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قیمت: 3000 تومان

خوراکی ها، رکوددار گرانی در سال گذشته بوده است؛ 

سبقت تورم در اصفهان

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش:
 شهید صیاد شیرازی 

منادی وحدت نیروهای 
مسلح بود

یک چهارم انرژی 
خورشیدی استان در 
کاشان تولید می شود

رییس اتحادیه برنج و خشکبار اصفهان:

 قیمت برنج ایرانی 50 
تا ۹0 هزارتومان است

رییس انجمن جایگاه داران استان:

درآمد جایگاه داران 
سوخت به یک سوم 
کاهش یافته است

نیوز
ب 

صاح
س: 

عک

مدیردفتر مدیریت مصرف 
شرکت توزیع برق اصفهان:

رهاسازی آب به 
نام تاالب، به کام 

دیگران

ورود به دشت الله های گریان در چهارمحال و بختیاری 
همچنان ممنوع است؛

الله های واژگون در سومین سال 
دوری از گردشگران

تنها یک سوم افراد واجد 
 شرایط، واکسن دوز سوم را 
در اصفهان دریافت کرده اند؛

بی اعتنایی در 
دور سوم!
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سم پاشی درختان اصفهان، 
بالی جان زنبورها

ثبت نام اولیه در بانک، مالک 
اعزام زائران به حج 1401

قبل از اینکه دیر شود
مرمتکاران پیشکسوت پاسخ می دهند؛ 

مرمت گنبد شیخ لطف ا… هنوز چاره دارد؟
4

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

منبع: ایمنا
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»بایدن« از احتمال سفر به ژاپن خبر داد
رییس جمهوری آمریکا از برنامه احتمالی خود برای سفر به ژاپن در اواخر ماه مه خبر داد. جو بایدن، 
رییس جمهور آمریکا در آغاز نشست مجازی با نارندرا مودی، نخســت وزیر هند گفت: مشتاقانه 
منتظر دیدار شما در ژاپن حدودا برای تاریخ 24 مه هستم.بایدن پیش تر گفته بود که قصد دارد در 
نیمه نخست سال جاری میالدی برای شرکت در یک نشست چهارجانبه به ژاپن سفر کند. آمریکا و 
هند به همراه ژاپن و استرالیا اعضای این گروه چهارجانبه هستند.در حالی که بایدن از زمان روی کار 
آمدنش در ژانویه سال گذشته میالدی به اروپا سفر کرده است، اما این نخستین سفر وی به آسیا 
از زمان ورودش به کاخ سفید محسوب می شــود.ژاپن و آمریکا در تالشند تا سفر بایدن و برگزاری 
نشست گروه چهارجانبه را برنامه ریزی کنند؛ اما احتماال نتایج انتخابات پارلمانی استرالیا در تاریخ 

21 مه بر زمان بندی این سفر و این نشست تاثیر خواهد گذاشت.

سرمایه گذاری »بن سلمان« در شرکت داماد ترامپ
محمد بن سلمان ۶ ماه پس از خروج جرد کوشنر، داماد ترامپ از کاخ سفید به ارزش 2 میلیارد دالر 
در شرکت او سرمایه گذاری کرده است.روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه فاش کرد که ۶ ماه پس از 
آنکه » جرد کوشنر« داماد و مشاور »دونالد ترامپ« رییس جمهور سابق آمریکا از کاخ سفید رفت، 
اصلی ترین صندوق سرمایه گذاری  دولتی عربستان که در کنترل »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی  
است،  2میلیارد دالر در شرکت جدید جرد کوشنر سرمایه گذاری کرد. این روزنامه آمریکایی اعالم کرد که 
محمد بن سلمان با وجود نگرانی اعضای کمیته مشورتی در این صندوق سعودی، در شرکت خصوصی 
که به تازگی کوشنر تاسیس کرده ، سرمایه گذاری کرده است.به گزارش نیویورک تایمز، اعضای کمیته 
سنجش سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری سعودی، با سرمایه گذاری در شرکت نوپای کوشنر 

مخالفت کردند ؛ اما ولیعهد سعودی به مخالفت آن ها هیچ توجهی نکرد.

ر ییس جمهور اوکراین دست به دامان کره جنوبی شد
رییس جمهور اوکراین برای تامین تسلیحات از کره جنوبی خواست با هدف مبارزه با روسیه به کیف 
سالح بدهد.»ولودیمیر زلنسکی«، رییس جمهور اوکراین از کره جنوبی درخواست کرد تا برای کمک 
به جنگ با ارتش روسیه، یه کیف تسلیحات پیشرفته نظامی بدهد.زلنسکی این درخواست را در یک 
سخنرانی ویدئویی برای اعضای مجلس کره جنوبی ارائه کرد.پیش تر وزارت دفاع کره جنوبی تایید 
کرده بود که درخواست اوکراین برای تسلیحات ضد هوایی که طی تماس هفته گذشته وزرای دفاع دو 
کشور مطرح شده بود، رد شده است.زلنسکی در سخنان ویدئویی خود در پارلمان کره جنوبی گفت: 
»جمهوری کره تانک ها، کشتی ها و تجهیزات مختلفی دارد که می توانند جلوی موشک های روسیه را 

بگیرند و اگر جمهوری کره بتواند به ما در مقابله با روسیه کمک کند، سپاسگزار خواهیم بود.«

گام رو به جلوی باکو و ایروان برای صلح
رؤسای دستگاه دیپلماسی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در تماس تلفنی درباره تعیین مرزها و 
آماده سازی مذاکرات صلح و مسائل بشردوستانه تبادل نظر کردند.خبرگزاری »آذرتاج« نیز نوشت 
که جیحون بایراموف ،وزیر امور خارجه آذربایجان با همتای ارمنستانی خود گفت وگو کرد. در ادامه 
توافقات صورت گرفته در سطح سران دو کشــور، طرفین در مورد کار در زمینه آماده سازی معاهده 
آتی صلح، تشکیل کمیسیون مشترک مرزی و همچنین امور بشردوستانه تبادل نظر کردند.»الهام 
علی اف« رییس جمهور جمهوری آذربایجان گفت که ارمنستان سند پنج بندی برای عادی سازی 
روابط دوجانبه ارائه شده از سوی باکو در زمینه مناقشــه قره باغ کوهستانی را پذیرفته است. دفتر 
ریاست جمهوری جمهوری آذربایجان در بیانیه ای اعالم کرد که علی اف این سخنان را در جریان یک 

تماس تلفنی با »والدیمیر پوتین« رییس جمهور روسیه بیان کرد.

موج بدبینی و هراس میان مردم ایران و افغانستان هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد و این بار نیروهای تندرو کنسولگری ایران 
در هرات را هدف گرفتند؛

ایران و افغانستان روی موج تنش

روز سه شنبه کنسولگری کشورمان در هرات  پریسا سعادت
مورد تعرض عده ای از افغان ها قرار گرفت. 
معترضان عالوه بر آتش زدن الستیک در مقابل سرکنسولگری، دوربین های 
امنیتی را شکستند هر چند با ورود مولوی اسالم جار، والی هرات معترضان 
موفق به ورود به کنسولگری نشدند؛ اما گفته می شود گروه های پشت این 
جریان برای روزهای آینده فراخوان های گســترده ای صادر کرده اند و این 
اعتراضات ادامــه دار خواهد بود. برخــی از منابع افغان مدعی شــده اند: 
معترضین در مقابل کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در هرات، از برخی 
اهالی روستاهای اطراف شهر هرات بوده که به صورت از قبل برنامه ریزی شده 
و با به همراه داشتن کیسه های سنگ در مقابل نمایندگی کشورمان حضور 
یافته و در خالل اعتراضات اقدام به سنگ پراکنی به سمت درب و پنجره های 
خدمات کنسولی کنسولگری جمهوری اســالمی ایران در هرات کردند. در 
همین ارتباط  بهادر امینیان، سفیر ایران در افغانستان در مصاحبه ای گفت که 
»می خواهم هشدار بدهم که یک فتنه و توطئه ای در راه است«.سعید خطیب 
زاده، ســخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تجمع ها در مقابل سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در کابل و سرکنسولگری کشورمان در هرات و سنگ 
پرانی های پراکنده ای که صورت گرفته است، با یاد آوری مسئولیت قطعی 
هیئت حاکمه سرپرســتی افغانســتان در حفظ و صیانت از امنیت اماکن 

دیپلماتیک، تاکیــد کرد:امنیت کامل ســفارت و نمایندگی های جمهوری 
اسالمی ایران در هرات و دیگر شــهرهای افغانستان می بایست به صورت 
کامل تامین و تضمین های الزم برای فعالیــت امن این نمایندگی ها ارائه 
شود.سخنگوی وزارت امور خارجه با  اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و چند 
الیه دو ملت ایران و افغانستان و چند دهه میزبانی محترمانه دولت و ملت 
ایران از مردم افغانستان،  نسبت به طراحی های توطئه گران و بدخواهان دو 
کشور ایران و افغانستان هشدار داد. هم اکنون فعالیت های کنسولی ایران 
در سراسر افغانســتان تعطیل شــده و نگرانی های جدی در مورد کارکنان 
سفارتخانه های ایران رد این کشور وجود دارد. در همین زمینه مدیرکل آسیای 
جنوبی وزارت امورخارجه با احضار کاردار سفارت افغانستان در تهران، نسبت 
به حمالت انجام شــده به ســفارت جمهوری اســالمی ایــران در کابل و 
سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در هرات به شدت اعتراض کرد.وی با 
یادآوری مسئولیت دولت ها در برقراری امنیت نمایندگی های دیپلماتیک 
خواستار برخورد قانونی با حمله کنندگان به نمایندگی های جمهوری اسالمی 
ایران شد.مدیرکل آسیای جنوبی همچنین به اطالع کاردار افغانستان رساند 
که تا اطالع ثانوی بخش های کنسولی نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران 
در افغانســتان فعالیت های خود را متوقف کرده اند تا اطمینان الزم از طرف 
وزارت امور خارجه افغانستان در زمینه برقراری امنیت کامل نمایندگی های 

جمهوری اسالمی ایران، داده شود.این وضعیت در حالی است که در ماه های 
اخیر بارها فیلم ها و کلیپ هایی از بدرفتاری و زد و خورد در مرزهای ایران و 
افغانستان میان پناهجویان و مرزبانان ایرانی منتشر شده است هر چند هر 
بار مقامات دو کشور این فیلم ها را ساختگی و غیر واقعی خوانده اند؛ اما موج 
ایران هراسی در افغانستان هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد. به خصوص 
آنکه حاال نه تنها در افغانستان بلکه در ایران هم فیلم ها و تبلیغات منفی علیه 
پناهجویان افغان مخابره می شود که این موج ضدیت میان دو کشور تاکنون 
بی سابقه بوده است. در همین زمینه سفیر ایران در کابل با ساختگی خواندن 
تصاویر و ویدئوهای منتشر شده درباره وضعیت مهاجرین افغانستانی در 
ایران، تاکید کرد که بدرفتاری با مهاجران افغانســتان سیاســت جمهوری 
اسالمی ایران نیست و اعضای گروهک تروریستی منافقین سرگرم تولید 
این گونه ویدئوها هستند. بهادر امینیان در یک گفت وگوی ویژه با طلوع نیوز 
گفت که اعضای گروهک تروریســتی منافقین ، به صورت سیســتماتیک 
سرگرم تولید این گونه ویدئوها هستند.از سوی دیگر سفیر ایران در کابل بر 
آشتی ملی در افغانستان تاکید کرد و گفت که با این کار جلوی مهاجرت های 
گسترده گرفته خواهد شــد.امینیان، در ادامه گفت: »امیدواریم که مسائل 
افغانستان حل شــوند، در اینجا یک آشــتی ملی به وجود آید و همه اقوام 

خودشان را در حکومت شریک بدانند.«

به گزارش روزنامه اورشلیم پست، مایک هرتزوگ، سفیر رژیم صهیونیســتی در آمریکا در گفت وگویی با روزنامه واشنگتن پست، درباره توافق با ایران در مذاکرات 
وین در راستای احیای برجام]توافق هسته ای[ مدعی شد، هیچ توافقی نخواهد توانست ایران را محدود کند، »مگر نوعی بازدارندگی جدی در قبال ایران وجود داشته 
باشد« و می خواهد این بازدارندگی »با یا بدون یک توافق« برقرار شود.به گفته هرتزوگ، »بحث میان این وجود توافق و عدم توافق بحث سختی است چون متاسفانه 
هر دو گزینه ناخوشایند هستند.«وی مدعی شــد، »من کامال باور دارم که اگر در قبال ایران جرات و قاطعیت نشان بدهید، همان طور که اسراییل در چند سال اخیر 
در منطقه نشان داده، می توانید موجب بازدارندگی ایران شوید.«سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا در پاسخ به این که این رژیم در صورت امضا شدن یک توافق چه 
واکنشی خواهد داشت، گفت، حاکمیت اسراییل بارها گفته است عضو این توافق نیست »بنابراین، ما گزینه های خودمان را آماده نگه می داریم.«هرتزوگ در این 
راستا گفت: ما توانمندی های خودمان را برای مقابله با ایران ایجاد خواهیم کرد؛ آزادی عمل مان را حفظ می کنیم و به موقع تصمیم می گیریم که چه اقدامی انجام 
دهیم. البته قرار نیست ساکت بنشینیم یا نسبت به وضعیتی که ایران در آن کشوری مجاز به قرار گرفتن در آستانه هسته ای شدن است، بی تفاوت باشیم.«وی در 
پاسخ به این سوال که توافق از نظر او باید متشکل از چه بخش هایی باشد، گفت: اگر قرار بود فقط یک  مورد را انتخاب کنم، می خواستم شاهد توافقی بدون بندهای 
غروب باشم، یا اگر هم نه، دست کم توافقی با بندهای غروب در بازه های زمانی بسیار طوالنی. انجام دادن توافقی به مدت فقط چند سال برای ما نگران کننده است.

طبق گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید:

مجلس موانع صدور مجوز کسب و کار برای دانش بنیان ها را شناسایی می کند
کمیســیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل)44( قانون اساســی، در گزارش نظارتی از اجرای قانون تســهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعالم 
کرد:شناسایی هرگونه مانع بر مسیر صدور مجوزهای کسب و کار به ویژه در حوزه شرکت های دانش بنیان را در دستور کار قرار خواهد داد.کمیسیون ویژه حمایت از 
تولید ملی در این گزارش تاکید دارد: با یک نگاه کلی به مسیر طی شده در 1۳ سال اخیر، به خوبی می توان نتیجه گرفت که هم اکنون در حوزه دو عامل مهم سهولت 
و شفافیت صدور مجوز های کسب و کار در  نقطه غیرقابل قبولی ایستاده ایم به گونه ای که ضرورت نظارت هرچه بیشتر بر اجرای قوانین مصوب در این حوزه، بیش 
از پیش نمایان است. جعفر قادری، نماینده شیراز نیز در این ارتباط گفت:رتبه کشور از بین  1۹۵ کشور رتبه 12۷ در مجوزهای کسب و کار است که بسیار پایین است، 

پیامد این رتبه پایین سبب خواهد شد که سرمایه در کشور نماند و امکان جذب سرمایه کشور وجود نخواهد داشت.

چهره روزادعاهای سفیر رژیم صهیونیستی درباره توافق احتمالی در وین

امیرعبداللهیان: 

مردم یمن در مورد سرنوشت شان تصمیم می گیرند
وزیر خارجه کشــورمان تاکید کرد: مردم یمن با برخورداری از روحیه مقاومت و هوشــمندی در مورد 
سرنوشت خود تصمیم می گیرند.حسین امیر عبداللهیان در دیدار ســفیر دولت نجات ملی یمن با 
وی،با اشاره به مقاومت مردم یمن در برابر 
حمالت ائتالف و نگرانی از وضعیت بحرانی 
یمن، بر لزوم رفــع محاصره کامل یمن و 
برقراری آتش بس دایم  و فراهم شــدن 
زمینه جهت گفت وگوهــای یمنی جهت 
تعیین سرنوشت خود تاکید کرد.وزیر امور 
خارجه افزود: مردم یمــن با برخورداری 
از روحیه مقاومت و هوشــمندی در مورد 
سرنوشت خود تصمیم می گیرند.ابراهیم 
الدیلمی، سفیر دولت نجات ملی در این 
دیدار از مواضع دولت و مردم جمهوری اسالمی ایران در حمایت از یمن قدردانی کرد.وی  در این دیدار 

وزیر امور خارجه کشورمان  را در جریان روند آتش بس  موقت و آخرین تحوالت قرار داد.

طرح شفافیت این بار »برای همه دستگاه های کشور«
نماینده همدان از امضای طرحی برای گسترش شفافیت به دستگاه های دیگر خبر داد.بر اساس این طرح، 
شفافیت تنها به »آرای نمایندگان« محدود نمی شود.1۵ فروردين ماه امسال رییس مجلس از احتمال 
بررسی طرح شفافیت در ماه رمضان خبر داده بود.آذر ماه پارسال مجلس اعالم کرد که طرح شفافیت برای 
بررسی بیشتر به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی باز می گردد تا شفافیت برای همه دستگاه ها اعمال 
شود.این در حالی است که رییس کمیته تدوین طرح شــفافیت در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی 
گفته جامع تر شدن طرح شفافیت با هدف شفاف کردن شورای نگهبان، مجلس خبرگان و نهادهای مشابه 
آنها، خالف قانون اساسی است.پس از رد کلیات طرح شفافیت آرا به نظر می رسد مجلس طرح شفافیت 
آرا را در دستور نیاورده تا بتواند نظر نمایندگان را برای تصویب کلیات این طرح هماهنگ کند.رییس کمیته 
شفافیت کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس گفته قالیباف از رد شدن دوباره طرح شفافیت نگران 
بوده است. کریمی قدوسی توضیح داده »اینکه طرح شفافیت پس از اصالح مدتی در دستور کار ماند، به 
علت نگرانی آقای قالیباف، رییس مجلس و برخی افراد دیگر بود. آن ها نگران بودند که اگر طرح شفافیت 

دوباره در دستور نشست علنی بیاید، ممکن است با مخالفت تعداد بیشتری از نمایندگان مواجه شود.«

 اولین اظهارنظر نخست وزیر جدید پاکستان درباره رابطه
 با ایران

نخست وزیر جدید پاکستان با تشریح برنامه های دولت جدید خود برای تقویت روابط با کشورهای 
همسایه و منطقه، اعالم کرد: از تقویت روابط با کشور دوست و برادر جمهوری اسالمی ایران به ویژه در 
بخش تجارت حمایت می کنیم. »شهباز شریف« پس از انتخاب به عنوان بیست و سومین نخست 
وزیر پاکستان طی سخنانی بر عزم محکم دولت آتی این کشور برای تحکیم سیاست خارجی تاکید 
کرد.وی روابط با جمهوری اسالمی ایران را مهم و برادرانه دانست و تاکید کرد: ما از تقویت روابط دوجانبه 
تجاری پاکستان با ایران حمایت می کنیم.شهباز شــریف با اشاره به اوضاع افغانستان و پیامدهای 
تشدید بحران در این کشور همسایه بر منطقه و سایر همسایگان، خواستار رسیدگی و کمک فوری به 
مردم افغانستان و تالش برای غلبه بر بحران انسانی و اقتصادی افغانستان شد.وی روابط پاکستان 
با چین را راهبردی و ناگسستنی توصیف کرد و افزود: دولت آتی پاکستان با سرعت بیشتری طرح 

راهروی مشترک اقتصادی پاکستان و چین موسوم به »سیپک« را ادامه خواهد داد.

کافه سیاست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت دست به ترمیم 
 کابینه نزند، مجلس

 ورود می کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: 
من هم جزو کسانی هستم که اعتقاد دارم 
باید تغییرات اساسی در دولت داده شود 
و نه تنهــا وزرا، اکنون ما داریــم می بینیم 
حتی در ســطح مدیران پایین دستی هم 
افرادی آمدنــد و کار را برعهــده گرفتند که 
هیچ سابقه کاری  ندارند.سمیه محمودی 
، اظهار کرد: نظــر بنده هم این اســت که 
نیاز بــه تغییر و تحول وجــود دارد، چراکه 
دولت یک ســری وعــده و شــعار داده و 
مردم با امید آمدند و به دولت رای دادند؛ 
لذا نیاز اســت که آن شــعارها تحقق پیدا 
کند. اما با ایــن روندی که پیش می رویم، 
 تحقق شــعارها قدری دور از دسترس به

 نظر می رسد.
وی ادامه داد: در همان زمان که وزرا برای 
رای اعتماد به مجلس آمده بودند، هم در 
فضای موجود برنامه ارائه نکردند و مواردی 
را مطرح می کردند کــه جالب توجه بود به 
عنوان مثال وزیر صمت در مورد خودرو یا 
کاهش قیمت آهــن وعده هایی را مطرح 
کرده بودند، یا مثال در بحث اشتغال وزیر 
کار اول آمدند خودشان را متولی اشتغال 
دانستند ولی بعدا اعالم کردند که ما متولی 

اشتغال نیستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه 
ابراز کرد: خب همه این شعارها و برنامه ها 
موجود است، با اتفاقاتی که رقم خورده مثال 
عدد و رقم باال کردن و گزارش دادن چیزی 
در جامعه احســاس نمی شود.محمودی 
با تاکید بر لــزوم اصالح کابینــه، تصریح 
کرد: چون ابتدای دولت است، دولت باید 
پاســخ خیلی زیادی به نمایندگان و مردم 
درخصوص عملکرد خــود بدهد، نظر من 
این است که خود دولت تغییراتی را ایجاد 
کند و به ســمتی نرود کــه مجلس ورود 

پیدا کند.

سفیر ایران در کابل با ساختگی خواندن تصاویر و 
ویدئوهای منتشر شده درباره وضعیت مهاجرین 
کید کرد که بدرفتاری با  افغانستانی در ایران، تا
مهاجران افغانستان سیاست جمهوری اسالمی ایران 
نیست و اعضای گروهک تروریستی منافقین سرگرم 

تولید این گونه ویدئوها هستند

بین الملل

آگهی مزایده 

محمود صادقین- شهردار قهجاورستان  م الف:1301604

شهرداری قهجاورستان در نظر دارد بخشی از امورات خود را به شرح جدول ذیل و به صورت حجمی به شرکت های ذیصالح از محل بودجه 1401 واگذار نماید.

قیمت کل )ریال(قیمت واحد )ریال(مدت فعالیتمقدار فعالیت )تقریبی(شرح فعالیتردیف

۳0 روز۳۷0/000 متر مربع روزانهرفت و روب معابر )اصلی(1

1۵ روز2۳/۵00 متر مربع یک روز در میانرفت و روب معابر)فرعی(2

۳0 روز1۵000 متر مربع روزانهرفت و روب پیاده روها۳

۳0 روز110000 متر مربع روزانهحفط و نگهداری و توسعه فضای سبز4

۳0 روز12 تن در 24 ساعت جمع آوری زباله۵

۳0 روز2 ساختمان روزانهحراست فیزیکی ابنیه های شهرداری۶

۳0 روزیک متر مربع روزانهامور عمرانی و تأسیساتی جزئی۷

۳0 روز1 نفر روزانهاجرت کارکرد) در صورت نیاز(8

۳0 روز1 نفر روزانهاجرت استاد کار )در صورت نیاز(۹

۳0 روز24 ساعتهجلوگیری از سد معبر و تخلفات شهری- پلیس ساختمان10

جمع کل) به حروف و عدد(

1- متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد و ارائه پیشنهادات از تاریخ 1401/1/24 لغایت 1401/2/۵ به کارپردازی 
شهرداری قهجاورستان مراجعه نمایند.

2- برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

۳- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

۵- زمان بازگشایی دوشنبه 1401/2/۵ ساعت 1۳ عصر 

نوبت اول
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بازنگری طرح هادی 3۶0 روستای استان اصفهان
مدیر کل بنیاد مسکن استان اصفهان با اشاره به بازنگری طرح هادی ۳۶۰ روستای استان، گفت: سال 
گذشته در استان اصفهان سه هزار واحد مسکونی به صورت تسهیالت بالعوض احداث شد. غالمحسین 
خانی ، اظهار کرد: تصمیم گیری برای هر روستای استان بستگی به تخصیص اعتبارات تملک دارایی و 
ملی و متوازن و قیر و ارزش افزوده است.وی افزود: برای شهرستان گلپایگان تاکنون چهار میلیارد تومان 
اعتبار قیر و چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل ملی اعتبار تخصیص دادیم.مدیر کل بنیاد مسکن 
استان اصفهان با اشاره به بازنگری طرح هادی روستاهای استان از محل اعتبارات ملی، ادامه داد: سال 
گذشته از ۹۳۵ روستای استان طرح هادی ۳۶۰ روستا بازنگری شده و بازنگری ۱۰ روستا باقی مانده 
است.وی با بیان اینکه در استان اصفهان ۹۰ روستای زیر ۲۰ خانوار فاقد دهیاری تعیین محدوده آن ها 
در دست بررسی است، تصریح کرد: تاکنون طرح ساماندهی دیوار ساحلی ۱۲ روستای استان بررسی 
و از محل ماده ۱۲ عملیات ساماندهی اجرایی خواهد شد.خانی گفت: روستاییان مراجعه کننده برای 
دریافت تسهیالت تعمیر مسکن به بانک های طرف قرار داد با بنیاد مسکن معرفی شوند تا دست خالی 
برنگردند.وی با اشاره به ساخت مسکن محرومین، گفت: سال ۱۴۰۰ در استان اصفهان سه هزار واحد 

مسکونی به صورت تسهیالت بالعوض و صدور رایگان پروانه ساخت و انشعاب آب و برق احداث شد.

رییس اتحادیه برنج و خشکبار اصفهان:

قیمت برنج ایرانی 50 تا ۹0 هزارتومان است
رییس اتحادیه برنج و خشکبار اصفهان گفت: قیمت برنج ایرانی از ۵۰ هزار تومان تا ۹۰ هزار تومان بسته به 
نوع و کیفیت، متغیر است. فعال کاهشی در پیش نیست و باید تا فصل برداشت برنج صبر کرد تا شاید با 
افزایش تولید، تغییراتی هم در نرخ آن به وجود آید.مصطفی بحق اظهار کرد: قیمت خرما به دلیل افزایش 
تقاضا در ماه رمضان افزایش پیدا کرده و با گذشت از این ماه و کاهش تقاضا، قیمت آن افت می کند.وی 
افزود: قیمت برنج ایرانی و خارجی همچنان بدون تغییر بوده ولی به دلیل گرانی برنج ایرانی، مردم اغلب 
خریدار نوع خارجی هستند.رییس اتحادیه برنج و خشکبار اصفهان در پاسخ به این پرسش که قیمت برنج 
رو به بهبود خواهد رفت یا خیر؟ گفت: قیمت برنج ایرانی از ۵۰ هزار تومان تا ۹۰ هزار تومان بسته به نوع و 
کیفیت، متغیر است. فعال کاهشی در پیش نیست و باید تا فصل برداشت برنج صبر کرد تا شاید با افزایش 
تولید، تغییراتی هم در نرخ آن به وجود آید.بحق در مورد قیمت روغن و حبوبات در ماه رمضان خاطرنشان 
کرد: این اقالم هم نسبت به مقایسه با اسفند ماه بدون تغییر بوده است.وی در رابطه با میزان نظارت های 

الزم بر اصناف اظهار کرد: نظارت کامل بر واحدهای صنفی از سوی ارگان های مربوطه انجام می گیرد.

رییس انجمن جایگاه داران استان اصفهان:

درآمد جایگاه داران سوخت به یک سوم کاهش یافته است
رییس انجمن جایگاه داران سوخت استان اصفهان با بیان اینکه درآمد جایگاه داران سوخت طی پنج سال 
گذشته به یک سوم کاهش یافته است، گفت: مطابق آمار موجود بیش از ۷۰ درصد جایگاه های کشور دارای 
فروش کم و متوسط هستند و با این هزینه های سرسام آور امکان اداره جایگاه میسر نخواهد بود.پیمان 
کامران با اشاره به اینکه برخی عوامل موجب ورشکستگی و ساقط کردن جایگاه های سوخت می شود، اظهار 
کرد: متاسفانه برخی تصمیمات به صورت تدریجی با تضعیف بنیه مالی و تعطیلی جایگاه های سوخت، در 
امر حیاتی و استراتژیک جامعه و کشور، یعنی سوخت رسانی، اختالل ایجاد می کند که موجب نارضایتی 
و قفل شدن امور در مملکت می شود.وی با اشاره به افزایش هزینه حقوق و دستمزد و همچنین نرخ تورم 
بانک مرکزی که موجب رشد هزینه ها، و تورم و همچنین افزایش هزینه های تمام جایگاه های سوخت 
شده است، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰، افزایش هزینه حقوق و دستمزد نسبت به ۱۳۹۶ حداقل ۲۸۶ درصد 
و تورم ۳۵۴ درصد و با توجه به ۵۷ درصد افزایش حقوق و دستمزد سال جاری، تورم ۱۴۰۱ نسبت به ۱۳۹۶ 
بالغ بر حداقل ۵۷۰ درصد خواهد شد، این در حالیست که افزایش درآمد کارمزد جایگاه داران سوخت تا 

سال ۱۴۰۰ حداکثر ۱۹۶ درصد بوده است.

خوراکی ها، رکوددار گرانی در سال گذشته بوده است؛ 

سبقت تورم در اصفهان

بر اساس جدید ترین آمار منتشر شده از ســوی مرکز آمار ایران در سال 
۱۴۰۰ تورم اصفهان در مقایسه با میانگین کشــوری ۰.۷ دهم درصد باال 
تر بوده است این در حالی اســت که در آمار سال قبل از آن یعنی در سال 
۱۳۹۹ اصفهان به نسبت میانگین کشوری شاخص پایین تری در تورم و 
گرانی داشته است. در حالی که ســال ۹۹ نرخ تورم در استان ۳۴ درصد 
بوده در ۱۴۰۰ تــورم از مرز ۴۰ درصد هم عبور کرده اســت. نگاهی به نرخ 
تورم اجناس و کاالهای مختلف در استان در اسفند سال۱۴۰۰ نیز نشان 
می دهد که نرخ تورم ساالنه گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها  ۵۱.۵ درصد، 
دخانیات ۳۸.۶ درصد، پوشاک و کفش ۵۱.۱ درصد، مسکن، آب، برق، 
گاز و ســایر ســوخت ها ۳۲.۴ درصد، مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری 
معمول آنها ۴۷.۵ درصد، بهداشت و درمان ۴۱.۵ درصد، حمل و نقل ۳۱.۶ 
درصد، ارتباطات ۴.۲ درصد، تفریح و فرهنگ ۴۰.۳ درصد، آموزش ۲۶.۷ 
درصد، هتل و رستوران ۵۲.۱ درصد و کاالها و خدمات متفرقه ۳۷ درصد 
بوده است.بر اساس گزارش شــاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی 
و نرخ تورم خانوارهای شــهری و روستایی و کل خانوارها در اسفند سال 
۱۴۰۰ که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان منتشر شد، نرخ 
تورم ساالنه در این استان در سال گذشته معادل ۴۰.۹ درصد و میانگین 
کشوری ۴۰.۲ درصد بود.منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین 

اعداد شاخص قیمت در یک ســال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره 
مشابه قبل از آن است.بررسی نرخ تورم ساالنه در استان اصفهان نشان 
می دهد که این شاخص در ســال ۱۴۰۰ در مجموع نسبت به سال ۱۳۹۹ 
افزایش یافــت و از طرفی این شــاخص در نیمه دوم ســال ۱۴۰۰ روند 
کاهشــی به خود گرفت و از ۴۴.۶ درصد در آبان به ۴۰.۹ درصد در اسفند 
رسید.بر اساس این گزارش، نرخ تورم ساالنه کشور و استان اصفهان در 
اسفند ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل آن)بهمن ۱۴۰۰( به ترتیب ۱.۲ و ۰.۹ واحد 
درصد کاهش نشان می دهد.همچنین بررسی نرخ تورم نقطه ای کشور و 
استان اصفهان در اسفند ۱۴۰۰ به ترتیب به عدد ۳۴.۷ و ۳۵.۵ درصد رسید 
یعنی خانوارهای اســتان به طور میانگین ۳۵.۵ درصد بیشتر از اسفند 
۱۳۹۹ برای خرید یک مجموعه کاالها و خدمات یکســان هزینه کردند.

نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه 
سال قبل است.همچنین نرخ تورم نقطه ای اسفند سال گذشته در کشور و 
استان اصفهان در مقایسه با ماه قبل آن به ترتیب ۰.۷ واحد درصد کاهش 
و ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است.نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور و 
استان در اسفند ۱۴۰۰ به ۱.۳ و ۱.۵ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل آن 
به ترتیب ۰.۸ و ۰.۹ واحد درصد کاهش داشته است.نگاهی به جدیدترین 
گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها در سال گذشته 

نیز نشان می دهد که نرخ تورم ساالنه شهری در استان اصفهان در سال 
۱۴۰۰ معادل ۴۰.۶ درصد و در بین خانوارهای روستایی ۴۳.۷ درصد بوده 
است.همچنین نرخ تورم شهری در استان اصفهان در اسفند سال ۱۴۰۰ 
نسبت به ماه قبل آن ۱.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل آن ۳۵.۲ 
درصد بوده است.رییس گروه طرح های آماری سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی اســتان اصفهان در باره تغییرات نرخ تورم گفت: برای تعیین نرخ 
تورم به طور معمول قیمت حدود ۴۵۰ قلم جنس در هر ماه جمع آوری و 
بررسی می شود که البته نمی توان گفت که همزمان همه آنها با هم کاهش 
یا افزایش پیدا می کند.رســتم پیرعلی با بیان اینکه نرخ تورم در ســال 
گذشته نوسان داشته است، افزود: مسئله مهم روند تغییر نرخ تورم است 
که باید آن را بررسی و تحلیل کرد.وی با بیان اینکه از دیدگاه آمار و به طور 
معمول آنچه برای مردم قابل لمس است، نرخ تورم ماهانه است، اظهار 
داشت: برای اینکه نرخ تورم واقعی را درنظر بگیریم بهتر است آن را به طور 
ساالنه و میانگین ۱۲ ماه محاسبه کنیم.این کارشناس آمار با بیان اینکه 
اعمال سیاست های تنظیم بازار در چند ماه بعد اثر خود را نشان می دهد، 
تاکید کرد: اگر نرخ تورم را نقطه به نقطــه و ماهانه در نظر بگیریم ممکن 
است تغییرات باالیی داشته باشد بنابراین برای سنجش بهتر، باید نرخ 

ساالنه را مقایسه کنیم.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان با بیان اینکه آورده اولیه طرح نهضت 
ملی مســکن اســتان اصفهان ۴۰ میلیون تومان و 
برای دهک های اول تا سوم ۲۰ میلیون تومان است، 
گفت: متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن استان 
اصفهان پس از اخذ پیامک، جهت تشکیل پرونده 
به دفاتر پیشخوان دولت یا محل اعالمی در پیامک 
مراجعه کننــد. وی با بیان اینکه تســهیالت بانکی 
در چهار مرحله به حساب ســازنده واریز می شود، 

اذعان داشــت: در زمان انعقاد قرارداد بین سازنده 
و متقاضی جدول مربوطــه در خصوص زمان واریز 
ســایر مبالغ متقاضیان به آگاهی و امضای طرفین 

می رسد. 
  معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان با اشاره به اینکه در روز 
۲۹ اسفند ۱۴۰۰ مهلت ثبت نام در طرح نهضت ملی 
مســکن برای تمامی گروه ها به پایان رسید، گفت: 
پاالیش های سه گانه متقاضیان طرح جهش تولید 
و تامین مســکن )نهضت ملی مسکن( که شامل 
اســتعالم فرم »ج«، ســابقه مالکیت و استعالم 
تسهیالت بانک مسکن اســت در ستاد وزارت راه و 

شهرسازی انجام می شود.وی بیان داشت: پاالیش 
شــرط چهارم برای متقاضیان این طرح در استان 
اصفهان )سابقه سکونت در شــهر مورد تقاضا( در 
اســتان انجام می پذیرد بنابراین کسانی که پیامک 
دریافت کردند مدارک خود را بــه صورت حضوری 
برای تشکیل پرونده فیزیکی به آدرس اعالم شده 
در پیامک تحویل دهند؛ چراکه مدارک متقاضی تا 
پیش از این فقط در سامانه بارگذاری و اعالم شده 
است.  زاغیان تصریح کرد: پس از کنترل سابقه پنج 
سال ســکونت، فرد متقاضی به نظام بانکی جهت 
تشــکیل پرونده معرفی و بعد از افتتاح حســاب و 

واریز وجه به پروژه متصل می شود. 

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد:

 آورده اولیه دهک های اول تا سوم در طرح نهضت ملی مسکن
 20 میلیون تومان است

خبر روز

نگاهی به جدیدترین گزارش شاخص قیمت کاالها و 
خدمات مصرفی خانوارها در سال گذشته نیز نشان 
می دهد که نرخ تورم ساالنه شهری در استان اصفهان 
در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۶ درصد و در بین خانوارهای 

روستایی ۴۳.۷ درصد بوده است

سرپرست فرمانداری ویژه کاشان:

 یک چهارم انرژی خورشیدی استان اصفهان در کاشان 
تولید می شود

سرپرست فرمانداری ویژه کاشان گفت: یک چهارم انرژی خورشیدی استان اصفهان در کاشان تولید می 
شود.محمد شریف اظهار داشت: یکی از این ظرفیت ها آسمان و بهره مندی از نور خورشید است که این 
موضوع می تواند فرصت های زیادی را فراهم آورد.وی با بیان اینکه کاشان با توجه به قرارگیری جغرافیایی 
یک منطقه استراتژیک برای توسعه انرژی های خورشیدی اســت، ابراز داشت: هم اکنون یک چهارم 
انرژی خورشیدی استان اصفهان در کاشان تولید می شود که این امید وجود دارد با توجه به ظرفیت های 
موجود این رقم افزایش یابد.سرپرست فرمانداری ویژه کاشان با اشاره به اینکه الزم است مدیران امور 
برق کاشان برای توسعه انرژی خورشیدی اقدامات الزم را انجام دهند، تصریح کرد: انرژی خورشیدی 
یک انرژی پاک است که برای تولید آن محیط زیست به خوبی حفظ می شود.وی با بیان اینکه بیش 
از ۲۱۰ هزار مشترک در سطح شهرستان کاشان وجود دارد، خاطرنشان کرد: تعدادی از این مشترکین 
صنعتی هستند که با توجه به این موضوع باید تمهیداتی اندیشیده شود تا کمتر شاهد قطع برق باشیم.

مدیر امور طیور جهاد کشاورزی اصفهان:

واحدهای غیر مجاز پرورش شترمرغ نیازمند ساماندهی است
مدیر امور طیور جهاد کشاورزی اصفهان گفت: ساماندهی ۲۰۰ واحد غیر مجاز پرورش شتر مرغ در این 
منطقه ضروری است.علی دهقانی، ، افزود: اســتان اصفهان دارای ۶۰ واحد مجاز پرورش شتر مرغ 
است که ظرفیت تولید این واحدها  چهار هزار قطعه مولد و ۱۲ هزار قطعه پرواری برآورد می شود و  حدود 
۲۰۰ واحد غیرمجاز پرورش شــترمرغ نیز با ظرفیت تولید ۳ هزار قطعه مولد و ۱۳ هزار قطعه پرواری 
در استان فعال است.دهقانی گفت: ساالنه هزار و ۲۰۰ تن گوشت در واحدهای مجاز پرورش شترمرغ 
استان تولیدمی شود.مدیر امور طیور جهاد کشاورزی اصفهان گفت: در این واحدها تاکنون برای ۵۰۰ 
نفر اشتغال مستقیم و برای افزون بر هزار و ۳۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است.وی، سرانه 
پایین مصرف گوشت شتر مرغ) ســاالنه ۵۰ گرم(، نبود صنایع تبدیلی، کمبود نقدینگی فعاالن، نبود 
برنامه منظم صادراتی، فراز و نشیب در تامین نهاده ها، نوسان تسهیالت سرمایه در گردش و سرمایه 

ثابت و محدودیت منابع آبی استان برای توسعه صنعت شترمرغ را از چالش های این حوزه برشمرد.

2۸ هزار تن شیرخشک در کارخانه ها انباشت شده است
رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک از انباشت ۲۸ هزار تن شیرخشک در کارخانه های تولیدی 
خبر داد.سیاوش ســلیمی گفت: هم اکنون حدود ۲۸ هزار تن شیرخشک در انبارها موجود است 
که برای رفع بحران فعلی دولت از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه مبنی بر افزایش یا کاهش تعرفه 
باید اجتناب کند تا تولیدکننده در شرایط باثباتی بتواند به فروش محصول ادامه دهد.به گفته وی، 
بنابر آمار ماهیانه ۵ هزار تن شیرخشک در کشور مورد اســتفاده قرار می گیرد، درحالی که با تولید 
حداقل ۱۲ هزار تن در ماه با مازاد ۷ هزار تنی روبه رو هستیم. سلیمی افزود: ساالنه ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن 
شیرخشک تولیدی باید به بازارهای هدف صادر شود که در صورت عدم پرداخت مشوق صادراتی، 
افق روشنی پیش روی تولید نیست.با توجه به برنامه دولت برای تخصیص تغییر نرخ ارز، افزایش 
نهاده های دامی و در نتیجه گران شــدن محصوالت لبنی، شــیرخام بیشــتری به سمت کارخانه 
های شیرخشک ناشی از کاهش تقاضا و قدرت خرید خانوار ســوق داده می شود که در آن مقطع 
تولیدکنندگان شیرخشک برای استمرار تولید نیازمند مشوق صادراتی و سرمایه در گردش هستند.

رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک گفت: با گران شــدن محصوالت لبنی و تبدیل شیرخام 
تولیدی به شیرخشک، تقاضا کرده ایم که مازاد تولید خارج شود، در غیر این صورت با دپو و انباشت 

این محصول در کارخانجات تولید دچار مشکل می شود.

کافه اقتصاد

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری:اخبار

نظارت بر بازار و قیمت ها تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: طرح نظارت ها بر بازار و قیمت ها که از نیمه اســفند سال گذشته آغاز شده تا پایان ماه رمضان 
توسط یک هزار نفر از ناظران در استان انجام می شود.احسان شــهیر ، در خصوص نحوه نظارت ها در ماه رمضان اظهار داشت: طرح تشدید نظارت بر قیمت ها از 
۱۵ اسفند ماه سال گذشته شروع شد و تا پایان ماه رمضان ادامه دارد. در مرحله اول تا ۱۵ فرودین ماه و در مرحله دوم تا انتهای ماه رمضان بازرسی ها و نظارت 
صورت می گیرد. وی افزود: این بازرسی ها در سطح همه شهرســتان ها و برخی به صورت فردی انجام می شود و ضابطین این موضوع شامل مجموعه صنعت، 
معدن و تجارت هستند که بازرسی کاالهای مرتبط با این سازمان را به عنوان حمایت از مصرف کننده انجام می دهند. سازمان جهاد کشاورزی معموال کاالهایی که 
در ارتباط با حوزه کشاورزی و دام و طیور است، از مزرعه تا سفره را پیگیری می کند و بازرسی اصناف کل واحدها و موضوعات را مورد بررسی قرار می دهد و تعزیرات 
نیز برای اعمال موضوعات قانونی ورود پیدا می کند.مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه برخی از بازرسی ها به صورت تیمی و 
گروهی  هم در سطح شهرستان ها و هم در سطح استان اصفهان انجام می شود که مشابه عید نوروز که به خوبی در کنترل بازار ورود پیدا کردند، در طول ماه مبارک 
رمضان هم به همین روش ادامه می یابد.شهیر در خصوص نظارت بر اصناف و واحدها بیان کرد: در ســطح استان نزدیک یک هزار نفر ناظر فعالیت می کنند که 

آغاز کوچ عشایر 
 کوچ عشایر از مناطق قشالقی 
خوزستان به سمت استقرارگاه 
هــای ییالقی آنها در اســتان 
های همجوار آغاز شد.بعضی از 
عشایر با پای پیاده و به روش 
سنتی از ایلراه های باستانی به 

سمت ییالق می روند.

وز عکس ر

رییس اتاق اصناف استان: 

مسئوالن با ترویج »سفر 
آسان« گردشگری را بیش 

از پیش رونق بدهند
رییس اتاق اصناف اســتان اصفهان با ابراز 
خوشحالی از رونق گردشگری در نوروز ۱۴۰۱ 
در استان اصفهان گفت: خوشبختانه نسبت 
به دو عید نوروز گذشــته که به دلیل شیوع 
ویروس کرونا درگیر رکود گردشگری بودیم 
،امسال رشــد خوبی در گردشگری داشتیم 
اما هنوز به شرایط قبل از کرونا بازنگشته ایم.

رسول جهانگیری تصریح کرد: ظرفیت یک 
شب خواب مسافر در شــهر اصفهان قبل از 
کرونا ظرفیت خیلی باالیی داشت به عنوان 
مثال بخــش خصوصی یا همــان اتحادیه 
امالک ما قبل از کرونــا بعضی اوقات ۸۰ تا 
۱۰۰ هزار نفر را هم به صورت شــب خواب در 
منازل اســتیجاری مردم اسکان می دادند؛ 
اما امسال هیچ وقت به ســال های قبل از 
 کرونا نرســید هرچند وضعیــت، وضعیت

 خوبی بود.وی خاطرنشــان کــرد: ما االن 
متوجه شــده ایم که بسیاری از تصمیم های 
محدودکننــده ای که در دو ســال گذشــته 
اتخاذ کردیم صحیح نبوده اســت و از االن 
دیگر باید به فکر این باشــیم که از ظرفیت 
گردشــگر داخلی یا همان مســافر داخلی 
کشــورمان اســتفاده کنیم چرا که اصفهان 
ظرفیت مســافرپذیری یا گردشگرپذیری 
چه خارجی و چــه داخلی باالیــی را دارد و 
هرچند گردشــگری خارجی محدود شــده 
است اما باید بتوانیم از ظرفیت جمعیت ۸۰ 
میلیونی مان اســتفاده کنیم و با گردشگری 

اقتصاد استان را رونق بدهیم.
رییس اتاق اصناف اســتان اصفهان ادامه 
داد: اصفهــان از لحــاظ صنعتی بــه خاطر 
میزان آلودگی هــا دیگر توانایــی بارگذاری 
جدید را نــدارد و از لحاظ کشــاورزی هم به 
خاطــر کاهش شــدید ریزش هــای جوی 
ظرفیــت بارگزاری جدید را نــدارد، بنابراین 
تنها ظرفیتی که برای شــهر و اســتان مان 
 باقــی مانــده، ظرفیــت گردشــگری و

 توریسم است.

عکس: تسنیم
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ورود به دشت الله های گریان در چهارمحال و بختیاری همچنان ممنوع است؛

الله های واژگون در سومین سال دوری از گردشگران
از بین بردن الله های واژگون توســط انســان ها باعث شده که برای 
سومین سال متوالی ورود به دشــت الله های گریان در چهارمحال و 

بختیاری ممنوع باشد.
دشت الله کوهرنگ، یکی از مشــهور ترین دشت های الله در کشور به 

شمار می رود که یکی آثار طبیعی ملی است.
گل »قلندری«، »گل گریان« و »اشــک مریــم« از دیگر نام های گل 
الله واژگون محسوب می شود که یکی از علت های نام گذاری این گل، 
وجود قطرات آب در درون گل گریان است که با تکان دادن آن قطرات 

آب از آن خارج می شود.
زمان گل دهی در این دشت آخر فروردین ماه و اوایل اردیبهشت ماه 
هر سال است که هر بیننده ای را به خود جذب می کند، اما طی سالیان 
گذشته با بی مهری گردشــگران و مســافران همراه شد.مسافران و 
گردشــگران با ریشــه کنی و چیدن گل های الله، اشــک گل گریان را 

درآوردند.

کاهش 3 هزار و 200 هکتاری از مساحت دشت الله
مساحت این دشت از ســه هزار و ۶۰۰ هکتار طی چند سال گذشته به 
۴۰۰ هکتار کاهش یافته و زنگ هشــدار در معرض انقراض بودن این 

گل و دشت الله را به صدا در آورده است.
کاهش چشمگیر مساحت این دشت و کاهش تعداد گل های موجود 
مسئوالن را ملزم کرد تا برای سومین ســال متوالی ورود گردشگران 
و مســافران به این دشــت را ممنوع اعالم کنند.رییس منابع طبیعی 
شهرســتان کوهرنگ بــا بیان اینکه دو دشــت اللــه در چهارمحال و 
بختیاری وجود دارد، اظهار کرد: دشت الله نخست در ارتفاعات زردکوه 
قرار دارد که به ثبت ملی رسیده اســت و دومین دشت الله در نزدیکی 

شهر چلگرد قرار دارد.
منصور نجفی، دشــت الله های واژگون کوهرنگ را رویشــگاه اصلی 
گونه های گیاهی الله واژگون دانســت و تصریح کرد: این دشــت به 
عنوان یکی از جاذبه های گردشگری کشور محسوب می شود که ساالنه 

گردشگران زیادی به این دشت الله سفر می کنند.
وی با بیان اینکــه ایــن گل از خانواده »سوســنیان« با نــام علمی 
»Fritillaria imperialis« شــناخته می شــود، عنــوان کرد: گونه 
»پرســیکال« گل الله واژگون تنهــا در چهارمحــال و بختیاری یافت 
می شــود.رییس منابع طبیعــی چهارمحال و بختیــاری به نام های 
دیگر این گل الله اشاره کرد و افزود: در زبان محلی این گل به نام های 
»بگریو« یا همــان »گل گریان، »اشــک مریم« و »گل افســانه ای 

شناخته می شــود که در اواخر فروردین ماه گل های آن می رویند و تا 
اواخر اردیبهشت ماه هر ســال گل های آن حفظ می شود.نجفی ادامه 
داد: طی سال های گذشته ورود گردشگران به این منطقه موجب شده 

است بخش زیادی از دشت الله تخریب شود.

مهم ترین علت تخریب دشت الله، عوامل انسانی است
وی مساحت این دشت در زمان گذشته را سه هزار و ۶۰۰ هکتار عنوان 
کرد و گفت: متاسفانه به دلیل تخریب انسانی همچون بوته کنی، آفات 
و بیماری ها، خشکســالی، تغییر کاربری اراضی، کشت زیراشکوب و 
چرای مفرط دام در منطقه مساحت دشت به ۴۰۰ هکتار رسیده است.

رییس منابع طبیعی کوهرنگ با بیان اینکه این مســئله موجب شده 
اســت این گونه نادر گیاهی تهدید و چراغ قرمز هشــدار انقراض آن 
روشن شود، اظهار کرد: به منظور حفاظت از این دشت و گل های الله 

برای سومین سال متوالی ورود به منطقه ممنوع شده است.
نجفی عنوان کرد: طی دو سال گذشته که این طرح اجرا شده ، تراکم 

گل در دشت افزایش یافته است.

برخی از اراضی دشت الله به مستثنیات تبدیل شده است
وی با بیان اینکه بازگشــت ســطح دشــت به مساحت ســه هزار و 
۶۰۰ هکتار امکان پذیر نیســت، تصریح کرد: برخــی از این مناطق به 

مستثنیات تبدیل شده است.
رییس منابع طبیعــی کوهرنگ با اشــاره به اینکــه ممنوعیت ورود 
گردشگران و حفاظت از این دشت می توان تراکم گل را افزایش داد، 
مطرح کرد: این مهم می تواند از انقراض ایــن گونه گیاهی جلوگیری 

کند.
بنا بر این گزارش یکی از مهم ترین عوامل تهدید به انقراض این دشت 
،عوامل انسانی اســت که با تغییر کاربری اراضی و ریشه کنی، چرای 
بیش از اندازه دام در منطقه این شــرایط را به وجود آورده اند . بر این 
اساس مســئوالن ذی ربط با اســتمرار ممنوعیت ورود گردشگران، 
ممانعت از تغییر کاربری اراضی و جلوگیــری از چرای دام در منطقه 
می توانند مساحت باقی مانده دشت را احیا کنند و مانع از انقراض این 

گونه گیاهی نادر شوند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

کشف 3۹0 کیلو تریاک در محور خانمیرزا به بروجن
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف ۳۹۰ کیلو تریاک از یک خودروی سواری در محور 
»خانمیرزا« به »بروجن« خبر داد.ســردار منوچهر امان اللهی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی 
مبنی بر فعالیت سوداگران مرگ در تهیه و توزیع مواد مخدر در استان، پیگیری موضوع در دستور 
کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.وی افزود: پس از 
انجام تحقیقات و اخذ مجوز قضایی، یک دستگاه خودروی سمند حامل مواد مخدر و یک دستگاه 

پژو اسکورت قاچاقچیان در محور »خانمیرزا« به »بروجن« متوقف شدند.
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد: در بازرســی از ایــن خودروها ۳۹۰ کیلوگرم 
تریاک که به صورت ماهرانه جاســاز شــده بود، کشف شد.ســردار امان اللهی ادامه داد: در این 

عملیات سه قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
 

کمبود آرد در شهرستان اردل
فرماندار اردل از کمبود آرد در این شهرستان خبر داد و گفت: این وضعیت به دلیل تخصیص آرد بر 
اساس سرشماری جمعیت در سال ۹۵ اســت.یعقوب شکوهی با بیان اینکه جمعیت شهرستان 
اردل نسبت به سال ۹۵ رشد چشمگیری داشته است، اظهار کرد: تخصیص آرد به این شهرستان 
بر اساس سرشماری سال ۹۵ اســت که این مهم موجب کمبود آرد در شهرستان شده است.وی 
تصریح کرد: میزان درخواست ها در شهرســتان اردل برای افزایش سهمیه آرد افزایش یافته و ما 
پیگیر این مسئله از مسئوالن ذی ربط هســتیم.فرماندار اردل با بیان اینکه در تعطیالت نوروزی 
۲۲ تن مرغ منجمد توزیع شده اســت، عنوان کرد: میانگین تهیه و توزیع مرغ گرم در شهرستان 
اردل روزانه چهار الی ۴.۵ تن است.شــکوهی از توزیع ۵۴ تن برنج هندی طی چند روز گذشته 
در این شهرستان خبر داد و افزود: ۲۵ تن برنج پاکســتانی و ۱۰ تن برنج هندی در چند روز آینده 
توزیع می شود.وی با بیان اینکه در تعطیالت نوروزی ۱۷ تن شکر در بین اصنافی همچون شیرینی 
پزی ها و کارگاه های تولیدی پولکی و نبات توزیع شده اســت، ادامه داد: ۱۴ تن قند حبه و چهار 
تن شکر برای مصرف خانوار و ۱۶ تن شــکر ویژه اصناف در ماه مبارک رمضان در شهرستان اردل 
توزیع شده است.فرماندار اردل گفت: کمبودی در راستای نیاز کاالهای اساسی در شهرستان اردل 

گزارش نشده است.
 

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

100 فقره ساخت و ساز غیر مجاز در شهر »نقنه« تخریب شد
مدیر امور اراضی جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری از تخریب ۱۰۰ فقره ســاخت و ساز غیر 

مجاز در شهر »نقنه« خبر داد.
یدا... مظاهری در حاشــیه تخریب ۱۰۰ فقره ســاخت و ســاز غیر مجاز شــهر »نقنــه« در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: این ســاخت و ســازها در طرح ۲۱۰ هکتاری »دیم کاران« شهر نقنه انجام 
شده بود.وی با بیان اینکه تذکرها پیش از این به کشاورزان در راستای تخریب این بناها داده شده 
بود، عنوان کرد: با گذشت بیش از یک ماه از اعالم این تذکر همکاری از سمت بهره برداران صورت 
نگرفت.مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این اراضی ملی 
بوده اند که به صورت اجاره به بهره برداران واگذار شــده است، تصریح کرد: برای ساخت و ساز در 
این اراضی باید کشاورزان درخواســت خود را به جهاد کشاورزی شهرستان داده و پس از بررسی 
در کمیسیون دو اراضی ملی و دولتی تصمیم گیری الزم در این زمینه گرفته شود.مظاهری با بیان 
اینکه اراضی ملی که به صورت اجــاره در اختیار افراد قرار می گیرد به منظــور انجام فعالیت های 
تعریف شده است، افزود: ســاخت و سازهای غیر مجاز در استان بیشــتر به دلیل بی اطالعی از 

قوانین است.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
1/90 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 هيــات 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 مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود .  در صورتي که اشخاص نســبت 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 شماره 15242 - 1400/12/16 هيات  سوم خانم مليحه عبادی  به 
شناسنامه شماره 44528 کدملي 1280870877  صادره اصفهان فرزند  مهدی در 
ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 201 متر مربع از پالک شماره 345 فرعی 
از 6   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از  مالکيت  

متقاضی طبق صفحات 140 و 370 و 373 و 91 دفاتر 95 و 343 و 368 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/08

م الف: 1300283  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/91 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 هيــات 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 مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود .  در صورتي که اشخاص نســبت 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 15630 - 1400/12/23 هيات  اول آقای حميد محمدی 
اصفهانی  به شناسنامه شماره 972 کدملي 1285949765  صادره اصفهان فرزند  
جعفر در ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 305/37 متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره 8831 فرعی از 26   اصلي )قباًل پالک 368 فرعی از 26 اصلی بوده است(  
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از  مالکيت  امير محمد 

جبار زارع از مورد ثبت صفحه 91 دفتر 67 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/08

م الف: 1300169  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

1/92 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 هيــات 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 مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود .  در صورتي که اشخاص نســبت 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 15339 - 1400/12/18 هيات  اول خانم اشرف ماهرانی 
برزانی  به شناسنامه شماره 95 کدملي 1290733041  صادره اصفهان فرزند  قاسم 
در ششدانگ يک باب ساختمان  به مســاحت 125/70 متر مربع قسمتی  از پالک 
شــماره 46 فرعی از 16   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از  مورد ثبت صفحه 409 دفتر 862 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/08

م الف: 1300430  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
 مفاد آراء

1/93 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 هيــات 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 مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود .  در صورتي که اشخاص نســبت 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 14020 - 1400/11/24 هيات  دوم آقای عبدالحســين 
سلطانی رنانی  به شناسنامه شــماره 172 کدملي 1290087903  صادره اصفهان 
فرزند  رحيم در پنج دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 231/97  
متر مربع قسمتی از پالک شماره 4363 فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از  مورد ثبت صفحه 172 دفتر 850  امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/08

م الف: 1300570  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/94 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 هيــات 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 مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود .  در صورتي که اشخاص نســبت 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 شماره 15663 - 1400/12/24 هيات  اول خانم زينب جان نثاری  
به شناسنامه شماره 1144 کدملي 1283450720  صادره اصفهان فرزند  علی در 
8 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 177/42 متر مربع 
قسمتی از پالک شــماره 68 فرعی از 13   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  از  مالکيت  عصمت جان نثاری از مورد ثبت صفحه 384 

دفتر دو فرعی امالک
رديف 2- راي شماره 15661 - 1400/12/24 هيات  اول آقای حسن جان نثاری  
به شناسنامه شــماره 8 کدملي 1290231559  صادره اصفهان فرزند  علی در 16 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 177/42 متر مربع 
قسمتی از پالک شــماره 68 فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  از  مالکيت  عصمت جان نثاری از مورد ثبت صفحه 384 

دفتر دو فرعی امالک

رديف 3- راي شماره 15662 - 1400/12/24 هيات  اول آقای عليرضا جان نثاری 
الدانی  به شناسنامه شــماره 1498 کدملي 1283453967  صادره اصفهان فرزند  
علی در 16 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 177/42 
متر مربع قسمتی از پالک شماره 68 فرعی از 13   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از  مالکيت  عصمت جان نثاری از مورد ثبت صفحه 

384 دفتر دو فرعی امالک
رديف 4- راي شماره 15665 - 1400/12/24 هيات  اول خانم صديقه جان نثاری  
به شناسنامه شماره 971 کدملي 1283448981  صادره فرزند  علی در 8 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ يک باب ســاختمان  به مساحت 177/42 متر مربع قسمتی از 
پالک شــماره 68 فرعی از 13   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان  از  مالکيت  عصمت جان نثاری از مــورد ثبت صفحه 384 دفتر دو 

فرعی امالک
رديف 5- راي شماره 15664 - 1400/12/24 هيات  اول خانم فاطمه جان نثاری  
به شناسنامه شماره 970 کدملي 1283448971  صادره اصفهان فرزند  علی در 8 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 177/42 متر مربع 
قسمتی از پالک شــماره 68 فرعی از 13   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  از  مالکيت  عصمت جان نثاری از مورد ثبت صفحه 384 

دفتر دو فرعی امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/08

م الف: 1300713  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/95 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 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 بــه فاصله 15 روز در 
روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک لنجان تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع صالح قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001688 مورخ 1400/12/15  موسسه غير 
تجاری خيريه فرهنگی مذهبی جواد االئمه عليه الســالم لنجان به شناســه ملی 
14008121440  نسبت به ششدانگ  يکباب خانه  به مساحت 285/27 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: 1400/01/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/08

م الف: 1300391 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

1/96 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  5114 14006030200700 مورخ  30 / 10  / 1400  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 سيدمهدی موســوی ممدی فرزند نوراله بشماره شناسنامه 9158 

وکدملی  1170090230 صادره از لنجان درسه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب 
انبار به مساحت 30 / 273 مترمربع پالک 33 فرعی از 408 اصلی واقع در گارماسه 
خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای فرج اله وغالمعلی رئيسی  محرزگرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم 
وپس از اخذ رســيد 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: 1400/01/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/08

م الف: 1299835 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

فقدان سند مالکیت
1/97 شــماره نامه: 140085602210009339 - 1400/11/24 ســند مالکيت 
ششدانگ  پالک ثبتی شماره 32264 فرعی از 2250 اصلی واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان  که بموجب سند انتقال شماره 118340 - 1387/3/19 تنظيمی دفترخانه 
19 اصفهان به مالکيت خدمات بهداشتی درمانی عقيق سپاهانشهر درآمده و سند 
بشــماره چاپی 398785 الف 96 )تک برگ(، بشــماره دفتر امالک الکترونيکی 
139620302210005276  صادر و تسليم ايشان شده است و سپس  آقای ميالد 
امينی با سمت مدير عامل و آقای بهرام مشيرفر با سمت رئيس هيات مديره شرکت 
مذکور با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشــهاديه که امضاء شهود 
آن ذيل شــماره يکتا 140002157137000384 و رمز تصديق 129482 مورخ 
1400/9/1  که به گواهی دفترخانه 165 سپاهانشهر رسيده  مدعی است که  سند 
مالکيت آن بعلت نامشــخص مفقود گرديده و نامبردگان درخواســت صدور سند 
مالکيت المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ 
انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه 

نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1300163

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

اعالم مفقودی 
برگ ســبز خودروی ســواری - کوپه هیونــدای تیپ 
جنســیس 3800 مدل 2011 بــه رنــگ زرد- روغنی  به 
شــماره پــاک ایــران 67-719  ج 25 و شــماره 
G6DABA739693 و شــماره شاســی  موتــور 
ملــی  شناســه  و   KMHHU61HBBU072274
 خــودرو KRGA111ZPQM072274 بــه نــام خانــم 
عزت رمضانی پور دستجردی  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.



چهار شنبه 24 فروردین  1401 / 11 رمضان 1443 / 13 آوریل  2022 / شماره 3504
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

افزایش قیمت دارو، مربوط به تغییرات ارزی 2 سال گذشته است
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: دو ســال پیش ارز برخی اقالم دارویی از 
ترجیحی به نیمایی تغییر یافت و افزایش قیمت ها مربوط به دو سال گذشته است، تغییرات اتفاق 
افتاده در دولت سیزدهم شامل اقالم دارویی اندکی است.محمود اعتباری، پیرامون افزایش قیمت 
برخی داروها، اظهار کرد: دو سال پیش ارز برخی از اقالم دارویی از ترجیحی به نیمایی تغییر یافته است 
و درحال حاضر شاهد افزایش قیمت ها هستیم.وی با بیان اینکه این افزایش قیمت ها مربوط به دو 
سال گذشته است، افزود: البته در دولت سیزدهم نیز تغییراتی پیرامون داروها رخ داده اما شامل اقالم 
دارویی اندکی می شود.معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به علت افزایش 
قیمت داروهای تولید داخل، ادامه داد: داروهای ایرانی نیز درصدی از ارز را مصرف می کنند و مواد اولیه 
آنها مشمول مصرف ارز است؛ بنابراین بخشی از تغییر قیمت ها در داروهای تولید داخل نیز مربوط به 
تغییر سیاست های ارزی است.وی با بیان اینکه مذاکرات درحال انجام است تا براساس سیاست های 
دولت و سازمان غذا و دارو تمام تغییر قیمت ها توسط بیمه ها جبران شود، خاطرنشان کرد: سازمان غذا 
و دارو و بیمه ها درحال آماده کردن زیرساخت ها برای اعمال قیمت ها و کاهش پرداخت از جیب مردم 

هستند تا هماهنگی ها به سرعت انجام شود و مردم کمترین مشکل را داشته باشند.

رییس آموزش وپرورش استثنایی استان اصفهان:

آسیب دوران کرونا قابل جبران نیست
رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی اســتان اصفهان، لطمه های عاطفی که در دوران کرونا به 
دانش آموزان استثنایی وارد شد را غیرقابل جبران دانســت و گفت: مشکالت حسی این کودکان 
که نیاز به کار درمان به صورت مســتمر دارند، هزینه بســیار باالیی برای خانواده ها ایجاد می کند.

محسن الماسی با اشاره به توقف فعالیت های جانبی توانبخشی مانند کاردرمانی، گفتار درمانی یا 
فیزیوتراپی در دوران کرونا، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاصی که در زیست بوم کرونا به آن 
مبتال شدیم،امکان حضور دانش آموزان در مدرســه وجود نداشت و آموزش ها یا خدمات به شکل 
آنالین ارائه می شد که کارایی زیادی نداشــت زیرا آموزش برای دانش آموزان با نیاز ویژه حتما باید 
به شکل مجسم و نیمه مجسم باشــد.رییس اداره آموزش و پرورش اســتثنایی استان اصفهان 
حضور دانش آموزان در مدرسه را یک مکانیســم مهم برای رویارویی با اختالالت و مشکالت حوزه 
ســالمت روان بیان کرد و گفت: تالش ما در دوران کرونا این بود که همه دانش آموزان استثنایی را 
تحت پوشــش قرار دهیم و حتی در دوران کرونا که مدارس در تعطیلی مطلق بودند، دانش آموزان 
ناشنوا و نابینا هفته ای یکی دو روز در مدرسه حاضر می شدند تا آموزش های خاصی مانند خط بریل 
را فراگیرند.وی تاکید بر در خانه ماندن، عدم رعایت ارتباطــات اجتماعی و رعایت فاصله گذاری را 
باعث وارد شدن آسیب های جبران ناپذیر به دانش آموزان با نیاز ویژه دانست و گفت: این افراد نیاز به 
ارتباطات فیزیکی از جمله در آغوش گرفتن یکدیگر دارند و از زمانی که این امکان از آنها گرفته شده 

است، از نظر عاطفی لطمه زیادی به آنها وارد شد .

ثبت نام اولیه در بانک، مالک اعزام زائران به حج 1401
معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت: اولویت ثبت نام اولیه در بانک، مالک اعزام از بین 
زائران حج ۹۹ برای حج پیش رو خواهد بود.رضایی گفت: از میان ۷۴ هزار زائری که در سال ۹۹ ثبت 
نام و هزینه خود را واریز کرده اند، اولویت ثبت نام اولیه در بانک مالک اعزام برای حج ۱۴۰۱ خواهد 
بود.عربستان سهمیه یک میلیون نفری برای حج آینده تعیین کرده است که ۱۵۰ هزار نفر از حجاج 
داخل و ۸۵۰ هزار نفر از خارج عربستان در مناسک حج تمتع حضور خواهند داشت.رییس سازمان 
حج و زیارت هم سه شرط پذیرش حجاج را زیر ۶۵ سال بودن، واکسیناسیون با واکسن های مجاز 

اعالم شده از سوی عربستان و گواهی آزمایش منفی ابتال به کرونا اعالم کرد.

تنها یک سوم افراد واجد شرایط، واکسن دوز سوم را در اصفهان دریافت کرده اند؛

بی اعتنایی در دور سوم! 

نگرانی ها در بروز مــوج بعدی کرونا با باال  مهسا نعمتی
رفتن آمار و ارقام مراجعه بیماران و تست 
های مثبت، بار دیگر افزایش یافته است این در حالی است که اگر چه 
آمار مرگ و میر ناشــی از کرونا در پیک قبلی به دلیل تزریق واکســن 
کاهش قابل مالحظه ای یافت؛ اما تعلل افراد در تزریق دوز تکمیلی و 
سوم خطر بروز و شیوع دوباره این بیماری در حد مرگ و میر را جدی تر 
می کند. در اصفهان نزدیک به یک سوم از افراد باالی ۱۸ سال واکسن 
دوز سه را تزریق کرده اند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته 
است: واکسیناسیون نوبت های اول و دوم افراد باالی ۱۲سال به ترتیب 
۸۵.۷۸ و ۷۶.۶۷ درصد بوده است و درمجموع ۳۷.۵ درصد افراد باالی 
۱۸سال در استان اصفهان، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند؛ درصد 
پوشش واکسیناسیون نوبت سوم ایرانی این گروه سنی ۳۹.۲۲ درصد 
است.پژمان عقدک ، درخصوص آخرین آمار واکسیناسیون کووید ۱۹ 
برای جمعیت مورد هدف استان اصفهان، اظهار کرد: درصد کل پوشش 
واکسیناسیون نوبت اول ۸۵.۷۸ درصد و نوبت دوم ۷۶.۶۷ برای افراد 
باالی ۱۲ سال تا روز بیست ودوم فروردین ۱۴۰۱ گزارش شده است.وی 
اضافه کرد: درصد پوشش واکسیناســیون نوبت اول ایرانی ۸۷.۶۵ و 
درصد پوشش واکسیناسیون نوبت دوم ایرانی ۷۸.۸۱ برای افراد باالی 

۱۲ سال انجام شده است.سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
تاکید کرد: مجموع درصد پوشــش واکسیناســیون نوبــت اول گروه 
نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال ۸۳.۱۷ درصد و مجموع آمار واکسیناسیون نوبت 
دوم این گروه ســنی ۷۰.۷۶ درصد اعالم شده است.عقدک ادامه داد: 
مطابق آمارهای ارائه شــده، درصد پوشــش واکسیناسیون نوبت اول 
ایرانی گروه نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال ۸۷.۱ و تزریق واکسن ایرانی نوبت 
دوم این گروه سنی ۷۴.۷۳ درصد بوده است.وی درباره درصد پوشش 
واکسیناسیون نوبت سوم افراد باالی ۱۸ سال استان، گفت: درمجموع 
۳۷.۵ درصد افراد باالی ۱۸ سال در اســتان اصفهان دوز سوم واکسن 
کرونا را تزریق کردند و درصد پوشش واکسیناسیون نوبت سوم ایرانی 

این گروه سنی نیز ۳۹.۲۲ درصد اعالم شده است.
وضعیت در کل کشــور هم تقریبا همین اســت. بر اســاس آمارهای 
رســمی، تاکنون، ۲۶ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۱۵۵ نفر دوز سوم واکسن 
کرونا تزریق کردند. این در حالی اســت که میزان تزریق دوز اول بیش 
از ۶۴ میلیون و دوز دوم باالی ۵۷ میلیون اســت. استقبال کم مردم از 
تزریق دوز سوم موضوعی است که از سوی وزارت بهداشت هم مطرح 
می شــود. برخی معتقدند تبلیغات و شــایعه پراکنی ضد واکسن ها 
موجب توقف استقبال مردم شده است. مســئله دیگر اینکه کم بودن 

عالئم و شدت سویه اومیکرون موجب شده تا مردم نسبت به ریشه کنی 
این بیماری و مصونیت بدن در برابر عوارض آن خوش بین تر شوند؛ اما 
مسئله اینجاست که هنوز این بیماری برای همیشه نابود نشده و هر آن 
خطر بازگشــت مرگ بار آن وجود دارد. حتی اعمال فشار و اجبار برای 
سفرهای نوروزی هم که می توانست فرصت خوبی برای شروع و شتاب 
واکسیناسیون دوز سوم باشــد هم جدی گرفته نشد. نکته دیگر اما در 
ابتالی دوباره به کروناست. آنها که هنوز دوز سوم واکسن شان را نزده اند یا 
حتی برای تزریق اولیه این واکسن تردید دارند، ماجرای ابتالی چندباره 
افراد به کرونا حتی با تزریق سه دوز واکسن را به میان می آورند و آن را 
دلیلی برای تزریق نکردن واکسن اعالم می کنند؛ در حالی  که متخصصان 
عفونی می گویند: واکسن می تواند جلوی مرگ را تا میزان قابل توجهی 
بگیرد؛ اما هیچ وقت این انتظار وجود نداشت که آمار فوت و ابتال به صفر 
برسد. در مورد مرگ هم با تزریق واکسن، میزانش به صفر نمی رسد اما 
می تواند جلوی بســیاری از مرگ ها را بگیرد و در مقابل از ابتالی شدید 
افراد به کرونا جلوگیــری کند. از همان ابتدا هم هیچ وقت ادعا نشــد، 
تزریق واکسن می تواند جلوی ابتال را بگیرد. نکته دیگر هم می توان به 
متنوع نبودن سبد واکسن ها اشــاره کرد که شاید برخی را نسبت به آن 

مردد کرده است.

درمجموع ۳۷.۵ درصد افراد باالی ۱۸ سال در استان 
اصفهان دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند و درصد 
پوشش واکسیناسیون نوبت سوم ایرانی این گروه سنی 

نیز ۳۹.۲۲ درصد اعالم شده است

با مسئولان جامعه

معاون محیــط زیســت طبیعی و تنوع زیســتی 
حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهــان گفت: 
طی ۲۰ ســال اخیر هیــچ حقابه ای بــرای تاالب 
گاوخونی رها نشده است.حسین اکبری اظهار کرد: 
تــاالب بین المللی گاوخونی به دلیــل عدم تامین 
حقابه های زیســت محیطی از ســوی وزارت نیرو 
متاسفانه در شــرایط بحرانی و خشکی کامل قرار 
گرفته است. با وجود مکاتبات و موارد مطروحه در 
جلسات در سطوح ملی و استانی مبنی بر ضرورت 
تامین حقابه های زیســت محیطی هیچ گونه آبی 
در ســال های اخیر برای تاالب رهاسازی نشده و 
البته خشکسالی بسیار شدید سال ۱۴۰۰ هم مزید 

بر علت بوده.
  وی افزود: از سوی دیگر رهاسازی بخشی از حقابه 
تاالب متناسب با ذخایر ســد و تحویل در ایستگاه 
شاخ کنار، با توجه به اینکه امسال میزان بارش ها 
در سرشاخه های سد زاینده رود در سال آبی ۱۴۰۱-

۱۴۰۰ نسبت به سال قبل افزایش چشمگیر داشته، 

همانطور که شاهد رهاســازی آب برای کشاورزی 
شرق اصفهان در دو مرحله بهمن ۱۴۰۰ و فروردین 
۱۴۰۱ هســتیم. اســتمرار این وضعیت به سرعت 
پهنه وســیع تاالب را به آستانه بســیار خطرناک 
تبدیل شدن به کانون گرد و غبار بسیار زیان  بار سوق 
می دهد. تاالب گاوخونی اهمیت ویژه فرا استانی، 

ملی و بین المللــی دارد که کارکرد هــای متنوع و 
خدمات ارزشمند اکوســیتمی تاالب گاوخونی در 
مرکز کشــور و در مقابل غبارخیــزی و مخاطرات 
زیست محیطی، بهداشتی و اقتصادی - اجتماعی 
جدی اســت.معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیســتی حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان 
معتقد است پیش نیاز اصلی تامین حقابه، تغییر 
نگرش ها، احساس مسئولیت اجتماعی و همکاری 
و هم افزایی دســتگاه های اجرایی ذی ربط است.

وی ادامه داد: از ســویی ســناریو های مختلف و 
دقیقی بــرای تامین حقابه ها در شــرایط مختلف 
پربارشی، نرمال و کم بارشی ارائه شده که بر اساس 
آن در شــرایط بارش های کمتر از نرمــال نیز باید 
بخشی از حقابه های یادشــده تامین شود و چون 
در ۲۰ سال اخیر هیچ گونه حقابه ای برای تاالب رها 
نشده در واقع تاالب گاوخونی عالوه بر نیاز سالیانه 
خود مجموع کســری این ۲۰ سال را از وزارت نیرو 

طلب دارد.

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:

رهاسازی آب به نام تاالب، به کام دیگران

چتر حمایت بیمه سالمت بر سر زوج های نابارور
مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: گسترش خدمات بیمه سالمت برای زوج های نابارور با دسترسی عادالنه به خدمات درمانی ناباروری در دستور کار بیمه 
سالمت قرار گرفته است.محمدحسین صفاری، اظهار کرد: بر اساس سیاســت های جمعیتی مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقای پویایی و جوانی جمعیت با هدف 
افزایش نرخ باروری و در راستای اجرای ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سازمان بیمه سالمت مکلف شده هزینه های درمانی زوج های نابارور 
را تحت پوشش درآورد. با اجرای این قانون ارزشمند، عالوه بر حفظ و رشد سالمتی خانواده و سالمت مادر و کودک، تامین سالمت نوجوانان و جوانان نیز محقق می 
شود.وی ادامه داد: کلیه اقدامات تشخیصی درمانی تخصصی برای زوجین نابارور شاملIVF ، IUI ، ICSI ، FET بر اساس تعرفه های مصوب در بخش های مختلف 
دولتی، غیردولتی و خصوصی که توسط شورای عالی بیمه ابالغ شده است در تعهد سازمان بیمه سالمت قرار می گیرد و این افراد می توانند با مراجعه به مراکز درمانی 
طرف قرارداد خدمات خود را با تعرفه بیمه ای دریافت کنند. صفاری افزود: با تحقق این قانون تعهدات سازمان بیمه سالمت در ۱۰ مورد از خدمات درمانی تخصصی 

ناباروری افزایش یافته و با پرداختی بیشتر به مراکز درمانی، کاهش پرداخت از جیب مردم در زمینه درمان ناباروری محقق می شود.

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان :

مردم مراقب کالهبرداری شرکت های پانزی باشند
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در خصوص کالهبرداری شرکت های پانزی با ترفند تبلیغ پرداخت سود کالن در شبکه های اجتماعی هشدار 
داد.حسین ترکیان با هشدار به شهروندان درخصوص کالهبرداری با طرح پانزی، اظهارداشت: پانزی، ترفند جدیدی است که در آن کالهبردار یا همان طراح به افراد 
ناآگاه وعده می دهد که اگر پول هایشان را در اختیار او قرار دهند، با آن پول ها کار خواهد کرد و سودهای نجومی و تضمینی به سرمایه گذاران خواهد داد.وی افزود: در 
این طرح برای اعتماد سرمایه گذاران، در ابتدا از پول افراد جدید، سود افراد قدیمی پرداخت می شود تا سرمایه گذاران بیشتری جذب شود و در ادامه کالهبردار به دلیل 
عدم وجود سرمایه گذار جدید پول ها را برداشته و متواری می شود.ترکیان با بیان اینکه فعالیت اینگونه شرکت ها به هیچ وجه شفاف نبوده و هیچ گونه توضیحی نیز به 
سرمایه گذاران خود )افراد جذب شده( نمی دهند، گفت: شهروندان باید بدانند که این شرکت ها فاقد مکان خاصی هستند و یا آدرس های اعالمی آن ها در شبکه های 

اجتماعی کامال واهی بوده و صحت ندارند و از طرفی هیچ گونه مجوزی از سوی سازمان های دولتی برای آن ها صادر نمی شود.

تحديد حدود اختصاصي
1/98 چون تحديد حدود سه دانگ مشاع از ششدانگ زمين پالک شماره 0 فرعي 
از 2531  اصلي واقع در گلپايگان  بخش يک  ثبــت گلپايگان به نام خانم صديقه 
مقدســی فرزند مصطفی در جريان ثبت مي باشــد که تاکنون تحديد حدود نشده 
اينک بنا به دســتور اخير ماده 15 قانون ثبت و برابر تقاضاي نامبرده  تحديد حدود 
پالک فوق در روز دوشنبه مورخ 1401/02/19 ســاعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف شدن با تعطيلي ناگهاني تحديد حدود در 
 روز بعد از تعطيلي انجام مي گردد لذا به موجب اين آگهي به کليه مجاورين اخطار 
مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابنــد اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالک  مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. ضمنًا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک طبق 
تبصره ماده واحده 73/2/25 )موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت ( مي بايستي توسط 
معترض ظرف مدت مقرر از تاريخ تنظيم اعتراض به مرجع ثبتي با تقديم دادخواست 

به مرجع ذيصالح قضايي صورت گيرد.
 تاريخ انتشار: 1401/01/24

 م الف: 1300961  محمد سلماني رئيس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان 
گلپايگان 

فقدان سند مالکيت
1/99  ابوالفضل عظمتی فرزند نعمت اله  باستناد يکبرگ استشهاد محلي که هويت 
و امضاء شهود رسما گواهي شده مدعي اســت که تمامت ششدانگ پالک 1916 
فرعي از 4 اصلي بخش 4 که در دفتر 85 صفحه 476  بنام ابوالفضل عظمتی فرزند 
نعمت اله سند صادر شــده و طبق 2470 - 1392/08/25 انتقال گرديده و ثبت و 
صادر و تسليم گرديد و معامله ديگري هم انجام نشده نحوه گم شدن يا از بين رفتن 
سند: اسباب کشي از بين رفته / مفقود شده است . چون درخواست صدور المثني سند 
مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 

مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهي ذکر 
شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي 
تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت و 
سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرســد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

المثني سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
تاريخ انتشار: 1401/01/24 

م الف: 1300957 محمد سلماني مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گلپايگان 
فقدان سند مالکيت

1/100  حميدرضا زاغــی فرزند مجتبی  باســتناد يکبرگ استشــهاد محلي که 
هويت و امضاء شــهود رســما گواهي شــده مدعي اســت که تمامت ششدانگ 
پالک 5 فرعــي از 2888 اصلي بخش 1 که در دفتر امالک سيســتمی بشــماره 
139820302010000325  ســند صادر شــده و طبق سند رســمی 14505 - 
1397/12/25 انتقال قطعی گرديده و ثبت و صادر و تسليم گرديد و معامله ديگري 
هم انجام نشده نحوه گم شدن يا از بين رفتن سند : اسباب کشي از بين رفته / مفقود 
شده است . چون درخواست صدور المثني سند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره 
يک اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شــود که هر کس 
مدعي انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهي ذکر شده( نسبت به آن يا وجود سند 
مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکيت مرقوم صادر و 

به متقاضي تسليم خواهد شد.
 تاريخ انتشار: 1401/01/24

 م الف: 1300959  محمد سلماني مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گلپايگان 

فقدان سند مالکيت
1/101  سيد محمد هاشــمی فرزند حسن  باســتناد يکبرگ استشهاد محلي که 
هويت و امضاء شهود رسما گواهي شده مدعي اســت که تمامت 85 سهم از 864 
سهم  ششدانگ پالک 3034 فرعي از 6  اصلي بخش 4 که در دفتر 84 صفحه 74  
بنام  سيد محمد هاشمی فرزند حسن سند صادر شده و طبق سند رسمی  21455 - 
1393/22/06 انتقال قطعی گرديده و ثبت و صادر و تسليم گرديد و معامله ديگري 
هم انجام نشده نحوه گم شدن يا از بين رفتن سند : اسباب کشي از بين رفته / مفقود 
شده است . چون درخواست صدور المثني سند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره 
يک اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شــود که هر کس 
مدعي انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهي ذکر شده( نسبت به آن يا وجود سند 
مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکيت مرقوم صادر و 

به متقاضي تسليم خواهد شد.
 تاريخ انتشار: 1401/01/24

 م الف: 1300960  محمد سلماني مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گلپايگان 
فقدان سند مالکيت

1/102 پروين مصطفائی فرزند ذبيح اله  باستناد يکبرگ استشهاد محلي که هويت 
و امضاء شهود رسما گواهي شده مدعي اســت که تمامت 2/148  دانگ مشاع از 
ششــدانگ پالک 598 فرعي از 4 اصلي بخش 2 که در دفتر 35 صفحه 272  بنام 
پروين مصطفائی فرزند ذبيح اله ســند صادر شده و طبق ســند رسمی  23801 - 
1397/10/29 انتقال قطعی گرديده و ثبت و صادر و تسليم گرديد و طی سند رهنی 
شــماره 53581 - 1387/10/12 به مبلغ 400/000/000 ريال به مدت 5 سال در 
رهن بانک اقتصاد نوين می باشد و طی نامه شماره 140009990041663743 - 

1400/11/12 اجرای احکام شعبه 1 در بازداشت می باشد. نحوه گم شدن يا از بين 
رفتن سند : اسباب کشي از بين رفته / مفقود شده اســت . چون درخواست صدور 
المثني سند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصالحي ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله ) غير از آنچه در 
اين آگهي ذکر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند 

ارائه نشود المثني سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 1401/01/24

 م الف: 1300958 محمد سلماني مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گلپايگان 

اعالم مفقودی 

اصــل ســند و فاکتــور فــروش خــودروی ســواری 
 هاچ بک سیســتم جــک تیــپ S5  - AT     مــدل 1397 
 بــه رنــگ ســفید - روغنــی  بــه شــماره پــاک 
 HFC4GA31DJ0000919 ایران 67-548  ج 93 و شماره موتور
و شماره شاسی NAKSH7329JB155151 و شناسه ملی 
خودرو IRLD97R23IQ155151 به نام مهدی امینی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



حمایت جدی رییس جمهور از تیم لیگ برتری
استاندار مازندران توضیحاتی درمورد زمان آماده سازی ورزشگاه وطنی ارائه کرد.محمود حسینی پور پس از پیروزی نساجی مقابل استقالل در جام حذفی اظهار 
داشت:  مالک باشگاه نساجی یک تنه با تالش های خود تیم را به اینجا رساند. همانگونه که رییس جمهور قول داد قصد حمایت جدی از تیم نساجی مازندران را 
دارد.وی در مورد زمان آماده شدن زمین ورزشگاه وطنی عنوان کرد:  طبق قولی که رییس جمهور داده همین  االن مشغول کار کردن روی زمین هستند. ان شاءا...

ظرف چهار ماهی که رییسی از تاریخ سفرش قول آن را داده، زمین تحویل نساجی خواهد شــد و در اختیار بازیکنان قرار خواهد گرفت.استاندار مازندان در مورد 
اینکه آیا زمین تمرین هم برای نساجی در نظر گرفته اند، گفت: مشغول آماده کردن زمین ساری هستیم. البته با توجه به فضایی که این ورزشگاه دارد ممکن است 

در حال حاضر آماده نباشد؛ اما تمام تالش خود را می کنیم تا این زمین آماده شود.

چهار شنبه 24 فروردین  1401 / 11 رمضان 1443 / 13 آوریل  2022 / شماره 3504

راموس: فعال هستم
سرخیو راموس، مدافع پاری سن ژرمن، به این زودی قصد جدایی از دنیای فوتبال را ندارد.راموس 
در گفت وگو با آمازون پرایم ،درباره شرایط حضورش در میدان اظهار داشت:» من دوست دارم بین 
چهار تا پنج سال دیگر همچنان در باالترین سطح بازی کنم و سپس تجربه دیگری را به دست آورم. 
من دو ســال با »پی اس جی« قرارداد دارم و ما پس از این مدت باید شــرایط را بررسی کنیم. تا 
جایی که فیزیک بدنی ام اجازه بدهد و بتوانم ذهنم را متمرکز نگه دارم، بازی می کنم.«وی با اشاره 
به عالقه اش به حضور در سطح اول فوتبال گفت:» ترجیح می دهم در بهترین تیم دنیا بازی کنم تا 
این که بهترین بازیکن دنیا باشم چون در آخر فوتبال ورزشی جمعی است و همه چیز به قهرمانی و 
پیروزی یک تیم بستگی دارد. پیش از این که بتوانم بهترین بازیکن جهان باشم ترجیح می دهم در 

قهرمانی جهان و لیگ قهرمانان بازی کنم. برای هرچیزی همیشه به کار تیمی نیاز دارید.«
 

کانسلو:

 بعد از مرگ مادرم می خواستم از فوتبال بروم
ژوائو کانسلو، مدافع منچسترسیتی، می گوید مادرش منبع الهام تمام کارهایی است که انجام می دهد.

فیلومنا کانســلو، مادر این مدافع پرتغالی، نزدیک به 9 سال قبل و در یک ســانحه تصادف خودرو جان 
خودش را از دست داد.  این بازیکن که حاال 27 سال دارد ضربه شدیدی از این اتفاق خورد و حاال فاش کرده 
که تمام زندگی او تحت تاثیر این حادثه قرار گرفته و حتی دیگر از فوتبال بازی کردن هم لذت نمی برد و در 
حال تصمیم گیری برای جدایی از دنیای فوتبال بوده است. کانسلو به چمپیونز جورنال گفت:» شخصیت 
او شباهت زیادی به من داشت. فقط خودم می دانم که برای من چه کار کرد؛ مشکالتی که هر دوی ما پشت 
سر گذاشتیم، مکالماتی که با هم داشتیم وقتی هیچ پولی در خانه نبود. من به او می گفتم که هر کاری 
می کنم تا آینده بهتری داشته باشد تا هرگز دیگر مجبور به کار کردن نباشد و امروز با وجود این که او بین ما 
نیست اما هر کاری می کنم تا به من افتخار کند.«وی درباره احساسی که پس از فوت مادرش تجربه کرد، 
اظهار داشت:»وقتی مادرم را از دست دادم احساس کردم زیر آوار هستم. شبیه روبات شده بودم، کارهایم 
را می کردم و فقط روزها را می گذراندم. وقتی مادرم را از دست دادم، از فوتبال لذت نمی بردم. بازی می کردم 

چون مجبور بودم. واقعا در فکر ترک فوتبال بودم چون دیگر برایم ارزشی نداشت.«
 

»بنزما« در انتخابات ریاست جهموری رای آورد!
کریم بنزما، مهاجم فرانسوی و ۳۴ ساله در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نیز رای آورده است.

درخشش کریم بنزما طی سال های اخیر در ترکیب رئال مادرید در نهایت باعث شد او حدود یک سال 
قبل دوباره به دعوت دیدیه دشان راهی اردوی تیم ملی فرانسه شده و بعد از حدود پنج سال دوباره برای 
این تیم بازی کند. کریم بنزما در ترکیب فرانسه نیز نمایش خوبی در این یک سال داشته و به یکی از 
امیدهای اصلی این تیم برای درخشش در لیگ ملت های اروپا و البته جام جهانی تبدیل شده است.

اما به نظر می رسد این مهاجم ۳۴ ساله در کشور خود هواداران متعصب و پر و پاقرصی دارد. انتخابات 
ریاست جمهوری فرانسه اخیرا برگزار شده و با توجه به آرای واجدین شرایط، به دور دوم کشیده شده 
است. اما یکی از شرکت کنندگان در این رای گیری در روبایکس در شمال فرانسه، رای خود را به نام 

کریم بنزما نوشته تا این گونه عالقه مفرط خود به ستاره فرانسوی رئال مادرید را نشان دهد.
 

هدیه جذاب »دیوید بکام« برای عروسی پسرش
عروسی بروکلین بکام برای او شیرین تر شد، وقتی که متوجه شد پدرش دیوید برای او یک جگوار لوناز با 
طراحی خاص به عنوان هدیه گرفته است.دیوید بکام به پسرش بروکلین بکام به عنوان هدیه عروسی، 
جگوار ۳۵۰۰۰۰ پوندی داد. بروکلین و همســرش نیکوال پلتز در مراسمی باشکوه در پالم بیچ فلوریدا در 

عمارت مجلل خانواده نیکوال باهم ازدواج کردند.

بازگشت »سرمربی خارجی« به رأس تیم ملی بسکتبال

راه متفاوت رییس جوان اصفهانی

تغییر کادر فنی تیم ملی بســکتبال با جذب یک گزینه خارجی به عنوان 
سرمربی، عمده برنامه ای است که فدراسیون بسکتبال با مدیریت رییس 
جوان و تازه واردش پیگیر آن است.به نظر می رسد صحبت هایی که جواد 
داوری بالفاصله بعد از انتخابش به عنوان رییس فدراسیون بسکتبال در 
رابطه با کادر فنی تیم ملی و لزوم تقویت آن مطرح کرد، امروز معنا و مفهوم 
بیشتری مبنی بر »جابه جایی« و »جذب« یک گزینه جدید برای آن پیدا 
کرده است به خصوص که طی این مدت اتفاقات و نتایج دیگری هم رقم 
خورد که وی را نسبت به تصمیم و برنامه اش مصمم تر کند.به هر حال تیم 
ملی بسکتبال و ترکیب کادر فنی آن اگر مهم ترین چالش جواد داوری در 
بدو ورود به فدراسیون نبود قطعا یکی از مهم ترین آنها بود به خصوص این 
تیم در روزهای منتهی به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون حضور در 
پنجره دوم انتخابی جام جهانی را با عملکردی پرانتقاد به پایان رساند، ملی 
پوشان بسکتبال نتیجه نخستین دیدار خود در این پنجره را به قزاقستان 
واگذار کردند؛ در حالی که تاریخ بسکتبال ایران چنین نتیجه ای را به خود 
ندیده بود.بعد از آن و درست در دیداری که شب قبل از مجمع انتخاباتی 
فدراسیون بسکتبال برگزار شد هم تیم ملی مقابل سوریه پیروز شد؛ اما 
حتی این نتیجه که البته با عملکرد قابل نقد ملی پوشــان به دست آمد 
هم نتوانست بر شکست نوبرانه و غیرقابل باور تیم ملی سرپوش بگذارد.

همین نتایج و شاید هم لحاظ کردن چگونگی عملکردی که تیم در پنجره 
نخست انتخابی جام جهانی برابر بحرین داشت )هر دو دیدار برابر بحرین 
با پیروزی ایران به پایان رســید( ، کافی بود برای اینکه رییس تازه وارد 
فدراسیون بسکتبال خیلی زودتر از آنچه که باید روی کادر فنی تیم ملی 
متمرکز شــود، تمرکزی که با عنوان کردن لزوم تقویت خود را نشان داد. 
وی البته هیچ وقت به طور صریح از جابه جایی قطعی در رأس کادر فنی 
و اســتفاده از مربی جدید صحبت نکرد کمااینکه چنین صحبتی هم در 
مورد ادامه قطعی همکاری با مصطفی هاشمی به عنوان سرمربی نداشت 
و اتفاقا همین مســئله احتماالت پیرامون برنامــه و تصمیمات رئیس 

فدراسیون را بیشتر کرد.

شکست و حذف باشگاهی مزید بر علت شد
البته اگر مبنای کار جواد داوری، ابقای مصطفی هاشمی به عنوان سرمربی 
تیم ملی بود می توانست طی همین دو ماهی که متصدی فدراسیون شده 
است در مورد آن به جمع بندی برسد و نتیجه را علنی و اعالم کند؛ اما شاید 
نتایجی که سرمربی تیم ملی با تیم باشگاهی خود در لیگ برتر به دست 
آورد هم مزید بر علت شد تا رییس فدراسیون نسبت به رویکرد ابتدایی 

خود نسبت به کادر فنی مصمم تر شود.
شاید کمتر کسی پیش بینی می کرد کار مهرام در لیگ برتر پیش از نیمه 
نهایی تمام شود و این تیم برخالف خیلی از ادوار مسابقات رنگ رقابت 
برای فینال و حضور در این مرحله را به خود نبیند؛ اما مصطفی هاشمی 
نتوانست امسال مهرام را حتی در جمع چهار تیم برتر قرار دهد در حالی 
که این تیم همین فصل گذشته رقیب شهرداری گرگان در فینال و برای 

قهرمانی بود.

راه جدیدی که رییس در پیش گرفته است
آنچه مسلم است این است که برگزاری انتخابات فدراسیون بسکتبال اگر 
برای هر فرد و تیمی خیر و نیک بود برای سرمربی تیم ملی چنین خروجی 
نداشت چون جایگاهش را متزلزل کرد در حالی که تنها ۶ ماه از حضورش 
در رأس کادر فنی تیم ملی می گذشــت.مصطفی هاشمی ۸ شهریورماه 
سال گذشته عهده دار هدایت تیم ملی بسکتبال شــد در حالی که دوره 
ریاست رامین طباطبایی 2۳ دی ماه به پایان می رسید.اتفاقا همین مسئله 
در نشست خبری )۱۰ شهریورماه( به منظور معارفه مصطفی هاشمی برگزار 
شد که توسط خبرنگار مهر مطرح و عنوان شد که »چه ضمانتی برای ادامه 
کار مصطفی هاشمی در فدراسیون جدید وجود دارد؟«رامین طباطبایی در 
واکنش به این پرسش گفت که »اگر مربی با دانش باشد صد درصد می 
تواند شرایط ادامه همکاری را در هر دوره مدیریتی برای خود ادامه دهد«، 
اما به محض تعیین رییس جدید برای بسکتبال، صحبت هایی تلویحی 
مطرح شد که عدم ثبات جایگاه سرمربی تیم ملی را هدف قرار داد آن هم 
در شرایطی که وی جایگزین رقیب همیشگی خود شده بود.در بدو ورود 
رامین طباطبایی به فدراسیون بســکتبال، مهران شاهین طبع به عنوان 
سرمربی تیم ملی بسکتبال جایگزین مهران حاتمی شد )2۴ بهمن ماه 
سال 9۶( آن هم دقیقا در روزی که شهرداری تبریز با این مربی )حاتمی( 

قهرمان لیگ برتر شده بود. شــاهین طبع بعد از ۴2 همکاری مستمر با 
فدراسیون بسکتبال که با کسب جام جهانی چین، کسب سهمیه المپیک 
از این مسابقات و حضور در بازی های توکیو همراه بود از هدایت تیم ملی 
کنار رفت و جای خود را به هاشــمی داد.در واقع رییس وقت فدراسیون 
بسکتبال در مدت زمان چهار سالی که ریاست این فدراسیون را بر عهده 
داشت از دو مربی داخلی همیشه مطرح، مدعی و رقیب برای هدایت تیم 
ملی اســتفاده کرد. او ابتدا زمام تیم ملی را به شاهین طبع داد و بعد در 
راستای جریاناتی که فشار رسانه ای بی تاثیر در آن نبود تصمیم به همکاری 
با هاشمی گرفت. رییس امروز فدراسیون اما قصد دارد راهی متفاوت را 
در پیش بگیرد.اما خبرگزاری »مهر« نوشت که کسب اطالع کرده و گزینه 
خارجی انتخاب رییس فدراسیون بسکتبال برای تیم ملی است. شاید 
داوری می خواهد اینگونه خود و تیم ملی را از فشار داخلی و دو دوستگی 
هایی در رابطه با مربیان داخلی وجود دارد رها کند. در این زمینه مذاکراتی 
هم انجام شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.همکاری با مربی خارجی 
در حالی در برنامه فدراسیون بسکتبال قرار گرفته که پنج سال متوالی تیم 
ملی در اختیار مربیان ایرانی بود. »درک باورمن« آخرین مربی خارجی 
بود که بعد از »فرد اونیگا«، »رایکو ترومن«، »وسلین ماتیچ« و »مهمد 

بچیروویچ« در رأس کادر فنی تیم ملی بسکتبال قرار گرفت.

خبر روز

اقدامات عربستانی ها برای شکست سپاهان
مدیران تیم التعاون عربســتان در آستانه دیدار این تیم مقابل ســپاهان ایران در لیگ قهرمانان 
آسیا، به حمایت مادی از نماینده کشورشــان پرداختند.تیم های فوتبال سپاهان ایران و التعاون 
عربستان در سومین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۰۰:۴۵ جمعه این 
هفته به مصاف هم خواهند رفت.ســپاهان و التعاون با کســب یک برد و یک باخت ۳ امتیازی 
هستند و این مســابقه اهمیت زیادی برای هر دو تیم دارد. در همین ارتباط سایت »کوره« خبر 
داد »شیخ علی التجویری« یکی از اعضای »طالیی« باشگاه التعاون مبلغ ۵۰ هزار ریال سعودی 
برای تهیه بلیت رایگان برای هواداران التعاون در نظر گرفته اســت.همچنین »خریف الخریف« 
و »محمد السراح« دو عضو دیگر باشگاه هم هر کدام مبلغ 2۰ هزار ریال به عنوان پاداش مالی و 

حمایت از تیم التعاون پرداخت کردند.
 

شکست سنگین پونفرادینا در حضور »عابدزاده«
تیم فوتبال پونفرادینا در رقابت های لیگ دسته دوم اسپانیا شکست سنگینی را در حضور عابدزاده 
تجربه کرد.در چارچوب هفته ســی و پنجم لیگ دسته دوم اســپانیا، پونفرادینا به مصاف آلمریا 
رفت و با شکست ســنگین ۳ بر صفر روبه رو شد.در این مســابقه امیر عابدزاده 9۰ دقیقه درون 
دروازه بود و نتوانست مانع گل خوردن تیمش شود. با این حال دروازه بان کشورمان شب شلوغی 
را داشت و در این مسابقه ۵ سیو را به ثبت رساند تا به یکی از بازیکنان برتر تیمش نام گیرد.طبق 
امتیازدهی سایت سوفا اســکور،  عابدزاده در این مسابقه ۵ ســیو انجام داد که ۴ سیو از درون 
محوطه جریمه بود. او یکی از توپ ها را از روی خط دروازه بیرون کرد تــا با امتیاز ۶.7 چهارمین 

بازیکن موثر تیمش نام گیرد. 
 

پایان شایعه حضور کی روش در ایران
سرمربی اسبق تیم ملی ایران با فدراسیون فوتبال تونس به توافق اولیه رسید. برخی از رسانه های 
معتبر عربی مثل »الکوره« و »اســکای نیوز« کارلوس کی روش، ســرمربی اسبق ایران را گزینه 
هدایت تیم ملی کشــورمان در جام جهانی 2۰22 قطر معرفی کردند. در همین رابطه فدراســیون 
فوتبال ایران به ایــن موضوع واکنش نشــان داد و کامرانی فر، دبیرکل فدراســیون این اخبار را 
شایعه ای بیش ندانست.براین اســاس نشریه »الیوم الســابع« مصر با انتشار خبری از دوری 
کارلوس کی روش از ایران خبر داد. طبق اعالم رسانه معتبر مصری ،مربی پرتغالی با فدراسیون 
فوتبال تونس به توافق اولیه رسیده تا هدایت تیم ملی این کشور را برعهده بگیرد. طبق اعالم منبع 
نزدیک به کی روش این مربی پرتغالی به توافق اولیه با تونســی ها رســیده و در آستانه نشستن 

روی نیمکت تیم ملی تونس قبل از جام جهانی 2۰22 قطر است.
 

وعده عجیب »پنجعلی « برای مدیریت آکادمی پرسپولیس
 از آنجایی که احتمال تغییر در کادر مدیریت آکادمی پرســپولیس وجود دارد، باید دید در نهایت 
مدیرعامل باشــگاه چه تصمیمی خواهــد گرفت.طی یکی دو روز آینده جلســه ای در باشــگاه 
پرسپولیس برگزار و تکلیف آکادمی این باشــگاه و مدیریت آن مشخص خواهد شد. قرار است 
در این جلســه تکلیف مدیریت آکادمی که در فصل اخیر با مدیریت محسن خلیلی کار می کرد، 
مشخص شود.در این باره از محمد پنجعلی، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس برای حضور در این 
سمت نام برده می شود. نکته جالب و البته عجیب اینجاست که پنجعلی پیشنهاد داده که نه تنها 
بودجه ای از باشگاه برای اداره امور نمی گیرند، بلکه حتی به درآمدزایی هم خواهند پرداخت!گفته 
می شود پنجعلی به مسئوالن باشگاه اعالم کرده برای آکادمی،  اسپانسر دارد و حتی حق پخش 

تلویزیونی هم خواهد گرفت!

مستطیل سبز

 اسکوچیچ کم تجربه ترین مربی
 جام جهانی نیست؛

»دراگان« باالتر از »فلیک«
دراگان اسکوچیچ نســبت به برخی از مربیان 
حاضر در جــام جهانی از تجربه بیشــتری به 
عنوان سرمربی تیم ملی ایران برخوردار است.

تیم ملی ایران به عنوان یکی از تیم های حاضر 
در جام جهانی 2۰22 قطر مهیای حضور در این 
مســابقات و رویارویی با تیم های انگلیس، 
آمریکا و برنده پلی آف اروپا می شود.در فاصله 
حدود هفت ماه باقی مانــده تا این رقابت ها، 
اظهارات مختلفــی در ارتباط بــا آینده کاری 
اسکوچیچ به عنوان ســرمربی تیم ملی ایران 
وجود داشته که فدراســیون فوتبال حمایت 
کامل خود را از این مربی نشان داد و تا حدودی 
زیاد این مباحث کاهش یافته اســت.برخی 
از انتقادات منفی علیه اســکوچیچ، با هدف 
قراردادن رزومه او به عنوان سرمربی تیم ملی 
ایران بود که تــا قبل از هدایت ایــران، تجربه 
فعالیت در هیچ تیم ملی را نداشت ؛اما نگاهی 
به روزمه 29 مربی حاضر در این جام )حضور 
سه تیم نهایی نشده اســت( نشان می دهد 
که ســرمربی کروات تیم ملی بیشتر از برخی 
مربیان حاضــر در این جام به عنــوان مربی 
هدایت تیم ملی را داشته است.طبق آمارهای 
موجود، اســکوچیچ تنها مربی حاضر در جام 
نیســت که بعد از فعالیت در رده باشــگاهی، 
اولین تجربه خود در یک تیــم ملی را تجربه 
می کند. از سوی دیگر، در حال حاضر مربیانی 
جام جهانی قطر می آیند کــه فقط دو بازی به 
عنوان مربی روی نیمکت  تیم های خود بوده اند 
و اسکوچیچ با ۱7 بازی ملی، تجربه بیشتری از 
دیگر مربیان ملی دارد.طبق اطالعات موجود، 
خراردو مارتینو، سرمربی تیم ملی مکزیک با 
۱۴9 بازی ملی در ســه تیم و سپس فرناندو 
ســانتوس با ۱۴۴ بازی ملــی در دو تیم و در 
نهایت هروه رنار، ســرمربی عربستان با ۱29 
بازی ملی در ۶ تیم، بیشترین تجربه را در میان 
مربیان حاضر دارند. دراگان اسکوچیچ با ۱7 
بازی ملی باالتر از مربیانی مانند هانسی فلیک 
است.اما دیدیه دشــان با ۱29 بازی به عنوان 
سرمربی تیم ملی فرانسه از بیشترین ثبات به 

عنوان سرمربی یک تیم برخوردار است. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

جشن تک نفره مدافع 
سابق استقالل در آزادی

شــاهین طاهرخانی یکــی از بازیکنان 
پیشین اســتقالل به شــمار می رود که 
در دیدار مرحله یک چهــارم نهایی جام 
حذفی مقابل تیم ســابق خود در لباس 
نســاجی قرار گرفت و توانست نمایش 
درخشــانی را در قلب خــط دفاعی تیم 
مازنی از خود نشان بدهد. مدافع جوان 
نساجی با نمایش زیرپیراهنی خود که به 
روی آن نام مادر و پدر در کنار عالمت قلب 

درج شده بود، شادی خود را بروز داد.

در حالی که با کنار رفتن ســپاهان، فوالد، تراکتور و 
سایر مدعیان و همچنین حضور دو تیم از لیگ های 
پایین تر در مرحله نیمه نهایی، بسیاری انتظار داشتند 
که پرسپولیس و استقالل بدون کمترین مشکل به 
فینال برسند؛ اما نساجی و آلومینیوم شگفتی بزرگ 
را رقم زدند و با حــذف مجیدی و گل محمدی، خود 
را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی معرفی کردند.حاال 
آلومینیوم اراک باید در ورزشگاه خانگی به مصاف 
خلیج فارس ماهشهر، تیم لیگ دسته دومی برود 
و نســاجی در مقابل مس کرمان صــف آرایی کند. 
در نهایت برنده این دو بازی دیــدار فینال را برگزار 
می کنند و پیروز آن دیدار جام را باالی ســر می برد.

نکته جالب اینکه از بین این چهــار تیم فقط مس 
کرمان ســابقه حضور در فینال جام حذفی را دارد و 
ســایرین عالوه بر ناکامی در کسب جام قهرمانی، 
حتی به بازی نهایی هم نرسیده اند و حاال در تالش 

برای اولین تجربه فینال خود هستند.خلیج فارس 
ماهشهر مورد جالب نیمه نهایی جام حذفی است 
که با عبور از ســه تیم لیگ برتری )هــوادار، نفت و 
مس( موفق شــده به این مرحله برســد و حاال در 
صورتی که چهارمین تیم از سطح اول فوتبال ایران را 
هم کنار بزند، در عین ناباوری به فینال خواهد رسید. 
آلومینیوم اراک در دومین سال حضور در لیگ برتر 
موفق شد به جمع چهار تیم صعود کند؛ آنها دو مدعی 
یعنی پرسپولیس و سپاهان را حذف کردند.نساجی 
و آلومینیوم اراک که دو تیــم صعودکننده متأخر به 
لیگ برتر ایران محسوب می شــوند، شانس های 
اصلــی قهرمانی جــام حذفی این فصل به شــمار 
می رونــد. بهترین عملکــرد آلومینیــوم صعود به 
یک چهارم نهایی و بهترین عملکرد نساجی، صعود 
تا جمع ۱۶ تیــم برتر بوده است.نســاجی با صعود 
به مرحله نیمه نهایی، بــزرگ ترین موفقیت تاریخ 

باشــگاه را رقم زده و خونه به خونه تنها تیم مازنی 
صعود کرده به فینال این رقابت ها محسوب می شود.

به هر حال از بین خلیج فارس ماهشهر، آلومینیوم 
اراک، نســاجی مازندران و مس کرمان، هر تیمی 
که به فینال و جــام قهرمانی برســد، بزرگ ترین 
موفقیت تاریخ و یکی از بزرگ ترین شــگفتی های 
تاریخ فوتبال ایران را رقم خواهد زد؛ البته شاید تیم 
قهرمان بدشانس باشد و باتوجه به تغییر تقویم لیگ 
قهرمانان آسیا، نتواند بلیت ای سی ال را کسب کند؛ 
اما اگر یک سهمیه به قهرمان جام حذفی ۱۴۰۱ داده 
شود، آسیا باید منتظر نماینده جدید فوتبال ایران در 

لیگ قهرمانان باشد.

جام حذفی فاتح جدید دارد؛

این قهرمان به لیگ قهرمانان آسیا نمی رود!

عکس: ورزش3
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در جلسه هم اندیشی شورای شهرستان اصفهان مطرح شد؛

 از ساماندهی محل اسکان اتباع خارجی تا اشتغال آفرینی 
در روستاها

جلسه هم اندیشی شورای شهرســتان اصفهان با حضور فرماندار، اعضای شورای اسالمی شهر، 
بخشدار مرکزی و شهرداران شهرستان 
با موضوع بررســی مشــکالت اصفهان 
در خصوص معضالت اتبــاع خارجی و 
تقویت موضوع اشــتغال آفرینی برگزار 

شد.
جلسه هم اندیشی شــورای شهرستان 
اصفهان با حضــور فرمانــدار، اعضای 
شورای اسالمی شهر، بخشدار مرکزی و 
شهرداران شهرستان با موضوع بررسی 
مشکالت اصفهان در خصوص معضالت 

اتباع خارجی و تقویت موضوع اشتغال آفرینی در مهمانسرای شهرداری برگزار شد.

تقویت جایگاه اصفهان در حوزه اشتغال و کارآفرینی
مجید نادراالصلی، رییس کمیســیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شــورای اسالمی شهر 
اصفهان در این جلسه گفت: در جلسات قبل با حضور مســئوالن مربوطه به مسئله اتباع خارجی 
پرداخته شــده اســت، اما برخی از افراد از بی ضابطه بودن برخی موارد دربــاره اتباع خارجی در 
اصفهان نگران بودند، در این راستا به منظور ارائه گزارش عملکردها و مطرح کردن راهکارهای رفع 

مشکالت، این جلسه هم اندیشی برگزار شد.
وی افزود: حرف حق و حقیقت این اســت که جایگاه و وضعیت امروز اصفهان مطلوب نیســت، 
بنابراین باید به ســمت تقویت این جایگاه از منظر اشــتغال و کارآفرینی برآییم، به طوری که هر 

روستا مرکز رشد اقتصادی در رابطه با یک موضوع خاص شود.

ضرورت ساماندهی محل اسکان اتباع خارجی
در ادامه محمد رضا فالح، رییس کمیســیون هوشمندســازی و حمل ونقل شورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز در این جلســه پیرامون موضوع اتباع خارجی در شهر اصفهان، اظهار کرد: حضور اتباع 
خارجی در شهر می تواند تهدید و مزیت باشد، بنابراین باید مراقب باشیم در این خصوص، خاصه 
افغانستانی ها به شایعات فضای مجازی دامن نزنیم.وی افزود: امروز دولت هایی به دنبال ایجاد 
تفرقه بین دو ملت ایران و افغانستان هستند، به طوری که در فضای مجازی سعی در ایجاد هراس 
و وحشت بین دو ملت ایران و افغانستان دارند.فالح خاطرنشان کرد: سامان دهی اشتغال و محل 
اسکان افغانستانی ها در نقاط شهری و شناسنامه دار کردن این قشر از جمله پیشنهادات شورای 
اسالمی شهر اســت.محمد علی احمدی، فرماندار اصفهان نیز در خصوص آسیب شناسی حضور 
اتباع خارجی در اصفهان، اظهار کرد: ساماندهی اتباع خارجی در ابعاد مختلف، تهیه بانک اطالعاتی 
و آمار و ارقام صحیح و دقیق از تعداد آنها در محالت و نقاط مختلف شهرســتان و شناســایی و 

استفاده از ظرفیت های اتباع حائز اهمیت است.

حضور اتباع خارجه در کشور را به فرصت تبدیل کنیم
همچنین مهدی نادری، مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان در این نشست 
اظهار کرد: آسیب شناسی دقیق در زمینه اتباع خارجی الزمه حرکت صحیح در آینده است.نادری 
اضافه کرد: در زمینه ارائه آمار و ارقام در بحث اتباع خارجی باید محتاط عمل کرده و حساس باشیم 

و هر گفته ای را بازگو نکنیم، چرا که به امنیت روانی اجتماع آسیب می زند.

مرمتکاران پیشکسوت پاسخ می دهند؛ مرمت گنبد شیخ لطف ا… هنوز چاره دارد

قبل از اینکه دیر شود

»میراث فرهنگی به جای نگهداری از بناها  شیما خزدوز
شــاید بهتــر اســت، حافــظ تجربیات 
اســتادکاران قدیمی و فراهم کننده زمینــه تعامل آنها و نســل جدید 
مرمتکاران باشد، چراکه اگر صد مدیر دیگر هم بیایند و بروند، این میراث 
با این روش حفظ نخواهد شد«؛ این جمله دیدگاه بسیاری از مرمتکاران 

قدیم اصفهان در مواجه با عملکرد اداره میراث فرهنگی است.
محمدحسن مقضی، از کاشیکاران قدیمی اصفهان که این حرفه نسل به 
نسل به او رسیده است به ایسنا می گوید: آخرین کار پدر من همین دو دهه 
پیش در آرامگاه شیخ ابومسعود بود که البته پدرم آن زمان در وضعیت 
بیماری قرار داشت و سازمان نوسازی و بهسازی، مسئولیت مرمت این 
آرامگاه را عهده دار بود. از آنجایی که مدیر این ســازمان مدتی در میراث 
فرهنگی نیز فعالیت داشت، پدرم را به خوبی می شناخت. روزی به خانه 
ما آمد و به پدرم گفت می دانیم به دلیل شرایط جسمانی نمی توانید کار 
کنید. ما هم انتظار نداریم این پروژه را بپذیرید. تنها خواهشی که داریم 
این است که شــما فقط نظارت کار را عهده دار شوید. در تمام طول پروژه 
صبح به صبح اتومبیلی به در خانه می فرستیم که شما را تا محل کار بیاورد 
و بعد روی یک صندلی بنشینید و به مرمتکاران بگویید چطور کار را پیش 
ببرند. پدرم با این که خانه نشین بود، پذیرفت و تا یک سال و نیم هم به 

این شیوه با آنها همکاری کرد و مدتی بعد هم از دنیا رفت.

او ادامه می دهد: آن مدیر نگفت این کاشیکار دوره اش تمام شده و توانایی 
ندارد، بلکه تالش داشت تا جایی که می شود، بهره ای از تجربه نسل قدیم 
ببرد. منظور اینکه این نگاه بهره گیری از تجربه نسل قدیم تا دو دهه پیش 

هم هنوز کم و بیش در بین مدیران اصفهان وجود داشت.   
این کاشــیکار با بیان این که میراث فرهنگی ۲۰ یا ۳۰ سال پیش باید با 
فراهم آوری بسترهای آموزشی، بانی انتقال تجربه نسل قدیم و جدید 
می شــد، می گوید: امروز گرچه ما تعداد محدودی از استادکاران سنتی 
قدیم را در قید حیات داریم، اما باز پیشــنهادمان بــه مدیریت میراث 
فرهنگی این است که ابتدا هنرمندان قدیم مخصوصا کسانی که میراث 
به آنها نیاز دارد را بشناســند و تالش کنند رابطه ای حسنه بین خودشان 
و آنان برقرار گردد. حتی جلســات ماهانه برگزار و از تجربیات بهره ببرند 
و دوره های آموزشــی برای انتقال تجربه ها فراهم و در پروژه ها به شکل 
تعاملی کار کنند. حتی فضای گفت وگو به وجــود آورند. اگر در پروژه ای 
یک مهندس چیزی را نمی داند از قدیمی ها مشورت بگیرد. در مقابل اگر 
استادکار قدیمی را دعوت و احساس کرد او هم ایرادی در کارش وجود دارد 
به گفت وگو بنشیند و به او آموزش بدهد. در هر صورت اشکال کار را بیابد. 

صورت مسئله را پاک نکند، بلکه راهی یافته و با یکدیگر به توافق برسند.
مقضی با توضیح این که هنوز کاشیکاری مسجد شیخ لطف ا... نیز امکان 
احیا دارد، می گوید: درباره مرمت شیخ لطف ا... باید گفت که هنوز هم دیر 

نشده است. جای نگرانی هم ندارد. بهترین پزشک قلب هم ممکن است 
عمل ناموفق داشته باشــد. اگر مدیران میراث واقعا بخواهند این پروژه 
ســرانجام مطلوبی پیدا کند راه چاره هم وجود دارد. به این فکر کنند که 

دیگران کاشتند، ما خوردیم پس ما هم بکاریم تا دیگران بخورند.
او در پاسخ به این پرسش که بهترین راه ادامه مرمت گنبد مسجد شیخ 
لطف ا... چیست و چه روندی باید طی شود؟ می گوید: رنگ گنبد تغییر 
کرده و اینکه می گویند چهار ســال دیگر باران بخورد درســت می شود 
حرف غلطی است. این نیست. پیشنهاد این است که کار از حاال به بعد به 
روش ســنتی ادامه پیدا کند. از آنجایی که ما هنوز در اصفهان یک کارگاه 
کاشی پزی فعال داریم که هم کاشــی صنعتی و هم کاشی سنتی را در 
کوره های قدیمی تولید می کند، بهتر است از این کارگاه بخواهیم که کاشی 
این گنبد را بسازد. البته پیش از این مرحله باید کاشی های قبلی این گنبد 
مورد بررسی قرار بگیرد و ابعاد، ضخامت، طرح و رنگ آن مشخص شود. 
بخش زیادی از کاشی های گنبد شیخ لطف ا... به قدری فرسوده است که 
شاید اصال نیاز به استفاده مجدد نباشد. این گنبد قبال هم مرمت شده و در 
این سال ها در معرض آفتاب، برف و باران هم بوده است. پس کاشی ها 
استحکام کافی را هم ندارند. این درحالی است که برخی از کارشناسان 
بر این باورند که کاشی های قدیمی حتمًا باید دوباره در بنا استفاده شود، 
اما این دیدگاه از منظر سنت کاشیکاری اصیل اصفهان غلط است. حفظ 
میراث یعنی کاشی درست شبیه قبل احیا شود و مدیر و ناظر و کاشی پز و 
کاشیکار در این زمینه توانمند باشند، نه لزومًا این که همان کاشی فرسوده 

به کار اضافه گردد.
او ادامه می دهد: کاشی های قبلی بنا نیز باید مورد آزمایش سنتی قرار 
بگیرد. مقضی در رابطه با شیوه مرمت بنا هم توضیح می دهد و می گوید: 
بهترین شیوه برای مرمت گنبد شیخ  لطف ا... این است که مرمت دورتادور 
گنبد به همین روش سنتی که گفته شد از سر گرفته شود و مرمتکار دور تا 
دور گنبد حرکت و کار را ادامه دهد و زمانی که به این ضلع قباًل مرمت شده 
رسید، کاشی این قسمت را هم پایین بریزد و به روش سنتی کاشیکاری 
کند تا فاصله  و شکافی که در کار ایجاد شده بود، هم برطرف گردد. اشتباه 
دیگر مرمت این گنبد این بود که تا پای قوس گنبد که نیاز به مرمت نداشته 
را هم بازسازی کرده است. درحالی که از سر تا کمر گنبد چون با آفتاب و 
باران در ارتباط است باید مرمت می شــد، اما اگر کاشی های میانه گنبد 
تا پایین، طبله نکرده باشــد، نیاز به مرمت ندارد.هوشنگ رسام از دیگر 
پیشکسوتان کاشــیکاری اصفهان که این حرفه را هم به شیوه سنتی و 
تجربی و هم زیر نظر هنرستان هنرهای زیبای اصفهان فراگرفته نیز اظهار 
می کند: اگر در دنیا بخواهند پروژه ای مثل گنبد شــیخ  لطف ا... مرمت 
شود، ابتدا طرح مرمتی پیاده می کنند، پیشــینه کار را بررسی و مطالعه 
و آسیب شناسی کرده و محاسباتی را انجام می دهند. سپس فراخوانی 
اعالم و طی آن بهترین متخصصان گذشته و امروز را گزینش و به کار دعوت 
می کنند.او ادامه می دهد: ما در اصفهان هنوز کاشــیکار  و استادکارانی 
داریم که حتی در پروژه های بزرگ معماری در کپنهاگ، عراق و سوریه نیز 

فعالیت می کنند. چرا از این افراد در اصفهان استفاده نمی شود؟

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش:

 شهید صیاد شیرازی منادی وحدت نیروهای مسلح بود
فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش با اشاره به ویژگی های ســپهبد شهید علی صیاد شیرازی گفت: 
شهید صیاد شــیرازی به عنوان منادی وحدت بین نیروهای مســلح، در ابتدای انقالب نقش مهمی 
در آموزش سایر نیروهای مسلح داشت.سرهنگ ســتاد خلبان بهرام نظری در نشست فرماندهان و 
مسئوالن و خلبانان پایگاه چهارم هوانیروز ارتش گفت: حضور به موقع، تدبیر و رشادت موثر شهید صیاد 
شیرازی در بزنگاه ها و صحنه های حساس نظام و انقالب منجر به خلق حماسه های بی نظیر شد.وی 
ادامه داد: نقش موثر این شهید در کردستان، در خوزســتان و هشت سال دفاع مقدس و نیز حماسه 
بی نظیر مدیریتی  وی در تبدیل تهدید منافقین به فرصتی برای ایران اسالمی در عملیات پیروزمندانه 
مرصاد، فرازهای مهمی از زندگی این شهید است.فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش اظهار کرد: ایمان 
و اخالص، بصیرت در شناخت دوست و دشمن، فعالیت های انقالبی و مذهبی در زمان مبارزات انقالب 
اسالمی از ویژگی های بارز شهید صیاد شیرازی بود.وی خاطر نشان کرد: نقش مهم این شهید در پیوند 
نیروهای ارتش با انقالبیون در اصفهان و حفظ نظم و انسجام پادگان های این شهر پس از پیروزی انقالب 
موجب شد سرمایه های ارتش به عنوان تنها نیروی مسلح در ابتدای انقالب حفظ شود.نظری همچنین 
با گرامی داشت یاد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سپهبد شهید ولی الله قرنی گفت: مجاهدت فی 
سبیل الله، اخالص و ایمان، اعتقاد راسخ به والیت و شهید بودن و شهید شدن در راه والیت از آموزه های 
زندگی و شهادت این سه سپهبد شهید انقالب اسالمی است.فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش اظهار 
کرد: امروز با بزرگداشت این شهدا و بیان رشادت های ایشان درس زندگی، مبارزه و شهادت را برای خود 
تکرار و تمرین خواهیم کرد.سرهنگ خلبان نظری با اشاره به برنامه های هوانیروز اصفهان از ۲۱ فروردین 
سالروز شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی تا ســوم اردیبهشت سالروز شهادت سپهبد ولی الله قرنی، 
گفت: در این ایام، اقدامات نظامی و پروازی، شــرکت در مراسم و رژه ۲۹ فروردین و گرامی داشت روز 
ارتش و حماسه آفرینی های نیروی زمینی، برپایی نمایشگاه فرهنگی و نظامی در معرفی سیره  و روش 
زندگی شهدا و رزمندگان و تبیین حماسه هایشان در دستور کار پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان قرار دارد.

مدیرعامل تاکسیرانی اصفهان خبر داد:

تشکیل کارگروه ماده 1۸ برای برنامه ریزی سرویس مدارس
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه پس از اعالم 
حضوری شدن مدارس به این سازمان کارگروه ماده ۱۸ تشکیل جلسه داد، گفت: سرویس دهی مدارس 
پروسه ای زمان بر است، زیرا پس از درخواست سرویس مدرســه از سوی اولیای دانش آموزان، جذب 
راننده و مسیربندی سرویس باید انجام شود.محمد پرورش اظهار کرد: بر اساس تصمیم دولت مبنی بر 
بازگشایی مدارس و اعالم اداره آموزش وپرورش، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی جلسه کارگروه 
ماده ۱۸ را که جزو اساسی ترین مباحث سرویس های مدارس است، در نهم فروردین ماه تشکیل داد.

وی ادامه داد: در جلسه کارگروه ماده ۱۸ مقرر شــد فرمی در اختیار اداره کل آموزش وپرورش قرار گیرد 
و با ابالغ به مدارس از مراجعه حضوری اولیای دانش آموزان به شــرکت های حمل ونقل دانش آموزی 
جلوگیری شود، همچنین مقرر شد مدارس تا هجدهم فروردین ماه ضمن ثبت درخواست، این فرم را به 
شرکت های حمل ونقلی ارائه کنند.مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه تعدادی از مدارس هنوز فرم مربوطه را به شرکت های حمل ونقل دانش آموزی ارائه نداده اند، 
خاطرنشان کرد: سرویس دهی مدارس پروسه ای زمان بر است، زیرا پس از درخواست سرویس مدرسه 
از سوی اولیای دانش آموزان، جذب راننده و مسیربندی سرویس باید انجام شود که در سال های گذشته 
از ابتدای سال تحصیلی در یکی دو ماه آغاز سال تحصیلی این اقدامات انجام می شد.وی با بیان اینکه 
بالفاصله پس از اعالم حضوری شدن مدارس به سازمان تاکسیرانی کارگروه ماده ۱۸ تشکیل جلسه داد، 
تصریح کرد: از مدارس درخواست داریم فرم هایی که از سوی اداره کل آموزش وپرورش به آنها ارائه شد را 
به شرکت های حمل ونقل دانش آموزی ارائه دهند تا این شرکت ها با همکاری رانندگان زیرمجموعه خود 

ابتدا مسیربندی و سپس سرویس دهی به دانش آموزان را آغاز کنند.

گزارش

خبر روزبا مسئولان

سم پاشی درختان اصفهان، 
بالی جان زنبورها

چندی پیش خبری از مرگ زنبورهای عسل 
به دلیل سم پاشــی درختان شــهر اصفهان 
در فضای مجازی منتشر شــد، درحالی که 
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان تأکید می کند شهر محل 
نگهداری و پرورش زنبور عســل نیســت و 
برنامه حفــظ فضای ســبز اصفهان متوقف 
نمی شــود.مجید عرفان منش، مدیرعامل 
ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری 
اصفهان دراین باره گفت: چند روز قبل خبری 
در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه بر 
اثر سم پاشی درختان، زنبورهای عسل آسیب 
دیده اند، البته هویت منتشر کننده مشخص 
نبود، اما این موضوع از چند جنبه قابل بررسی 
است.وی با بیان اینکه شهر محل نگهداری و 
پرورش زنبور عسل نیست، اظهار کرد: برای 
پرورش زنبور عســل در محیط های عمومی 
مثل پارک های عمومی و جنگلی باید مجوز 
گرفته شــود، درحالی که تاکنون کسی برای 
گرفتن مجوز مراجعه نکرده است. همچنین 
اگر کســی در محیط منزل خــودش اقدام 
به پرورش زنبور عســل می کند باید مراحل 
قانونی را طی کند.عرفان منش با اشــاره به 
اینکه هر سال قبل از شروع سم پاشی درختان 
شهر به اتحادیه زنبورداران نامه می زنیم و به 
آن ها اطالع رسانی می کنیم، گفت: سم پاشی 
درختان بر اساس شیوه نامه های فنی است 
که از دفتر جلوگیــری از آفات و بیماری های 
وزارت کشــاورزی اعالم شــده، ضمن اینکه 
چند سال است سم های گران تری می خریم 
که زیســت پذیر و بر پایه های گیاهی است و 

کمتر از سموم شیمیایی استفاده می کنیم.
وی با بیــان اینکه اگر کســی در منزل زنبور 
دارد باید بداند برنامه کالن شهر نمی تواند به 
این دلیل متوقف شود، ادامه داد: ما متولی 
توســعه و نگهداری فضای ســبز هستیم و 
یکی از روش هــای نگهداری نیــز مبارزه با 
آفات و بیماری ها است. طبیعتًا برای مبارزه 
با آفــات و بیماری ها باید سم پاشــی انجام 
دهیم، همان طور که در دنیا از سموم مختلف 

استفاده می شود.

شهرداری گوگد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۲4 مورخ ۱4۰۰/۱۱/۲4 شورای محترم اسالمی شهر گوگد، فضای تبلیغاتی سطح شهر را به مدت 
سه سال بصورت اجاره بهاء از طریق برگزاری مزایده به شــرکتها و کانونهای تبلیغاتی مجاز و واجد الشرایط با قیمت پایه برای هر ماه اجاره بهاء به مبلغ 

سیزده میلیون و پانصد هزار ریال و همچنین پانزده درصد افزایش برای سالهای بعد واگذار نماید.
۱- واریز مبلغ 5 درصد کل قرارداد به مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب سیبای شماره ۰۱۰7۳۹۱۰7۱۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه گوگد بابت سپرده شرکت در مزایده 

الزامی می باشد.
۲- باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده اعالم و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

۳- اشخاص حقیقی، شرکت های حقوقی می بایست دارای پروانه مجاز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشند.
4- کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی و غیره بعهده برنده مزایده خواهد بود.

5- پیشنهاداتی که مخدوش یا ناخوانا و بعد از تاریخ مقرر رسیده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- منع مداخله کارکنان دولت در پیشنهادات الزامی است.

7- محل و مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکت : متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۱/۳۱ نسبت به دریافت اسناد مزایده 
و تحویل آن به دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند.

۸- کمیسیون عالی معامالت برای امر فوق )بازگشائی پاکتها( راس ساعت ۱۲ روز پنجشنبه مورخ ۱4۰۱/۲/۱ در محل شهرداری برگزار و برنده مزایده اعالم می گردد.

آگهی مزایده نوبت دوم تبلیغات محیطی سطح شهر )چاپ دوم( 

حسین علی محمدی رزوه- شهردار گوگدم الف:1296506

آگهی مناقصه عمومی

علی رجبی- شهردار بادرود م الف:1301962

شهرداری بادرود در نظر دارد عملیات اجرایی آســفالت معابر شهر )شامل پخت و حمل و 
پخش و کوبیدن آسفالت( که قیر مصرفی بر عهده شــهرداری می باشد )از محل اعتبار اسناد 
خزانه اسالمی اخزا ۹۱۱ و ۹۱4 سال ۱۳۹۹( را با اعتباری اجرایی به مبلغ 5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از 
محل اعتبارات شهرداری ردیف عمرانی بودجه ۱4۰۱ بر اساس هر تن آسفالت طبق جدول که 
در برگ پیشنهاد قیمت پیشنهاد درج گردیده و پیوست می باشند از طریق آگهی مناقصه و با 

شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید: 
1- شــرکت کنندگان باید دارای صالحیت پیمانکاری معتبر ) حداقل رتبــه 5 راه و ترابری( و 
وجود  ظرفیت کاری و گواهی سوابق کاری و حسن سابقه انجام کار مرتبط با موضوع مناقصه 

داشته باشند.
2- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنماید.

3- پیشنهاد دهندگان باید جهت مشخصات فنی پروژه مذکور تا آخر وقت روز پنجشنبه مورخه 
۱4۰۱/۰۲/۱5 به شهرداری بادرود مراجعه و نسبت به تهیه نقشه و مشخصات و فرم پیشنهاد 

مربوطه اقدام نمایند.
4- پیشــنهاد دهندگان بایــد معــادل 5%  کل اعتبار را بصورت وجه نقد بحســاب شــماره 
۱۰66۸۲۱۹۰۰۰۱ سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه بادرود واریز و یا معادل آن ضمانتنامه 

بانکی ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
5- پیشــنهاد دهندگان باید پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وق اداری روز شنبه مورخه 
1401/02/17 در سه پاکت الف و ب و ج دربسته و مهر نموده )پاکت الف محتوی فیش سپرده 
واریزی معادل 5% کل اعتبــار موضوع مناقصه و پاکت )ب( محتــوای برگ آگهی مناقصه و 
اساسنامه شرکت- تغییرات و خود اظهاری و سایر مدارک شرکت و تصویر گواهینامه صالحیت 
پیمانکاری کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز ، ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی 

شرکت و پاکت )ج( محتوی برگ پیشنهاد قیمت )طبق فرم پیشنهاد قیمت( بر اساس ردیف 
های درخواست شده به حروف نوشته و زیر آن مهر و امضا و آدرس و شماره تلفن ذکر شده باشد 

را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.
6- پیشنهادات رسیده در ساعت ۱۱ صبح روز یک شنبه مورخه 1401/2/1۸ با حضور کلیه اعضا 

کمیسیون عالی معامالت که در محل شهرداری تشکیل می گردد باید و قرائت خواهد شد. 
7- حضور پیشــنهاد دهندگان یا نماینده آنان با هماهنگی قبلی در کمیسیون آگهی مناقصه 

آزاد می باشد.
۸- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد 
مقرر در آگهی مناقصه رســیده و یا مبهم یا مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد شد و کمیسیون 

پیشنهادات را بررسی و نتیجه را اعالم خواهد  کرد.
9- ســپرده نفرات اول، دوم، سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شــهرداری باقی خواهد ماند 
چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ شــهرداری ظرف مدت یک هفته نســبت به عقد قرارداد اقدام 
ننماید در اینصورت سپرده وی به نفع شــهرداری ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد 
چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انجام قرارداد نشــود سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و قرارداد 

با نفر سوم منعقد خواهد شد. 
10- کلیه کسورات قانونی نظیر مالیات ، بیمه- عوارض و غیره بر عهده پیمانکار می باشد.

11- هزینه کارهای انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه های اندازه گیری و صورت وضعیت ها 
توسط پیمانکار سپس بررسی و گواهی آن توسط مهندس ناظر شهرداری طبق مقررات از محل 

ردیف مربوطه بدون تعدیل و مابه التفاوت قابل پرداخت خواهد بود.
12- کلیه هزینه های مربوطه از قبیل هزینه درج آگهی و غیره بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

نوبت اول
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مدیر آبفای فالورجان از پیشرفت 55 درصدی اجرای شبکه فاضالب 2 شهر 
و 25 روستا در این شهرستان خبر داد.محمدمهدی پراندوخ گفت: این طرح 
با هدف  بهره مندی ساکنان شــهرهای اشترجان و مینادشت و 25 روستای 
دیگر از خدمات جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضالب اجرا می شود. 
وی با بیان این که طرح اجرای شبکه جمع آوری فاضالب با سرمایه گذاری 
شرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان و به منظور بازچرخانی پساب در صنعت 
و کاهش وابســتگی به آب های ســطحی در ســه مرحله مختلف در حال 
اجراست، گفت: در مرحله نخست که عملیات اجرایی آن از سال 1397 آغاز 
و تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته، 9.7 کیلومتر شبکه جمع آوری 
و خط انتقال فاضالب در 14 روستای شهرســتان فالورجان اجرا می شود و 
جمعیتی بالغ بر 21 هزار و 500 نفر را تحت پوشــش خدمات دفع بهداشتی 

فاضالب قرار می دهد.
مدیر آبفای فالورجان به بخش دوم این طرح که در شــهرهای اشترجان و 
مینادشت در حال اجراست نیز اشاره کرد و افزود: در این مرحله 67 کیلومتر 
شــبکه جمع آوری فاضالب اجرا و یک باب ایستگاه پمپاژ احداث می شود 
که با پیشرفت 70 درصدی همراه بوده اســت.وی افزود: مرحله سوم این 
عملیات نیز از آذر ماه ســال گذشته در 11 روستای شهرســتان فالورجان با 
اعتباری بالغ  بر 200 میلیارد تومان آغاز شــده که تاکنون 10 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته اســت. پراندوخ با اشــاره به این که با اجرای این مرحله 

جمعیتی بالغ بــر 18 هزار نفر در روســتاهای کارویه، بندارت، دارافشــان، 
خیرآباد، اسفهران، قلعه میر، شرودان،کروچ، دشتلو، طاد و سهروفیروزان 
از خدمات شــبکه فاضالب بهره مند می شــوند، گفت: در بخش سوم 162 
کیلومتر شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب اجرا و 2 ایستگاه پمپاژ نیز 

احداث می شود. 
اضافه می شود در صورت اجرای کامل طرح های یاد شده ،امکان بازچرخانی 
174 میلیون متر مکعب پساب در صنعت در طول 25 سال فراهم می شود.

شرکت گاز استان اصفهان، به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های توزیع 
کننده گاز طبیعی سال گذشته به 112 شهر و 1067 روستا  خدمات گازرسانی 
ارائه کرد. به گزارش روابط عمومی،سرپرست شرکت گاز استان اصفهان، با 
اشاره به اینکه در حال حاضر حدود یک میلیون و 966 هزار  و 500 مشترک 
گاز طبیعی در ســطح اســتان وجــود دارد، گفت: هم اکنــون 99.5 درصد 
جمعیت استان اصفهان شامل؛ 112 شهر و 1067 روستا از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار هستند.ابوالقاسم عسکری، افزود: در سالی که گذشت گاز طبیعی 

در بخش نیروگاهی، صنایع، خانگی، تجــاری و بخش های عمومی نظیر؛ 
اماکن مذهبی، آموزشــی، فرهنگی، تاسیســات دولتی و...سطح استان 
توزیع و به مصرف رسید.سرپرست شرکت گاز استان اصفهان، بیان داشت: 
خوشبختانه در سال گذشــته به رغم سرمای شدید و زود هنگام و همچنین 
افزایش تعداد مشترکین گاز، مصرف گاز نسبت به سال های قبل افزایش 
یافت اما  با یاری خداوند متعال و همراهی مردم شریف استان، گاز طبیعی 

در تمامی بخش ها به صورت مستمر و ایمن تامین شد.

مدیر آزمایشگاه های شرکت فوالد مبارکه از موفقیت آزمایشگاه های این 
شرکت در ارزیابی تجـــــــــــدید گواهیـــــــــــنامه بیــــن المللی 

استــانــدارد ISO/IEC 17025-2017 خبر داد.
 2017-17025 ISO/IEC امیر صالحــی اظهار کرد: عنــوان اســتاندارد
الزامات عمومی برای احراز صالحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون 
است و پیاده سازی و اجرای الزامات این استاندارد برای آزمایشگاه های 
شــرکت هایی که در عرصه بین المللی فعالیت می کنند و استراتژی آن ها 

تولید محصوالت باکیفیت است، ضروری است. 
در ارزیابی این استاندارد، آزمایشگاه از نظر فنی و مدیریتی مورد ارزیابی 
قرار می گیرد. در ارزیابی فنی وجود روش های آزمون به روز و معتبر، سوابق 
تصدیق و صحه گــذاری روش های آزمون، نحوه محاســبه عدم قطعیت 
نتایج حاصــل از آزمون، مهارت کارکنان، تاسیســات و شــرایط محیطی 
مناســب، کفایت تجهیزات و قابلیت ردیابی کالیبراسیون آن ها و... مورد 
ارزیابی قــرار می گیرد. از نظر مدیریتی نیز اســتقالل، التزام به رازداری و 
حفظ محرمانگی اطالعات آزمایشگاه، وجود ساختار مناسب، در دسترس 
بودن منابع موردنیاز و کنترل مستندات و سوابق و... در آزمایشگاه ها مورد 

ارزیابی قرار می گیرد.
وی افزود: اجرای الزامات این استاندارد و اخذ گواهینامه مربوطه همواره 
موردتوجه مشتریان، سازمان ملی استاندارد، سازمان ها و نهادهایی است 
که به دالیل گوناگون شــرکت فوالد مبارکه را مورد ارزیابی قرار می دهند. 
خوشبختانه پیاده سازی و اجرای الزامات این استاندارد بیش از یک دهه 
است که در شرکت انجام شــده و در این مرحله برای سومین بار، تجدید 
گواهینامه بین المللی این استاندارد در آزمایشگاه های آزمون شرکت فوالد 

مبارکه و فوالد سبا با موفقیت انجام گرفته است.
مدیر آزمایشگاه های شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: موسسه ای 
که فــوالد مبارکــه را در این اســتاندارد تاییــد صالحیت کــرده، آژانس 
بین المللــی تایید صالحیت کشــور ترکیه )TURKAK( اســت که یک 
مرجــع بین المللی و مــورد تایید اتحادیــه بین المللــی تایید صالحیت 
 )EA( و اتحادیه منطقه ای تایید صالحیت اروپا )ILAC( آزمایشــگاه ها
 اســت و همین امر باعث اعتبار بین المللی نتایج آزمون آزمایشــگاه های 

شرکت است.

وی اذعــــــان داشت: با تـــــــوجه به تغیــــــیر ویـــــــــــرایش 
استــــــــاندارد ISO/IEC 17025 از ویرایش 2005 به 2017 و الزام به 
انجام ممیزی با توجه به ویرایش جدید، ارتقای سیستم مدیریت کیفیت 
آزمایشگاه های شرکت مطابق با این ویرایش در دستور کار قرار گرفت و با 
استفاده از توان کارشناسی آزمایشگاه ها و برگزاری 30 جلسه کارشناسی، 
الزامات جدید پیاده ســازی شــد و با برگزاری ممیزی داخلی از کفایت 
اقدامات انجام گرفته اطمینان حاصل شــد. در ویرایش جدید، ســاختار 
اســتاندارد به طورکلی تغییر کرده و رویکرد مبتنی بر ریسک و فرصت به 
آن اضافه شده است. در راســتای اجرای الزامات این استاندارد، بیش از 
16 مورد برگزاری مقایسه بین آزمایشگاهی و یا شرکت در آزمون مهارت در 
زمینه آزمون های مرتبط با محصوالت، مواد اولیه و مواد مصرفی در سطح 
ملی و بین المللی توســط آزمایشگاه های شــرکت انجام شده است که 
خوشبختانه در همه این مقایسه ها نتایج صادره از آزمایشگاه های شرکت 

مورد تایید قرار گرفته اند.
صالحــی در پایــان از تــالش و زحمــات همــه همــکاران در واحــد 
آزمایشــگاه های آزمون شــرکت فوالد مبارکــه و فوالد ســبا و مدیریت 
بازرســی فنی و اتوماســیون و ابــزار دقیق، امــور قراردادهــا، خدمات 
 عمومــی، سیســتم ها و فنــاوری اطالعــات، تضمین کیفیت تشــکر و 

قدردانی کرد.

پیشرفت 55 درصدی اجرای شبکه جمع آوری فاضالب 2 شهر و 25 روستا در 
فالورجان

بهره مندی112 شهر و 1067 روستا از نعمت گاز طبیعی

مدیر آزمایشگاه های فوالد مبارکه:
 فوالد مبارکه موفق به کسب استاندارد بین المللی

 ISO/IEC 17025-2017  گردید

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

منبع: ایرنا

 اصفهان در جدال 
با مثلث بحران

سه بحران اساسی پیش روی 
اســتان اصفهان خشک شدن 
زاینده رود، آلودگی هوا و پدیده 
فرونشســت زمین اســت که 
مشکالت بســیاری برای این 
استان تاریخی و شهروندانش 

پدید آورده است.
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