیری از ویژگی مهم شخصیت سالم است، تصریح کرد: ابراز قدردانی توسط 
زوجین نباید رویه افراط و تفریط به خود بگیرد و همچنین زوجین نباید یک مسیر تکراری را برای ابراز 
سپاسگزاری در پیش بگیرند بلکه باید به نحوه ابراز قدردانی خود نسبت به همسر تنوع به خرج دهند.

فردوسی در ادامه به ویژگی تیپ های شخصیتی روان رنجور و روان پریش اشاره کرد و گفت: مشاوره 
پیش از ازدواج الزام  آور و ضروری بوده و نیاز است که افراد با تیپ شخصیتی خود و دیگری آشنا شوند 

و اگر شایستگی زندگی زناشویی را داشت، نسبت به ازدواج اقدام شود.
وی با اشاره و تاکید به اینکه زندگی زناشویی میدان جنگ نیســت، ادامه داد: اگر یکی از زوجین 
می بیند در قبال وظایف مورد محبت و قدردانی همسر قرار نمی گیرد نباید از اقدامات تالفی جویانه 

استفاده کند.

بــه میمنــت ســالروز والدت حضــرت  فرزانه افسرطه 
معصومه)س( و دهه کرامت، کاروان بزرگ 
دختران اصفهانی با شعار »در مسیر خواهر خورشید« از میدان الله به سمت 
حرم خواهر امام رضا)ع( همراه با گلباران حرم و نقاره زنی، راهپیمایی کردند. 
مســئول کمیته فرهنگی قرارگاه اجتماعی شهید سلیمانی در حاشیه این 
مراسم به خبرنگاران گفت:این برنامه با حضور پرشور هزاران نفر از بانوان 
منطقه 14 شــهرداری اصفهان برگزار می شــود که در نتیجه مشــارکت و 
همکاری مسئوالن فرهنگی منطقه ازجمله کانون های فرهنگی و مساجد، 
بسیج خواهران، شهرداری و خادمان آستان حرم حضرت زینب )س( با 

شعار در مسیر خواهر خورشید شکل گرفته است. 
علی جمشــیدبیک،  افزود: در این برنامه از مدارس منطقه، پایگاه های 
بسیج خواهران و دیگر گروه های مردم نهاد و تشکل ها دعوت شده تا با 
حضور خود نقش آفرینی کنند.دبیرکانون های فرهنگی منطقه 14، هدف 
از برگزاری این مراسم را تقدیر از بانوان محجبه و انجام رزمایشی با حضور 
بانوان به نشــانه تعهد و پای بندی به آرمان های انقالب اسالمی و شهدا و 
عقاید دینی عنوان کرد و گفت: در طول مسیر، برپایی موکب ها توسط مردم 
و استقبال از حضور خادمان آستان قدس در اصفهان همراه با تشییع شهید 
واالمقام، جانباز 70درصد بود که بعد از سال ها تحمل درد، به شهادت رسید 

و این اتفاق، خاطره دفاع مقدس را برای ما زنده کرد.
وی، تشــکیل قرارگاه اجتماعی شهید ســلیمانی را در نتیجه تعامل و هم 
افزایی مسئوالن اجرای منطقه که شامل شهرداری، تشکل های مردم نهاد، 

اوقاف و کانون های مساجد و اهالی منطقه عنوان کرد تا در مناسبت های 
فرهنگی و مذهبی به طور هماهنگ عمل کنند.

در ادامه، حجت االسالم محسن صادق زاده، مدیر حرم حضر زینب)س( 
با گرامیداشــت دهه کرامت و میالد حضرت معصومــه)س(، از برگزاری 
برنامه هایی توسط بقاع شــاخص در دهه کرامت خبر داد و گفت: آستان 
قدس و حرم حضرت معصومه)س( قطب های چهارم و پنجم زیارت اهل 
بیت)ع( شناخته می شوند و برنامه های متعددی برای بزرگداشت آنها 
در دهه کرامت برگزار می شود. صادق زاده، شعار دهه کرامت را »اصفهان با 
حرمش، صحن و صحرای مشهد است«، عنوان کرد و گفت: چون حضرت 
زینب)س( خواهر امام رضا)ع( هســتند، حرم ایشــان نیز یادآور بارگاه 
حضرت است و براین اساس، 13 رســته فعالیت با الگوبرداری از آستان 

قدس در حرم حضرت زینب)س( اجرا می شود. 
وی در بیان برنامه های شاخص توضیح داد: اجتماع عظیم بانوان منطقه 14 
با مشارکت شهرداری، هیئات، مساجد و کانون ها با حضور بیش از 100نفر از 
خادمان آستان قدس که از مشهد به اصفهان آمده اند و خادمان بانو که در 
حرم حضرت زینب)س( هستند، سخنرانی حجت االسالم کشاورز، سرود، 
مراسم گلباران در روز هشــتم ذی القعده و دیگر برنامه های متنوع برگزار 
می شود. همچنین، خدمت رسانی کریمانه و برپایی میزهای خدمت برای 
زائران در زمینه پایش سالمت، خدمات مشاوره، بینایی سنجی و برپایی 
جشن و سخنرانی در مساجد شــاخص اصفهان، توزیع روزانه 400 پرس 

غذای گرم ویژه نیازمندان ازجمله فعالیت ها در این ایام است.

گزارش

  به مناسبت سالروز والدت حضرت معصومه)س( و دهه کرامت صورت گرفت؛

راهپیمایی کاروان بزرگ دختران اصفهانی 

مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکــه اصفهان به عنوان 
اولین کالن شهر کشــور، اقدام به نصب پالک های 
پستی هوشــمند کرده اســت، گفت: کیو آر کدهای 
پســتی، حاوی اطالعات کدهای پستی واحدهای 
مســکونی، تجاری و اداری با قابلیت به روزرســانی 
است.ســید حمیدرضــا ابطحی با اشــاره به نصب 
پالک های پستی هوشمند در اصفهان به عنوان اولین 
کالن شهر کشور، اظهار کرد: با این اقدام امالک شهر 
پس از ۲0 سال شاهد پالک های جدید می شود.وی 
افزود: پالک های دارای کیو آر کد در مناطق هشــت 
و 10 شهرداری اصفهان نصب شــده است و قرارداد 
اجرای این پالک ها در منطقه 1۲ شهرداری نیز در حال 
امضاست و بر اســاس اولویت بندی در سایر مناطق 
نیز نصب خواهد شد.مدیرعامل ســازمان فناوری 

اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
برای نصــب پالک های جدید باید صحت ســنجی 
اطالعات انجام شود، خاطر نشان کرد: امروزه استفاده 
از اطالعات مکانــی و ســرویس های مکان مبنا در 
فعالیت های شــهری و ارائه خدمات به شهروندان 
به طور چشــمگیری رو به افزایش اســت و بخش 
عمده ای از فعالیت ها و خدمات شهر وابسته به وجود 
و به کارگیری اطالعات مکانی و توصیفی پالک های 
پستی ساختمان هاست.وی اضافه کرد: با همکاری 
معاونت های برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و 
خدمات شهری، سازمان زیباسازی، شهرداری های 
مناطق پانزده گانه و اداره کل پست استان اصفهان، 
عملیات برداشــت و به روزرســانی بانک اطالعات 
کدهای پســتی در محــل، همراه با تولیــد و نصب 
پالک های آبی و پســتی در تمام مناطق شهرداری 
انجام خواهد شد.ابطحی با اشاره به مزایای استفاده 
از پالک های هوشمند پســتی، تصریح کرد: کاهش 

هزینه های اجرایی، آنالین بودن و قابلیت به روزرسانی 
اطالعات پالک، قابلیــت خوانش کیــو آر کد روی 
پالک از فاصله یک ونیم متری، استفاده در خدمات 
اورژانسی و حوادث و قابلیت نمایش موقعیت مکانی 

ملک روی نقشه از جمله این مزایا به شمار می رود.
وی افزود: پیش بینی قابلیت ارسال موقعیت مکانی 
دقیق با اســکن کیو آر کد منــدرج روی پالک های 
پستی به سامانه های مکان مبنا از جمله فروشندگان 
کاال و خدمات و تاکسی های اینترنتی و پیش بینی 
قابلیت استفاده در تمام سامانه هایی که به نحوی از 
طریق موقعیت های مکانی در حال سرویس دهی به 
شهروندان است، از دیگر مزایای پالک های هوشمند 
جدید است.مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شهرداری اصفهان افزود: کیو آر کدهای 
پســتی، حاوی اطالعات کدهای پستی واحدهای 
مســکونی، تجاری و اداری با قابلیت به روزرســانی 

است.

مدیرعامل سازمان فاوا خبر داد:

 اصفهان؛ اولین کالن شهر ایران در نصب پالک های
 پستی هوشمند

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبرداد:

آغاز تحول در باغ پرندگان اصفهان
مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: با هماهنگی های انجام شده و سیر مراحل قانونی و پروتکل های بهداشتی مربوطه، چهار توکان سبز به جمع حدود 110 گونه پرنده موجود در 
باغ پرندگان ناژوان اصفهان اضافه شدند.مهدی قائلی با اشاره به وجود بیش از دو هزار پرنده در باغ پرندگان، اظهار کرد: یک گونه از پرندگان جذاب موجود باغ، خانواده توکان ها 
هستند که پرندگان استوایی و بومی جنگل های نواحی پست شمال شرق آفریقا و شمال شرق رودخانه آمازون هستند.وی با بیان اینکه فرآیندهای قانونی و بهداشتی الزم 
برای جلوگیری از هر گونه بیماری به باغ پرندگان انجام شده است، افزود: طول بدن توکان سبز به طور متوسط 30-40 سانتی متر و وزن تقریبی آن 110-1۶0 گرم است.مدیر طرح 
ساماندهی ناژوان ادامه داد: توکان سبز به عنوان کوچک ترین اعضای خانواده توکان ها معرفی شده است که شباهت زیادی به پرندگان راسته شاخه نشینان دارد.وی ادامه داد: 
با توجه به شرایط خاص نگهداری، زیست و تغذیه پرندگان استوایی، توکان ها نیز پس از انجام آزمایش های الزم و سپری کردن مدت قرنطینه، به محل نگهداری سایر توکان ها 
در باغ پرندگان منتقل شدند.قائلی گفت: مجموعه باغ پرندگان با بهره گیری از ظرفیت علمی کارشناسان، مشاوران و پزشکان معتمد سازمان دامپزشکی، با میزبانی از بیش از 
دو هزار پرنده از ۲7 خانواده و با ایجاد شرایط طبیعی برای زیست پرندگان، به عنوان یکی از قطب های گردشگری اصفهان تعریف شده است.وی افزود: طرح های مختلفی برای 
ایجاد ظرفیت های جدید تفریحی و گردشگری در ناژوان به خصوص در باغ پرندگان پیش بینی شده است که تا پایان امسال شاهد به نتیجه رسیدن بعضی از آنها خواهیم بود..

تجلیل از دختران خانواده شهید در منطقه 13
مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان گفت: در آستانه دهه کرامت و به مناسبت میالد حضرت معصومه )س( از دختران خانواده های شهدای منطقه در فرهنگسراهای وحید و 
دستگرد تجلیل شد.جواد کشانی با اشاره به برگزاری ویژه برنامه »معصومانه«، اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن دهه کرامت و به مناسبت میالد حضرت معصومه )س( برای 
دیدار با خانواده شهدا به منزل شهید مدافع امنیت، زنده نام حسن مجیدی رفتیم و با تبریک روز دختر از دختر 10 ساله این شهید گران قدر تجلیل کردیم.وی با اشاره به تجلیل 
دختران خانواده های شهدای منطقه در فرهنگسراهای وحید و دستگرد، ادامه داد: در این دیدار فرمانده حوزه 3 بسیج خاطرات خود را از همراه بودن با شهید در جبهه های 
نبرد روایت کرد و از تعهد شهید به خدمتگزاری نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران سخن گفت.مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان ضمن ابراز خرسندی از اینکه حضور شهدا 
در منطقه مایه مباهات و برکت است، تصریح کرد: شهیدان گران قدر ولی نعمتان ما در شهرداری هستند،بنابراین از رهنمودهای خانواده های شهدا استقبال می کنیم و تالش 

خواهیم کرد به عنوان خدمتگزاران در شهرداری همراه خانواده های شهدا در محله ها انجام وظیفه کنیم.
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
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با مسئولان

؟؟
 ؟

س:
عک

فقدان سند مالکیت
3/98 نظر به اینکه ســه دانگ مشاع از ششــدانگ ســند مالکیت  شماره پالک  
4999/26435 اصلــی واقــع در بخش 5 اصفهان به شــماره چاپی ســند برگی 
103946ســری 98/و و شــماره دفتر الکترونیکــی 139920302024024074 
بنام خانم لیال محمد علیزاده ســامانی  ســابقه ثبت و صدور ســند مالکیت دارد و 
به موجب سند شــماره 74341 مورخ 1399/10/25  و ســند شماره 74913مورخ 
1400/17/01 دفترخانه 79 اصفهان بانضمام ســه دانگ دیگر در رهن بانک ملی 
شعبه کلیشاد و سودرجان می باشد ســپس مالک مذکور با ارائه درخواست شماره  
1401/003230مورخ 1401/02/06 بانضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شــماره یکتا 140102150372000078 و رمز تصدیق  803703 
مورخ  1401/02/06 به گواهی دفترخانه اســناد رسمی 426 اصفهان رسیده است  
مدعی است که سند مالکیتش مفقود  و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را  نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی  می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود میباشد  از تاریخ انتشار 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 صورتجلسه و اصل سند مالکیت به  ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت  یا  سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد . م الف: 1319105 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه 

ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

3/99 شماره نامه: 140185602024002475 - 1401/03/11 نظر به اینکه سند 
مالکیت دفترچه ای چهاردانگ مشاع از ششدانگ  شماره پالک  1364/37 واقع در 

بخش 5 اصفهان به شماره صفحه 599 دفتر 366 امالک به شماره ثبت 50020 و 
شماره چاپی ســند دفترچه 721455 بنام بتول فرهنگ شهرکی ثبت و صادر شده  
سپس به موجب ســند انتقال شــماره 346391 مورخ 1335/04/17 دفترخانه 21 
اصفهان به  آقای قربانعلی بهزادفر انتقال گردید سپس مالک مذکور با ارائه درخواست  
1401/007320مورخ 1401/03/09 بانضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شماره یکتا 140102150332000065 و رمز تصدیق  75218 مورخ  
1401/03/09 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 103 اصفهان رسیده است  مدعی 
است که سند مالکیتش به علت نامعلوم مفقود  و درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
را  نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی  می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود میباشد  از تاریخ انتشار 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 صورتجلسه و اصل سند مالکیت به  ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت  یا  سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد . م الف: 1329785 مهدي شبان سرپرست واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

3/100 شماره نامه: 140185602024002476 - 1401/03/11 نظر به اینکه سند 
مالکیت دفترچه ای دو دانگ مشاع از ششدانگ  شــماره پالک  1364/37 واقع در 
بخش 5 اصفهان به شماره صفحه 278 دفتر 368 امالک به شماره ثبت 50366 و 
شماره چاپی سند دفترچه 875167  بنام آقای سیف اله صادق عطاآبادی ثبت و صادر 
شده  سپس به موجب سند انتقال مع الواسطه به شماره 346391 مورخ 1335/04/17 
دفترخانه 21 اصفهان به  آقای قربانعلی بهزادفر انتقال گردید سپس مالک مذکور با 

ارائه درخواست  1401/006964مورخ 1401/03/07 بانضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره یکتا 140102150332000059 و رمز تصدیق  
818167 مورخ  1401/03/07 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 103 اصفهان رسیده 
است  مدعی اســت که ســند مالکیتش به علت نامعلوم مفقود  و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت را  نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی  می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود میباشد  از 
تاریخ انتشار 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 صورتجلسه و 
اصل سند مالکیت به  ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت  یا  سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد . م الف: 1329774

 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

3/101 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب عمارت پالک ثبتی 0 فرعی از 382  
اصلی واقع در  بخش 1 ثبت خوانسار به نام آقای احمد توکلی فرزند رسول  در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز دو شنبه مورخ 1401/04/13 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 ســاعت 
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: 1401/03/16 م الف: 1328891 حبیب اکبري رئیس ثبت اسناد 

و امالک خوانسار

تحدید حدود اختصاصی
3/102 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین پــالک ثبتی 979 فرعی 
از 18  اصلی واقع در  بخش 4 ثبت خوانســار به نام علی دشــتی فرزند حسن در 
جریان ثبت اســت و عملیــات تحدید حدود قانونــی آن به عمل نیامده اســت. 
اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبــق تقاضای نامبرده 
تحدید حــدود پالک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 1401/04/07 ســاعت 9 
صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لــذا به موجب ایــن آگهی به کلیه 
مجاورین اخطــار می گردد کــه در روز و ســاعت مقرر در این آگهــی در محل 
حضور یابنــد و اعتراضات مالکیــن یا مجاوریــن مطابق مــاده 20 قانون ثبت 
 از تاریــخ تنظیم صــورت مجلس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.
 تاریخ انتشــار: 1401/03/16 م الف: 1323357 حبیب اکبري رئیس ثبت 

اسناد و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

3/103 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه باغ پــالک ثبتی 460 فرعی از 
9  اصلی واقع در  بخش 3 ثبت خوانســار به نام آقای مرتضی شــهریاری فرزند 
حیدر در جریان ثبت اســت و عملیــات تحدید حدود قانونی آن بــه عمل نیامده 
اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبــت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1401/04/13 ســاعت 
9 صبــح در محل شــروع و به عمــل خواهد آمد، لــذا به موجب ایــن آگهی به 
کلیه مجاورین اخطــار می گردد کــه در روز و ســاعت مقرر در ایــن آگهی در 
محل حضــور یابند و اعتراضــات مالکین یــا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون 
 ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار: 1401/03/16 م الف: 1327512 حبیــب اکبري رئیس ثبت 

اسناد و امالک خوانسار

رییس شورای اسالمی استان:

منابع مالی شهرداری نباید وابسته به 
دولت باشد

رییس شورای اسالمی اســتان اصفهان گفت: تجمیع عوارض 
شــهرداری و واریز آن به حســاب دولت باعث شــده دســت 
شهرداری ها از آنچه حق خودشــان است کوتاه شود؛ این منابع 
باید وابسته به قانون باشــد و مستقیما به حساب شهرداری ها 
واریز شــود.محمدجواد توحیدی راد، رییس شــورای اسالمی 
استان اصفهان در اجالس شورای اسالمی اســتان اظهار کرد: 
ارتباط شورای اســتان و معاونت عمرانی استانداری از یک سو 
تقویت، بهبود کیفیت و افزایش عدالت طرح های عمرانی را به 
همراه دارد؛ از طرف دیگر قانونگذار در بندهای یک و چهار از شرح 
وظایف شورای استان ارائه راهکارهای الزم به منظور رفع تبعیض 
و توزیع عادالنه امکانات و جلب همــکاری در تهیه برنامه های 
عمرانی اســتان و همچنین همکاری با شــورای برنامه ریزی و 
توسعه اســتان در نظارت بر حســن اجرای طرح های عمرانی 
اســتانی و ملی در محدوده اســتان را از وظایف شورای استان 
می داند.وی ادامه داد: از ســوی دیگر توســعه ارتباط دوسویه 
شورای اســتان و معاونت عمرانی، به تقویت شوراها که بزرگ 
ترین نهاد قانون گــذاری و نظارتی محلی و مردمی هســتند، 
منجر خواهد شد؛ تقویت شــوراها چه از منظر فنی، تخصصی، 
تشکیالتی، آموزشی اداری و یا مالی مستقیما به بهبود کیفیت 

زندگی و افزایش سطح رضایت شهروندان منتج می شود. 
توحیدی راد اضافه کرد: همچنین بر اساس بند 3 از شرح وظایف 
شــورای اســتان ایجاد ارتباط و هماهنگی الزم میان شوراهای 
شهرستان و حل و فصل اختالفات شــوراهای سطح استان از 
وظایف شورای اســتان است و از آنجایی که رســیدگی به امور 
شوراها نیز در وزارت کشور زیر نظر معاون عمرانی این وزارتخانه 
و به دنبال آن معاونت عمرانی استانداری هاست، تعامل بیشتر 
شــورای اســتان و حوزه معاونت عمرانی می تواند در افزایش 
هماهنگی میان شوراها و حل و فصل مسائل شوراها تاثیرگذار 
باشد؛ بنابراین از دو منظر عمرانی و تقویت شوراها همکاری های 
دوجانبه موثر است.توحیدی راد اضافه کرد: می توانم با احتیاط 
بگویم شهرداری ها رو به ورشکستگی هستند و اگر فکری برای 
آن ها نشــود عمال تعطیل خواهند شــد؛ در قانون بودجه سال 
13۶3 کشور، دولت مکلف شده اســت که منابع درآمد پایدار 
شهرداری ها را مشخص کند و ظرف مدت ۶ ماه این کار را انجام 
دهد؛ امروز که 33 سال از آن مصوبه می گذرد، هنوز کاری انجام 

نشده است.
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مدیر انرژی و ســیاالت فوالد مبارکه گفت: مصرف انرژی برای تولید یک تن 
فوالد در این شرکت فاصله چندانی با استانداردهای جهانی انرژی ندارد.

سید امیر طباطبائیان در خصوص اقدامات فوالد مبارکه در راستای بهینه سازی 
مصرف انرژی اظهار کرد: در راستای تحقق سیاست های کشور در زمینه کاهش 
مصرف انرژی، کمیته عالی انرژی به ریاست معاون بهره برداری این شرکت در 
سال 1377 و ابتدای راه اندازی فوالد مبارکه راه اندازی شد.وی افزود: در این 
کمیته چند سیاست کالن ازجمله سیاست گذاری برای تامین مستمر و پیوسته 
انرژی درحال حاضر و آینده شــرکت، بهینه سازی سیســتم ها و فرآیندهای 
تولید در راســتای کاهش هزینه های محصوالت و سیاســت گذاری در زمینه 
استانداردسازی مدیریت انرژی در دستور کار قرار گرفت.مدیر انرژی و سیاالت 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در این زمینه با استفاده از توانمندی شرکت های 
دانش بنیان و شرکت های مشاور انرژی، فرآیندها و مواردی را که قابلیت بهبود 
داشته اند شناسایی و برای کاهش مصرف انرژی آنها برنامه ریزی کرده ایم و به 
این نتیجه رسیده ایم که از توانمندســازی نیروی انسانی برای کاهش مصرف 
انرژی استفاده کنیم.طباطبائیان با اشاره به انعقاد تفاهم نامه هایی برای تامین 
مستمر انرژی با شرکت های دانش بنیان تصریح کرد: فوالد مبارکه در تابستان 
برای تامین برق و در زمســتان برای تامین گاز با توجه به افزایش مصرف در 

بخش خانگی دچار محدودیت هایی می شود.
وی اذعان داشت: اخیرا شرکت فوالد مبارکه تفاهم نامه ای با شرکت ملی گاز 
ایران منعقد کرده که طی آن با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، گاز 
ال ان جی )LNG( تولید و ذخیره ســازی شــود تا بتوانیم از این ظرفیت برای 

جبران محدودیت گاز فوالد مبارکه در زمستان بهره مند شویم.
مدیر انرژی و ســیاالت شــرکت فوالد مبارکه تاکید کرد: چندین سال است 
که در دنیا از این روش برای فصول ســرد ســال اســتفاده شــده و زمانی که 
محدودیت مصرف انرژی برای تولید فوالد وجود دارد، می توان با گرم کردن آن، 

محدودیت های گاز اعمال شده را جبران کرد.
وی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان با بومی سازی این تکنولوژی با فوالد 
مبارکه همکاری خواهند داشــت، بیان کرد: در صورت تحقــق این امر، کمک 
قابل توجهی به صنعت نفت و گاز کشــور و همچنین صنایع بزرگی مانند فوالد 
مبارکه خواهد شــد. قرار است انتقال تکنولوژی در شــرکت های دانش بنیان 

انجام شود و در مراحل بعدی این تکنولوژی برای صنایع بزرگ تر توسعه یابد.
طباطبائیان با بیان اینکه مدت زمان تفاهم نامه منعقدشده با شرکت ملی گاز 
ایران 2 سال است، عنوان کرد: امکان تمدید این تفاهم نامه نیز وجود دارد.وی 
تصریح کرد: برای تولید یک تن فوالد استانداردهای جهانی متفاوت بوده و بین 

25 تا 32 گیگاژول برآورد شده است. درحال حاضر مصرف انرژی برای تولید 
یک تن فوالد در شــرکت فوالد مبارکه فاصله چندانی با استانداردهای جهانی 
انرژی ندارد.طباطبائیان با اشاره به تاثیر کاهش تخصیص انرژی به فوالد مبارکه 
در فصل های تابستان و زمستان بیان کرد: اعمال محدودیت های انرژی به فوالد 
مبارکه منجر به از دست رفتن بخش قابل توجهی از تولید در این شرکت خواهد 
شد و در صورت کاهش تولید این شرکت، تولید صنایع پایین دستی نیز کاهش 

می یابد و به بازار نیز لطمه وارد می شود.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه برای جبران محدودیت های انرژی، پروژه های 
بهینه سازی را در دستور کار خود قرار داده، ابرازکرد: در این زمینه اجرای پروژه 
بازیابی حرارت از دود توربین گاز فوالد از ســال ۹۹ آغاز شده و درحال حاضر در 

مدار تولید است.
مدیر انرژی و ســیاالت فوالد مبارکه ادامه داد: در این پروژه از دود، بخار تولید 
می شــود و با این بخار به میزان 40 مگاوات برق تولید خواهد شد. این روش 
ازنظر زیست محیطی با توجه به جلوگیری از انتشار 160 هزار تن گاز گلخانه ای 
در هر سال، بسیار مناسب اســت، چراکه منجر به کاهش 20 درصدی مصرف 
انرژی در نیروگاه شــده و راندمان نیروگاه را نیز 6 درصد افزایش می دهد.  با 
 بهینه سازی بیشــتر در مصرف انرژی، تولید را افزایش و نرخ کاالها را کاهش 

خواهیم داد.
باطبائیان با اشاره به کاهش 10 درصدی مصرف انرژی در پلنت جدید اکسیژن 
فوالد مبارکه نسبت به پلنت های قدیمی این شرکت یادآور شد: درحال حاضر 
عملیات کاهش فشار گاز در فوالد مبارکه به صورت سنتی و توسط رگالتورهای 
مخصوص انجام می شــود، اما در نظر داریم این فرآیند را توسط توربین های 
انبساطی و با استفاده از تکنولوژی جدید انجام دهیم. در این فرآیند می توانیم 
15 مگاوات انــرژی الکتریکــی تولید کنیم کــه شــرکت های دانش بنیان و 

پیمانکاری در حال اجرای این پروژه هستند.
مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه در خصوص استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر در فوالد مبارکه افزود: رســالت فوالد مبارکه تولید فوالد اســت و 
مسئولیتی برای تامین برق و گاز کشور ندارد، اما با توجه به شرایط فعلی به یاری 
وزارت نیرو شتافته و تفاهم نامه ای مشترک با وزارت صمت و نیرو منعقد کرده 
تا با سرمایه گذاری های موثر، در تامین انرژی موردنیاز صنایع کشور مشارکت 
کند. وی ابرازکرد: قرار است صنایع بزرگ کشور با سرمایه گذاری های کالن، به 
میزان 10 هزار مگاوات انرژی الکتریکی به ظرفیت کشــور اضافه کنند که سهم 
فوالد مبارکه در این زمینه 1500 مگاوات خواهد بود. از این میزان هزار مگاوات 

آن در نیروگاه حرارتی با راندمان 5۹ درصد تولید می شود.

برای اولین بار پیشرفته ترین فلومتر آلتراسونیک با سایز 12 اینچ در ایستگاه 
نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اصفهان، سرپرست این شرکت 
بیان داشت: این فلومتر با داشتن آخرین تکنولوژی روز دنیا به عنوان اولین 
کنتور آلتراسونیک  با اخذ گواهینامه HPC، از بزرگ ترین مرکز کالیبراسیون 
اروپا EUROLOOP در ایستگاه نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان نصب و راه 

اندازی شده است.
از ویژگی های بارز این تجهیز طول لوله مورد نیاز باال دست فلومتر است که با 
طول مستقیم فاصله باالدست 5 برابر قطر فلومتر، بدون داشتن  تجهیزات 
Flow conditioner ، عملکرد کنتور  را در محدوده کالس دقت 0.5 درصد 

حفظ خواهد کرد.
عسکری، به موضوع آسیب پذیری نسل های قبلی فلومترهای آلتراسونیک 
در زمان قطع برق ایستگاه اشاره کرد و گفت: در صورت قطع برق در سیستم 
اندازه گیری ایستگاه، این مدل فلومتر تا 3 هفته بدون نیاز به برق خارجی، 

به کار خود ادامه داده و صحت عملکرد خود را با دقت الزم حفظ می کند.

وی افزود: ایــن فلومتــر از مجموعه قــرارداد نیابتی 118 دســتگاه کنتور 
آلتراسونیک شــرکت ملی گاز ایران اســت که توسط شــرکت گاز اصفهان 
خریداری شده و تا پایان ســال جاری، 140 دســتگاه آن در ایستگاه های 
حساس شهری و فوق عمده کشــور تحویل، نصب و راه اندازی خواهد شد 
و با توجه بــه کالس دقت در نظرگرفته شــده در این قــرارداد ارتقای دقت 
سیستم اندازه گیری در ایســتگاه های گاز، تراز گاز را به میزان قابل توجهی 

بهیود خواهد داد.
سرپرست شرکت گاز اســتان اصفهان،تصریح کرد: با توجه به وجود صنایع 
بزرگ پاالیشــی، نیروگاهی و فوالد در این اســتان، این شرکت به موضوع 
بهبود صحت عملکرد سیســتم های انــدازه گیری اهتمام ویژه داشــته و 
در حال حاضر شــرکت گاز اســتان اصفهان بزرگ ترین مجموعه سیستم 
های انــدازه گیری پیشــرفته مطابق بــا جدیدترین تکنولــوژی روز دنیا را 
دارد و خوشــبختانه بیش از 80 درصد حجــم گاز دریافتی از مبادی ورودی 
 خطوط انتقال گاز به اســتان اصفهان با تجهیزات پیشــرفته آلتراســونیک

 اندازه گیری می شود.

سعید ذاکر اصفهانی در چهل و هفتمین جلسه شــورای اسالمی شهر گز با 
کسب اکثریت آرا کلید دار شهر گز برخوار شد.

رحیم علی عباسی از انتخاب شــهردار شــهر گز پس از کش و قوس های 
فــراوان خبــر داد و اظهار کرد: اعضای ششــمین دوره شــورای اســالمی 
شــهر گز در اجرای تبصره یک ماده 71 وظایف شــورای اســالمی شــهر و 
در واپســین مهلت قانونی خود پس از بررســی گزینه های متعدد ســعید 
ذاکر اصفهانی را به عنوان شــهردار شــهر گــز برخوار انتخــاب و از زحمات 
 و خدمات ارزنده غالمی شــهردار ســابق و براتی سرپرســت شــهرداری 

قدردانی کردند.
رییس شورای اسالمی شهر گز برخوار افزود: چهل و هفتمین جلسه پارلمان 
شهری گز برخوار با موضوع انتخاب شهردار با حضور همه اعضا تشکیل و پس 

از تبادل نظر و بررسی نهایی سعید ذاکر اصفهانی موفق شد با کسب اکثریت 
آرا )سه پنجم آرا( کلید دار شهر گز برخوار شود.

وی با اشاره به ســوابق کاری ســعید ذاکر اصفهانی خاطرنشان کرد: مدیر 
کل دفتر امور شهری و شوراهای اســتانداری اصفهان، مدیر عامل سازمان 
همیاری شــهرداری های اســتان اصفهان، معاون اداری مالی شهرداری 
مبارکه، مدیر عامل ســازمان اتوبوس رانی شــهرداری)مبارکه، نجف آباد ، 
خمینی شهر(، معاون اداری مالی ســازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان، 
مشاور استاندار و سرپرست اداره حراست استانداری اصفهان، معاون فنی، 
اجرایی سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان، مدیر پایانه صفه، سازمان 
پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان بخشی از سابقه مدیریتی شهردار 

منتخب گز برخوار است.

مسکن یکی از نیازهای اساسی هر خانواری است که هم بر روی شرایط اقتصادی 
و هم بر شرایط روانی حاکم در یک خانواده اثرگذار است و در کنار همه مزایایی که 
می تواند داشته باشد، بر مسئله جمعیت که از ارکان قدرت و حیات هر جامعه ای 

است و این روزها بسیار مباحث و نگرانی های آن به گوش می رسد، اثرگذار است.
یکی از اقدامات مهم بعد از انقالب در جهت تامین مسکن مردم، طرح مسکن مهر 
بود که در دولت نهم و دهم مطرح و پیگیری شد و متاسفانه این طرح خوب نیز در 
دولت حسن روحانی توسط کارگزاران اصالح طلب کشور بدون توجه به شرایط مردم 
و به ویژه ثبت نام شدگان در این طرح به زمین زده شد و بعد از خسارات فراوان به 

مردم، تحویل متقاضیان داده شد.
در دولت روحانی عدم توجه به مسئله مسکن کار را برای مردم سخت کرد؛ سرانجام 
در واپسین ماه های کار دولت روحانی طرح نهضت مسکن ملی مطرح شد؛ اما نه 
برنامه ریزی برای آن وجود داشــت و نه عزم جدی برای انجام آن در دولت دیده 
می شد و سرانجام راه نیز به جایی نبرده و حتی برخی از متقاضیان با وجود آورده، 

مسکنی را دریافت نکردند.
با روی کار آمدن دولت مردمی سیدابراهیم رییسی، از همان روزهای آغازین دولت 
طرح نهضت ملی مســکن رقم خورد و ثبت نام متقاضیان برای دریافت مسکن 

دولتی با حداقل سپرده آغاز شد. اکنون چند ماهی از این ثبت نام می گذرد.
علیرضا قاری قرآن، مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان  درباره وضعیت طرح 
مسکن ملی در اصفهان گفت و گویی با »صاحب نیوز« انجام داده که در ادامه می 

خوانید:
تعداد ثبت نام متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان اصفهان چند نفر بودند؟

در کل استان تاکنون 420 هزار نفر برای این خانه ها ثبت نام کردند.
مراحلی که باید طی شود تا تحویل واحدها به متقاضیان انجام گیرد به چه صورت 

است؟
متقاضیان پس از ثبت نام در سامانه احراز در انتظار تایید نهایی شرایط متقاضی 
می مانند. سپس مرحله افتتاح حساب و واریز سهم آورده اعالمی توسط متولی 
ســاخت خواهد بود. پس از این مرحله تخصیص پروژه ضورت خواهد گرفت و 

عملیات اجرایی پروژه آغاز خواهد شــد و پس از تکمیــل واحدها به متقاضیان 
تحویل داده می شوند.

چرا پس از گذشت چندین ماه از ثبت نام هنوز هیچ تغییری در وضیعت متقاضیان 
صورت نگرفته و پیامک اطالع رسانی ارسال نشده است؟

متقاضیان ثبت نامی مراحل اول تا پنجم )فاز 1 الی 5( پیامک دریافت و از مرحله 
پاالیش عبور کرده و تعیین تکلیف شــده اند ومتقاضیان ثبت نامی مرحله 6 هم 
اکنون در حال دریافت پیامک از متولی ســاخت و مراجعه به دفاتر پیشخوان و 

تکمیل پرونده هستند.
روند پیشرفت کار احداث مسکن های دولتی ثبت نام شده در نقاط مختلف استان 

چه میزان بوده است؟
پروژه های طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن در نقاط مختلف استان در مراحل 
مختلف پیشرفت شامل تامین زمین، فنداسیون، اسکلت و سقف و سفت کاری 

هستند و به طور متوسط پیشرفت استان تاکنون در این طرح ها 17 درصد است.
آیا آسیب شناسی برای این طرح صورت گرفته است که مشکالتی که برای مسکن 

مهر در برخی از شهرها به وجود آمد، دامنگیر این طرح نباشد؟
بله، پروژه های نهضت ملی مسکن متقاضی محور بوده و با تعیین و تایید متقاضیان 
پروژه ها شروع می شــوند همچنین مباحث خدمات زیربنایی و روبنایی در این 
طرح ها مدنظر قرار گرفته و به دســتگاه های ذی ربط جهت پیش بینی اعتبارات 

الزم ابالغ شده و در جانمایی پروژه ها، پیش بینی های الزم انجام شده است.
زمان بندی تحویل خانه های ثبت نام شده چگونه است؟

پروژه های نهضت ملی مسکن از محل آورده متقاضیان و تسهیالت بانکی احداث 
می شــوند بنابراین در صورت واریز به موقع آورده توســط متقاضیان بر اساس 
برنامه زمان بندی )منــدرج در قراردادهای منعقده( مدت ســاخت پروژه ها دو 

سال هستند.
آیا امکان ثبت نام سری جدید متقاضیان در این طرح فراهم شده است؟

– با توجه به اینکه سامانه متمرکز و به صورت کشوری باز می شود؛ در صورت اعالم 
ثبت نام جدید توسط وزارت متبوع، ثبت نام جدید انجام خواهد شد.

بهره برداری از پیشرفته ترین و نخستین فلومتر آلتراسونیک با کالس دقت 
0.5 در سطح شرکت ملی گاز ایران

مصرف انرژی فوالد مبارکه همگام با استانداردهای جهانی

شهردار جدید شهر گز برخوار انتخاب شد

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان  :

 واحدهای مسکونی ثبت نامی طرح نهضت ملی مسکن دو ساله 
تحویل داده می شود

منبع : ایرنامنبع : ایرنا
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