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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

فرونشست اصفهان به خیابان حکیم نظامی رسید؛

در آستانه بلعیده شدن!

طغیانی:
آیا آبی که 20 سال برده 

 شده را نمی خواهید
 پس بدهید؟

معاون توسعه پیش بینی و تحقیقات 
اداره کل هواشناسی استان :

تشدید شرایط 
خشکسالی در اصفهان

ارائه بسته تشویقی 
ساخت وساز تا پایان 

تیرماه امسال

 بیش از 70 زندانی
  جرائم غیرعمد

اصفهان آزاد شدند

اصفهان در گردشگری 
نوروزی سوم شد

بازگشت به 
روزهای پرشکوه 

میزبانی

استاندار: هزینه احداث راه در مناطق کوهستانی 
چهارمحال و بختیاری باال است

بن بست جاده ای در بام ایران

»اصفهان« در لیست استان های 
هدف برای میزبانی از گردشگران 

جام جهانی قطر؛

همین خوبه!
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 سنگ تمام اصفهانی ها در حمایت
 از خانواده های نیازمند

صنعت نساجی اصفهان 
نیازمند حمایت مسئوالن است

نیروی انسانی نداریم، فرونشست داریم
در صد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان با حضور 

وزیر ، مشکالت و معضالت مدارس اصفهان بررسی شد

 فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله ای 
با ارزیابی کیفی

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

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

نوبت دوم

شماره سامانه تدارکات تضمین )ریال (شماره مرجعموضوعردیف
الکترونیکی دولت

1
خرید لوله پلی اتیلن تک  جداره آب 
شرب در قطر های 20 ، 25 ، 63 ، 75 
، 90 ، 110 ، 125 ، 160 و200  میلیمتر  

401-400-1- 47/24.400.000.0002001001434000013

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

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/1/24 می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1401/1/31چهار شنبه 13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/2/10شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/2/11یکشنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

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

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

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

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

4-1- مرکز تماس:1456

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

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

/ تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

    آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان           1401-04

موضوع فراخوان : شناسایی تامین کنندگان توانمند در زمینه فعالیت های انقالب صنعتی چهارم جهت تحقق 
ره نگاشت طرح تحول دیجیتال

شــركت فوالد مباركه در نظر دارد جهت تکمیل بانك اطالعاتی خود در زمینه فعالیت های مرتبط با انقالب 

صنعتی چهارم جهت تحقق ره نگاشت طرح تحول دیجیتال، شامل موارد: " واقعیت مجازی – واقعیت افزوده 

– اتوماسیون و ربات های صنعتی – هوش مصنوعی – سیستم فیزیكی سایبری – اینترنت اشیا –  تحلیل 

داده – پردازش ابری –  بالك چین و امنیت سایبری"  اقدام به برگزاری فراخوان عمومی از شركت هایی كه 

دارای سابقه فعالیت در این زمینه می باشند )خصوصا شركت های دانش بنیان( را نماید.

 SRM لذا  كلیه متقاضیان همکاری ، نسبت به تکمیل پرسشنامه خوداظهاری تا تاریخ  31 / 02/ 1401 در سامانه 

شركت فوالد مباركه اقدام نمایند .

در صورت هر گونه سوال می توانید با شماره تلفن 3157-0315273 )خانم صرامی( تماس حاصل بفرمایید .

شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6723 مورخ 1400/12/28 شورای 
محترم اسالمی شهر مجلسی و صورتجلسه کمیســیون قطع اشجار به شماره 5529 
مورخ 1400/09/06 مقدار 120 تن اشجار خشک شده در جنگلهای حاشیه شهر مجلسی 
را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید بنابراین از 
کلیه اشخاص مذکور دعوت می گردد، از تاریخ 1401/01/18 لغایت 1401/02/05 جهت 

اخذ اسناد مزایده به امور قراردادها شهرداری مجلسی مراجعه نمایند. 
مشخصات مزایده:

1- وزن اشجار 120 حداکثر تن می باشد که وزن دقیق آن پس از قطع مشخص می گردد.
2- قیمت اشجار که توسط شــهرداری قطع و تحویل خریدار می گردد از قرار هر کیلو 

25/000 ریال که توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری گردیده است.
2-3- کل مبلــغ تقریبی اشــجار بــا در نظر گرفتن قیمــت پایه کارشناســی مبلغ 

3/000/000/000 ریال می باشد.
شرایط شرکت در مزایده:

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت 
دولتی را رعایت نمایند.

2- فیش بانکی معادل 5% کل مبلغ حداکثر پایه کارشناســی دادگستری اشجار به 
مبلغ 150/000/000 ریال که بصورت نقدی به حســاب سیبای شماره 0110309651009 
شهرداری نزد بانک ملی ایران شعبه شهر مجلسی واریز شده و یا ضمانت نامه بانکی 

معتبر تهیه شود.
3- از تاریخ 1401/01/18 لغایت 1401/02/05 جهت ا خذ اسناد مزایده به امور قراردادها 
شــهرداری مجلســی مراجعه نمایند و تا انتهای ســاعت اداری تاریخ 1401/02/05 

پیشنهادات خود را به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری مجلسی تحویل نمایند.
 جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت شــهرداری مجلســی به نشــانی
 www.majlesicity.ir  مراجعه و یا با شــماره تلفــن 52472852-031 )امور 

قراردادهای شهرداری( تماس حاصل نمائید.
نشانی: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسی- میدان امام )ره( – شهرداری مجلسی

آگهی مزایده عمومی مرحله اول

سبحان نظری- شهردار مجلسیم الف: 1298141 

نوبت دوم

3



 شنبه 27 فروردین 1401 / 14 رمضان  1443 / 16 آوریل 2022 / شماره 3506

مخالفت گروه انصارا... با دیدگاه شورای امنیت در قبال یمن
گروه انصارا...یمن نسبت به بیانیه شورای امنیت مبنی بر واگذاری اختیارات رئیس جمهوری مستعفی 
به شورای رهبری ریاستی واکنش نشان داد.عبدالملک العجری، عضو هیات مذاکره کننده در گروه 
انصارا... یمن در توییتر نوشت: عجیب نیست که شورای امنیت از فرایند انتقال قدرت توسط عربستان 
از عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری فراری یمن به رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاستی 
استقبال کند. زیرا این شورا آماده استقبال از هر حاکمی است که ریاض برای یمن بگمارد، حتی اگر 
دیوانه ای را می گماشت یا شــخص فاقد صالحیتی قطعا آنها اســتقبال می کردند.وی ادامه داد، از 
نظر آنها مشروعیت از سال ۲۰۱۱ امری اســت که در خارج و به ویژه عربستان به عنوان »قیم قانونی«  
تصمیم گیری می شــود و هیچ ارتباطی با اراده یمنی ها ندارد.العجری به عنوان عضو دفتر سیاســی 
انصارا... اظهار داشت، رویکرد شورای امنیت مصادره حقوق حاکمیتی ملت یمن، تضعیف اراده و تحقیر 

مردم این کشور است.

تصمیم مجلس آمریکا در قبال عربستان
دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارند دولت »جو بایدن« را تحت فشــار بگذارند تا 
موضعی سخت تر در قبال عربستان ســعودی اتخاذ کند.روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی 
نوشت، رهبران کمیته های امور خارجی و اطالعاتی مجلس نمایندگان و بیش از ۲۰ دموکرات دیگر 
قصد دارند دولت جو بایدن را تحت فشــار بگذارند تا موضعی سخت تر در قبال عربستان سعودی 
اتخاذ کند و در این خصوص به خودداری ریاض از همکاری با واشــنگتن بر ســر تهاجم روسیه به 
اوکراین و مجموعه ای از مسائل حقوق بشری اشاره می کنند.بایدن در طول کارزار انتخاباتی ۲۰۲۰ 
عربستان سعودی را به عنوان کشوری مطرود توصیف کرد و قول داد دولت سعودی را برای تخلفات 

حقوق بشری مطرح شده به پاسخگویی وادارد، اما گام های عینی کمی در این راه برداشته است.

زاخاروا به ژاپن هم حمله کرد
وزارت امور خارجه روسیه تصمیم دولت ژاپن برای خارج کردن نام »گردان ملی گرایان آزوف« اوکراین از 
فهرست گروه های تروریستی را محکوم و آن را اقدامی در جهت همدستی با یک گروه نئونازی دانست.

ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرد: متاسفانه این اولین بار نیست که 
در تاریخ ژاپن، دولت این کشور در سمت رژیم های غیرانسانی قرار می گیرد.در این بیانیه آمده است که 
اقدام توکیو امنیت خود ژاپن را نیز در آینده به خطر خواهد انداخت.زاخاروا آسیب دیدن شهروندان ژاپنی 
از اقدامات تروریستی در نقاط مختلف دنیا را در گذشــته های نه چندان دور یادآور شد و افزود: روسیه 
حمایت فعاالنه ای را برای حل این مسائل داشت.وزارت دفاع ژاپن نیز پیش از این اعالم کرده بود که قصد 

دارد کمک های بیشتری را برای نیروهای نظامی اوکراین از جمله گردان ملی گرایان آزوف ارسال کند.

مقاومت فلسطین اعالم بسیج عمومی کرد
پس از تشدید کارشکنی های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در ماه مبارک رمضان، گروه های 
مقاومت فلسطین اعالم بسیج عمومی کردند.گروه های مقاومت فلسطین به منظور بررسی پیامدهای 
تعرض صهیونیســت ها به مردم فلسطین و مقدسات در دفتر »یحیی الســنوار« رئیس دفتر جنبش 
حماس در نوار غزه گرد هم آمده بودند، در کنفرانســی مطبوعاتی بیانیه ای مشترک را اعالم کردند.بنابر 
گزارش خبرگزاری  »شــهاب«، گروه های مقاومت در این کنفرانس مطبوعاتی اعالم کردند: »ما و اتاق 
مشترک عملیات در وضعیت گردهمایی  دائم برای پیگیری تحوالت و اتخاذ تصمیمات الزم برای محافظت 
از ملت و مقدساتمان هستیم«.گروه های مقاومت همچنین اعالم کردند: »ما از مقاومت می خواهیم 
که در دفاع از مسجد االقصی آماده تر باشد و وضعیت بســیج عمومی ملت فلسطین را در تمام اماکن 

حضورشان اعالم می کنیم«.

  گلوبال تایمز تحلیل کرد؛

تالش آمریکا برای ایجاد فاصله میان چین و پاکستان
وبگاه گلوبــال تایمز چیــن در مطلبی نوشــت: تالش آمریــکا برای 
تأثیرگذاری بر دیپلماســی پاکســتان بیهوده بوده و در واقع، آمریکا 
تالش می کند بین پاکســتان و چین فاصله بینــدازد، اما هرگز موفق 
نشده است.در این مطلب آمده است: مجلس ملی پاکستان با ۳۴۲ 
عضو روز یکشنبه اعالم کرد که با حمایت ۱۷۴ نماینده، رای عدم اعتماد 
به »عمران خان« نخســت وزیر این کشور را تصویب کرد. عمران خان 
اولین نخست وزیر در تاریخ پاکستان شد که با چنین طرحی محکوم 
شد. پیشتر در ماه مارچ، عمران خان تلویحًا اعالم کرد که آمریکا پشت 

این طرح علیه او بوده است.
 محققــان چینی اســتدالل می کنند که حتــی اگر آمریکا از پشــت 
صحنه حقه بازی کند، نمی تواند بین چین و پاکســتان اختالف ایجاد 
کند.»چیان فنگ« مدیر بخش تحقیقات موسسه استراتژی ملی در 
دانشگاه چینگ خوا، به گلوبال تایمز گفت: آنچه در پاکستان در حال 
وقوع اســت کوچکترین تأثیری بر روابط این کشــور با چین نخواهد 
داشت. چیان گفت: هیچ اختالفی بین احزاب سیاسی اصلی پاکستان 
در دوستی و مشارکت همکاری اســتراتژیک آنها با چین وجود ندارد. 
اگر تفاوتی وجود داشته باشد، در این است که کدام حزب این روابط 

را بهتر حفظ خواهد کرد.
روابط چین و پاکســتان، خواه بین احزاب سیاســی، خواه مردم یا 
نظامیان آنها، از یک بنیان تاریخی قوی برخوردار بوده و با آشــفتگی 

مختل نخواهد شد. 
صرفنظر از تغییرات در چشــم انداز بین المللی، روابط این دو کشــور 
همواره با ثبات پیش می رود. در ۲۳ مارچ، در طول سفر »وانگ یی« 
مشــاور دولتی و وزیر امور خارجه چین به پاکســتان، وانگ با »قمر 

جاوید باجوا« رییس ستاد ارتش پاکستان دیدار کرد. 
در این مراســم، باجوا از همکاری های راهبردی در ســطح عالی بین 
دو کشــور صحبت کــرد و ضمن قدردانــی از سیاســت های خارجی 
چین حمایت کرد.مدیر بخش تحقیقات موسســه اســتراتژی ملی 
در دانشگاه چینگ خوا خاطرنشــان کرد: از زمان تأسیس پاکستان، 
ارتش پاکستان نقش مهمی در سیاســت این کشور ایفا کرده است. 
ارتش پاکســتان در روابط چین و پاکســتان، نقش تثبیت کننده در 
ایجاد جامعه نزدیکتر چین و پاکســتان با آینده ای مشترک در عصر 

جدید ایفا کرده است.
 در این زمینه روابط بین دو کشور تحت تأثیر تغییرات سیاسی داخلی 
پاکستان قرار نخواهد گرفت.به گفته چیان، پس از کناره گیری عمران 
خان، دو حزب اصلی اپوزیســیون- حزب مســلم لیگ پاکســتان 

)شاخه نواز( و حزب مردم پاکســتان – ممکن است به حزب حاکم 
تبدیل شوند. هر دو طرف دوســتی ســنتی دیرینه ای با چین دارند 
و به همین دلیل اســت که محققان چینی معتقدنــد تغییرات فعلی 
پاکستان بر روابط این کشــور با چین تأثیری نخواهد گذاشت. عمران 
خان قباًل تلویحا مداخله خارجی را به طور خاص از جانب آمریکا علیه 
خود مطرح کرده بــود. »جائو گانچنگ« محقق موسســه مطالعات 
بین المللی شانگهای در این باره گفت که این مساله با آنچه که آمریکا 
با سایر کشــورها در پرونده خان انجام داده است، مطابقت دارد زیرا 

واشنگتن از خان راضی نیست. 
جائو گفت: »زمانی کــه آمریکا از یک دولت خاص ناراضی اســت، با 
استفاده از اینگونه اقدامات شــبیه کودتا با دادن وعده ها یا پول برای 
تحریک مخالفان استفاده می کند.«چیان خاطرنشان کرد صرف نظر 
از اینکه کدام حزب در آینده در پاکســتان به قدرت برسد، نباید به آن 
حزب به عنوان طرفدار آمریکا برچســب زد. پاکستان در سیاست ها 
و دیپلماســی خود اســتقالل دارد. حتی اگر امکان داشته باشد یک 
اســتراتژی موازنه بین قدرت های بزرگ اتخاذ کند، پاکستان چین را 
با چنین سیاستی درگیر نخواهد کرد زیرا به گفته چیان، روابط چین و 
پاکستان به قدری خاص است که فراتر از مقایسه با روابط پاکستان 

با دیگر قدرت های بزرگ است. 
در واقع، آمریکا تالش می کند بین پاکســتان و چین فاصله بیندازد، 
اما هرگز موفق نشــده اســت.در اکتبر ۲۰۲۱، »خالد منصور« رییس 
اداره کریدور اقتصادی چین و پاکســتان، آمریکا را به انتشــار اخبار 
جعلی و »تبلیغــات منفی« در مــورد دوام و پایداری ایــن کریدور 
متهم کــرد. وی گفت آمریکا با ما دشــمنی دارد امــا تالش های آنها 
با شکســت مواجه خواهد شد.واشــنگتن در نوامبر ۲۰۱۹ به اســالم 
 آباد هشــدار داد که »چین تأثیرات فزاینده ای بر اقتصاد پاکســتان

 خواهد گذاشت.«
»آلیس ولز« سرپرست معاونت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای 
مرکزی و جنوبی در آن زمان مدعی شــد که آمریــکا می تواند الگوی 
بهتری برای پاکستان باشد. چیان در این زمینه گفت: »تالش آمریکا 
برای تأثیرگذاری بر دیپلماسی پاکستان بیهوده بوده است، زیرا مردم 
پاکستان مدت هاست که عمل گرایی آمریکا را دیده اند: آمریکایی  ها 
وقتی پاکســتان را مفید می  دانند با پاکســتان دوســت و صمیمی 
می  شوند و زمانی که به پاکستان نیازی ندارند، با سردی با آن برخورد 
می  کنند. تالش آمریکا برای هدایت پاکستان بیهوده است، زیرا هیچ 

بخشی از جامعه پاکستان از آن استقبال نمی کند.«

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: 
نتیجه مذاکــرات وین مثبت، نیمــه مثبت و حتی 
منفی هم باشــد مســئولین و کارگــزاران باید بی 
توجه به نتیجه آن، برای حل معضالت، مشــکالت 
و معیشــت مردم تدبیر کنند.احمد سالک در رابطه 
با تاکید اخیر مقام معظم رهبــری پیرامون معطل 
نشدن مســئوالن پیرامون مذاکرات، اظهار داشت: 
در ابتدا باید شاکر باشــیم که خداوند، مقام معظم 
رهبری را به عنوان هدیه ای به ملت های جهان علی 
الخصوص مســلمین عنایت فرمودند.وی افزود: 
فرمایشــات اخیر مقام معظم رهبری با کارگزاران 
کشور، چند بخش مهم داشــت که یک بخش آن 
پیرامون مذاکرات وین بود و در رابطه با این بخش، 

این نکته قابل توجه است که در دولِت روحانی تمام 
مسائل کشور اعم از اقتصاد، فرهنگ، کسب و کار به 
مذاکرات گره خورد و در آخر ترامپ از مذاکرات خارج 
شــد و این اوضاع را رقم زد.عضو شــورای مرکزی 
جامعه روحانیت مبارز افزود: حــاال نیز با روی کار 
آمدن بایدن، آمریکا قصد ندارد ابر قدرت بودن خود 
را زیر ســوال ببرد، اما هم اروپا و هم آمریکا در این 
زمینه به دلیل رشد و خودکفایی ملت ایران در ابعاد 
مختلف و قدرت بازدارندگی جمهوری اســالمی، به 
بن بست رسیده اند.ســالک با تاکید بر اینکه امروز 
اقتدار جمهوری اسالمی در ابعاد مختلف به نمایش 
جهانی گذاشته شده اســت، خاطرنشان کرد: اگر 
حرکت صنعتی و اقتصادی از حالت جزیره ای خارج 

شود و وحدت رویه ای میان سران قوا و دستگاه های 
ذی ربط حاصل شود، حرکت عظیمی تحقق خواهد 
یافت.وی اضافه کرد: فرمایش مقام معظم رهبری 
این بود که مذاکــرات مثبت، نیمــه مثبت و حتی 
منفی باشــد به هیچ وجه نباید با مســائل داخلی 
کشور گره بخورد. مسئوالن و کارگزاران بی توجه به 
نتیجه مذاکرات باید برای حل معضالت، مشکالت، 
معیشت مردم و خودکفایی اقتصادی تدبیر کنند و 

آنها ربطی به گزارش های وین نخواهد داشت.

سالک:

حل مشکالت اقتصادی ارتباطی به مذاکرات ندارد
چهره روز

طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس به جریان افتاد
رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اســالمی از به جریان افتادن طرح تفکیک وزارت راه و 
شهرســازی به ۲ وزارتخانه خبر داد.محمدرضا رضایی کوچی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی 
حدود ۲۰ معاونت دارد، تصریح کرد: این وزارتخانه زیرمجموعه های مختلفی از جمله هواشناسی، 
بخش ریلی، هوایی و دریایی دارد که رســیدگی به همه این بخش ها دشوار است و نیاز به بخش 
جداگانه دارد.رضایی کوچی بیان کرد: الزم است با توجه به مشکالت و معضالتی که در حوزه مسکن 
داریم و همچنین اهمیت این حوزه به عنوان یک صنعت پیشــران، بخش مســکن و شهرسازی 
به عنوان زیرمجموعه ای مهم از این وزارتخانه منفک شود تا بتوان به کمبود های این حوزه، رسیدگی 

ویژه کرد.

قالیباف از مواجهه با یاشار سلطانی سر باز زد
عرشــه آنالین به نقل از یک خبرنگار نوشــت: »قالیباف  حاضر به مواجهه با  یاشار سلطانی نشد«.

بهروز عزیزی، خبرنگار در صفحه توئیتر خود نوشت: »قالیباف حاضر به مواجهه با یاشار سلطانی  
نشد«. در حالی که با تصمیم مقام قضایی قرار بود یاشار سلطانی و محمدباقر قالیباف جهت رفع 
ابهامات پرونده با هم روبرو شوند، رئیس دستگاه قانونگذاری دستور مقام قضایی را نادیده گرفته 

و حاضر به مواجهه حضوری نشد.« 

جزئیات تماس تلفنی وزیر خارجه اوکراین با امیرعبداللهیان
وزیر خارجه اوکراین از گفت وگوی تلفنی با همتای ایرانی خود خبر داد و از ایران به دلیل اعزام تیم 
پزشکی به اوکراین تشکر کرد.»دیمیترو کولبا« در این خصوص نوشت: »با حسین امیرعبداللهیان 
وزیر خارجه )جمهوری اسالمی ایران( گفت وگوی تلفنی داشتم. ایران در مقابل جنگ روسیه علیه 
اوکراین ایستاده و از راه حل دیپلماتیک حمایت می کند. از وزیر خارجه امیرعبداللهیان به دلیل رد 
ادعاهای مربوط به انتقال تسلیحات به روسیه با کمک شرکت های ایرانی و همچنین تیم پزشکی 
اعزامی به اوکراین سپاسگزاریم«.وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در آن گفت وگو به تبیین 
موضع ایران مبنی بر مخالفت با جنگ و لزوم توجه به راه حل سیاســی و گفت وگوی دیپلماتیک 
پرداخت. امیرعبداللهیان با اشاره به ریشــه بحران اوکراین اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران 
از هر تالش سیاســی برای حل و فصل این بحران حمایت می کند. ما بدون اتخاذ رویکرد دوگانه 

مخالف جنگ در اوکراین، افغانستان، یمن و … هستیم.

سفارت ایران در لندن گزارش روزنامه گاردین را تکذیب کرد
ســفارت ایران در لندن در توییتی، گزارش روزنامه گاردین را تکذیب کرد.ســفارت ایران در لندن، 
گزارش روزنامه گاردین درباره اســتفاده روسیه از تسلیحاتی که مدعی شــده بود توسط ایران از 
عراق قاچاق شــده اســت را تکذیب کرد و آن گزارش را غیرحرفه ای و بی اساس دانست.گاردین 
مدعی شد: روسیه از ایران سامانه پدافندی باور ۳۷۳ خریده اســتگاردین مدعی شد: روسیه از 
ایران سامانه پدافندی باور ۳۷۳ خریده است.سفارت ایران در لندن در توییتر نوشت: گزارش روز 
سه شــنبه گاردین، با عنوان» استفاده روسیه از تسلیحات قاچاق شــده توسط ایران از عراق علیه 
اوکراین« و داستان سرایی را غیرواقعی و بی اساس دانست.سفارت ایران در ادامه نوشت: تالش 
برای ایجاد ارتباط بین تحوالت اخیر در اوکراین با تحوالت منطقه ای خاورمیانه و ذکر اســم ایران 
اقدامی غیرحرفه ای و غیرقابل قبول است و همچنین نوعی بی احترامی به خوانندگان آن روزنامه 
است.سفارت ایران در توییت دیگری نوشت: انتظار می رود گاردین واقعیت را منتشر کند اما مقاله 
روز سه شنبه در تناقض با این رویکرد است، ما اعتراض خود را نسبت به این موضوع ابراز می کنیم 

و خواستار اقدام ضروری در این خصوص هستیم.

کافه سیاست

 رئیس مجمع تشخیص
 مصلحت نظام:

در ماجرای مصوبه واردات 
خودرو، به مجمع، جفا شد

رئیس مجمــع تشــخیص مصلحت نظام 
با انتقاد از برخی اظهــارات مبنی بر طوالنی 
شــدن روند اظهارنظر هیات عالی نظارت بر 
اجرای سیاســتهای کلی نظــام و همچنین 
موضوع نظر این هیات درباره مصوبه مربوط 
به واردات خودرو، بر اهمیت جایگاه و شأن 
هیات عالی نظــارت طبق بنــد ۲ اصل ۱۱۰ 
قانون اساسی و تفویض اختیار به این هیات 
از ســوی رهبر معظم انقالب اسالمی، تاکید 
کرد.آیت ا... آملی الریجانی با گالیه نسبت 
به اظهارنظــر در این زمینه بدون اســتعالم 
از دبیرخانــه مجمــع تشــخیص مصلحت 
نظام برای اطالع از روند بررســی مصوبه، از 
صداوســیما نیز بخاطر نوع اطالع رسانی در 
این زمینه و برجسته ســازی یک اظهارنظر 
نادرســت یعنی ماندن مصوبــه مجلس در 
هیات عالی نظارت به مدت چهارماه، انتقاد 
کرد و خواســتار اصالح چنیــن رویه هایی 
شد.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در ادامه با اشاره به موج هجمه ها به مجمع 
و هیات عالی نظــارت در خصوص مصوبه 
مربوط به واردات خودرو، خاطرنشــان کرد: 
در این بحث، به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، هیات عالی نظارت و برخی اشخاص با 
ایراد نسبتهای ناروا، جفا شد.آملی الریجانی 
افــزود: ممکن اســت برخــی نمایندگان، 
کارشناســان یا افراد مختلف بــا محتوای 
مصوبات مجمع یــا هیات عالــی نظارت، 
مخالف باشــند یا انتقادی داشــته باشند. 
قطعــا مخالفت با ماهیــت مصوبات، هیچ 
ایرادی ندارد و موجب پویایــی مصوبات و 
رفع برخی اشــکاالت احتمالی خواهد شد 
اما اینکه بخاطر مخالفــت با یک نظر، اصل 
جایگاه قانونی هیات عالی نظارت و ساختار 
آن را زیــر ســوال ببرند و تعابیر نادرســتی 
مانند »شــورای نگهبان دوم« یا »مجلس 
ســنا« درباره آن به کار برند، جای تعجب و 

تاسف دارد.

بین الملل

موضوع: باســتناد مصوبه شــماره 1400/2709 مورخ 1400/11/19 شورای محترم 
اسالمی شهر نجف آباد در خصوص بهره برداری از ساختمان یک باب مغازه واقع در 

جنب ترمینال اتوبوسرانی سابق شهر نجف آباد
مدت مزایده: یک سال شمسی از تاریخ عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد
محل اجاره: ســاختمان یک باب مغازه واقع در جنب ترمینال اتوبوسرانی سابق 

شهر نجف آباد
شرایط شرکت در مزایده: شــرکت برای عموم آزاد میباشد که بایستی دارای کپی 

شناسنامه و یا کارت ملی معتبر باشند.
)رعایت منع مداخله کارکنان دولت الزامی است(

سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت 

می شود برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت 
اداری روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/8 به ســازمان مدیریت حمل و نقل بار  و مسافر 

شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۱۴ به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.

 اسناد مزایده: برای دریافت اسناد مزایده ) قیمت پایه کارشناسی، میزان سپرده 
و ...( مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال طی فیش واریزی به حساب سیبای بانک ملی به شماره 
۰۱۱۲6۴۳۳۴6۰۰5 سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد 

اقدام نمایند. 
هر گاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها 

به نفع سازمان ضبط خواهد شد. 
تذکر 1 : هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.

تذکر 2 : کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

سازمان مدیریت آگهی مزایده 
حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری 

نجف آباد

رضا رضایی- مدیر عامل م الف:1298519 

نوبت دوم

شهرداری نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 6/۴۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/8 و صورتجلسه شماره ۱۹ شورای اسالمی شهر و همچنین مصوبه هیات  عالی سرمایه گذاری تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ، 
به منظور ساماندهی بیلبوردهای شهری نیاسر، نسبت به واگذاری آن به پیمانکاران، شرکتها و کانونهای آگهی و تبلیغاتی، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ  و ارشاد اسالمی به شرح ذیل اقدام 

نماید فلذا متقاضیان می توانند از طریق شرکت در مزایده کتبی بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند:

آگهی مزایده عمومی )مرحله اول- نوبت اول (

احسان کوزه گر آرانی- شهردار نیاسرم الف1302844

زمان بهره برداریابعادتعدادشرح مزایدهردیف

۱۲ سال۴ * ۳۰8 عدد طراحی، ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای شهر نیاسر۱

۱- مهلت دریافت اسناد و مدارک، ۱۰ روز پس از درج نوبت اول آگهی

۲- مهلت تحویل اسناد ۱۰ روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی

۳- شرایط مزایده

۴- سپرده شرکت در مزایده 5% به مبلغ ۴5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد واریزی 

به حساب سپرده ۰۱۰۲8۴۷۹۲۴۰۰۳ نزد بانک صادرات بنام شهرداری نیاسر

5- در صورتیکه برنده مزایده اول، دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف مدت یک هفته از ابالغ، حاضر به انعقاد قرارداد و 

سیر مراحل و تشریفات قانونی اجاره نگردد سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد  گردید.

6- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

۷- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.

8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج گردیده است.
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سخنگوی صنعت برق استان اصفهان اعالم کرد:

شاید خاموشی داشته باشیم
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه از نیمه دوم اردیبهشت امسال محدودیت بار صنایع 
اصفهان را انجام خواهیم داد، گفت: اگر با مدیریت بار کمبود برق برطرف نشد، با برنامه ریزی در بخش 
خانگی و تجاری خاموشی خواهیم داشت.سید محمدرضا نوحی ، با اشاره به وضعیت تولید و مصرف 
برق استان، اظهار کرد: روز ۲۳ فروردین ماه ساعت پیک بار شب در اصفهان ۲۰:۴۶ دقیقه بود و در حالیکه 
تولید برق استان ۳۹۳۱ مگاوات بود، ۴۷۰۴ مگاوات برق مصرف شد.وی همچنین افزود:  در این روز، 
مقدار ۷۷۳ مگاوات برق از شبکه سراسری وارد شبکه استان اصفهان شده است.سخنگوی صنعت برق 
استان اصفهان ادامه داد: طی جلسات هفته گذشته با توانیر و وزارت نیرو با استان و شهرستان اصفهان، 
در سطح کشور پیش بینی پیک مصرف ۷۰ هزار مگاوات خواهد بود و در حالیکه تولید برق کل کشور ۵۵ 
هزار مگاوات است، بنابراین بین ۱۲ تا ۱۵ هزار مگاوات با کمبود تولید برق مواجه هستیم.وی با اشاره به 
اینکه در پیک مصرف، استان اصفهان حدود  ۱۵۰۰ مگاوات کمبود تولید برق دارد، گفت: در وهله نخست 
به دنبال مدیریت بار هستیم که این کار ابتدا در صنایع بزرگ و کوچک انجام می شود.نوحی افزود: به 
همین منظور هفته آینده جلسه ای با حضور صنایع، سازمان صمت، مدیریت بحران و ... خواهیم داشت 
تا بتوانیم کمبود برق اصفهان را با مدیریت بار صنایع جبران کنیم.وی اضافه کرد: اگر با مدیریت بار کمبود 
برق برطرف نشد، با برنامه ریزی در بخش خانگی و تجاری خاموشی خواهیم داشت.سخنگوی صنعت 
برق اســتان اصفهان تأکید کرد: آمادگی داریم تا از نیمه دوم اردیبهشت امسال محدودیت بار صنایع 
اصفهان را انجام دهیم.وی درباره وضعیت احداث نیروگاه های جدید، اظهار کرد: برای سال ۱۴۰۱ حدود 

۶ هزار مگاوات نیروگاه های جدید به مدار تولید برق کشور اضافه شده است.

علِت نبوِد گوشت قرمز منجمد دولتی در بازار
عملکرد دیرهنگام فروشگاه های زنجیره ای اصفهان نبود گوشت قرمز منجمد دولتی را در بازار بدنبال 
داشته است. در حالی که مردم اصفهان از نبود گوشت قرمز منجمد تنظیم بازار در بازار های روز شهرداری 
اصفهان انتقاد دارند، سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان گفت: برای تعدیل قیمتی در بازار گوشت مقرر 
شده بود شنبه در فروشگاه های مختلف عرضه شود، ولی فروشگاه های زنجیره ای دیر اقدام کردند.

حسین ایراندوست اضافه کرد: چهارشنبه صبح، فروشگاه های کوثر  برای دریافت گوشت اقدام کرده 
و به هفت فروشگاه حواله گوشت تحویل داده شد.به گفته وی سه ماهی است شرکت پشتیبانی امور 
دام، دام مازاد را از دامداری های استان برای توزیع خریداری کرده است.سخنگوی تنظیم بازار استان 
اضافه کرد: از شنبه ۲۱ فروردین، ۷ تن گوشت گوسفندی و نزدیک به ۷ تن گوشت گوساله توزیع شده و 

۱۰ تن و نیم گوشت گوسفندی و ۱۱ تن و ۳۰۰ گرم گوشت گوساله در بازار توزیع شده است.

1200 میلیارد تومان تسهیالت برای طرح های کشت 
گلخانه ای در اصفهان

 مدیر امــور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: اجرا و توســعه طرح های کشــت 
گلخانه ای امسال در استان اصفهان به بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت بانکی نیاز دارد.احمدرضا 
رییس زاده گفت: حدود ۳۰۰ درخواست احداث گلخانه در حدود ۱۰ شهرستان امسال در استان وجود دارد که به 
نوبت به آن ها رسیدگی می شود.به گفته او در صورت اعطای تسهیالت بانکی به موقع و متناسب با هزینه ها، 
افزون بر ۱۵۰ هکتار به مساحت گلخانه های استان اضافه خواهد شد.سال گذشته ۱۳۵ هکتار گلخانه جدید در 
استان احداث شدکه مجموع این واحد های تولیدی کشاورزی به ۲ هزار و ۳۵۰ هکتار رسیده است.رییس زاده 
می گوید بیشتر گلخانه های استان در مناطق معتدل و سردسیر مانند شهرستان های دهاقان، شهرضا، تیران 
و کرون، چادگان و نجف آباد مستقر هستند و در سال ۱۴۰۰ تولیدات آن ها بالغ بر ۳۸۰ هزار ُتن بود. وی گفت: 
تولیدات گلخانه ای در این منطقه بیشتر شــامل خیار، گوجه، فلفل دلمه ای رنگی، بادمجان، توت فرنگی، 
سبزی برگی و غده ای و همچنین گل زینتی است که حدود یک چهارم آن نیز به خارج از کشور صادر می شود.

تهدید تخریب ۲ میلیون هکتار از مراتع با ورود دام ها و کوچ زودهنگام عشایر به استان اصفهان وجود دارد

آماده باش برای مقابله با کوچ

خشکسالی، نبود زیر ساخت های کافی،  پریسا سعادت
 بحــران ریزگردهــا و مدرنیــزه شــدن 
شیوه های حمل و نقل موجب شــده تا در سال های اخیر عشایر و کوچ 
زود هنگام آنها به سمت مراتع اصفهان یکی از چالش های اساسی حفظ 
منابع طبیعی استان در فصل بهار باشد. هر چند هر سال جمعیت عشایر 
کشور به دلیل مشکالت دامداری و خشکی مراتع کم می شود اما استان 
اصفهان به عنوان یکی از مراکز اصلی استقرار عشایر نزدیک به شصت هزار 
نفر از این افراد را در خود جای داده است. قبایل و گروه هایی که هر سال 
با اقدام به کوچ زودهنگام خود بخش های زیادی از مراتع استان را در 
خطر نابودی قرار می دهند. کارشناسان در سال های اخیر هشدار داده 
 اند که حمل دام به وســایل نقلیه موجب ورود پیش از موعد دام ها به 
چراگاه ها می شود. این اقدام مانع از رشــد پوشش گیاهی و در نتیجه 
خشکاندن زیست بوم گیاهی و جانوری در مراتع می شود چرا که ورود 
زودتر از موعد دام مانع از توســعه بافت گیاهی شده و در سال های بعد 
امکان رویش مجدد گیاهان این مناطق بسیار کمتر می شود. به همین 
دلیل هر سال کارشناسان و مسئوالن سازمان عشایر و مراتع کشور تالش 
می کنند تا مانع از ورود زودتر از موعد عشایر و دام هایشان به چراگاه ها 
شوند. در سال های اخیر بیش از دو میلیون هکتار از دشت های سرسبز 
ایران در خطر نابودی چرای زودهنگام دام قرار دارد. امســال اما طرح 

کنترل کوچ و جلوگیــری از ورود زود هنگام دام بــه مراتع با حدود ۲۰۰ 
قرق بان در ۱۰ ورودی استان آغاز شده است آنگونه که معاون اداره امور 
مراتع منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در این خصوص گفته 
است: امسال با ورود نزدیک به ۳۰۰ دامدار با ۳۰ هزار راس دام که از طرق 
مختلف وارد مراتع استان اصفهان شدند، موجبات خسارت به مراتع را 
رقم زدند.محمدقاســم هلیلی افزود:  بالــغ بر ۹ هزار میلیــارد تومان 
خسارتی اســت که در اثر چرای زود هنگام دام ها به مراتع ییالقی وارد 
می شود و این دام ها باید در استان های مبدا یا قشالقی خودشان شرایط 
برایشان مساعد شود که بتوانند دیرتر اقدام به کوچ به سمت ییالقی کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان چــادگان نیز اظهار 
داشت: یکی از ورودی های استان اصفهان از سمت شهرکرد به اصفهان 
در پاسگاه سودجان از ورود دام غیر مجاز در ۶۰ روز اول سال جلوگیری 
می شود.حجت ا... بهمنی تصریح کرد: با اینکه این طرح از اواخر اسفند 
شروع و تا اوایل اردیبهشــت ادامه دارد اما بیش از دو میلیون هکتار از 
مراتع استان در معرض تخریب قرار می گیرد.مدیرکل امور عشایر استان 
اصفهان  با اشــاره به ورود زود هنگام دام به مراتع استان، اظهار داشت: 
حدود ۶۰ هزار نفر معادل ۱۱ هزار خانوار عشایر استان از مناطق قشالقی 
استان های خوزستان، بوشــهر، فارس و کهگیلویه و بویر احمد در حال 
حرکت به طرف اســتان اصفهان هســتند.مختار اســفندیاری افزود: 

بختیاری ها از استان خوزستان وارد شهرستان فریدونشهر و چادگان و 
دامنه می شوند و عشایر ایل قشقایی از مناطق فارس، بوشهر و کهگیلویه 
و بویر احمد به مناطق جنوب استان اصفهان از جمله سمیرم، شهرضا و 
دهاقان می شوند.وی با بیان اینکه تقویم کوچ، تاریخ کوچ یا مدیریت کوچ 
بستگی به پارامترهای طبیعت از جمله خشکسالی ها، گرما، آب و علوفه 
دارد، گفت: اگر این چند پارامتر در مناطق قشــالق و گرمســیری خوب 
باشد، عشایر تاریخ کوچ و تقویم کوچ را بهتر رعایت می کنند.مدیرکل امور 
عشایر استان اصفهان ادامه داد: اگر خشکســالی شدید باشد و آب و 
علوفه در مناطق قشالقی کم باشد و گرما هم زیاد باشد، معموال عشایر 
زودتر حرکت می کنند و ممکن اســت زودتر به مناطق مرزی اســتان 
اصفهان برسند.وی تصریح کرد: سازمان امور عشــایر و اداره کل منابع 
طبیعی اســتان، بهداشــت و درمان اســتان و نیــروی انتظامی باید 
برنامه ریزی کنند کوچ به نحو درست انجام بگیرد و در مسیر کوچ نیز در 
صورت نیاز  اقدام به آب رســانی، علوفه رسانی و عرضه کاالهای اساسی 

می کنیم.
اسفندیاری با اشاره به اینکه شرایط خشکسالی در سال گذشته شدید 
بود، اما شرایط تولیدات جامعه عشــایری خوب بوده خاطرنشان کرد: 
۲۵ تا ۲۸ درصد و حتی ۳۰ درصد گوشت قرمز استان اصفهان را عشایر 

تامین می کنند . 

حاجی رحیمیــان، مدیر کل ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( اســتان اصفهــان گفت: تاکنون 
بیــش از ۲۴۸ پــروژه عمرانی و زیربنایی توســط 
این ستاد در اســتان اصفهان اجرا شده است.تورج 
حاج رحیمیان با بیان اینکه ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( در اردیبهشــت ســال ۱۳۶۸ به 
فرمان بنیانگذار کبیر انقالب اســالمی تشکیل شد، 
ابراز داشــت: از مهمترین اهــداف و آرمانهای این 
سازمان محرومیت زدایی و کمک به فقرا و نیازمندان 
و خدمت به آنها از طریــق ظرفیت های نظام بود که 
هم اکنون هــم ادامه دارد.مدیرکل ســتاد اجرایی 

فرمان حضرت امام خمینــی)ره( اصفهان با بیان 
اینکه برای رسیدن به اهداف تعریف شده برای این 
سازمان ارکان مختلفی مثل بنیاد احسان و برکت و 
۱۵ خرداد تشکیل شد، تصریح کرد: اقدامات زیادی 
هم در طول سال های گذشته به این منظور اجرا شده 
است.وی با اشاره به اینکه در استان اصفهان تاکنون 
چهار هزار و ۵۹۰ طرح اقتصادی اجرایی شده است، 
خاطرنشــان کرد: برای این طرح ها بیش از شش 
هزار و ۸۰۷ میلیارد ریال نیز ســرمایه گذاری شده 
است.حاجی رحیمیان با اشــاره به اینکه با اجرای 
این طرح ها تاکنون زمینه اشتغال بیش از ۱۷ هزار 
نفر فراهم شده است، گفت: ارائه هدفمند خدمات 
به اقشــار و مناطق محــروم و کمتر توســعه یافته 

در سطح کشــور هدف اصلی ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( اســت.وی با بیان اینکه تاکنون 
بیش از ۲۴۸ پروژه عمرانی و زیربنایی در ســطح 
استان اصفهان توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( اجرا شده است، افزود: برای این طرح ها 
بیش از ۵۵۱ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی 
)ره( استان اصفهان با اشــاره به اینکه از این تعداد 
طرح ها ۱۵ عدد مسجد، ۴۶ مورد مدرسه، ۴۴ باب 
مســکن ویژه خانواده های دو معلول بوده است، 
تاکید کرد: ۴۳ پروژه عمرانــی دیگر از مجموع این 
طرح ها، پروژه هایی همچون مرکز جامع سالمت و 

حوزه علمیه بوده است

مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام اصفهان خبر داد؛

اجرای بیش از 24۸ پروژه عمرانی توسط ستاد اجرایی 
فرمان امام در اصفهان

چهره روز

هر چند هر سال جمعیت عشایر کشور به دلیل مشکالت 
دامداری و خشکی مراتع کم می شود اما استان اصفهان 
به عنوان یکی از مراکز اصلی استقرار عشایر نزدیک به 
شصت هزار نفر از این افراد را در خود جای داده است. 
قبایل و گروه هایی که هر سال با اقدام به کوچ زودهنگام 
خود بخش های زیادی از مراتع استان را در خطر نابودی 

قرار می دهند

بسته های مقرون به صرفه حذف شد

اپراتورهای اینترنتی: تخلفی نکردیم
در حالی که این روزها کاربران از حذف بسته های بلندمدت اپراتورهای همراه که برایشان به صرفه 
بود ناراضی انــد، اما اپراتورها معتقدند بسته هایشــان در محدوده حداقلــی و حداکثری مصوبه 

رگوالتوری قرار دارد و آنها تخلفی نکرده اند.
یکی از مواردی که در روزهای گذشــته باعث تعجب و اعتراض کاربران اینترنتی شــده، تغییر در 
بسته های ارائه شده از ســوی اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی است. موضوع افزایش 
قیمت اگرچه ازســوی شــرکت پرمخاطبی مانند مخابرات تکذیب شــده، اما به دنبال اعتراض 
کاربران، ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم کرد که پیرو افزایش تعرفه در بخشی 
از بســته های اینترنت تعدادی از اپراتورهای ارتباطی، افزایش قیمت اینترنت را بررسی کرده تا 
چنانچه خارج از چارچوب قانونی باشــد، آن را اصالح و خاطیان را جریمــه کند.البته در ماه های 
گذشــته چندین بار از ســوی مســئوالن حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات به موضوع افزایش 
قیمت اینترنت اشــاره شــد. حتی عیســی زارع پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- گفت 
که اگرچه اپراتورهــا طبق قانون تا پایان ســال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشــتند، امــا کارگروهی 
تعیین شــده تا مدل اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشــور را برای ســال ۱۴۰۱ بررسی کند؛ 
 موضوعی که تــا حد زیادی حتــی برای کاربــران، به معنــای افزایش قیمت اینترنت در ســال

 جدید بود.
همچنین در حالی که شــرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در ســال های گذشته همواره به 
ثابت ماندن تعرفه ها که امکان توســعه را سلب کرده و مشــکالت درآمدی برایشان ایجاد کرده، 
اشاره داشتند، چندی پیش کمیسیون اینترنت ســازمان نظام صنفی رایانه ای هم عنوان کرد که 
هزینه هایی مانند افزایش دستمزد و افزایش نرخ ارز روی تعرفه ها اعمال نشده است و افزایش 
۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت تنها راه برای ادامه کار این شرکت هاســت و به ضرورت تغییر تعرفه ها 
در فروردین ماه ۱۴۰۱ تاکید کرده بود.با وجود این، تغییر بســته های اینترنتی از ســوی اپراتورها، 
نمایندگان مجلس را هم به واکنش وا داشــت؛ تاجایی که ابراز کردند مجلس با افزایش تعرفه 
اینترنت ثابت و موبایل بر اساس تکنولوژی های منســوخ گذشته  مخالف است. برخی از وزارت 
ارتباطات خواستند در رابطه با آنچه که آنها گران شدن بسته های اینترنتی تا ۶۰ درصد می خواندند 
پاسخ دهد و برخی حتی این موضوع را به طرح صیانت و محدودسازی مرتبط کردند که بسیاری 

از کاربران را هم شوکه کرده است.
البته داستان تغییر در تعرفه های اینترنتی، دو سال پیش هم رخ داده بود؛ زمانی که اپراتورها به 
حذف برخی از بسته های پرمصرف از درگاه شان و نه افزایش تعرفه اقدام کرده بودند، اما همین 
موضوع هم واکنش رگوالتوری را به دنبال داشت که اعالم کرد همین اقدام که از سوی اپراتورهای 
غالب که بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارد، بدون از کسب تاییدیه سازمان انجام شده، 
تخلف است  و اپراتورهای غالب برای ارائه تعرفه حتما باید از سازمان تاییدیه بگیرند.رگوالتوری 
همچنین اعالم کرده بود که اپراتورها برای تعرفه هایشان یک سقف دارند و یک کف و اگر بخواهند 

کمتر از کف تعرفه خدمات بدهند، ضدرقابتی است و با آن برخورد می شود.
 ســقف تعرفه اپراتورها هم تا ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت برای سیم کارت های 
دائمی و ۱.۵ برابر ۴۲ هزار تومان برای سیم کارت های اعتباری است و اگر بخواهند باالتر از سقف 
تعرفه بدهند هم با آنها برخورد می شــود.رگوالتورها در حال حاضر با حذف بسته های بلندمدت،  
بازار را به سمتی برده اند که مشترک مجبور می شود نیازش را بر اساس بسته های موجود با قیمت 
خیلی باالتر تأمین کند. البته اپراتورها معتقدند تخلفــی نکرده اند و فقط اقدام به حذف برخی از 
بسته هایشان کرده اند و تعرفه آنها همچنان در محدوده کف و سقف ارائه شده در مصوبه کمیسیون 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد. اکنون باید دید بار دیگر رگوالتوری به استناد الزام به 
کسب تاییدیه از این ســازمان، اپراتورها را جریمه می کند، یا اینکه کاربران دیگر قادر به انتخاب و 

استفاده از بسته های پرمخاطب و به صرفه نخواهند بود؟

اخبار

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت اصفهان:گزارش

صنعت نساجی اصفهان نیازمند حمایت مسئوالن است 
سرپرست اداره کل صنعت معدن و تجارت اصفهان گفت: صنعت نساجی از جهات مختلف برای این اســتان دارای اهمیت و نیازمند حمایت است و بطور حتم 
مسئوالن باید با حمایت و همراهی فعاالن این حوزه، مشکالت آنها را پیگیری کنند.امیرحســین کمیلی افزود: نساجی بعنوان یکی از مادر صنعت های اصفهان 
محسوب می شود و از گستردگی باالیی در این استان برخوردار است و همانند فرش دســتباف از اهمیت و ارزش باالیی برخوردار است.وی ادامه داد: مجموعه 
های بزرگ و توانمندی در زمینه صنعت نساجی در استان اصفهان وجود دارد که برند و شاخص هستند. وی اظهار داشت: مجموعه های کارگاهی نساجی فراوانی 
هم در این خطه فعال است که قشر وسیعی را به خود جذب کرده و اشتغال بسیاری را ایجاد کرده و بطور معمول این کارگاه ها معیشت قشر متوسط به پایین را 
تامین می کنند.وی خاطرنشان کرد: میز صادرات نساجی کشور در اصفهان قرار دارد و این بعنوان حق این استان و بخوبی انتخاب شده است که باید با برنامه ریزی 
مناسب، بدرستی از این میز برای کل کشور استفاده کنیم.کمیلی اضافه کرد: مسائلی که در این صنعت وجود دارد را باید طوری بررسی و تبیین کنیم که برکات آن 

شامل حال کشور شود و موجب ارتقای این صنعت شود.

آغاز برداشت گل 
در کاشان

گالب به عنوان یک محصول 
اســتراتژیک صادراتــی در 
منطقه کاشــان اســت که 
در بیش از یک هــزار واحد 
گالب گیری ســنتی و ۲۵ 
واحــد گالب گیری صنعتی 
شهرســتان کاشــان تولید 

می شود.

وز عکس ر

طغیانی:

آیا آبی که 20 سال برده 
 شده را نمی خواهید

 پس بدهید؟
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه از سال ۸۰ در دولت 
اصالحــات آب زاینده رود به ســمت یزد 
رفت و ما همچنان منتظر عملیاتی شدن 
کوهرنگ سه هســتیم، گفت: قرار نبوده 
اســت از منابع زاینده رود آبی به ســمت 
یزد برود بلکه قرار بوده است آب از منابع 
کارون انتقال پیدا کند.مهدی طغیانی ، در 
خصوص انتقــال بن-بروجن اظهار کرد: 
آب کارون در زاینــده رود جریان ندارد؛ آیا 
نمی خواهید آبی که ۲۰ ســال است برده 

شده را پس بدهید؟
وی ادامــه داد: یزد بر ســر ســفره آبریز 
زاینده رود ننشسته بود، متأسفانه به نظر 
می رســد بخش هایی مانند وزارت نیرو، 
برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی و 
بعضی از الیه های تصمیم گیر این مسئله 

را نفهمیده اند. 
وی اضافه کــرد: برخی عنــوان می کنند 
بارش ها کم شــده اســت در صورتی که 
بارش ها نســبت به بلندمــدت نهایتًا ۱۰ 
تا ۱۵ درصد کم شــده باشــد و این سوال 
مطرح اســت که پس چرا به ذخایر سد، 

آبی اضافه نمی شود؟
طغیانی گفت: در جــدول منابع و مصارف 
آمده اســت که آب انتقالی به یزد از محل 
کوهرنگ ســه تأمین شود این در صورتی 
اســت که این اتفاق نیفتاده اســت.وی 
با بیان اینکه برداشــت آب یــزد خارج از 
حوضــه زاینده رود اســت، خاطرنشــان 
کرد: به هیچ عنوان یزد جزو حوضه آبریز 
زاینده رود نیست یعنی این استان بر سر 
ســفره آبریز زاینده رود ننشســته بود. در 
طول تاریخ دولت آمد و گفــت، از طریق 
کوهرنگ ســه، از حوضه های پرآب مثل 
 کارون آب به زاینده رود اضافه و ســپس

 منتقل شود.
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استاندار: هزینه احداث راه در مناطق کوهستانی چهارمحال و بختیاری باال است

بن بست جاده ای در بام ایران

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: هزینه احداث جاده در مناطق 
کوهستانی و صعب العبور استان بسیار باالتر از سایر استان ها است.

غالمعلی حیدری در دیدار با کدخدازاده معاون ساخت و توسعه راه های 
شرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل و نقل کشور با تاکید بر اینکه 
هزینه احداث جاده در مناطق کوهستانی و صعب العبور استان بسیار 
باالتر از سایر استان ها است، گفت: به همین دلیل باید اعتبارات حوزه 

راه در این استان ویژه در نظر گرفته شود.
وی افزود: این اســتان به علت عدم توســعه در حوزه راه در بن بست 
قرار گرفته اســت، بــرای خــروج این اســتان از بن بســت نیازمند 
توســعه محور های مواصالتی و ایجاد کریدور های ارتباطی هســتیم. 
نشســت های متعددی با وزیر و معاونان وزیر راه و شهرسازی جهت 
پیگیری برای تامین اعتبار پروژه های نیمه تمام در حوزه راه سازی در 

استان برگزار شده است.

تونل ِزره، زرهی مستحکم در مقابل مرگ
اســتاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پروژه نیمــه تمام محور 
بروجن، لردگان، کارون ۴ به ایذه یک پروژه ملی است، با بهره برداری 

از این طرح مســیر ارتباطی بنادر به فالت مرکزی بالغ بر ۲۰۰ کیلومتر 
کوتاه تر خواهد شد و جابجایی کاال در این مسیر نیز تسهیل می شود.

باتوجه به باال بودن میزان تــردد در محور بروجن، لردگان، کارون ۴ به 
ایذه و همچنین آمار باالی تصادفات در این محور در تالش هستیم تا 
در سفر ریاست جمهوری به چهارمحال و بختیاری، اعتبارات الزم برای 

تکمیل این پروژه به طور کامل تخصیص پیدا کند.
پروژه محور شهرکرد، شلمزار، ناغان به کارون ۴ نیز یکی از محور های 
پرترافیــک در چهارمحــال و بختیاری محســوب می شــود که آمار 
تصادفات رانندگی منجر به جرح و فوت در این محور بسیار باال است، 
مجوز ماده ۵۸ این پروژه اخذ شــده و باید عملیــات اجرایی در این 

محور تسریع شود.
حیدری افزود: احداث محــور ارتباطی کوهرنگ بــه اندیکا نیز از نظر 
گردشگری و تردد مردم بومی دو شهرستان محروم کوهرنگ و اندیکا 
بسیار حائز اهمیت است، بنابراین برای احداث تونل چری و تاراز در این 
محور نیازمند مساعدت مالی وزیر راه و شهرسازی هستیم. همچنین 
تکمیل محور فارســان به کوهرنگ و احداث جاده ســاحلی حاشیه 
زاینده رود برای رونق گردشــگری حائز اهمیت است، مجوز ماده ۲۳ 

محور فارسان به کوهرنگ اخذ شده است.
اســتاندار تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری هنوز به شبکه ریلی کشور 
متصل نشده و پرواز های فرودگاه شــهرکرد نیز محدود است، باید در 
بحث حمل و نقل، توسعه همه جانبه در بحث ریل، راه و فرودگاه را در 

کنار هم در نظر بگیریم.

 تکمیل پروژه هــای نیمه تمام حــوزه راه در این اســتان حائز 
اهمیت است

کدخدازاده معاون ساخت و توســعه راه های شرکت ساخت و توسعه 
زیربنا های حمل و نقل کشور نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه تکمیل 
پروژه های نیمه تمام حــوزه راه در چهارمحال و بختیاری حائز اهمیت 
است، گفت: مشــکالت پروژه های اولویت دار استان در حوزه راه مورد 

بررسی قرار گرفت.
جهت تکمیل پروژه هــای نیمه تمام حوزه راه ســازی در چهارمحال و 
بختیاری از ظرفیت منابع تهاتر نفت، ماده ۵۶ و ســایر اعتبارات بهره 
می گیریم.وی تاکید کرد: برای توســعه چهارمحــال و بختیاری باید 

توسعه راه، ریل و فرودگاه در کنار هم دیده شود.

احیای واحد های تولیدی چهارمحال و بختیاری اولویت 
اصلی شورای حل اختالف اتاق بازرگانی

رییس شــورای حل اختالف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری 
گفت: احیا و راه اندازی تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در استان از اولویت های اصلی این 
دستگاه به شمار می رود.سوردی گفت: در این شورا تاکنون، ۴۰۰ فقره پرونده مربوط به واحدهای 
تولیدی چهارمحال و بختیاری به ارزش دو هزار میلیارد ریال بررسی شده است.وی افزود: مشکل 
٩٠ درصد پرونده های ارجاع شده به شورای حل اختالف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری رفع و منجر به سازش شد.ســوردی تاکید کرد: احیا و راه اندازی تعدادی از 
واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در استان از مهمترین اقدامات شورای حل اختالف شماره ۲۳ 
این دستگاه به شمار می رود. معضالت مرتبط با منابع  مالی، تعهدات اجرایی بانکی، اختالف های 
هیأت مدیره ای و انواع قراردادهای میان طرفین از مهمترین مشکالت مربوط به پرونده های ارجاعی 

به این شورا است.
 

خالدی فر:

 عادی انگاری و واکسن گریزی از علل گسترش بیماری 
کرونا است

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد گفت: عادی انگاری و واکسن گریزی از علل گسترش 
بیماری کرونا در اســتان چهارمحال و بختیاری اســت.دکتر خالدی فر گفت: هم اکنون به لحاظ 
میزان شیوع بیماری کرونا، وضعیت شهرستان های بروجن، بن و کیار قرمز، شهرستان های اردل و 
فارسان نارنجی و شهرستان های شهرکرد، سامان، خانمیرزا، کوهرنگ و لردگان زرد است.به گفته 
خالدی فر۸۰ درصد فوتی های ناشی از ابتال به کرونا به علت عدم تزریق واکسن و یا واکسیناسیون 

ناقص بوده است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد می گوید تزریق به موقع سه دز واکسیناسیون، استفاده 
از ماسک، شست شوی دست ها، پرهیز از تجمعات، تهویه مناسب هوا و رعایت فاصله فیزیکی از 
مواردی است که مردم باید در تداوم آن اهتمام ورزند و از هرگونه سهل انگاری در این زمینه خودداری 
کنند.با توجه به آغاز آموزش حضوری دانش آموزان ضمن آمادگی کامل پایگاه های واکسیناسیون 
در سطح استان، بر اساس دستورالعمل ابالغی از ســوی وزارت متبوع، پایگاه های خدمات جامع 
سالمت طبق برنامه ریزی معین، در مدارس حاضر و نسبت به واکسیناسیون دانش آموزان اقدام 

خواهد کرد.
 

تامین 70 درصدی اعتبارات ابالغی در چهارمحال و بختیاری
رییس ســازمان مدیریت برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۷۰ درصد کل اعتبارات استان 

تأمین شده و سه هزار میلیارد تومان نیز به توسعه اشتغال اختصاص یافته است.
شهریارپور در نشســت شــورای اداری چهارمحال و بختیاری گفت: اعتبارات کل استان ۶۸ درصد 
افزایش یافته و اعتبارات هزینه ای نیز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ به تنهایی ٢٥ درصد رشد داشته 
است.وی افزود: نرخ رشد اعتبارات استان از متوسط کشوری بیشــتر است.سفر استانی رییس 
جمهور به چهارمحال و بختیاری در آینده ای نزدیک، اعتبارات جدیدی را به منظور توســعه استان 
به همراه خواهد داشت.شهریارپور ادامه داد: با وجود رشد جذب اعتبارات، چهارمحال و بختیاری 
همچنان رتبه دوم بیکاری در کشــور را دارد که باید برای جبران آن تالش بیشتری شود. همچنین 
یک هزار میلیارد ریال برای محرومیت زدایی به شهرســتان لردگان اختصاص یافته است. هدف 
گذاری توسعه چهارمحال و بختیاری ۷.۴ درصد است و این مهم نیازمند ١٠٠ هزار میلیاردریال اعتبار 

است که باید با جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی، اعتبارات بانکی این مبلغ تأمین شود.

اخبار

این استان به علت عدم توسعه در حوزه راه در 
بن بست قرار گرفته است، برای خروج این استان از 
بن بست نیازمند توسعه محور های مواصالتی و ایجاد 

کریدور های ارتباطی هستیم.

بام ایران

مفاد آراء
1/108 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 15291 - 1400/12/17 هيات چهارم آقای رسول جان نثاری 
به شناسنامه شماره 1612 کدملي 1287848362 صادره فرزندحسن  نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 133/27 متر مربع پالک 
شــماره 990 فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از حاجی باقر ولد مرحوم حاج کريم طبق اظهار نامه ثبتی تائيد

رديف 2- راي شماره 15292 - 1400/12/17 هيات چهارم خانم  محبوبه قديريان 
زرانی به شناســنامه شــماره 22 کدملي 1290290105 صادره فرزند عباســعلی  
نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 133/27 
متر مربع پالک شــماره 990 فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14 
 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از حاجی باقر ولد مرحــوم حاج کريم طبق 

اظهار نامه ثبتی تائيد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11

م الف: 1301685  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/109 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 15508 - 1400/12/23 هيات اول خانم هاجر السادات مير 
عالئی مير آبادی به شناسنامه شماره 3814 کدملي 1287205798 صادره اصفهان 
فرزند سيد حبيب  در ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 100/73 متر مربع 
قسمتی از  پالک شماره 173 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالکيت مريم مهر عليان گورتانی مورد ثبت سامانه امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11

م الف: 1301723  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/110 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 

مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 15238 - 1400/12/16 هيات چهارم آقای حسن باقرصاد 
به شناسنامه شــماره 23 کدملي 1290136327 صادره اصفهان فرزند رمضان در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 157/34 متر مربع از  پالک شماره 28 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی 
يداله رضايی برزانی طبق ســند انتقالی 36376 مورخ 1347/08/20 دفتر خانه 86 

اصفهان و مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11

م الف: 1301816  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/111 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 3685 مورخ 1400/11/21 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای خســرو هادی 
چرمين به شناسنامه شــماره 33 کدملی 5279828920 صادره فرزند حسين قلی 
در ششدانگ يکباب مغازه به مســاحت 41/25 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
32 فرعی از 4484 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
 به موجب بيــع نامه عادی و مع الواســطه از طرف خانم زهره براانی دســتجردی 

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

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11

م الف: 1302344  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مزایده اتومبیل

1 شــماره آگهــی: 140103902002000016 شــماره پرونــده:  /112
139904002003004908  آگهی مزايده پرونده به شماره بايگانی 9905091/1 
ششــدانگ خودرو ال 90 مدل 1389 رنگ مشــکی- مشــکی متاليک به شماره 
انتظامی 13 ايران 931 ه 84 و شماره موتور 89551 به شماره شاسی 58121 متعلق 
به فرهاد يدالهی ، نام پدر: غالم حســن ، تاريخ توليد: 1345/09/22 ، شماره ملی: 
1819104222 ، شماره شناســنامه: 1667 که در آدرس اصفهان صفه پارکينگ 
باران می باشــد که بموجب مهريه مندرج در سند ازدواج شــماره 312 تاريخ وقوع 
1387/09/30 تنظيمی دفترخانه ازدواج شــماره 184 اصفهان در قبال طلب خانم 
زهره بهمنش و حقوق دولتی متعلقه در پرونده به شماره بايگانی 9906221 بازداشت 
گرديده است و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در بازديد از خودرو، باطری 
بعلت توقف در پارکينگ فرسوده و امکان روشن شدن موتور ميسر نبود ولی ظاهرا 
موتور و گيربکس فاقد عيب است شيشه ها و داشبورد و تودوزی سالم است الستيک 
ها خوب است از قســمت گلگيرهای عقب دو طرف آثار تصادف و برخورد دارد و با 
توجه به نوع، مدل و وضعيت شرح شده خودرو به قيمت پايه 1/500/000/000 ريال 
)يکصد و پنجاه ميليون تومان( ارزش دارد. مزايده از ســاعت 9 الی 12 روز يکشنبه 

مورخ 1401/02/11 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان خيابان 
تاالر ميدان هفت تير برگزار می شــود. مزايده از مبلغ پايه 1/500/000/000 ريال 
شروع و به هر کس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به خودرو در صورتی که مورد مزايده 
دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری هزينه پارکينگ و غيره 
تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شــده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده اســت ضمن آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد ضمنا اين آگهی در 
سايت سازمان به آدرس aghai.ssaa.ir و يک نوبت در روزنامه  زاينده رود 
چاپ اصفهان مورخ 1401/01/27 درج و منتشر می گردد. توضيحا جهت شرکت 
در جلسه مزايده ده درصد از مبلغ پايه مزايده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره 
کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه واريز )دريافت از حسابداری اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان( بابت پرونده کالســه فوق واريز و به همراه تقاضای کتبی و 
ارائه کارت شناسايی معتبر الزامی است. برنده مزايده بايد مابقی مبلغ خريد را ظرف 
مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حســاب صندوق ثبت توديع نمايد و درصورتی که 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب ســپرده ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور 
 قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شــد. م الف: 1302445 

اکرم محمود صالحی رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغیه مزایده

1/113 شــماره پرونده: 139904002003004908/1 شــماره بايگانی پرونده: 
9905091 شماره آگهی ابالغيه: 140103802002000007  در موضوع پرونده 
کالسه فوق  له زهره بهمنش و عليه فرهاد يدالهی و پيرو اجرائيه ارسالی بدين وسيله 
به خانم فريده يدالهی فرزند غالمحسن به کدملی 1817032003 ساکن اصفهان 
شيخ صدوق شــمالی کوچه حکيم نظامی )63( پ 7 واحد 4 که طبق گواهی مامور 
ابالغ واقعی ميسر نگرديده باطالع می رساند ششدانگ خودرو ال 90 مدل 1389 
رنگ مشکی- مشکی متاليک به شماره انتظامی 13 ايران 931 ه 84 و شماره موتور 
89551 به شماره شاســی 58121 متعلق به فرهاد يدالهی ، نام پدر: غالم حسن، 
تاريخ تولد: 1345/09/22 ، شماره ملی: 1819104222 ، شماره شناسنامه: 1667 
که در آدرس اصفهان صفه پارکينگ باران می باشــد کــه بموجب مهريه مندرج 
در  سند ازدواج شــماره 312 تاريخ وقوع 1387/09/30 تنظيمی دفترخانه ازدواج 
شــماره 184 اصفهان در قبال طلب خانم زهره بهمنش و حقوق دولتی متعلقه در 
پرونده به شماره بايگانی 9906221 بازداشت گرديده است و طبق نظر کارشناس 
رسمی دادگســتری در بازديد از خودرو، باطری بعلت توقف در پارکينگ فرسوده و 
امکان روشن شدن موتور ميسر نبود ولی ظاهرا موتور و گيربکس فاقد عيب است 
شيشه ها و داشبورد سالم است الستيک ها خوب است از قسمت گلگيرهای عقب 
دو طرف آثار تصادف و برخورد دارد و با توجه به نوع، مدل و وضعيت شــرح شــده 
خودرو به قيمت پايــه 1/500/000/000 ريال ) يکصد و پنجــاه ميليون تومان( 
ارزش دارد. مزايده از ساعت 9 الی 12 روز يکشــنبه مورخ 1401/02/11 در اداره 
اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در اصفهان خيابان تاالر ميدان هفت تير برگزار 
می شــود. مزايده از مبلغ پايه 1/500/000/000 ريال شروع و به هر کس خريدار 
باشد به باالترين قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت 
 بدهی های مربــوط به خودرو در صورتی کــه مورد مزايده دارای آنها باشــد و نيز 
بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری هزينه پارکينگ و غيره تا تاريخ  مزايده اعم 
از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشــده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن 
آنکه پس از مزايده در صورت وجود مــازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از 
 محل مازاد به برنده مزايده مســترد می گردد ضمنًا اين آگهی در سايت سازمان به 
آدرس aghai.ssaa.ir  و يــک نوبت در روزنامه زاينــده رود چاپ اصفهان 
مورخ 1401/01/27 درج و منتشر می گردد. توضيحًا جهت شرکت در جلسه مزايده 
ده درصد از مبلغ پايه مزايده را به حســاب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد 
و امالک اصفهان و شناسه واريز )دريافت از حســابداری اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان( بابت پرونده کالســه فوق واريز و به همراه تقاضــای کتبی و ارائه کارت 
شناسايی معتبر الزامی است. برنده مزايده بايد مابقی مبلغ خريد را ظرف مدت پنج روز 
از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و 
به حساب خزانه واريز خواد شد. لذا مراتب بدين وسيله به شما ابالغ می گردد. اين 
 آگهی فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج ومنتشــر می گردد. 
م الف: 1302450 اکرم محمود صالحی رئيس اداره اجرای اســناد رســمی 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

1/114 شــماره نامــه: 140085602210008025- 1400/10/08  چون آقای 
اسفنديار ربيعی با تســليم دو برگ استشهاد شهود بشــماره 30457 و شناسه يکتا 
140002155846000892 و رمز تصديق 439061 مورخ 1400/09/23 تنظيمی 
دفترخانه 14 اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکيت دفترچه ای مورد ثبت صفحه 
158 دفتر 254 که به مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 2248/1740 
واقع در بخش شش جنوب شرق اصفهان به نام خانم ســميه موذنی سابقه ثبت و 
سند بشماره چاپی 608651 دارد و طی سند انتقال قطعی به شماره 153536 مورخ 
1392/11/10 دفترخانه يــک اصفهان تمامت دو دانگ مشــاع به مالکيت آقای 
اسفنديار ربيعی منتقل گرديده است و نامبرده اظهار داشته اند که سند مالکيت مرقوم 
قبل از درخواست صدور سند بنام خود، مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالکيت 
المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا 
سند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل 
ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1302485 

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

1/115 چون تحديد حدود ششــدانگ يک قطعه باغ پالک ثبتی 207 فرعی از 16  
اصلی واقع در  بخش 6 ثبت خوانسار به نام  خانم ورثه علی اکبر هوشياری در جريان 
ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در روز يک شنبه مورخ 1401/02/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديــدی تا 30 روز پذيرفته خواهد 
شد. تاريخ انتشار: 1401/01/27 م الف: 1297444 حبيب اکبری رئيس ثبت 

اسناد و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

1/116 چون تحديد حدود ششــدانگ يک قطعه باغ پالک ثبتی 206 فرعی از 16  
اصلی واقع در  بخش 6 ثبت خوانسار به نام  خانم ورثه علی اکبر هوشياری در جريان 
ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در روز يک شنبه مورخ 1401/02/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديــدی تا 30 روز پذيرفته خواهد 
شد. تاريخ انتشار: 1401/01/27 م الف: 1297413 حبيب اکبری رئيس ثبت 

اسناد و امالک خوانسار



 شنبه 27 فروردین 1401 / 14 رمضان  1443 / 16 آوریل 2022 / شماره 3506
رییس ستاد دیه استان اصفهان:

بیش از 70 زندانی جرائم غیرعمد اصفهان آزاد شدند
گرجی زاده به جشن های گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اشــاره کرد و گفت: در ماه مبارک 
 رمضان بیــش از ۷۰ زندانی جرائم غیرعمد اســتان اصفهــان آزاد شدند.»اســدا... گرجی زاده« به 
جشــن های گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اشاره کرد و اظهار داشــت: از ابتدای سال این 
اقدام در استان اصفهان آغاز شــده که در ماه مبارک رمضان با محوریت برنامه یک شهر ضیافت به 
صورت منسجم دنبال می شود.رئیس ستاد دیه استان اصفهان افزود: از ابتدای ماه مبارک رمضان 
 تاکنون بیش از ۷۰ زندانی جرائم غیرعمد اســتان اصفهان آزاد شــده و به آغوش خانواده های خود

 بازگشته اند.وی اضافه کرد: مردم استان اصفهان، خیرین، خیریه ها و ستاد دیه تاکنون بیش از 5۷ 
میلیارد ریال برای این امر اختصاص داده اند که این برنامه تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد 
داشت.گرجی زاده با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۷۰۰ زندانی جرائم غیرعمد آزاد شدند، خاطرنشان 
کرد: این اقدام در طول سال ادامه دارد اما در این ماه با فضیلت فعالیت بیشتری می شود.وی ادامه 
داد: در شهرها و شهرستان ها کمک های مردمی جمع آوری و آزادی زندانیان نیز انجام می شود که 
عالقه مندان به این امر خیر می توانند کمک های خود را به ستاد دیه تحویل و یا به شماره های حساب 

این ستاد واریز کنند.

 معاون رئیس کل دادگاه های شهرستان اصفهان: 

مهارت افزایی زوج های جوان مانع از طالق می شود
شفیع زاده گفت: مهارت افزایی زوج های جوان و مشاوره های ازدواج مانع از طالق می شود.»محمد 
شــفیع زاده« معاون رئیس کل دادگاه های عمومی و انقالب شهرســتان اصفهان افزود: ضعف در 
شناخت همسر  و ویژگی های آنان باعث شده که در حین زندگی اختالفات آنان افزایش و منجر به 
طالق شود.وی با اشاره به ضرورت کسب شناخت و مهارت حل مسئله در بین زن و مرد تصریح کرد: 
مهارت افزایی زوج های جوان و مشــاوره های ازدواج در کاهش طالق موثر بوده که باید به این نیاز 
و راهکار مورد توجه قرار گیرد.شــفیع زاده مداخالت بی مورد برخی از خانواده ها در اختالفات زندگی 
مشترک فرزندان خود را سبب طالق دانست و اذعان داشت: نباید کوچکترین اختالف به اولیا طرفین 
برسد چرا که در برخی موارد با وجود رفع مشکل اما دیگر خانواده ها اجازه تداوم زندگی را نداده اند.وی 
به حفظ جایگاه فرزندان در کانون گرم خانواده اشاره کرد و گفت: نباید بچه ها سپر بال و یا وسیله شرطی 

زندگی در دعواهای خانوادگی بشوند که اینگونه زندگی آینده آنان تحت تاثیر قرار می گیرد.

      
سنگ تمام اصفهانی ها در حمایت از خانواده های نیازمند

در پویش اطعام مهدوی امسال تاکنون، مراکز نیکوکاری در خدمت رسانی به نیازمندان، با کمیته امداد 
همکاری موثری داشته اند.حمیدرضا طاهری معاون توسعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد 
 امام خمینی)ره( استان اصفهان، با بیان اینکه همزمانی آغاز ماه مبارک رمضان با بهار طبیعت، رنگ

 تازه ای به حمایت از خانواده های نیازمند بخشیده است، اظهار داشت: با گذشت ۱۱ روز از ماه مهمانی 
خدا، حدود ۷۰درصد از خدمت رسانی ها به مددجویان با مشارکت مراکز نیکوکاری انجام شده است.
حمیدرضا طاهری با اشاره به راه اندازی ۱۲۷ آشپزخانه فعال در سطح استان، ادامه داد: مردم عزیز 
استان در آشپزخانه های اطعام مهدوی، تاکنون ۲۲۰ هزار پرس غذای گرم به ارزشی بیش از ۷ میلیارد 
تومان، طبخ و به سفره افطار خانواده های نیازمند اهدا کردند که از این تعداد،  ۱۲۸ هزار پرس با همکاری 
مراکز نیکوکاری تهیه و توزیع شده است.وی با بیان اینکه ۴۲ هزار بسته معیشتی به ارزشی بالغ بر 
۲۰ میلیارد تومان نیز در این مدت بین نیازمندان توزیع شده، افزود: مراکز نیکوکاری به عنوان بازوان 
اجرایی این نهاد، برنامه های متنوعی در ماه مبارک رمضان ازجمله طرح اطعام مهدوی، اکرام ایتام 

و محسنین، جزخوانی قرآن و برگزاری برنامه های  فرهنگی برای دانش آموزان برگزار می کنند . 

در صد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان با حضور 
وزیر ، مشکالت و معضالت مدارس اصفهان بررسی شد

نیروی انسانی نداریم، فرونشست داریم

اصفهان روز پنجشنبه میزبان وزیر آموزش و پرورش بود. 
در شــرایطی که خانواده ها با بازگشــایی غافلگیرکننده 
مدارس روبرو هستند و نگران از کافی نبودن ظرفیت ها و استانداردهای 
بهداشتی کالس های درس،  مسئوالن و  مدیران استانی اما دغدغه هایی از 
جنس کالن تر و البته نگران کننده تری دارند . حاصل سال ها سهل انگاری 
دولت ها در نوسازی و جذب نیروی آموزشی و فضای مدارس حاال چیزی 
به جز معضل کمبود شدید معلم و نبود فضای اســتاندارد آموزشی به جا 
نگذاشته است. به نظر می رسد معلم و نیروی جوان اصلی ترین دغدغه ای 
است که هنوز هیچ فکری به حال آن نشده است. این مساله را پنجشنبه  
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در صد و پنجاه و هفتمین شورای 
آموزش و پرورش استان اصفهان با حضور وزیر آموزش و پرورش مطرح 
کرد. به گفته وی هفت هزار نفر نیــروی حق التدریس در اصفهان فعالیت 
می کنند که برخی از آنان بازنشســتگان آموزش و پرورش هستند و سن 
زیادی دارند: » به واسطه کمبود شدید نیروی انسانی مجبور هستیم کیفیت 
را نادیده گرفته و به کمیت بپردازیم.« محمدرضا ابراهیمی ادامه داد: یکی از 
عناصر اصلی و تأثیرگذار تعلیم و تربیت نیروی انسانی است، در سال آینده 
تعداد دانش آموزان استان از ۹۶۹ هزار و 5۰۰ دانش آموز در سال جاری به 
حدود یک میلیون دانش آموز خواهد رسید. با وضع موجود، استان در بخش 

نیروی انسانی با مشکل مواجه است. وی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۶ 
هزار و ۹۳۴ نفر در مدارس دولتی استان اصفهان مشغول به کار هستند. با 
توجه به گستردگی استان، در شهر اصفهان و شهرستان های بزرگ با تراکم 
بیش از میانگین کشوری مواجه هستیم.وی افزود: از تمام راه های غیرپایدار 
برای تأمین نیروی انســانی در سال های پیشین اســتفاده شده است و 
راهکاری برای انقباضی تر شدن نیروی انسانی در استان اصفهان وجود ندارد. 
تالش می شود با همکاری مســئوالن اجرایی و قانونگذاران بحران نیروی 

انسانی در استان اصفهان یک بار برای همیشه حل شود.

وزیر از تصمیم حضوری شدن مدارس دفاع کرد
 وزیر آموزش و پرورش در حضور مدیران استان اصفهان از تصمیم حضوری 
شدن مدارس دفاع کرد و گفت حضوری شدن مدارس با رعایت پروتکل ها 
باید با جدیت پیگیری شــود. تا امروز با مشــکالت جدی مواجه نبوده و 
ابتالی جدی وجود نداشته که باعث تعطیلی حتی یک کالس شود. امید 
است این موضوع در مدت باقیمانده بهتر پیش رود.نوری افزود: موضوع 
رشــد بازماندگی از تحصیل هم در هیئت دولت مطرح شد و برای جبران 
عقب ماندگی دانش آموزان اعتباری تخصیص داده شد تا در طول تابستان 
کالس های جبرانی برگزار شود. برای ترمیم آسیب های فضای مجازی هم 

قرارگاه حکمرانی فضای مجازی تشــکیل شد تا محتوای سالم در شبکه 
ملی اطالعات ارائه و محتوای ناســالم محدود شــود. در دنیا استفاده از 
سیم کارت نوجوان الزامی است اما در ایران این گفتمان رایج نشده است، 
همه باید دست به دســت هم دهیم تا این گفتمان در کشور ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که وضعیت آموزش و پرورش در 
نیروی انسانی مناسب نیست. مادامی که معلم آماده نداشته باشیم امکان 
پیشرفت تربیتی و عدالت و پیشــرفت وجود ندارد. بنابراین برای جبران 
کمبود نیروی انسانی تکالیف قانونی ابالغی اجرایی شد و حدود ۱۰۰ هزار نفر 
نیرو تعیین تکلیف شدند. وی ادامه داد: با استفاده از ظرفیت های موجود، 
مشکل مدارس کانکسی اصفهان حل خواهد شد. شرکت ها و صنایع بزرگ 
اصفهان هم در بخش مسئولیت های اجتماعی می توانند پشتیبان بخشی 
از مدارس استان باشند. اصفهان بازاری برای هنرستان های طالسازی و 
منبت کاری است و باید هنرستان ها را به کارخانه ها و کارگاه ها انتقال دهیم 

تا مهارت آموزی و ورود به بازار کار تسریع شود.

وزیر آموزش و پرورش فریاد اصفهان را به هیات دولت برساند
سید ناصر موسوی الرگانی هم در این نشســت  اظهار داشت: درخواست 
ما این است که وزیر آموزش و پرورش سفر دو سه روزه به اصفهان داشته 
باشد، ندا و فریاد مظلومیت اســتان اصفهان باید در هیئت دولت سر داده 
شود و باید همه مناطق اصفهان دیده شود که فرونشست اصفهان چگونه 
اســت.رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان ادامه داد: فرونشست 
اصفهان عمق فاجعه است، اصفهان یک گنج برای کشور است، نفت یک روز 
تمام می شود اما میراث ارزشمند استان اصفهان که برای ایران گنج است 
باید حفظ شود.وی تصریح کرد: سی و سه پل و خواجو در اثر خشک بودن 
زاینده رود در حال فروریزی است و درخواست ما این است که فریاد را به 
گوش مسئوالن برسانید.موسوی الرگانی تاکید کرد: در حوضه آبریز زاینده 
رود حقابه کشــاورزان یک میلیارد لیتر مکعب بوده است، نمی شود دولت 
برای صنایع و حتی آشامیدن جدا کند، هر بار در مجلس صحبت می شود 
می گویند استان اصفهان برخوردار است، این برخورداری است که ۱۷ هزار 
نیرو کم داریم و با وصله شرایط حفظ می شود.وی اضافه کرد: معلم با چه 
انگیزه ای سر کالس می رود، وضعیت کالس های استان برخوردار نباید این 
گونه باشد، نباید در اصفهان که برخوردار است در کانکس آموزش داده شود.

مدارس اصفهان درگیر فرونشست

مجید نسیمی، سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در این 
نشست گفت: از تعداد کل کالس های درس استان ۱۰ هزار و ۳۴۴ کالس 
درس با قدمت بیش از ۴۰ سال است. این کالس ها باید تخریب، بازسازی 
و نوسازی شــود ۱۳ هزار و ۷۸۹ کالس درس عمر کمتر از ۴۰ سال دارد که 
بر اساس آئین نامه ها و مقررات ملی باید این کالس ها نیز مقاوم سازی 
شود. وی اظهار کرد: در چندسال اخیر با توجه به شرایط خشکسالی شهر 
اصفهان، همه تأسیسات و ابنیه درگیر فرونشست شد که فضاهای آموزشی 

هم از جمله آن است.

با مسئولان جامعه

معاون توسعه پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان خبرداد

تشدید شرایط خشکسالی در اصفهان
معاون توسعه پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان، گفت: با در نظر گرفتن نداشتن ذخیره برفی در سرچشمه های آبی به همراه وضعیت منابع آبی 
استان اصفهان تشدید خشکسالی دیده می شود.نوید حاجی بابایی درخصوص بارش های فروردین استان اصفهان، گفت: استان اصفهان از ابتدای سال جدید فروردین 
بسیار کم بارشی را تجربه کرده و در واقع بارش ها در اکثر نقاط استان اصفهان بسیار محدود بوده یا بسیاری از مناطق با بی بارشی مواجه شده است.به گفته او سه تا چهار روز 
دمای استان حدود چهار تا پنج درجه باالتر از حد نرمال بودکه در هفته های دوم و سوم فروردین با افزایش قابل توجه دمای باالتر از حد نرمال مواجه شده و برخی مناطق 
استان درگیر الگو های تابستانه زودرس شده بودند، اما در هفته چهارم ماه جاری این وضعیت بهبود پیدا کرد و دما به حالت نرمال خود بازگشته است.به طور کلی دما در 
بهار ۱۴۰۱ حدود یک تا سه درجه باالتر از حد طبیعی خواهد بودکه تبخیر را به همراه دارد و سرعت باد بیشتر از حالت نرمال در کل استان اصفهان نیز تبخیر ها را بیشتر خواهد 
کرد.او می گوید میانگین فعلی بارش ها در سطح استان اصفهان از ابتدای سال آبی یعنی از ابتدای مهر سال گذشته تاکنون حدود ۹۸ میلی متر است که نسبت به مقدار 

بلندمدت حدود ۲۶ درصد کاهش دارد، اما نسبت به سال آبی گذشته در حد نرمال است. 

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

کشف محموله بزرگ ماده مخدر صنعتی شیشه در اصفهان
فرمانده انتظامی استان اصفهان از انهدام یک باند سه نفره و کشف محموله بزرگ ماده مخدر صنعتی شیشه به وزن ۴۳۰ کیلو در عملیات ضربتی مأموران این 
فرماندهی خبر داد.سردار محمدرضا میرحیدری ، اظهار کرد: باند ســه نفره ای که در زمینه قاچاق مواد مخدر صنعتی شیشه فعال بود با اشراف اطالعاتی پلیس 
مبارزه مواد مخدر شناسایی و در یک عملیات ویژه و ضربتی توسط مأموران یگان تکاوی این فرماندهی در منطقه کویری شرق استان منهدم شد.وی با بیان اینکه 
از این باند دو دستگاه خودروی سواری زانتیا و کوئیک توقیف و در بازرسی از آنها ۴۳۰ کیلو ماده صنعتی شیشه کشف شده است، افزود: یکی از متهمان در درگیری 
با مأموران مجروح شده که هم اکنون تحت درمان قرار دارد.وی مجموع کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان از ابتدای سال جاری تاکنون را دو ُتن 
و ۷۰ کیلو اظهار کرد و گفت: با توجه به مجهز شدن ایستگاه های ایست و بازرسی به تجهیزات بازرسی هوشمند بیشتر قاچاقچیان از مسیرهای فرعی، کویری و 
بیابانی استان برای عملی کردن نیت شوم خود استفاده می کنند که در این رابطه از مردم ساکن در شهرهای اطراف مناطق کویری انتظار داریم تا ترددهای مشکوک 

را سریعًا از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

فقدان سند مالکیت
 1/117 شــماره نامــه: 140085602024015148- 1400/12/28 نظــر
 به اینکه ششــدانگ پالک ثبتــی 5000/590   واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
 مورد ثبت صفحه 87 دفتر 87 امالک و شــماره ثبت 9936 و شــماره چاپی سند 
 دفترچــه ای 1883 به نــام  آقای حســین مســتقل امینه ثبت و ســند مالکیت 
دفترچه ای بنامش صادر شده است و طی سند رهنی 119493 مورخ 1366/12/15 
 دفترخانــه اســناد رســمی 56 اصفهــان در رهن بانک ســپه شــعبه احمدآباد
 اصفهان قرار گرفته است اعالم می دارد به موجب گواهی حصر وراثت 560 مورخ 
1374/06/18 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی فوت نموده وراث حین الفوتش یک 
 نفر عیال دایمی بنام صدیقه معظم و سه فرزند پسر به اسامی سعید و مصطفی و وحید
 و دو فرزند دختر به اســامی فاطمه و رباب همگی مســتقل امنیه و نیز به موجب 
گواهی انحصار وراثت 140009390012414693 مورخ 1400/11/09 شــورای 
حل اختالف شــعبه 57 حصر وراثت اصفهان خانم صدیقه معظم نیز فوت شــده 
 و وراث حین الفوتش عبارتند از ســه فرزند پســر به اســامی ســعید و مصطفی
 و وحیــد و دو نفر دختربه اســامی فاطمــه و ربــاب همگی مســتقل امنیه که 
نامبردگان بــه موجــب درخواســت 1400/042985 مــورخ 1400/12/24 به 
انضمــام دو برگ  استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شــماره یکتای 
140002157033000524 و رمز تصدیق 817569 و شماره ترتیب 8356 مورخ 
1400/11/25 مورد گواهی دفترخانه اســناد رســمی 252 اصفهان رسیده است 
اعالم نموده اند  که ســند مالکیت بــه علت جابجایی مفقود و درخواســت صدور 
المثنی سند مالکیت نسبت به ســهم االرث نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره 

یک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
 مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. 
م الف: 1302684  مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت 

1/118 بموجب تقاضای وارده 140021702248002684 مورخ 1400 /12 / 21 
باستناد دو برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضای شهود رسما گواهی گردید، 
خانم زهرا جعفرزاده که سند مالکیت ششــدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک 
274 فرعی مفروز و مجزی شده از شماره باقیمانده 47 اصلی واقع در بخش 6 حوزه 
ثبتی نیاسر که ذیل شماره 9212 دفتر 70 صفحه 245 با شماره سند چاپی 080415 
صادر و تسلیم گردیده است به علت جابجایی مفقود گردیده و اینک تقاضای صدور 
سند المثنی را نموده است  لذا طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت  
آگهی می شود  که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور   یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت  10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 

مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد . بدیهی است چنانچه  
ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد  یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

المثنی سند مالکیت مزبور  صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد . 
تاریخ انتشار : 27 / 1 / 1401

م  الف  1301۹8۹  محمدرضا لطفی مفرد مدیــر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نیاسر   

فقدان سند مالکیت 
1/119 بموجب تقاضای وارده 140021702248002683 مورخ 021 /12 / 1400  
باستناد دو برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضای شهود رسما گواهی گردید، 
آقای رضا رویائی که سند مالکیت ششــدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک 33 
فرعی مفروز و مجزی شده از شــماره 47 اصلی واقع در بخش 6 حوزه ثبتی نیاسر 
که ذیل شــماره 6427 دفتر 57 صفحه 95 با شماره ســند چاپی 611063 صادر 
 و تســلیم گردیده اســت  به علت جابجایی مفقود گردیده و اینک تقاضای صدور 
سند المثنی را نموده اســت  لذا طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون 
ثبت  آگهی می شــود  که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مذکور   یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی لغایت  10 روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و ســند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارائه کننده مسترد 
گردد . بدیهی است چنانچه  ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد  یا در صورت 
 اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور  صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد . 

تاریخ انتشار : 27 / 1 / 1401
م الف:  130200۷   محمدرضا لطفی مفــرد مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

نیاسر
اخطار اجرایی

1/120 شــماره: 209/99  به موجب رای شــماره 441 تاریــخ 99/08/20 حوزه 
4 شــورای حل اختالف شهرســتان گلپایگان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه محســن ســاجدی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت 
مبلــغ 45/000/000 ریــال بابت اصــل خواســته و پرداخت مبلــغ 732/500 
ریــال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیــه از تاریــخ 99/2/6 لغایت 
 وصــول محکوم بــه ، پرداخت حــق اجرا بــر عهده محکــوم علیه می باشــد.

مشخصات محکوم له: 1- خشــایار براتی فرزند رضا  2- رضا براتی فرزند حسن 
 هر دو به نشــانی گلپایگان بلوار مــادر کوچه 17 . ماده 34 قانــون اجرای احکام: 
همین کــه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف 
ده روز مفــاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در 
صورتی که خود را قادر بــه اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
 اعالم نماید. م الف:1300۹56 شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف 

شهرستان گلپایگان

درمانگــر و پژوهشــگر حــوزه اعتیاد گفــت: اغلب 
خوددرمانی هــا در اعتیاد نــه تنها به درمــان منجر 
نمی شــود، بلکه به پیچیده تر شدن مشــکل اعتیاد 
فرد می انجامد.محمدرضا قدیــرزاده افزود: یکی از 
موضوعات مهم در مبحث درمان اعتیاد، خوددرمانی 
در این حوزه است، اعتیاد یک بیماری مزمن عودکننده 

است و همین خاصیت منجر به این می شود که فرد 
معتاد انواع روش هــای درمانــی را در طول زندگی 

تجربه کند.
این درمانگر و پژوهشــگر حوزه اعتیــاد تصریح کرد: 
اغلب این خوددرمانی ها نه تنها به درمان اعتیاد منجر 
 نمی شود، بلکه به پیچیده تر شدن مشکل اعتیاد فرد 
می انجامد، به عنوان مثال چندسال قبل ماده ای به نام 
های »نورجیزک و تمجیزک« از طریق مرزهای شرقی 
وارد کشور شد که تبلیغ گسترده ای در خصوص خواص 
درمانی آن بین معتادان صــورت گرفت، این مواد که 

به صورت ویال و آمپول اســت و در اصل حاوی ماده 
»بوپرنورفین« و داروی »کورتن« اســت.عدم اطالع 
رســانی صحیح در خصوص درمان های استاندارد، 
ترس از افشــای هویت افراد معتــاد و از همه مهمتر 
پدیده انکار اعتیاد باعث می شود که افراد بیمار به مراکز 

درمان سوءمصرف موادمراجعه نکنند.
درمانگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد گفت: یکی از روش 
های سوداگران مرگ در تبلیغ مواد اعتیادآور جدید، 
تبلیغ آنها به عنوان داروی ترک اعتیاد است که همین 

موضوع نیز خود به گسترش آن ماده کمک می کند. 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان  اصفهان از 
تمدید طرح ترخیص وسایل نقلیه عیدانه پلیس تا عید 
فطر، خبر داد.سرهنگ محمدرضا محمدی ، اظهار کرد: 
در طرح ترخیص وســایل نقلیه عیدانه پلیس، امکان 
پرداخت اقساطی جرایم معوقه بدون پیش پرداخت 
فراهم شده است و هزینه پارکینگ نیز با تخفیف ویژه 

محاســبه می شــود.وی با بیان اینکه این طرح تا عید 
ســعید فطر ادامه دارد، افزود: متقاضیان با استفاده از 
اپلیکیشن پلیس من و مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+ در 
سراسر استان اصفهان نسبت به ترخیص وسیله نقلیه 
خود اقدام نمایند.رئیس پلیــس راهنمایی و رانندگی 
استان اصفهان با بیان اینکه این طرح شامل خودروهایی 
که با دستور قضائی، انتظامی یا به علت تصادف توقیف 
شــده اند، نمی شــود، خاطرنشــان کرد: در صورتی که 
شــهروندان قبض پارکینگ را گم کرده انــد، متصرف 
حین توقیف هســتند و به مالک دسترســی ندارند یا 

فاقد بیمه نامه و گواهینامه معتبر هستند، می توانند با 
شرایط خاص وســیله نقلیه خود را تحویل گیرند.وی 
در خصوص ساعت کار مراکز شــماره گذاری و تعویض 
پالک در ماه رمضان، اظهار کرد: ســاعات کاری مراکز 
شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان اصفهان، در ایام ماه مبارک رمضان تغییری نکرده 
است.سرهنگ محمدی خاطرنشان کرد: فعالیت مراکز 
شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان اصفهان در روزهای عادی هفته از ساعت هفت 

صبح آغاز می شود و تا ساعت ۱۴ ادامه دارد.

درمانگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد:

خوددرمانی مشکل اعتیاد را پیچیده تر می کند
رئیس پلیس راهور استان  اصفهان خبر داد:

تمدید طرح ترخیص وسایل نقلیه عیدانه پلیس تا عید فطر



پیشکسوت فوتبال تبریز:

تراکتور باعث شهرت زنوزی شد
یک پیشکسوت فوتبال تبریز از بها دادن زنوزی به دالل ها در تراکتور انتقاد کرد. اصغر اعتباری، پیشکسوت فوتبال تبریز در گفت وگو با ایسنا، درباره شرایط این 

روزهای تراکتور اظهار کرد: تراکتور مشکالت عدیده ای دارد.
 این تیم در لیگ برتر می ماند اما به ســختی. ۶ تیم آخر جدول در خطر ســقوط قرار دارند برای همین هر بازی حکم فینال دارد و هیچ بازی ای آسان نیست. 
در این چند سال تیم ها به لحاظ فوتبالی پیشــرفت کرده اند و در نتیجه کار تراکتور سخت است. برای مثال کســی فکر نمی کرد هوادار بتواند از ته جدول جدا 
شود اما نتایج خوبی گرفت. این پیشکسوت فوتبال تبریز با تشریح مشکالت تراکتور گفت: بزرگترین مشکل تراکتور تشکیالت باشگاه است. آقای علیپور از 
مدیران قوی کشور به تراکتور آمد اما بیشتر از یک ماه در این تیم دوام نیاورد. او مربیان از رده خارج شده مثل گل محمدی را احیا کرد پس مدیر خیلی خوبی 
بود. آقای نظمی هم یکی از مدیران خوب تبریزی بود که نگذاشتند کار کند. همه کاره باشگاه یک دالل است و تصمیم گیرنده برای بازیکنان و مربیان تراکتور 

است. اعتباری ادامه داد: آقای زنوزی می گوید خودش هزینه می کند و در نتیجه هر تصمیمی بخواهد، می گیرد! 
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استونز:  جو ورزشگاه خصمانه بود
مدافع منچسترسیتی نمایش تیمش در دیدار برابر اتلتیکومادرید را باور نکردنی و بسیار خوب توصیف 
کرد.یک تساوی بدون گل در متروپولیتانو کافی بود تا منچسترسیتی راهی نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
شود. جان استونز مدافع گران قیمت سیتی بعد از بازی گفت: بازیکنان اتلتیکو مادرید می خواستند فضا را 
متشنج و شرایط را برای ما سخت کنند اما ما اسیر  حاشیه سازی آنها نشدیم و بر اعصاب خود مسلط بودیم. 
بازی کردن در چنین فضایی بسیار سخت است اما ما باور نکردنی بازی کردیم و در نهایت با شایستگی راهی 
دور بعد شدیم.او ادامه داد: فضای ورزشگاه خصمانه بود. از هر نظر شب سختی برای ما بود. در هر دو بازی 

خوب ظاهر شدیم و بر خود مسلط بودیم. باور نکردنی ظاهر شدیم و با شایستگی راهی دور بعد شدیم.
 

کوکه:

 به خود افتخار می کنیم
کاپیتان اتلتیکومادرید با وجود حذف از لیگ قهرمانان اروپا به حمایت از نمایش تیمش پرداخت.

اتلتیکو مادرید در دیدار برگشت برابر منچسترسیتی بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشت ولی در 
زدن گل ناکام ماند و همین کافی بود تا از دور رقابت ها حذف شود.کوکه، کاپیتان تیم اسپانیایی بعد 
از بازی گفت: ما انگیزه و تمایل زیادی برای پیروزی در این بازی داشتیم. می خواستیم شکست دور 
رفت را جبران کنیم و تالش زیادی از خود نشان دادیم اما متاسفانه توپ های ما تبدیل به گل نشد. او 
ادامه داد: با وجود آنکه حذف شدیم به عملکرد خود افتخار می کنیم چرا که تیم حریف را تحت فشار 

قرار دادیم. فکر می کنیم هواداران هم راضی هستند و این خوشحال کننده است.
 

گواردیوال:

 رئال مادرید پادشاه جام هاست
سرمربی منچسترسیتی خوشحال است که تیمش توانست با پشت سر گذاشتن اتلتیکو مادرید راهی 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان شود. او به ستایش شاگردان سیمئونه پرداخت.دیدار برگشت منچستر سیتی 
و اتلتیکو مادرید با تساوی بدون گل به پایان رسید و این نتیجه کافی بود تا تیم انگلیسی راهی نیمه نهایی 
شود.گواردیوال در نشست خبری بعد از بازی گفت: اتلتیکو قهرمان اسپانیا و تیم بسیار باکیفیتی است. 
آنها در نیمه دوم بهتر از ما بازی کردند و خوش شانس بودیم که دروازه ما بسته باقی ماند. در نیمه نخست 
فرصت های خوبی را خلق کردیم. در کل باید بگویم که با شایســتگی راهی نیمه نهایی شدیم.او درباره 
رویارویی با رئال در نیمه نهایی گفت: رئال پادشاه جام هاست و کار راحتی برابر این تیم نخواهیم داشت.

 

بهت اولیور کان از حذف بایرن مونیخ
بایرن مونیخ در کمال ناباوری از رسیدن به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا بازماند و مقابل تیم هفتم اللیگا 
حذف شد.تیم بایرن مونیخ در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در آلیانس به مصاف ویارئال رفت و با 
تساوی یک یک متوقف شد تا در مجموع ۲ بر یک به زیردریایی های زرد ببازد و حذف شود. نه تنها بازیکنان 
بلکه تماشاگران و کادرفنی این تیم نیز باخت را باور نمی کردند و در پایان بازی همه باواریایی ها از جمله 

اولیور کان بهت زده بودند.بایرن مونیخ یکی از شانس های اصلی کسب عنوان قهرمانی این فصل بود.
 

تبریک اسطوره ایتالیا به مهندس رئال مادرید
رئال مادرید در دیدار برگشت مقابل چلســی در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه ۳ بر 
۲ شکست خورد اما با توجه به نتیجه ۳ بر یک بازی رفت به نیمه نهایی رسید. گل اول این مسابقه با 
پاس گل استثنایی لوکا مودریچ به ثمر رسید که زیبایی و دقت پاس مرد کروات تحسین همگان را 
به همراه داشت. در پایان این دیدار نیز الکساندر دل پیرو ستاره سال های دور یوونتوس و تیم ملی 

ایتالیا دقایقی با مودریچ صحبت و از بازی خوب و البته پاس دیدنی اش تمجید کرد.

»اصفهان« در لیست استان های هدف برای میزبانی از گردشگران جام جهانی قطر؛

همین خوبه!

به گفته مدیرکل دفتر بازاریابی و توســعه گردشگری 
خارجی معاونت گردشــگری، اســتان های فارس، 
اصفهان، تهران، یزد، کرمان و هرمزگان برای میزبانی و سفر گردشگران 
جام جهانی قطر هدف گذاری شــده اند و اگر بحث فرودگاه بوشهر هم 
حل شــود، این اســتان نیز جزو اســتان های هدف برای میزبانی از 

گردشگران جام جهانی خواهد بود.
لیال اژدری از تالش ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جذب 
گردشگران جام جهانی خبر داده و می گوید: ایران در مقایسه با سایر 
رقبای منطقه ای این مزیت را دارد که از تنوع جاذبه های گردشگری و 

وسعت زیاد برخوردار است. 
ضمن اینکه به قطر نزدیک تر است و حتی ســفر گردشگران خارجی 
به ایران نســبت به ســفر به ترکیه بســیار ارزان تر تمام می شود. اما 
جام جهانی قطر تنها محدود به جذب گردشــگران خارجی نیست که 
ایرانی ها نیز برای سفر به آن کشور و تماشــای بازی های جام جهانی 

مشتاق هستند.
 در این حوزه و به گفته لیال اژدری، به دستور معاون اول رئیس جمهور 
باید کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت ورزش، فدراســیون فوتبال 
و وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری تشکیل شــود تا با هماهنگی 

این ۳ دستگاه بلیت های بازی های جام جهانی در اختیار چند آژانس 
گردشگری مشــخص قرار بگیرد و توســط آنها در اختیار تماشاچیان 
ایرانی مســافر جام جهانی قرار بگیرد. امــا وزارت میراث فرهنگی در 
انتظار تصمیم فدراسیون فوتبال است تا هر چه زودتر کارگروه مشترک 

فروش بلیت های جام جهانی تشکیل شود.
اینکه جــام جهانی ۲0۲۲قطر چــه اندازه ایران را از گردشــگری جام 
جهانی برخوردار می کند و چه تعداد گردشــگر ایــن رویداد وارد ایران 
خواهند شــد، موضوعی اســت که هنوز هیچ یک از مســئوالن وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی تخمینی از آن ندارند.  با 
این حال به گفته لیال اژدری، حدود ۶0هزار تخت هتلی در استان های 
هدف گذاری شده برای اقامت گردشگران وجود دارد که 50درصد آنها 
می توانند به گردشگران جام جهانی قطر اختصاص بیابند. ظرفیت های 
اقامتی قشم و کیش نیز آماده میزبانی از گردشگران رویداد ۲0۲۲قطر 

است.

اصفهان؛ فعال ناکام در کسب میزبانی رخدادهای مهم
اما صحبت از میزبانی شهر اصفهان در رقابت های جام جهانی قطر در 
حالی مطرح می شود که اصفهان سال گذشته نیز قرار بود میزبانی چند 

رویداد بین المللی از جمله مسابقات هندبال قهرمانی آسیا، تورنمنت 
بین المللی دواتلون، رقابت های جهانی ورزش زورخانه ای و مسابقات 
بین المللی اربابان سالح را عهده دار شود که تنها رویداد آخر آن هم با 

حضور محدود چند کشور به انجام رسید.
برای سال جاری نیز پیشنهاد میزبانی دیدار تیم ملی فوتبال با لبنان و 
مسابقات والیبال جام باشگاه های آسیا به اصفهان ارائه شد که از هیچ 
کدام استقبالی نشــد و فعال برنامه ای برای اجرای هیچ رویدادی در 

نصف جهان وجود ندارد.
اصفهان از گذشــته های دور تاکنون به واســطه جاذبه های تاریخی و 
گردشگری و امکانات سخت افزاری، پس از تهران، دومین گزینه روی 
میز مدیران و تصمیم گیرندگان بوده امــا به طور کلی هیچگاه میزبان 
یک رخداد مهم جهانی نبوده است.) بویژه در حوزه سیاسی و ورزشی(
اصفهان با وجود امکانات ســخت افزاری خوبی کــه در حوزه ورزش 
در اختیــار دارد و با دراختیارداشــتن برند یک شــهر گردشــگری و 
توریســتی زیبا در دنیا، می توانــد میزبانی رویدادهــای بین المللی 
را نیز برعهده بگیرد که اتفاق ارزشــمندی محســوب می شــود اما در 
 وهله اول باید چنین اراده ای بین مســئوالن استانی و ورزشی وجود

 داشته باشد.

سوژه روز

باشگاه پرسپولیس تکذیب کرد

حضور جالل حسینی در لیست مازاد
باشگاه پرسپولیس خبر قرار گرفتن نام سید جالل حسینی در بین اسامی لیست مازاد را تکذیب کرد.

گفته می شد یحیی گل محمدی اسامی بازیکنان تمدیدی را به درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
داده و نام سید جالل حسینی در این لیست قرار ندارد. اما یک منبع آگاه باشگاه پرسپولیس این مطلب 
را تکذیب کرد.او گفت: قرار گرفتن سید جالل حسینی در لیست مازاد و حضور نداشتن این بازیکن در 
بین بازیکنان تمدیدی صحت ندارد و حاشیه سازی برخی از رسانه ها است.سید جالل حسینی کاپیتان 
تیم فوتبال پرسپولیس مدتی است که نیمکت نشین شده و کمتر بازی می کند همین موضوع باعث 

شده که حاشیه هایی مبنی بر کنار گذاشتن این بازیکن از سوی گل محمدی شنیده شود.  
 

معاون روابط عمومی باشگاه پرسپولیس:

پرونده رادشوویچ را به دادگاه CAS ارجاع خواهیم داد
معاون روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گفت: باشگاه پرسپولیس پرونده رادشوویچ دروازه بان سابق 
خود را به دادگاه CAS ارجاع خواهد داد.مصطفی لشگری، در خصوص پرونده رادوشوویچ گفت: پرونده 
بوژیدار رادشوویچ، دروازه بان سابق باشگاه پرسپولیس را به دادگاه عالی حکمیت ورزش CAS ارجاع 
خواهیم داد و درخواست گراندز رای را می دهیم. طبق اعالم فیفا، باشگاه پرسپولیس به پرداخت ۸۶۶ 
هزار یورو معادل ۹50 هزار دالر در پرونده رادوشوویچ دروازه بان کروات سابق خود محکوم شده است.

 

بازگشت بازیکن خبرساز استقالل در بازی سرنوشت ساز
محمد دانشگر مدافع استقالل بعد از دربی تهران در ترکیب این تیم قرار نگرفته است.استقالل در 
شروع دوباره لیگ برتر باید در یک بازی حساس در اصفهان به مصاف سپاهان برود. دیداری که در 
تعیین قهرمان لیگ برتر تاثیرگذار خواهد بود. امــا آبی ها در این یدار یک غایب بزرگ دارند. رافائل 
سیلوا مدافع برزیلی استقالل در این بازی به دلیل محرومیت غایب است و فرهاد مجیدی چاره ای 
جز بازی دادن به محمد دانشگر ندارد. دانشگر در چند بازی اخیر استقالل به شکل مشکوکی نیمکت 
نشین شده است.او بعد از دربی تهران هرگز در ترکیب استقالل قرار نگرفت تا به این ترتیب غیبت او 
خبرساز شود. در خصوص مدافع استقالل شایعه شده او به دلیل حمایت از سیاوش یزدانی مورد 
غضب فرهاد مجیدی قرار گرفته است. شایعه ای که البته هنوز با واکنش روبه رو نشده است. با این 
حال در بازی حساس استقالل در اصفهان این مدافع یک بار دیگر به ترکیب آبی ها باز خواهد گشت.

 
با اعالم دبیرکل فدراسیون فوتبال:

برزیل یا آرژانتین حریفان احتمالی تیم ملی
دبیرکل فدراسیون فوتبال مدعی برگزاری بازی تدارکاتی با یکی از بهترین تیم های دنیا در کشور قطر 
شد.حسن کامرانی فر در خصوص برنامه ریزی برای بازی های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برای 
حضور بهتر در جام جهانی ۲0۲۲ قطر گفت: همانطور که می دانید برزیل و آرژانتین یک دیدار عقب 
افتاده در انتخابی جام جهانی دارند که قرار است در قطر برگزار شود. با یکی از این دو تیم صحبت شده 
تا با آنها یک بازی تدارکاتی انجام دهیم.دبیرکل فدراسیون فوتبال افزود: ۴ تیم از ۶ حریف احتمالی 
تیم ملی ایران جزو بهترین ها هستند و در رده های باالی رنکینگ فیفا حضور دارند. دو تیم هم در 
رتبه های میانی که قصد داریم تیم هایی را انتخاب کنیم که بازی های شان به حریفان ما نزدیک است. 
از این رو با پرو، نیوزیلند و چند کشور دیگر هم مذاکره کرده ایم که بالفاصله پس از قطعی شدن اعالم 
خواهیم کرد. وی ادامه داد: برگزاری بازی های دوستانه با توجه به موضوعات مالی سخت است. 
یک تا دو تیم درخواست بازی پشت درهای بســته و بدون پخش تلویزیونی کرده اند که باز هم در 

بحث آمادگی تیم ملی ایران خوب است.

مستطیل سبز

اعزام پرابهام و عجیب 
2 وزنه بردار به مسابقات 

جوانان جهان
فدراسیون وزنه برداری در حالی دو وزنه بردار 
دختر و پسر را به مســابقات قهرمانی جوانان 
جهان اعزام می کند که مشــخص نیســت 
براساس چه استراتژی این تصمیم را گرفته 
است.حضور وزنه برداران جوان در مسابقات 
قهرمانی جوانان جهان یونان بســیار عجیب 
و غریب اســت. ابتدا که هیچ برنامه ای برای 
برگزاری اردوها نبود و ســعید علی حسینی 
سرمربی تیم، تصمیم گرفت خودش اردوی 
تیم ملی را برگزار کند. پس از آن شاهد تعطیلی 
اردوها بودیم تا دوباره اردویی در رشت برگزار 
شد و ســپس وزنه برداران در اسفند ۱۴00 به 
خانه هایشان فرستاده شدند. البته از همان 
ابتدا وزنه برداران جوان هم نگران اعزام نشدن 
بودند چون هیچ اقــدام خاصی برای گرفتن 
ویزا نشــده بود که این نگرانی رنگ واقعیت 

به خود گرفت.
پس از انتقاداتی که نسبت به حضور نداشتن 
ایران شد ناگهان این خبر رسید که فدراسیون 
در فاصله حدود ۲0 روز تا آغاز مسابقات از دو 
وزنه بردار علیرضا یوســفی  و یکتا جمالی به 
همراه مربیانشان خواسته که به تهران بیایند و 

قرار است به قهرمانی جهان اعزام شوند.
در ایــن میان این ســوال پیش مــی آید که 
فدراســیون واقعا برنامه و اســتراتژی برای 
حضور در این مسابقات داشته است یا خیر؟ 
اگر برنامه برای اعزام داشته پس چرا اردوهای 
منظمی برگزار نشد و در نهایت هم وزنه برداران 
به خانه هایشان فرستاده شدند و اگر اعزامی 
در کار نبوده پس چرا ناگهان تصمیم گرفت تنها 
۲ وزنه بردار را اعزام کند و تکلیف بقیه نفراتی 
که به امید حضور در مسابقات تمرین کردند 

چه می شود؟
نکته مهمتر این اســت که اگر فدراســیون به 
دنبال اعزام کیفی بوده که باید نگران حال  و روز 
پشتوانه ها بود چون وقتی تنها دو وزنه بردار 
انتخاب شدند یعنی کل سرمایه  وزنه برداری 
جوانان ایران که شــانس مدال داشته باشد 

فقط یک نفر بوده است؟

واسطه  به  کنون  تا دور  ی  گذشته ها ز  ا اصفهان 
جاذبه های تاریخی و گردشگری و امکانات سخت 
افزاری، پس از تهران، دومین گزینه روی میز مدیران و 
تصمیم گیرندگان بوده اما به طور کلی هیچگاه میزبان 

یک رخداد مهم جهانی نبوده است

فوتبال جهان

وز عکس ر

هادی ســاعی با حضور در اصفهان از باشگاه های 
ذوب آهن، گیتی پســند دیدن کــرد و در اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان اصفهان گفــت و گویی با 

محمد طباطبایی داشت.
هادی ســاعی رییس فدراســیون تکوانــدو برای 
بازدید از روند مســابقات جام موالی عرشــیان و 
بانوی قدسیان به اصفهان سفر کرده است، وی از 
باشگاه های ذوب آهن، گیتی پسند دیدن کرد و در 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان گفت و 

گویی با محمد طباطبایی داشت.
ساعی همراه با سید عباسی رییس امور مجامع و 
استان های فدراسیون تکواندو در باشگاه فرهنگی 

ورزشــی ذوب آهن با علی احســانی مدیرعامل 
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان دیدار و 
دوطرفه در خصوص همکاری های دوجانبه، ایجاد 
پایگاه اســتعدادیابی و پخش مستقیم مسابقات 

تکواندو و سایر مباحث ورزشی گفت و گو کردند.
رییس فدراسیون تکواندو با حضور در باشگاه گیتی 
پســند با محمد حســین عراقی زاده عضو هیئت 
مدیره باشگاه گیتی پسند و مسعود تابش مشاور 

باشگاه دیدار و گفت و گو داشت.
ســاعی همچنین با حضور در دفتر مدیرکل ورزش 
و جوانان استان اصفهان با سید محمد طباطبایی 
دیدار و گفت و گو نمود، در این دیــدار عبدالحمید 

جمالی معاون توســعه ورزش و شهرام ا... آبادی 
رییس هیأت تکواندو اســتان اصفهان نیز حضور 

داشتند.

حضور رییس فدراسیون تکواندو در اصفهان

حضور همسر ایرانی »سیدورف« 
در مرکز خیریه در تهران

سپیده )سوفیا( مکرمتی، همسر ایرانی کالرنس 
سیدورف )فوتبالیســت معروف هلندی( که از 
خانواده ای ایرانی در کانادا متولد شده و هم اکنون 
در دبی زندگی می کند، با حضــور در تهران از یک 
مرکز خیریه بازدید کرد. مکرمتی با حضور در باغ 
فرشته تهران، برای ساعاتی با افراد حاضر در این 
باغ به گفت وگو پرداخت و از ســختی هایی که در 
زندگی شخصی اش پشت سر گذاشته است، با 

آنها سخن گفت.
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اصفهان در گردشگری نوروزی سوم شد

بازگشت به روزهای پرشکوه میزبانی
اصفهــــان، شــهر گنــــبدهای فیــــروزه ای و پایتــــخت فرهنــــگ و تمــــدن ایـــــران 
اســامی، در نوروز امســال پذیرای بیش از ۸۰۰ هزار مســافر بــود و از نظر تعداد گردشــگر، در 

 جمع برترین ها و در رتبه ســوم کشــور
 ایستاد.

کاشــت پنج میلیــون بوتــه گل و گیاه 
بهاری برای نخســتین بار در اصفهان، 
اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
متنوع از ســـــوی کمیتــه فرهنـــگی 
اجتمـــــاعی ستاد خدمات سفر شهر 
اصفهــان در هفت نقطه متمرکز شــهر، 
میزبانی بــاغ فدک از ۱۹ هــزار خودرو 
تــا ۱۰ فروردین، افزایــش صددرصدی 

بازدید از باغ پرندگان در نوروز امســال، بازدیــد بیش از ۱۰۰ هزارنفــر از مجموعه های تفریحی و 
گردشگری شرکت توســعه مجتمع های سیاحتی ســپاهان و رکوردزنی تعداد بازدید از تله سیژ، 
جــابه جــایی روزانــــه 47هــــزار مسافر با مترو در ایام نوروز، تأمین ۱۰ هــزار جــای پــارک 
بــرای مســافران نوروزی از سوی شهرداری اصفهان و تأمین پنج هزار جای پارک از طریق بخش 
خصوصی، کاشت 67هزار و 5۰۰  گل فصل در پارک کوهستانی صفه و بازدید روزانه ۹هزار نفر از این 
پارک کوهســتانی، بازدید روزانه 3۰هزار نفر از پارک جنگلی ناژوان، انجام بیش از ۱۰۰۰ عملیات 
توسط مأموران کنترل و نظارت شهرداری اصفهان برای انتظام بخشــیدن به شهر، پیشگیری از 
چـادرخوابی غیــرمجـاز، مقابلـه باکلیدبه دستان غیرمجاز و...، استقرار خودروهای آتش نشانی 
در نقاط اسکان و مــراکز پــرتردد شهــر و سپــری شدن نوروزی بدون تلفات جانی در کمپ های 
 گردشگری همچون باغ فدک، شماری از دستـــــاوردهای ستـــــاد خــــدمات سفـــر شهر

 اصفهان بود.

اسکان ۸00 هزار مسافر در ایام نوروز
اصفهان امسال پس از خراســان رضوی و فارس در مکان سوم ورود گردشــگر قرار گرفت. روند 
سفرهای نوروزی به اصفهان که از اواخر اســفندماه سال گذشته آغاز شــده بود در ایام ابتدایی 
عیدنوروز شدت گرفت. تا آنجا که طی روزهای ۲5 اسفند ۱4۰۰ تا ۱۰ فروردین ماه امسال ۲۱ میلیون 
و 633 هزار و ۱۹۹ تردد درراه هــای استــان ثبــت شــد که نشـــــان از رشـــد ۸۱ درصــدی 

میــزان تــرددها نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت. 
در چنین شرایطی با تکمیل صددرصدی تمامی مراکز اقامتی شهر و با همــاهنـــــگی ستـــاد 
خــدمــات سفـــر شهر اصفهان، در های ورزشگاه های تجهیز شده به امکانات الزم برای اسکان، 
به روی گردشگران گشوده شــد و آن ها توانستند شــب هایی آرام و بی حادثه را در شهر اصفهان 

سپری کنند.
  هم زمان با کاهش دمای هوا در نیمه نوروز، اســکان 55۰ خانوار در ورزشگاه امین و اسکان هزار 
و ۲76 خانوار درورزشگاه والیت نشان از تمایل مسافران برای اســکان در ورزشگاه ها داشت که 

این امر نیز محقق شد.
مجموعه باغ فــدک نیز به عنوان تنها مکان روبــاز و دارای امکان چادرخوابی برای اسکــــان، در 
این ایــام، میـــزبان تعــــداد قابل توجهی از گردشگران بود؛ تا جایی که ۱۹ هزار خودرو تا دهم 
فروردین ماه در این مجموعه فرهنگی گردشگری مستقر شدند. با نزدیک شدن به ایام پایانی عید 
نوروز تعداد مسافران شب خواب در اصفهان نیــــز روبـــه  کاهــــش رفــــت و تـــــا دهــــم 

فــروردین ماه بـــه حــدود 33هــزار نفـــر رسید.

فرونشست اصفهان به خیابان حکیم نظامی رسید

در آستانه بلعیده شدن!

مثلث بحران اصفهان را فراگرفته است. 
زینب ذاکر

بیرون می رویم، آلودگی امان مان را می 
ُبرد. در خانه می نشــینیم، احتمال فرورفتن در زمین وجود دارد! بی 
آبی و خشکســالی و خشــکی زاینده رود هم که قصه هزار و یکشب 

اصفهانی ها شده است. 
روز گذشته انتشار فیلم کوتاهی از فرونشست زمین در خیابان حکیم 
نظامی اصفهان، موجی از واکنش ها در شبکه های اجتماعی و رسانه 
ها را به دنبال داشــت. در این فیلم به وضوح می شــد تاثیر خشکی 
زاینده رود بر گسترش فرونشست در کانشهر اصفهان که هرروز عمیق 
تر هم می شود را دید. همان چنددقیقه از فیلم کافی بود تا بترسیم که 

چه بایی دارد بر سرمان می آید؟ 
هر روز و هر لحظه که پیاده یا ســواره در حال عبور از کوچه پس کوچه 
های شهر هستیم، می توانیم منتظر بلعیده شدن توسط زمین باشیم. 
به همین راحتی و به همین ســادگی! با این حال مســئوالن و آنها که 
باید کاری کنند، یا ســکوت کرده اند یا همچنان سعی در عادی جلوه 

دادن همه چیز دارند!

علت فرونشست؛ شکستگی لوله آب و ریزش شبکه فاضالب 
اما منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
درباره اتفاق صبح دیروز خیابان حکیم نظامــی اصفهان گفت: صبح 
امروز شکســتگی خــط 6۰۰ میلی متری فاضاب در چهــارراه حکیم 
نظامی اصفهان بر اثر پوســیدگی، خوردگی و داشتن قدمت 5۰ ساله 
شبکه، منجر به ریزش بخشــی از خیابان شــد. کارکنان رسیدگی به 
حوادث و مدیریت بحران شــرکت آب و فاضاب اســتان اصفهان به 
منظور پیشــگیری از فرونشســت زمین و وقوع حوادث بعدی اقدام 
به مسدودکردن مســیر کردند. در حال حاضر عملیات تعمیر انشعاب 
آب ادامه دارد و عملیات بازسازی خط انتقال فاضاب خیابان حکیم 
نظامی به خیابان نظر میانی با قطر 6۰۰ میلیمتر در عمق 6 متری زمین 

از امشب آغاز می شود.
به گفته شیشه فروش، 3۰۰ کیلومتر از شبکه فاضاب شهر اصفهان به 
علت قدمت باال، فرسودگی، خوردگی و مخاطرات ناشی از فرونشست 
زمین نیاز به بازســازی دارد. ۱۰ کیلومتر از شبکه های مناطق مرکزی و 

جنوب شهر طی سال های اخیر بازسازی شده است.

او می گوید: نیاز اســت که شــرکت مهندســی آب و فاضاب کشور، 
اعتبارات الزم برای بازسازی شبکه های اولویت دار فرسوده را به استان 

اصفهان تخصیص دهد.

هشداری که جدی گرفته نمی شود
 امروز دو و نیم میلیون نفر از ساکنان شــهر اصفهان در معرض خطر 
فرونشســت قرار دارند. نرخ رشد ســریع فرونشســت در منطقه و 

پیشروی آن به سمت شهر اصفهان ترسناک و خطرناک است.
حســین حجتی مدیر دفتر منطقــه ای مرکز تحقیقات راه، مســکن 
وشهرســازی اصفهان در این باره می گوید: فرونشست به قلب شهر 
اصفهان و خانه های مردم در خیابان های مهرآباد، الهور و حمزه، فلکه 
فیض و ... رسیده و همچنین مناطق ۱5 و ۱۲ و۱۱  و ۱۰ و 7، ۱4 شهرداری 
اصفهان در مدت دو سال دچار فرونشست شده اند و امروز حتی آثار 
آن در شهر اصفهان از فرونشست دشت ها فراتر رفته است.همچنین 
مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی اصفهان با تاکید 
بر اینکه تمرکز جمعیتی در محدوده دشت اصفهان و زاینده رود است، 
می گوید: اگر زمانی فرونشست زمین رخ دهد زمین به راحتی فرو می 
ریزد؛ بنابراین اگر برای احیای زاینــده رود فکری نکنیم، در آینده ای 
نزدیک احتمال می رود به یک باره زمین و خانه هایمان در زمین فرو 
بریزد.به عقیده رضا اسامی، فرونشست زمین در اصفهان همانند یک 
بیمار سرطانی در حال پیشروی است و اگر جلو آن گرفته نشود، تمام 
اصفهان درگیر آن خواهد شد، امروز حتی ترک های فرونشست زمین 

در ساختمان اتاق بازرگانی اصفهان خود را نشان داده است.
اصفهان، با سابقه زیاد و شدید موارد متعدد فرونشست، امروز استانی 
با وضعیت قرمز اســت که وضعیت آن از هشدار گذشــته و به بحران 
تبدیل شده است. خشکسالی طوالنی مدت، برداشت های بی رویه آب 
از سفره های زیرزمینی و همچنین حذف جریان آب رودخانه زاینده رود 
از دل شــهر، را از عواملی می دانند کــه باعث وقوع و شــدت گرفتن 
فرونشست زمین در این شهر شده اســت. بر اساس آمار و اطاعات 
سازمان زمین شناسی اصفهان در ســال ۹5 فقط دو درصد مساحت 
استان، با فرونشســت زمین درگیر بوده این در حالیست که آخرین 
مطالعات می گوینــد که حدود ۱۰ هزار کیلومتــر مربع، یعنی ۱۰ درصد 
مساحت اصفهان، در شرایط خطرناک فرونشست قرار گرفته است. 

همین حاال که این مطلب را می نویسیم، مطمئن نیستیم زیر پایمان 
ســفت باشــد و ناگهان زمین دهان بازنکند و ما را نبلعد اما کماکان 

خبری از راهکار و چاره اندیشی جدی برای این بحران وجود ندارد!

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با بیان اینکه 
بسته تشــویقی ساخت وســاز تا پایان تیرماه سال 
جاری ارائه می شــود، گفت: این بسته شامل اقام 
مصوب برای ســال ۱4۰۱ و 35 درصد تخفیف تراکم 
ساخت وساز است.محســن رنجبر اظهار کرد: یکی 
از مسائل شهروندان اصفهان، مجوزها ساخت وساز 
است که شهرداری به آنها ارائه می کند و اقتصاد شهر 
نیز به آن وابسته است.وی ادامه داد: با توجه به اینکه 
سالیانه برای پوشــش هزینه های جاری شهر باید 
میزان رشد در نظر گرفت، کارشناسان با در نظر گرفتن 

پارامترهای مختلفی همچون گذشــته و پیش بینی 
آینده، پیشــنهادات خود را به مدیران شــهری ارائه 
می کنند.معاون مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان 
با اشاره به پیشنهادات ارائه شده توسط کارشناسان، 
خاطر نشان کرد: این پیشنهادات در شهرداری مورد 
کارشناســی مدیریتی قرار گرفته است و با اعضای 
شــورای اسامی شــهر نیز مطرح می شــود.وی با 
اشاره به روال قانونی الیحه قیمت های منطقه بندی، 
تصریح کرد: پس از مطرح شدن این الیحه در شورای 
اسامی شهر اصفهان، توسط اســتانداری و هیئت 
تطبیق مصوبات فرمانداری کنترل شــده و دفترچه 
قیمت های منطقه بندی منتشــر می شــود.رنجبر 
اضافه کرد: روال دفترچــه قیمت های منطقه بندی 
برای سال ۱4۰۱ طی شــد، اما طبق بررسی ها انجام 

شده و پیش بینی شــرایط اقتصادی کشور، به این 
جمع بندی رسیدیم که بسته تشویقی ساخت وساز 
برای ابتدای سال جاری ارائه شــود.وی ادامه داد: 
پس از بررسی های کارشناســی با همکاری شورای 
اسامی شهر، هفته گذشــته الیحه بسته تشویقی 
ساخت وساز به شورای اسامی شهر اصفهان ارائه شد 
که با توجه به دغدغه گسترش ساخت وساز و پس از 
بررسی های گسترده به تصویب رسید.معاون مالی و 
اقتصادی شهردار اصفهان با بیان اینکه بسته تشویقی 
ساخت وساز تا پایان تیرماه سال جاری ارائه می شود، 
اضافه کرد: این بسته شامل اقام مصوب برای سال 
۱4۰۱ و 35 درصد تخفیف تراکم ساخت وساز است 
و امیدواریم این اقدام باعث تحریک بازار مسکن و 

صنعت ساخت وساز شود.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

ارائه بسته تشویقی ساخت وساز تا پایان تیرماه امسال

شهردار بهارستان مطرح کرد؛

لزوم تعیین تکلیف زمین های بایر شهر بهارستان
شهردار اصفهان گفت: ضروری است مالکان شــخصی و دولتی هر چه زودتر وضعیت زمین های 
بایر مرکز شهر بهارستان را تعیین تکلیف 
کنند.محمد شبانی با اشاره به اینکه در 
شهر بهارستان نمایندگی اداره ورزش و 
جوانان مسئول ندارد، اظهار داشت: این 
در حالی بود که مدیر کل ورزش و جوانان 
قول داده بودند که مدیر قبلی سه روز در 
هفته را در این اداره مســتقر شود.وی با 
بیان اینکه سرانه ورزشی در شهر جدید 
بهارستان کم است، اضافه کرد: برای این 
امر مقرر شده اســت زمین دو مجموعه 

ورزشی از سوی شرکت عمران بهارستان به اداره کل ورزش و جوانان فراهم شود.

تخریب دیوار 57 باغ در منطقه مرغ
شهردار بهارستان با بیان اینکه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز وظیفه شهرداری است، اضافه 
کرد: در منطقه مرغ بهارستان در این زمینه با مشکاتی در این زمینه روبه رو هستیم، برای این امر با 

همکاری سازمان جهادکشاورزی 57 دیوار باغی را تخریب کرده ایم.
وی در خصوص تعیین تکلیف زمین های بایر محدوده مرکز شهر بهارستان نیز افزود: در این زمینه 
باید توجه داشت برخی از این زمین ها شخصی و بخشی دولتی اســت که مهلت داده شده تا تیر 

ماه این زمین ها تعیین تکلیف شود چرا که این زمین ها منجر به ایجاد گرد و غبار در شهر می شود.
شبانی همچنین با اشــاره به اینکه امام جمعه بهارســتان در خصوص نبود محلی برای تجمع در 
بهارستان مطالباتی را داشتند، گفت: برای این امر استاندار اصفهان مهلت ۱۰ روزه برای تعیین تکلیف 

این محل را در نظر گرفته تا شهرداری و شرکت عمران در این زمینه محل مناسبی را معرفی کنند.
وی با بیان اینکه در یک مدرسه دخترانه در بهارســتان 7۰۰ دانش آموز تحصیل می کنند، ادامه داد: 
در این زمینه باید توجه داشت که این مدرسه مازاد ظرفیت دانش آموز دارد و قرار شد چهار مدرسه 
جدید در این شهر بهره برداری شود.شهردار بهارســتان با بیان اینکه آرامستان بهارستان نیز همواره 
تعیین تکلیف نشده اســت، اضافه کرد: در این زمینه مقرر شــد تا دو هفته آینده زمین آرامستان 

مشخص شود.

تصمیم واحد برای واحدهای صنفی 3 خیابان بهارستان اتخاذ شود
وی با بیان اینکه 746 واحد صنفی در خیابان های الفت، فروردین و اردیبهشت شهر بهارستان ایجاد 
شده است، گفت: برخی از این واحدها حکم تخریب و برخی جریمه شدند که این شرایط مناسب 

نیست و باید برای همه یک تصمیم واحد اتخاذ شود.
شبانی اضافه کرد: در طرح تفصیلی شهر بهارستان محل استقرار این واحدهای صنفی مسکونی و 

خدماتی بوده است که در این زمینه تخلف ساخت و ساز را داشته ایم.
وی در ادامه با بیان اینکه ساماندهی آب های سطحی در بهارستان نیز در دستور کار است، افزود: برای 
این امر سه مرکز را برای جمع آوری آب ها در نظر گرفتیم که مورد مخالفت محیط زیست قرار گرفت.

شهردار بهارستان با بیان اینکه بودجه شهرداری بهارستان در سال ۱4۰۱ حدود ۱۸۲ میلیارد تومان در 
نظر گرفته شده است، اضافه کرد: از این میزان ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه جاری و 7۲ میلیارد تومان 
اعتبار عمرانی بوده اســت.وی با اشاره به اینکه پردیس سینمایی بهارســتان پس از ۱5 سال بهره 
برداری خواهد شد، گفت: قرار است این پروژه خرداد امسال بهره برداری می شود که با اجرای این 

طرح سه سالن سینما به بهارستان افزوده می شود.

ذره بین

گزارش

معاون مشارکت های مردمی امداد 
استان اصفهان خبر داد:

خبر روز

مشارکت 70 درصدی 
مراکز نیکوکاری اصفهان در 

پویش اطعام مهدوی
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
امداد امــام خمینی )ره( اســتان اصفهان 
از اهــدای ۲۲۰ هــزار پرس غــذای گرم به 
ارزش بیــش از هفــت میلیــارد تومان در 
آشــپزخانه های اطعام مهدوی تاکنون خبر 
داد و گفت: 4۲ هزار بسته معیشتی به ارزش 
۲۰ میلیارد تومان در این مدت بین نیازمندان 

توزیع شده است.
حمیدرضا طاهری اظهار کرد: با گذشــت ۱۱ 
روز از ماه مهمانی خدا، حــدود 7۰ درصد از 
خدمت رســانی ها به مددجویان با مشارکت 

مراکز نیکوکاری انجام شده است.
وی با اشــاره به راه اندازی ۱۲7 آشــپزخانه 
فعال در استان اصفهان، افزود: مردم استان 
در آشــپزخانه های اطعام مهدوی، تاکنون 
۲۲۰ هزار پرس غذای گرم به ارزش بیش از 
هفت میلیارد تومان، طبخ و به ســفره افطار 
خانواده های نیازمند اهدا کردنــد که از این 
تعداد، ۱۲۸ هــزار پرس با همــکاری مراکز 

نیکوکاری تهیه و توزیع شده است.
وی از توزیع 4۲ هزار بســته معیشــتی به 
ارزش نزدیک به ۲۰ میلیــارد تومان در این 
مدت بین نیازمندان خبر داد و گفت: مراکز 
نیکوکاری به عنوان بازوان اجرایی این نهاد، 
برنامه های متنوعی در مــاه مبارک رمضان 
ازجمله طــرح اطعام مهدوی، اکــرام ایتام 
و محســنین، جزءخوانی قــرآن و برگزاری 
برنامه هــای فرهنگی بــرای دانش آموزان 
برگــزار می کننــد و تاکنون ۲5 هزار بســته 
معیشتی توســط همین مراکز به نیازمندان 
اهدا شده است. وی با اشــاره به هم افزایی 
مراکــز نیکــوکاری با حوزه هــای تخصصی 
کمیته امداد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
53۲ مرکز با محوریت مساجد به نیازمندان 
و اقشــار آســیب پذیر جامعــه در محات 

خدمت رسانی می کنند.

عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

لزوم احصا و رفع مشکالت شهروندان در کمیته های نظارتی شورای شهر
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از برنامه های شورای ششم حضور در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان 
است تا با فعالیت کمیته نظارتی از نزدیک شاهد درخواست های شهروندان باشیم.رسول میرباقری با اشاره به برگزاری کمیته نظارتی شورای ششم در شمال شهر 
اصفهان که شامل مناطق هفت، هشت، ۱۲ و ۱4 می شود، اظهار کرد: شهروندان شهر اصفهان در مرحله اول می توانند از طریق درگاه الکترونیکی شورای اسامی 
شهر مشکل و درخواست خود را ثبت کنند.وی ادامه داد: در این هفته بر اساس جدول از پیش زمان بندی شده، کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسامی شهر اصفهان در منطقه هفت حضور داشت که حدود ۱۰ نفر از شهروندان ثبت نام کرده بودند.رییس کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسامی 
شهر اصفهان تصریح کرد: یکی از برنامه های شورای ششم حضور در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان است تا از نزدیک شاهد درخواست های شهروندان باشیم.وی 
با تاکید بر اینکه شورای ششم شهر اصفهان در جهت کاهش مشکات شهروندان تاش می کند، گفت: در کمیته های نظارتی گفت وگوی چهره به چهره در خصوص 

مشکات شهروندان انجام می گیرد تا اگر حقی از کسی ضایع شده و اجحافی در حق شهروندی شده است مورد پیگیری شورای ششم شهر اصفهان قرار گیرد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

مهمان شهر
ویــژه برنامه مــاه مبارک 
رمضان با عنوان مهمان شهر 
با حضــور قاریان کشــوری 

برگزار شد.
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دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در ارزشــیابی فعالیت های پژوهشی مراکز 
تحقیقات کشور خوش درخشید.دکتر لطفی زاده عضو هیئت علمی و رییس 
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر ســامت دانشــگاه علوم پزشــکی 
شهرکرد گفت: این مرکز تحقیقاتی، با 124 پله صعود در رتبه بندی و ارزشیابی 
فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات ارتقاء سامت مراکز تحقیقات کشور 
خوش درخشــید.وی افزود: شــاخص های این ارزشیابی شــامل برونداد 
پژوهشی، مقاالت کیفی منتشر شده و مقاالت همکاری های بین المللی بوده 
است.مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سامت این دانشگاه سهم عمده 
و قابل توجهی را در مقاالت همکاری های بین المللی به خود اختصاص داده، 
بطوری که در سال 2021 بیش از10 درصد مقاالت بین المللی دانشگاه مربوط 

به این مرکز تحقیقاتی است.
 تمرکز این مرکز بر همکاری های ملی و بین المللی و همچنین توجه ویژه به 
آسیب های اجتماعی از جمله خودکشــی، اعتیاد، طاق، کاهش خشونت و 
افزایش تاب آوری و موفقیت در انجام پروژه های تحقیقاتی در این موارد از 

جمله دالیل ارتقاء جایگاه این مرکز در سطح کشور است.
 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سامت دانشگاه هم اکنون از نیرو های 
متخصص و ثابت محروم و تنها با یک کارشناس طرحی در حال فعالیت است. 
اختصاص فضای فیزیکی مناسب، کسب موافقت قطعی وزارت بهداشت با 

فعالیت این مرکز، اختصاص نیرو های متخصص مرتبط با فعالیت های مرکز 
و نیز اختصاص بودجه برای کان پروژه های پیشنهادی از نیاز هایی است که در 
تقویت این مرکز یاری گر خواهد بود. مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر 
سامت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در 3 طرح مشترک بین المللی پس 
از شیوع کووید1۹ مشارکت داشته است.در سال 13۹۹ پروپوزال ارائه شده از 
طرف این مرکز با موضوع »افزایش تاب آوری و کاهش خشــونت« از سوی 
شــورای مطالعات و پژوهش های راهبردی اســتان چهارمحال و بختیاری 
به عنوان پروپوزال برتر معرفی و تامین بودجه شــد.همچنین در سال 1400 
پروپوزال دیگری از ســوی این مرکز در شــورای مطالعــات و پژوهش های 
راهبردی استان تصویب و تامین بودجه شد.انجام 4 پروژه مشترک با مراکز 
تحقیقاتی خارج دانشگاه طی دو ســال اخیر از دیگر موفقیت های این مرکز 
است.در سال گذشته وبینار »عوامل اجتماعی موثر بر سامت« در سطح ملی 
و با مشارکت اساتید دانشگاه های تربیت مدرس زنجان وعامه طباطبایی به 

میزبانی این مرکز برگزار شد.
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر ســامت )SDH( دانشــگاه علوم 
پزشکی شهرکرد از ســال 13۹1 فعالیت خود را آغاز کرد و سال گذشته موفق 
به دریافت موافقت وزارت متبوع برای ادامه فعالیت این مرکز به مدت ســه 

سال آینده شد.

سید بشیر حسینی در ویژه برنامه »بهار جان ها« با بیان اینکه در این جهان رموز و 
نشانه هایی وجود دارد که هرکسی آنها را درک نمی کند، گفت: ماه رمضان فرصت 
خوبی برای درک این نشانه ها اســت.به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگی 
شــهرداری اصفهان، باغ غدیر از چهارشنبه شــب 24 فروردین ماه در ویژه برنامه 
»بهار جان ها« در فضایی خانوادگی به مدت پنج شــب میزبان شهروندان است.

سید بشیر حسینی، استاد دانشگاه در این ویژه برنامه به سراغ موضوع رمزگذاری 
و رمزگشــایی رفت و با بیان اینکه لبخند یک نشانه جهانی اســت، اظهار داشت: 
نشانه های بســیاری در دنیا وجود دارد که زبان برخی از نشانه ها را می شناسیم و 
زبان برخی از این نشانه ها را نیز نمی شناسیم.وی با بیان اینکه در دنیایی هستیم 
که اگر انتخاب نکنیم انتخاب می شویم، افزود: بسیاری از نشانه ها در دنیا وجود 
دارد که آنها را می بینیم اما نمی فهمیم چون پنهان و رمزی هستند و رمزگشایی از آنها 
کار هر کسی نیست. رمضان ماهی است که در آن بسیاری از رموز پنهان خداوند در 
عالم رمزگشایی می شود.این استاد دانشگاه با بیان اینکه در مواجهه با رموز عالم 
به سه روش عمل می کنیم، ادامه داد: این سه روش شامل نمایش دهنده، ناظر و 
گذرکننده است. کسی که جزو این سه دسته نباشند می تواند نشانه ها را درک کند.

به گفته حسینی، در قرآن کریم آمده در این جهان رموز و نشانه هایی وجود دارد که 
هرکسی آنها را درک نمی کند. پس تا زمانی که نگاه خود را از زمین نگیریم و به آسمان 
نگاه نیندازیم این رموز را درک نمی کنیم و ماه رمضان فرصت خوبی برای درک این 
نشانه ها است.وی با اشــاره به خطای ادراکی در مواجهه با نشانه ها بیان کرد: اگر 
شیشه عینک ما قرمز باشد تمام دنیا را قرمز می بینیم، پس باید مراقب باشیم در دام 
خطاهای ادراکی نیفتیم.این استاد دانشگاه وظیفه اصلی رسانه ها را تصویرسازی 

و مدیریت تصویر دانست و گفت: دنیا تاش کرده برای ما تصویرسازی کند و گاهی 
اوقات الزم است تمام این تصویرســازی را برهم بزنیم چون تمام آن غلط است. 
رسانه ها گاهی با تصاویری که می سازند قصد دارند جای همه چیز را عوض کنند؛ 
چون گاهی این تصویرسازی بر اساس منافع حزبی، سیاسی، پول و غیره است.

حســینی با بیان اینکه ماه رمضان فرصت خلوت و پیدا کردن هدف اصلی خلقت 
است، اضافه کرد: گاهی در این عالم دنبال راه فرار می گردیم اما ماه مبارک رمضان 
که ماه تغییر و توبه است به ما یاد می دهد اگر گناه کردیم و اگر صد بار توبه شکستیم 
باز هم به سوی خداوند بازگردیم.وی با بیان اینکه ماه رمضان فرصتی برای آشتی با 
خداوند و پیدا کردن یک خدای بزرگ تر است، تصریح کرد: زمانی که می گوییم »ا... 
 اکبر« یعنی خداوند از چیزی که تا این لحظه فکر می کردیم بزرگ تر است. در ماه 
رمضان قرار است با گفتن هر ا...  اکبر خداوند را بزرگ تر، زیباتر،مهربان تر،توبه پذیرتر 
و دست گیر تر بیابیم.این استاد دانشگاه اظهار داشت: امسال که ابتدای سال شمسی 
ما با آغاز سال معنوی همزمان شده، ماه رمضان این فرصت را به ما می دهد پس 
از اینکه در ماه های قبل کمی زمین گیر شده ایم و پرواز را فراموش کرده ایم، دوباره 
نگاه های خود را آسمانی تر کنیم.حسینی ماه رمضان را رسانه پیام رسانی خداوند 
دانست و افزود: اگر از این رسانه استفاده کنیم می توانیم این پیام ها را درک کنیم 
و اگر این کار را انجام ندهیم، ماه رمضان برای ما تنها به گرسنگی و تشنگی محدود 
می شود.گفتنی است؛ تاوت قرآن توسط قاریان برتر کشوری، اجرای گروه های 
تواشیح، تاوت قاریان نوجوان، مســابقه و قرعه کشی از جمله بخش های متنوع 
ویژه برنامه بهار جان ها است که تا 28 فروردین ماه از ساعت 20:30 تا 22:30 از سوی 

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در باغ غدیر برگزار می شود.

 درخشش دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در فعالیت های پژوهشی
 مراکز تحقیقات کشور

ماه رمضان فرصت خوبی برای درک رموز جهان 

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

منبع: ایرنا
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