
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی           

پنجشنبه 01  اردیبهشت 1401
19  رمضان   1443

21 آوریل  2022
 شماره 3511    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 معاون فرهنگی و اجتماعی
 اداره کل اوقاف استان:

100 امامزاده برای 
شب های قدر در نظر 

گرفته شده است
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مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری اصفهان:

حرکت ساماندهی مشاغل دراصفهان کند است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:
الزام اداره های اصفهان به صرفه جویی در مصرف برق
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 مدیرعامل شرکت متروی 
منطقه اصفهان:

مترو در روزهای 
جمعه فعال می شود

  انتقاد رییس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر از وضعیت زیرساخت های حمل ونقل و احداث 
مسیرهای دوچرخه سواری در اصفهان:

اشتباه پشت اشتباه!

میانگین بارندگی در 
اصفهان 18 درصد نسبت 
به پارسال افزایش یافت

ریزگردهای بهاری؛ میهمان ناخوانده 
چهارمحال و بختیاری

اینجا برای نفس کشیدن 
هوا کم است!

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان 
اصفهان:

آب به کشاورزان شرق 
نرسیده است 
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  واکنش ها به سیسمونی خبرساز 
خانواده قالیباف؛

خاطره 4 درصدی ها!
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رییس کمیسیون هوشمند سازی و حمل ونقل شورای شهر اصفهان با بیان اینکه زیرساخت های حمل ونقل در اصفهان معیوب است،
 گفت: راهکار بلندمدت حل مشکل ترافیکی اصفهان تکمیل خطوط مترو است.

بر اساس اعالم  اورژانس اجتماعی بهزیستی استان اصفهان، 
آمار خشونت و اختالفات خانوادگی در اصفهان با کاهش 

کرونا کمتر  شده است؛

کمی آرام

کسب و کار فرش دستباف ســال هاست که از 
رونق افتاده است و حاال نه تنها در داخل که در 
خارج از مرزها هم هر روز سهم ایران از بازار فرش 
های دســتباف بیشــتر آب می رود. بر اساس 
آمار در 11 ماهه سال 1400 فقط 4000 تن فرش 
دستباف به ارزش 5۶ میلیون دالر از کشور صادر 
شده که نسبت به مدت مشــابه سال 1399 به 
ترتیب به لحاظ وزنی و ارزشی 10 درصد رشد و 13 
درصد کاهش داشته است. چیزی در حدود 0.4 

درصد از کل ارزش صادرات غیر نفتی کشور. 

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود بشرح ذیل را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به بخش خصوصی واگذار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه اعم از خرید و دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شدو الزم است شرکت های واجد شرایط در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

آگهی تجدید مناقصه واگذاری خدمات مختلف جمعیت هالل احمر استان اصفهان )نوبت دوم(
جمعیت هالل احمر 

استان اصفهان

جمعیت هالل احمر استان اصفهانم الف:1305289

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

مبلغ ضمانتنامه شرکتموضوع تجدید مناقصهشماره مناقصهردیف

300/000/000 ریالواگذاری و نگهداری تأسیسات برقی و مکانیکی15- 31400

1/140/000/000 ریالواگذاری بخشی از خدمات نظافت و حفظ و نگهداری ساختمان و محوطه و انجام امور جنبی41400-16

480/000/000واگذاری بخشی از خدمات حفاظت فیزیکی و مراقبتی51400-17

تاریخ انتشار در سامانه 1401/01/29 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه تا ساعت 12 روز دوشنبه 1401/2/5 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان: تا ساعت 
8 روز شنبه  تاریخ 1401/2/17 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ 1401/2/17 

آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهــان – بلوار آیینه خانه- جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان – 
خزانه داری

ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استانها در ســامانه ) www.setadiran.ir ( و همچنین دفاتر 
پیشخوان دولت منتخب که در سامانه مشخص می باشد امکانپذیر است. 
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 فرشی که از عرش فروافتاد
 افت محسوس صادرات فرش در سال گذشته این صنعت را با بحران روبه رو کرده است؛ 

قلب رمضان رد شبهای قدر می تپد ات خون علی)ع( را رد میان رگهای تمام عاشقانش تقسیم کند.شهادت موالی متقیان حضرت علی )ع( تسلیت باد



درخواست »گوترش« برای آتش بس ۴روزه در اوکراین
هم  زمان با »عید پاک«، دبیرکل سازمان ملل خواستار برقراری آتش بس چهار روزه در اوکراین شد 
تا امکان توزیع کمک های بشردوستانه و خروج غیرنظامیان فراهم شود.آنتونیو گوترش، با اشاره به 
همزمانی عید پاک با تشدید حمالت روسیه در شرق اوکراین گفت که آتش بس در این شرایط بیش از 
همیشه ضرورت دارد.دبیرکل سازمان ملل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: »این حمله و تلفات سهمگین 
غیرنظامیان که تاکنون شاهد آن بوده ایم در مقایسه با وحشتی که در آینده حاکم خواهد شد، می تواند 
رنگ ببازد. چنین چیزی هرگز نباید رخ بدهد. از روس ها و اوکراینی ها می خواهم که اســلحه خود را 
زمین بگذارند و راهی برای نجات کسانی که در معرض خطر هستند، بیابند.«گوترش پیشنهاد کرد که 

آتش بس از امروز که مسیحیان ارتدوکس آن را »پنجشنبه مقدس« می نامند، آغاز شود.

چاووش  اوغلو:

 چشم طمع به خاک عراق نداریم
وزیر خارجه ترکیه اعالم کرد، هدف از انجام عملیاتی که کشورش در شمال عراق آغاز کرده، حفاظت و 
حمایت از وحدت و تمامیت ارضی این کشور است.مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در جریان 
سخنرانی خود در یک مراسم افطار خاطرنشان کرد که کشورش از طریق مبارزه با تروریسم از تمامیت 
ارضی عراق حمایت و حفاظت می کند.چاووش اوغلو در ادامه افــزود: ترکیه به رهبری رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهوری این کشور در راســتای برقراری صلح و ثبات در منطقه تالش می کند.وی 
تاکید کرد: آنکارا به اراضی عراق چشم طمع ندوخته است.وزیر خارجه ترکیه همچنین تصریح کرد که 
کشورش با تمامی انواع تروریسم می جنگد.وی در پایان گفت: عملیات نظامی علیه حزب کارگران 

کردستان )پ .ک .ک( در شمال عراق ادامه خواهد داشت.

نخست وزیر انگلیس از پارلمان عذرخواهی کرد
نخست وزیر انگلیس پس از جریمه شدن توســط پلیس در هفته گذشته، از پارلمان به خاطر نقض 
قوانین کرونا در پی دورهمی که به خاطر تولدش برگزار شده بود، عذرخواهی کرد.بوریس جانسون، 
نخست وزیر انگلیس و ریشی سوناک، وزیر دارایی این کشور در حالی که پارلمان به مناسبت عید پاک 
در تعطیالت به سر می برد، جریمه شدند. قانون گذاران انگلیس درخصوص اینکه آیا جانسون به خاطر 
اتهامات گمراه کردن پارلمان با دروغ های مکررش درباره تبعیت از قوانین کرونا باید تحت تحقیق قرار 
گیرد یا خیر، رای گیری خواهند کرد.جانسون به قانون گذاران گفت: از این فرصت استفاده می کنم تا 
مجددا از صمیم قلب از مجلس عوام عذرخواهی کنم. به محض اینکه اخطاریه را دریافت کردم، به این 
خطا و این خشم اذعان کردم و تاکید داشتم که مردم حق دارند رفتار بهتری از نخست وزیرشان توقع 

داشته باشند. من در ابتدا متوجه نشدم که این دورهمی قوانین کرونا را نقض می کند.

راه اندازی کمپینی برای برکناری »سیسی«
کاربران مصری شبکه های اجتماعی با راه اندازی کارزاری خواستار سلب رای اعتماد از رییس جمهور 
این کشور شدند.کاربران شــبکه های اجتماعی کارزاری را به راه انداختند که در آن خواسته شده در 
صورتی که موافق سلب رای اعتماد از عبدالفتاح سیسی، رییس جمهور مصر هستند، آن را امضا کنند، 
این کمپین را یک گروه از مصری های مقیم خارج که خود را »تکنوکرات های مصر« می خوانند، به راه 
انداختند.این گروه در فیسبوک، خود را گروهی از کارشناسان و متخصصان مستقل مصری معرفی 
کردند که در نقاط مختلف جهان زندگی می کنند.در متن این کارزار آمده است: از آنجایی که قیمت ها باال 
رفته و ما نمی دانیم چگونه زندگی کنیم و از آنجایی که حقوق کشاورزان ضایع شده، کارگران کارخانه ها 
اخراج شده، جوانان مصری آواره شده و بدون تامین شغل برای شان رها شدند و به دلیل ناتوانی دولت 
در تامین غذا، آموزش و درمان برای مردم و تخریب خانه ها و سلب مالکیت آنها این کارزار آغاز می شود.

چهره روز

رییس جمهور:

 مشکالت فقط با دستور 
دادن حل نمی شود

رییس جمهــور پیگیــری را رمــز موفقیت 
و  وظایــف  انجــام  در  دســتگاه ها 
ماموریت های شــان دانســت و تاکید کرد: 
مشکالت فقط با دستور دادن حل نمی شود، 
بلکه دســتورات باید منجر بــه اقدام و عمل 
جدی شود.آیت ا... ســید ابراهیم رییسی 
با اشــاره به گزارش وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی درباره فرصت ها و چالش های روابط 
تجاری با کشورهای منطقه، وضعیت تجاری 
کشــورمان را خوب توصیف کرده و بر لزوم 
بهره مندی از فرصت های موجود و استفاده 
بیشــتر از ظرفیت بخــش خصوصی در این 
عرصه تاکید کرد.رییــس جمهور در ادامه به 
معاون اول ماموریت داد با تشکیل کمیته ای 
با حضور مسئوالن ذی ربط، مشکالت و موانع 
حوزه تجارت را احصــا و در کوتاه ترین زمان 

برای حل آنها تدبیر کنند.
رییسی، پیگیری را رمز موفقیت دستگاه ها در 
انجام وظایف و ماموریت های شان دانست 
و تاکید کرد: مشــکالت فقط با دستور دادن 
حل نمی شود، بلکه دســتورات باید منجر به 
اقدام و عمل جدی شــود.رییس جمهور با 
تاکید بر لزوم مدیریــت نقدینگی و هدایت 
تسهیالت بانکی به ســوی تولید گفت: خلق 
نقدینگی بدون مدیریت آن پیامدهای سوء 
اقتصادی دارد و تالش هــای خدمت گزاران 
عرصه اقتصاد را بالاثر می کند.رییسی در ادامه 
ضمن محکوم کردن حمالت تروریســتی به 
چند مدرسه در کشور افغانستان و تسلیت به 
خانواده های قربانیان این رخداد، مسئولیت 
این حوادث را عالوه بر تروریست ها، بر عهده 
کشورهایی دانست که در سال های گذشته به 
اسم تامین امنیت، با مداخالت غیرمسئوالنه 
بیشــترین نقــش را در ناامن ســازی و 
بی ثبات ســازی افغانســتان ایفا کرده اند.

رییسی همچنین از هیئت حاکمه افغانستان 
خواســت که با تمام توان بــرای جلوگیری 
از تکرار این دســت حوادث که بیشــترین 
قربانیان آن اطفــال و دانش آموزان بی گناه 

هستند، بکوشد.

طرح ها و لوایحی که خاک می خورند و گره های بسیاری می تواند با تصویب آنها باز شود، همچنان در میان نمایندگان دست به دست می شود؛ 

 یک تصمیم قاطع

طرح ها و پروژه های عمرانی و غیرعمرانی بسیاری در کشور وجود دارند که به 
خاطر عدم تامین بودجه الزم یا کسری بودجه معطل تکمیل هستند، اما در این 
بین طرح هایی هم هستند که فقط با یک کار کارشناسی دقیق و یک تصمیم 
ساده  می توانند جلوی اتالف وقت، هزینه را بگیرند.از همه مهم تر اینکه با تمام 
شدن بررسی و به سرانجام رسیدن این طرح ها نوبت به حل مسائل اصلی 

کشور یعنی عالج اقتصاد و امثالهم می رسد که خود زمان بر است.

طرح سرگرداِن صیانت از فضای مجازی
 طرح صیانت از آن مواردی است که حســابی میان نمایندگان پیچ و تاب 
خورد و سرانجام آن هنوز مشخص نیست. این طرح از ششم مرداد پارسال 
پا به صحن علنی مجلس گذاشــت  تا در صحن مجلس شورای اسالمی 
بررسی و در نهایت کلیات آن سوم اســفند پارسال در کمیسیون مشترک 
طرح صیانت کلیــات آن با ۱۸ رای موافق تصویب شــود. گفتنی اســت، 
مجلس ششم مرداد پارسال و در همان زمان پذیرفت که طرح صیانت بر 
اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون به جای صحن بررسی شود.

مرکز ملی فضای مجازی به تازگی اعالم کرد طرح صیانت به شورای عالی 
فضای مجازی ارجاع نشده است.این طرح که مرکز پژوهش های مجلس 
پیش تر آن را رد کرده بود هشتم اسفند پارسال مورد تایید قرار گرفت و بابک 
نگاهداری، رییس این مرکز با اعالم ســه شــرط گفت: در صورت مغایرت 
نداشــتن محتوای طرح صیانت با قانون اساســی و آســیب نرسیدن به 

معیشت مردم، مخالفتی با قانونمند کردن فضای مجازی نداریم.

پتروشیمی میانکاله، زخمی که به تازگی سرباز کرده است

 پروژه احداث پتروشــیمی میانکاله در مراتع حســین آباد هم در روز های 
پایانی بیستم اسفند پارســال در حالی کلید خورد که این موضوع به جهت 
آسیب رسانی به محیط زیست و بعد از اعالم آقای سالجقه، رییس سازمان 
حفاظت محیط زیســت در خصوص اینکه این مجتمع مجوز های زیست 
محیطی را نگرفته، مورد انتقاد قرار گرفت.پس از اعالم مواضع سازمان محیط 
زیست هم واکنش های فعاالن زیست محیطی با ترند کردن هشتگی تحت 
عنوان #پروژه_پتروشیمی_میانکاله_را_متوقف_کنید، در فضای مجازی 
در مخالفت با ساخت آن آغاز شد که همچنان ادامه دارد.علیخانی، سرمایه 
گذار این پتروشیمی می گوید که ادعای سازمان محیط زیست باید بر اساس 
قانون باشد، چون تولیدات پتروشیمی آالیندگی نداشته و این سازمان دالیل 
مخالفت خود را پس از صدور مجوزی که خود داده ارائه نداده است. با این 
وجود ۲۳ فروردین احمد قاسمی، مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل 
کشور با ارسال نامه ای به دادستان عمومی و انقالب مازندران دستور توقف 
اجرای طرح پتروشــیمی میانکاله را صادر کرد.ساخت این پتروشیمی با 

وجود حکم قضایی و دستور رییس جمهور مبنی بر توقف ساخت آن هنوز 
درحال انجام است.

احقاق حقابه ایران
موضوع باز پس گیری حقابه های ایران از کشورهای همسایه، مورد دیگری 
است که سال های سال است با بی توجهی مسئوالن کشور بر زمین مانده 
که یک سر وزارت خارجه و سر دیگر آن مجلس شورای اسالمی است.بی 
توجهی به بازپس گیری حقابه های ایران از کشورهایی مثل افغانستان ) 
رود هیرمند (، ارمنستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان ) رود ارس ( و ترکیه 
) رود اروند که سرچشمه های آن از رودهای دجله و فرات است( درحالی 
است که  شهرهای مرکزی و کویری ایران ســال های اخیر را با تنش آبی 
سپری می کنند.عالوه بر سدسازی های ترکیه، بنا به گفته هوشنگ قمرنیا 
استاد تمام گروه مهندسی آب دانشگاه رازی، در عمل جمهوری آذربایجان 
و ارمنســتان دو ســوم ارس را مورد بهره برداری قرار داده اند. همچنین با 
اینکه مالعبداللطیف منصور وزیر آب و انرژی طالبان در دیدار با سید حسن 
مرتضوی معاون سفیر کشورمان گفت با وجود خشکسالی و کم آبی هیرمند 
، به توافق حقابه با ایران پای بند هستیم و حسن کاظمی قمی نماینده ویژه 

ایران در امور افغانســتان گفته که تیم اعزامی کابل توافق کرد که بر اساس 
معاهده  دو کشور در بازگشــت به کابل پرداخت حقابه ایران در برنامه های 

حکومت افغانستان باشد، هنوز هم مسئله حل نشده پابرجا باقی است.
ساماندهی مهاجران؛ اولویتی که باید بیش از پیش اهمیت داده شود

مهاجرت و مهاجران طرح معطلی اســت که در آستانه اجرا قرار گرفته؛ اما 
هنوز نهایی نشده است. بر اساس آخرین آمار سازمان پناهندگان سازمان 
ملل هم اکنون ۸۰۰.۰۰۰ پناهنده قانونی در ایران اقامت دارند. از این تعداد 
حدود ۷۸۰.۰۰۰ نفر افغانی هستند که یکی از بزرگ ترین  جمعیت پناهندگان 
تحت نظر این ســازمان اســت. اما طبق آنچه حســین امیرعبداللهیان 
وزیرخاجه کشورمان، در سومین نشست همســایگان افغانستان گفت، 
هم اکنون پنج میلیون پناهنده افغانی در ایران زندگی می کنند و جمعیت 
غالب اتباع خارجی ساکن ایران را تشکیل می دهند که از این تعداد و بنابر 
آمار مرکز آمار ایران طبق آخرین سرشــماری در سال ۹۵،  بیشتر آن ها در 
استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان و کرمان زندگی می کنند.کلیات 
الیحه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون شورا ها تصویب شده و حاال منتظر 
است تا با رای گیری در صحن علنی یک بار برای همیشه مسئله مهاجران 

حداقل از یک سیستم اداری پاسخگو برخوردار شود.

اخبار

بین الملل روزنامه صهیونیستی: 

»بایدن« به زودی تصمیم خود را درباره سپاه اعالم خواهد کرد
یک روزنامه صهیونیستی گزارش داده »جو بایدن«، رییس جمهور آمریکا قرار است طی روزهای آینده تصمیم خود درباره سپاه پاسداران انقالب اسالمی را اعالم کند.

روزنامه هاآرتص نوشت که مقام های کاخ سفید موافق حفظ نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست سازمان های اصطالحا »تروریستی« هستند در حالی 
که مقام های وزارت خارجه آمریکا عکس این نظر را دارند.طبق ادعای هاآرتص، مقام های اسراییلی این هفته )تا یکشنبه هفته آینده بر اساس تقویم ایران( منتظر 
تحوالت مهمی در خصوص مذاکرات  میان ایران و قدرت های جهانی در خصوص برنامه هسته ای ایران هستند. بایدن قرار است طی روزهای آینده تصمیم خود را در 
خصوص حفظ یا خروج نام سپاه از فهرست سازمان های اصطالحا »تروریستی« اعالم کند.هاآرتص گزارش داده رژیم اسراییل در هفته های گذشته کارزاری گسترده 
را در ایاالت متحده برای جلوگیری از خروج نام سپاه از فهرست »سازمان های تروریســتی خارجی« )FTO( هدایت کرده است. بعد از این کارزار، مقام های کاخ 
سفید، بر خالف مقام های وزارت خارجه آمریکا گفته اند که در کنار اسراییل خواهند ایستاد و خواستار حفظ نام سپاه در آن فهرست خواهند شد.با وجود این، مقام های 
رژیم صهیونیستی می گویند فشار شماری از کارکنان وزارت خارجه آمریکا که آنها هم خواستار حفظ نام سپاه در فهرست مذکور هستند، ممکن است بر تصمیم بایدن 
اثر بگذارد.یک مقام رژیم صهیونیستی به هاآرتص گفت: »تا زمانی که بیانیه ای شفاف صادر نشود ممکن نیست بتوان فهمید تصمیم نهایی رییس جمهور ]آمریکا[ 
چیست.«دولت آمریکا فروردین ماه سال ۱۳۹۸ سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در فهرست »سازمان های تروریستی خارجی« )FTO( قرار داده بود. این نخستین 

بار بود که کاخ سفید نیروهای مسلح رسمی یک کشور خارجی را در فهرست سازمان های تروریستی قرار می داد. 
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گارد ســاحلی یونــان اعالم کــرد که در راســتای 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه مسکو به دلیل تهاجم 
نظامی به اوکراین، یک نفتکش روسی را در نزدیکی 
جزیره اویا توقیف کرده است. این در حالی است که 
آمریکا مدعی است که نفتکش روسی حامل نفت 
خام ایران بوده اســت.خبرگزاری رویترز می گوید 
نفتکش پگاس که با پرچم روسیه تردد می کند به 
همراه ۱۹ خدمه آن در نزدیکی کاریستوس در ساحل 
جنوبی اویا توقیف شده است.سفارت روسیه در آتن، 
پایتخت یونان، در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت که 
این رخداد را بررسی می کند و دراین باره با مقامات 
یونانی در تماس است.یک مقام وزارت کشتیرانی 
یونان گفت: »این نفتکش در راستای تحریم های 

اتحادیه اروپا توقیف شــده اســت.«اتحادیه اروپا 
اوایل ماه جاری میالدی با وضع تحریم های جدید 
علیه روســیه به خاطر حمله این کشور به اوکراین، 
ورود شــناورهای روســی به بنادر کشورهای عضو 
این اتحادیه، به جز چند مورد استثنا را ممنوع کرد.

همچنین یکی از سخنگوهای وزارت خارجه ایاالت 
متحده عنوان کرد که واشینگتن از تالش یونان برای 
اجرای تحریم هایی که در واکنش به »حمله سبعانه 
و غیرقابل توجیه روســیه به اوکراین« وضع شــده 
است، استقبال می کند.وی افزود: »ما از گزارش ها 
در این باره که این نفتکش حامــل نفت خام ایران 
بوده اســت، مطلعیم.« این مقام دولت آمریکا اما 
توضیحی بیشــتری درباره گزارش های مورد اشاره 

و چگونگی راستی آزمایی آن نداد.در عین حال یک 
مقام گارد ساحلی یونان نیز گفت که محموله نفت 
این کشتی مصادره نشــده است.بر اساس گزارش 
خبرگزاری آتن، این نفتکش به ســمت شبه جزیره 
جنوبی پلوپونز حرکت می کرد تــا بار خود را تحویل 
یک نفتکش دیگر بدهد، اما شرایط جوی باعث شد 
تا در نزدیکی کاریســتوس، جایی که توقیف شــد، 

لنگر بیندازد.

ادعای آمریکا: کشتی پگاس، حامل نفت ایران بود

سند راهبردی دانش بنیان وزارت دفاع رونمایی می شود
معاون امور راهبردی و مجلس وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه این وزارتخانه برای 
اشتغال برنامه مدونی تهیه کرده است، گفت: سند تحقق راهبردی شعار سال توسط وزیر دفاع رونمایی 
می شود.رضا طالیی نیک با اشاره به برنامه های وزارت دفاع برای احیای این مجموعه اظهار داشت: هدف 
از این بازدید بررسی میدانی برای احیا و توســعه ظرفیت های تولیدی و اشتغال زایی در مجموعه فخر 
ایران است.متاسفانه در چند دهه گذشته  به علت تغییر خط تولید و شرایط حاکم اقتصادی از ظرفیت 
حداکثری  مجموعه بهره برداری نشده اســت.معاون امور راهبردی و مجلس وزیر دفاع با بیان اینکه با 
توجه به راهبردهای تعیین شده در سازمان اتکا برای مولدسازی همه ظرفیت های موجود برنامه جامعی 
تدارک دیده شده است، بیان کرد: یکی از قطب های تولید تا مصرف بدون واسطه در  کشور مجموعه فخر 
ایران است.طالیی نیک با اشاره به اینکه به صورت موردی بخشی از ظرفیت ها در حال حاضر فعال شده 
است، گفت: طرح های جدید در وزارت دفاع در حال جمع بندی است که بعد از نهایی شدن مجوز توسط 
مسئوالن استان البرز فعالیت این مجموعه آغاز می شود.وی با اشاره به اینکه فعالیت های مجموعه فخر 
ایران در حوزه نساجی و پوشاک و کشت و صنعت برنامه ریزی شده است، ادامه داد: بازسازی و نوسازی 

بخش صنعتی فخر ایران و ایجاد ظرفیت جدید مسکونی یکی دیگر از اقدامات در دستور کار قرار دارد.

 تاکید امیرعبداللهیان و غریب آبادی بر تسهیالت 
رفت و آمد ایرانیان

وزیر امور خارجه کشــورمان و معاون امور بین الملل و حقوق بشــر قوه قضاییه بر تسهیالت رفت و آمد 
ایرانیان مقیم خارج کشور تاکید کردند.در دیدار کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه 
قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان، اهمیت و ضرورت 
همکاری های تنگاتنگ و بیش از پیش وزارت امور خارجه و معاونت بین الملل قوه قضاییه و همچنین 
ستاد حقوق بشر در زمینه استیفای حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور و حفظ و صیانت از جایگاه آن ها 
در کشورهای محل اقامت و همچنین برقراری تسهیالت مناسب برای بهره مندی از حقوق آن ها در داخل 
کشور خصوصا تقویت زمینه برای رفت و آمد آسان به منظور حفظ ارتباط هر چه بیشتر با کشور و شراکت 
در توسعه علمی، فناوری و اقتصادی کشور گفت وگو و تبادل نظر شد.در این دیدار همچنین زمینه های 
همکاری مشــترک در حوزه معرفی ارزش های متعالی حقوق انسان از نگاه دینی در جمهوری اسالمی 
ایران و مقابله با نظام های به اصطالح حقوق بشری مبتنی بر استانداردهای دوگانه مورد تاکید قرار گرفت.

گام مجلس برای شفافیت در صدور مجوزهای کار
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: هدف مجلس از تصویب طرح تسهیل 
صدور مجوزهای کســب وکار این بود که در خصوص صدور مجوزهای کســب و کار شفاف سازی شود.

علی اکبر کریمی ، در خصوص تاثیرات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار،اظهار کرد: روال صدور 
مجوزهای کسب و کار در گذشته به گونه ای بود که باعث انحصار در مورد برخی از کسب و کارها می شد. 
از طرف دیگر فرآیند صدور مجوزها هم بســیار طوالنی، پیچیده، پرهزینه و غیرشفاف بود.وی بیان کرد: 
هدف مجلس از تصویب طرح مذکور این بود که در خصوص صدور مجوزهای کسب و کار شفاف سازی 
شود و با اجرای این قانون متقاضیان بتوانند در یک فرآیند شفاف نسبت به ارائه تقاضا و پیگیری آن اقدام 
کنند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ادامه داد: هدف این است که دستگاه های 
متولی صدور مجوزها نیز موظف باشند که به موقع و سریع به تقاضاهای کسب وکار رسیدگی کنند و پاسخ 
متقاضیان را دهند. کسانی هم که حائز شرایط پیش بینی شده برای هر کسب و کار هستند، باید در اسرع 
وقت بتوانند مجوز خود را بگیرند.کریمی افزود: اگر این اتفاق بیفتد، قطعا عده زیادی از افراد می توانند با 
دریافت مجوز صدور کسب وکارها به فعالیت بپردازند. همین تغییر باعث رونق و افزایش اشتغال خواهد 
شد. همچنین این اشتغال را در فضای رقابتی شاهد خواهیم بود که افراد بتوانند در یک فضای سالم و 

رقابتی فعالیت داشته باشند.

وز عکس ر

ضیافت افطاری 
همسر »اردوغان« 

برای مهاجران 
اوکراینی

 امینه اردوغان، همسر رییس 
جمهــور ترکیــه، در برنامــه 
افطــاری میزبــان کــودکان 
اوکراینی جنــگ زده اعضای 

انجمن خانواده کریمه بود.
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معاون اداره کل دامپزشکی استان اصفهان:

مردم گوشتی بخرند که دارای برچسب و مهر دامپزشکی باشد
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: اگر مردم گوشت می خرند باید دقت داشته 
باشند گوشت ها دارای برچسب و مهر دامپزشکی باشد، همچنین با توجه به اینکه در آستانه فصل گرما 
و تکثیر کنه ها قرار داریم، مردم می بایست از خریدن گوشت هایی که به صورت غیرمجاز و خارج از 
محیط کشتارگاه ذبح می شوند، خودداری کنند.علیرضا ادیبان اظهار کرد: تولید تا عرضه فرآورده های 
پروتئینی در تمامی روزهای سال به صورت شبانه روز، زیر ذره بین کارشناسان نظارتی دامپزشکی قرار 
دارد و این نظارت ها به مناسبت های مختلف ملی و مذهبی در سطح کشور تشدید می شود و امسال 
به واسطه پیوستگی عید باستانی نوروز و ماه مبارک رمضان، یکی از طوالنی ترین طرح های تشدید 
کنترل و نظارت های بهداشتی دامپزشکی به منظور دســتیابی به اهداف واالی سازمان دامپزشکی 
کشور، به مدت 60 روز به مرحله اجرا درآمده است.وی گفت: در این مدت زمان، با تالش مسئوالن فنی 
و ناظران بهداشتی دامپزشکی مستقر در کشتارگاه ها، به عنوان بازوان توانمند حاکمیت و همچنین 
بازرسی اکیپ های نظارت شبکه های دامپزشکی، نزدیک به ١٩ و نیم تن الشه دام سبک و سنگین 
و ٩6 تن الشه طیور ناسالم ضبط و در راستای حفظ و حراست از سالمت عمومی اجازه نداده ایم وارد 
چرخه مصرف خانوارها شود و بدون تردید می توان بیان کرد پیشگیری از مراجعه به مراکز درمانی و 
کاهش چشمگیر بستری های بیمارستانی به ویژه در زمینه ابتال به بیماری های مشترک بین انسان و 

دام، تنها یکی از نتایج، زحمات شبانه روزی مدافعان گمنام سالمت جامعه است.

رییس اتحادیه فروشندگان مواد غذایی اصفهان:

قیمت تن ماهی 14 تا 33 هزار تومان است
رییس اتحادیه فروشندگان مواد غذایی اصفهان گفت: نرخ تن ماهی در یک سال اخیر، بدون تغییر 
بوده اســت.محمدرضا امین الرعایا اظهار کرد: دلیل گرانی تن ماهی به افزایش هزینه های تولید 
مانند افزایش قیمت آهن، قیمت قوطی کنسرو و دستمزد کارگر مربوط می شود. تا زمانی که سازمان 
حمایت از مصرف کننده قیمت ها را تایید نکند نرخ هیچ ماده غذایی افزایش نمی یابد.وی افزود: 
نرخ تن ماهی طی یک سال اخیر، بدون تغییر بوده است، همچنین قیمت این ماده غذایی براساس 
کیفیت تعیین می شود.قیمت تن ماهی براساس کیفیت از ۱۴ هزار تومان تا ۳۳ هزار تومان تعیین 
می شود.رییس اتحادیه فروشندگان مواد غذایی اصفهان در رابطه با میزان استقبال مردم نسبت 
به خرید این محصول گفت: معموال تن ماهی طرفدار آن چنانی نداشته و در سبد اصلی اقالم غذایی 

قرار ندارد به ویژه در فصول گرم و در ماه رمضان که خریداران اندکی دارد.

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اصفهان:

میوه های نوبرانه دیگر در سبد خرید مردم جای ندارد
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اصفهان با بیان اینکه میوه های نوبرانه دیگر در سبد خرید 
مردم قرار ندارد، گفت: در حال حاضر قیمت آلوچه در اصفهان ۱6۴ هزار تومان و چغاله و زردآلو بین 
60 تا ۸0  هزار تومان است.نوروزعلی اسماعیلی درباره وضعیت میوه های نوبرانه در بازار، اظهار کرد: 
با توجه به اینکه هوا اندکی دوباره سرد شــد، قیمت میوه های نوبرانه دوباره رو به افزایش رفت.وی 
با تاکید بر اینکه اکنون دیگر میوه های نوبرانه در سبد خرید مردم قرار ندارند، گفت: در حال حاضر 
قیمت آلوچه ۱6۴ هزار تومان و چغاله زردآلو بین 60 تا ۸0  هزار تومان است که با گرم شدن هوا قیمت 
نوبرانه ها کاهشــی خواهد شد.رییس اتحادیه فروشندگان میوه و ســبزی اصفهان افزود: قیمت 
گرمک بین ۱0 تا ۱6 هزار تومان، هندوانه بین ۵ تا ۷ هزار تومان و ملون بین ۱0 تا ۱۳ هزار تومان است.
وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم صیفی جات را بهتر و بیشتر از دیگر میوه ها خرید 
می کنند، ادامه داد: قیمت پرتقال بین ۸ تا ۱۵ هزار تومان است که متاسفانه کیفیت آن پایین است، 
همچنین قیمت سیب سمیرم بین ۱۲ تا ۲0 هزار تومان و موز خارجی بین ۲۸ تا ۳۲ هزار تومان است.

افت محسوس صادرات فرش در سال گذشته این صنعت را با بحران روبه رو کرده است؛ 

فرشی که از عرش فروافتاد

کسب و کار فرش دستباف سال هاست  مهسا نعمتی
که از رونق افتاده اســت و حاال نه تنها در 
داخل که در خارج از مرزها هم هر روز ســهم ایران از بازار فرش های 
دستباف بیشتر آب می رود. بر اساس آمار در ۱۱ ماهه سال ۱۴00 فقط 
۴000 تن فرش دستباف به ارزش ۵6 میلیون دالر از کشور صادر شده 
که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب به لحاظ وزنی و ارزشی 
۱0 درصد رشد و ۱۳ درصد کاهش داشــته است. چیزی در حدود 0.۴ 

درصد از کل ارزش صادرات غیر نفتی کشور. 
فاجعه ای که می رود تا یکی از اصلی ترین برندهای صنایع دســتی 
و کاالهای صادراتی کشور را به نابودی بکشــاند. سال های متمادی 
بخش زیادی از نفیس ترین فرش های ایرانی، راهی بازارهای جهانی 
می شد به همین خاطر در داخل کمتر قشــری می توانست صاحب 
فرش های ابریشمی شود؛ اما حاال امکان صادرات برای این کاال هم 

هر روز کمتر می شود. 
تحریم های بین المللی، تعهد ارزی،  قطع بیمه قالی بافان از ســوی 

مجلس، مشــکالت مربوط به تمدید کارت های بازرگانی و ماده ۱۲۱ 
قانون امــور گمرکی که اجــازه نمی دهد فرش هایی کــه در بازار های 
مختلف انباشته شــده یا برای تعمیر نیاز به بازگشــت به کشور را دارد 
وارد شوند، از جمله اتفاقاتی است که در حوزه فرش رکود بی سابقه ای 
را ایجاد کرده اســت. بازاری که به صادرات برای ادامه حیات نیاز دارد 
اما چشم تولید کنندگان به تخصیص ارز برای واردات ابریشم از سوی 

دولت خشک شده است.
 دولتی که ظاهرا چــه در زمان روحانی و چه در زمــان فعلی، بنایی بر 
حمایت از این صنعــت ندارد. بازاری که نه مشــتری داخلی برای آن 
وجود دارد و نه خارجی ها رنگ آن را می بینند. در همین زمینه رییس 
اتحادیه فرش دستباف استان اصفهان با بیان اینکه صادرات تنها راه 
رونق فرش دستباف اســت، گفت: دولت باید برای واردات ابریشم ، 
تسهیالت و ارز اختصاصی در نظر بگیرد تا تولید کنندگان فرش آن را با 

قیمت مناسب تهیه کنند.
رحمت ا...تجدد ، در ارتباط با مشکالت و دالیل کاهش فروش فرش 

دســتباف گفت: میزان فروش فرش های دســتباف به علت گرانی و 
پایین آمدن قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و از طرفی فرش نیاز 
روز نیست و فقط افراد در مواقعی نظیر تعویض منزل یا تهیه جهیزیه 
به دنبال خرید فرش جدید می روند.وی افــزود: در حال حاضر بازار 
فرش دســتباف به دلیل کاهش صادرات و اســتقبال کم داخلی در 
رکود به سر می برد و صادرات فرش دستباف به دلیل تحریم ها از  ۴00 
میلیون دالر در ســال ۱۳۹۷ به 60 میلیون دالر در ســال ۱۴00 رسید و 
همچنین در داخل کشور نیز به دلیل گرانی فرش دستباف و مشکالت 
 مالی کــه گریبان گیر مردم شــده،  کاهــش خرید را در بازار شــاهد

 هستیم.
رییس اتحادیه فرش دستباف استان اصفهان با بیان اینکه مشکالت 
و موانع تولیــدی عواملی مانند باال رفتن قیمت ابریشــم اســت که 
با افزایش دالر رقم خــورده، گفت: این اتفاق ســبب کاهش واردات 
ابریشــم نیز شــده و میزان فروش فرش هــای دســتباف به علت 
گرانی و پاییــن آمدن قدرت خریــد مردم کاهش پیدا کرده اســت.

وی ادامه داد: مسئله و مشــکل اصلی در صادرات پیش آمده که اگر 
این موضوع حل شــود به دنبال آن مشــکالت دیگر نیــز رفع خواهد 
شــد . کاهش صادرات فرش بــه دالیلی نظیر مشــکالت اقتصادی 
 جهانی ، تحریم ها و در ۲ ســال گذشــته نیــز بیمــاری کرونا پیش 

آمده است.
تجدد تصریح کرد: کاهش ورود گردشــگران به دلیل شرایط کرونایی 
حاکم بر جهان نیز باعث افت شــدید فروش و حتــی تعطیلی برخی 
مغازه های فرش فروشی شده است.وی با اشاره به اینکه راهکار برون 
رفت از این شرایط، اختصاص ارز دولتی به واردات ابریشم است، اظهار 
داشــت: دولت باید برای واردات، تســهیالت و ارز اختصاصی در نظر 
بگیرد تا تولید کنندگان ابریشــم را با قیمت مناسب تهیه کنند و تولید 
افزایش یابد و برای فروش بیشــتر داخلی هم وام و شرایطی فراهم 
کنند که مردم به صورت اقساطی قادر به تهیه فرش دستباف شوند و 

میزان استقبال آنها نیز باالتر برود.
رییس اتحادیه فرش دستباف استان اصفهان درباره انتظارات اعضای 
این اتحادیه از مسئولین بیان کرد: انتظار ما از مسئوالن اهمیت بیشتر 
به صنعت فرش دســتباف به عنــوان صنعتی عظیم و ملی اســت و 
درخواســت داریم این صنعت از زیر نظر وزارت صمت جدا شــود و به 
صورت سازمان مستقل تحت پوشش نهاد ریاست جمهوری قرار بگیرد 

تا روزنه امیدی در روند حل مشکالت به وجود بیاید.

با مسئولان

چهره روز

خدمات مربوط  به چک را چطور دریافت کنیم؟
متقاضیان برای دریافت راهنمای خدمات مربوط به چک، کافی اســت یک پیامک به سرشــماره 
۴0۴0۷0۱۷0۱ ارســال کنند تا از خدماتی مانند ثبت، تایید، انتقال، انواع استعالم )وضعیت چک و 
صادرکننده( و معرفی شماره تلفن برای 
اطالع از ثبت چک به نام خودتان بهره مند 
شــوند.اگر می خواهید بدانید چکی به 
نام تان ثبت یا منتقل شده، کافی است 
شــماره همراه خود را بــه ۴0۴0۷0۱۷0۱ 
معرفی کنید. برای معرفی شماره همراه 
تان، بایــد صادرکننده یــا ذی نفع چک 
باشــید. درصورتی که صادرکننده چک 
هستید، متن پیام *۱*۲*۱* شناسه 
یا کدملی*شناسه صیادی و درصورتی 
که ذی نفع چک هستید، *۲*۲*۱* شناسه یا کد ملی*شناسه صیادی را به شماره ۴0۴0۷0۱۷0۱ 
بفرستید.ثبت نام برای دریافت پیامک اطالع رســانی برای کسانی که یک بار فرآیند استعالم چک 
را انجام دهند، انجام می شود و فقط کافی است یک بار شماره خود را معرفی کنید. از این پس، هر 
چکی که به نام شما ثبت یا منتقل شود، برای شما پیامک می آید که چک با این شناسه به نام شما 
ثبت شده، آنگاه می توانید با مراجعه به کانال های دسترسی به ســامانه صیاد، مثل همراه بانک و 
اینترنت بانک، اپ های پرداخت، خودپردازهای بانک ها یا از طریق پیامک، نسبت به تایید آن اقدام 
کنید.اگر متن پیامی که باید بفرســتید را فراموش کردید، کافی است سرشماره ۴0۴0۷0۱۷0۱ را به 
خاطر داشته باشــید و یک پیامک خالی به این سرشماره ارسال کنید و در پاسخ به پیامک، شما را 

راهنمایی می کند که چطور خدمات را دریافت کنید.

هزینه وام مسکن دوباره افزایش یافت
درحالی که ترمز افزایش هزینه وام مسکن در سال جدید کشیده شده و هفته قبل هر برگ از تسهیالت 
مســکن حدودا ۷۸ هزار تومان قیمت داشــت، قیمت این اوراق اکنون به بیش از ۹0 هزار تومان نیز 

رسیده است.
بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشــان می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در 
فروردین و اردیبهشت و خرداد سال گذشــته به ترتیب ۹۵ هزار و ۴00، ۹۳ هزار و ۹00 و ۸۹ هزار و ۸00 
تومان قیمت دارند. هر برگ  اوراق تسهیالت مسکن بانک مســکن در تیر، مرداد و شهریورماه سال 
گذشته با قیمت ۹0 هزار و ۴00، ۹۲ هزار و 600 و ۹۲ هزار و ۹00 تومان داد و ستد می شود.بر این اساس، 
مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲۸0 میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۲00 میلیون 
تومان تسهیالت خرید مســکن و ۸0 میلیون تومان وام جعاله می شــود. بنابراین برای دریافت ۲00 
میلیون تومان تسهیالت باید ۴00 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با 
تسه ۹6 هزار تومانی، ۳۸ میلیون و ۴00هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن ۸0 میلیون تومان 
وام جعاله که بــرای آن باید ۱60 ورق به مبلغ ۱۵ میلیون و ۳60  هــزار تومان خریداری کنند، مجموع 
هزینه خرید اوراق به ۵۳ میلیون و ۷60  هزار تومان می رسد.سقف این تسهیالت برای مراکز استان 
و شهرهای با جمعیت بیش از ۲00 هزار نفر برای مجردها به ۱60 و برای زوجین به ۳۲0 میلیون تومان 
رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲0 و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید 6۴0 برگه 
تسهیالت مســکن خریداری کنند، مجردها باید ۳0 میلیون و ۷۲0 هزار تومان و متاهل ها نیز باید 6۱ 
میلیون و ۴۴0 هزار تومان پرداخت کنند.این وام برای مجردهای ســایر مناطق شهری به ۱۲0 و برای 
زوجین این مناطق نیز به ۲۴0 میلیون تومان رسیده است. بنابراین مجردها باید با پرداخت ۱۱ میلیون 

و ۵۲0  و متاهل ها نیز با پرداخت ۲۳ میلیون و ۴0  هزار تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

الزام اداره های اصفهان به صرفه جویی در مصرف برقکافه اقتصاد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: اداره های استان اصفهان به منظور مدیریت بهینه و به حداقل رسیدن قطعی برق در تابستان امسال ملزم به صرفه جویی 
۲0 تا ۲۵ درصدی در مصرف برق شدند.منصور شیشه فروش اظهار کرد: صرفه جویی ۲0 تا ۲۵ درصدی برق به همه دستگاه های اجرایی استان ابالغ شده است که الزم است 
سیستم های اداره ها در ساعت های تعطیلی خاموش و از المپ های کم مصرف استفاده شــود، مصرف برق تا ۹0 درصد در روز های تعطیل کاهش یابد و دیزل ژنراتور های 
اداره ها برای کمک به شبکه برق آماده ورود به مدار باشند.به گفته وی، تابستان سال گذشته خسارت سنگینی به صنایع، گلخانه ها و بخش های مختلف کشاورزی استان 
اصفهان به دلیل قطعی برق وارد شد به همین منظور برنامه ریزی برای تامین برق پایدار در تابستان امسال از فروردین در دستور کار قرار گرفت و جلسه مدیریت بحران بخش 
برق برگزار شد.در این جلسه مقرر شد شرکت های برق استان به گونه ای برنامه ریزی کنند که تا جای ممکن اعالم محدودیت کمتر شود و اگر ناگزیر به اعمال محدودیت و 
قطعی شدند جدول زمان بندی و برنامه مشخصی برای آن اعالم و اطالع رسانی شود.شیشه فروش ادامه داد: به همه دستگاه های اجرایی مربوطه ابالغ شده است که برای 
ایجاد زیرساخت ها و افزایش توان تولید و کنترل مصرف برق در اداره ها اقدام کنند.وی گفت: الزم است تفاهم نامه هایی با مشترکان بخش های مختلف کشاورزی، صنایع و 
صنوف برای مدیریت مصرف برق در تابستان امسال منعقد شود، همچنین بسته های تشویقی برای مشترکان در زمینه صرفه جویی مصرف برق نیز پیش بینی شده است.

فرونشست زمین در 
 اصفهان، ابنیه تاریخی

 را تهدید می کند
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشــاره 
به بحــران آب و فرونشســت زمین در این 
شهر گفت: دخالت های انسانی، زاینده رود 
را تا مرز نابودی پیش برده و فرونشســت 
ساالنه ۱6 سانتی متری زمین ابنیه تاریخی 
این شهر را تهدید می کند. عباس مقتدایی 
اظهار داشــت: چون در ســال های گذشته 
آب را از حوزه زاینده رود بــه بیرون برده اند 
در حال حاضــر اصفهان نیازمند آب شــده 
اســت و اگر آبی به بیرون برده نشود، این 
شهر هیچ وقت نیازمند آب نخواهد شد.وی 
ادامه داد: دخالت های انســانی، زاینده رود 
را تا مرز نابودی پیش برده و در حال حاضر 
فرونشســت خاک در اصفهان این شهر را 
تهدیــد می کند.نماینده مــردم اصفهان در 
مجلس خطاب به رییس جمهور ادامه داد: 
ساالنه ۱6 ســانتی متر فرونشست زمین در 
اصفهان کل این شــهر و ابنیه تاریخی آن را 
تهدید می کند بنابراین کل ایران و اصفهان از 
شما انتظار دارند این مسئله را در کانون توجه 
قرار دهید.مقتدایی تصریــح کرد: از دولت 
مطالبه داریم مشکل را حل کند و وزیر نیرو 
هم با جدیت و به صورت انقالبی به موضوع 
ورود داشته باشد.این نماینده مجلس اظهار 
داشــت: حوزه آبریز زاینده رود در دو استان 
واقع شده است یکی در اصفهان که ۹۸ درصد 
جمعیت را در بر گرفته و دیگری در استانی 
است که ۲ درصد جمعیت را شامل می شود؛ 
اصفهان ۹۳ درصد زمین های کشــاورزی را 
در حوزه آبریز زاینده رود دارد و استان دیگر 
۷ درصد. با چنین نســبتی و با وجود اسناد 
و سوابق تاریخی نباید امروز گرفتار مسئله 

آب باشیم.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان اصفهان با 
بیان اینکه متاسفانه شرایط کشاورزان شرق اصفهان 
بسیار بد و محصول گندم آنها تشــنه است، گفت: اگر 
مدت زمان تحویل حقابه کشــاورزان به طــور مداوم تا 
خردادماه بود این مشکالت ایجاد نمی شد و کشاورزان 
به مرور آب موردنیاز خود را تحویل می گرفتند.حسین 
وحیدا ، درباره اعتراضات کشــاورزان شــرق اصفهان 
نسبت به نرسیدن آب زاینده رود به اراضی و مزارع آنها، 
اظهار کرد: متاسفانه همه کشــاورزان شرق اصفهان از 
مدل دریافت حقابه شــان ناراضی هستند و دبی آب 
چه در بخش مرکزی و چه بخــش جلگه )ورزنه، اژیه 

و ...( بسیار کم است.وی افزود: میزان آب تحویلی به 
کشاورزان کم است و درست تقسیم نمی شود و حتی 
برخی کشاورزان شرق با یکدیگر بر سر تقسیم آب درگیر 
شدند و این به دلیل مدت زمان محدود تحویل آب به 
کشاورزان شــرق اصفهان تا ۵ اردیبهشت است.عضو 
هیئت مدیــره نظام صنفی کشــاورزان اصفهان گفت: 
اگر مدت زمان تحویل حقابه کشاورزان به طور مداوم تا 
خردادماه بود این مشکالت ایجاد نمی شد و کشاورزان 
به مرور آب موردنیــاز خود را تحویــل می گرفتند.وی 
تصریح کرد: متاسفانه شرایط کشاورزان شرق اصفهان 
بسیار بد و محصول گندم آنها تشنه است و اگر قرار باشد 
آب طی ده روز به کشاورزان برسد سرنوشت این کشت 
نامعلوم خواهد بود.وحیدا با بیان اینکه متاســفانه بی 
مدیریتی موجب این مشکالت برای کشاورزان شرق 

اصفهان شده است، تاکید کرد: معتقدم باز و بسته شدن 
زاینده رود کار اشتباهی بود و با این مدل توزیع آب و باز و 
بسته شدن های پی درپی زاینده رود، آب بسیاری به هدر 
رفته است.وی با اشاره به اینکه در باالدست زاینده رود 
در منطقه لنجانات برداشت آب بسیار زیاد است، گفت: 
در حال حاضر خروجی ســد زاینده رود ۹۵ مترمکعب 
بر ثانیه است ، اما اکنون حجم آب سد آبشار بین ۲0 تا 
۲۵ مترمکعب بر ثانیه اســت.عضو هیئت مدیره نظام 
صنفی کشاورزان اصفهان با بیان اینکه وضعیت کشت 
کشاورزان شرق اصفهان بسیار نامناسب است، گفت: 
کشاورزان شرق اصفهان باید دو دوره دیگر حقابه خود 
را برای به سرانجام رساندن کشت شان دریافت کنند و 
اگر اکنون آب به مزارع کشاورزان شرق اصفهان نرسد 

به طورقطع کشت آنها دچار آسیب خواهد شد.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

آب به کشاورزان شرق نرسیده است 

کارگاه پخت 
زولبیا و بامیه 

زولبیــا و بامیــه یکــی از 
شــیرینی هایی است که در 
مــاه رمضان در شــهرهای 
مختلف ایران طبخ می شود 
و در اغلب سفره های افطار 

جا دارد. 

عکس روز
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هر ســاله به ویژه در فصل بهار شــاهد ورود ریزگردها به کشور با منشأ 
خارجی هســتیم، پدیده ای که هر ســاله افزایش می یابــد و مهمان 

ناخوانده استانی همچون چهارمحال و بختیاری می شود.
در حقیقت ایجاد طوفان های گردوغبار، به دلیل فرسایش بادی خاک 
اتفاق می افتد، اما نباید از دخالت های بشری در استفاده غیرمنطقی از 
منابع آب های سطحی و زیرزمینی، تخریب پوشش گیاهی، تضعیف 
خاک ناشــی از شــخم زدن های غیر اصولی غافل شــد، گرچه عوامل 
طبیعی از جمله خشکســالی و تغییرات آب و هوایی نیز در ایجاد آن ها 
دخیل هستند.همان گونه که ریزگردها می توانند سالمتی افراد را به خطر 
بیندازند، همین ریزگردها در غرب کشور به ویژه حوزه زاگرس بر درختان 

بلوط تاثیر می گذارد و موجب خشکیدگی آن ها می شود.

عزم بین المللی برای از بین رفتن ریزگردها 
روح ا…فتاحی، رییس هیئت مدیره انجمن هیدرولوژی ایران با اشاره 
به اینکه ریزگردها و انتشار آن ها در کره زمین بیش از آن که یک مسئله 
منطقه ای باشــد یک مســئله بین المللی و جهانی اســت، اظهار کرد: 
سرزمین ایران در کمربند خشــک کره زمین قرار گرفته و این خشکی 

عاملی برای فرسایش بادی توسط خاک های این منطقه می شود.
دانشیار مهندســی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شــهرکرد افزود: 
گردش عمومی جو جریان توده های هوا را ایجــاد می کند که منجر به 
بازتوزیع رطوبت و انرژی در سطح کره زمین می شوند، در واقع توده های 
هوا در مسیر حرکت خود از محیطی که عبور می کنند متاثر و  بر آن تاثیر 
می گذارند، زمانی که این توده های هوا از عرض های شمالی حرکت کرده 
و به طرف اســتوا جریان می یابند، این جریان با باد )مالیم یا شدید( 
همراه خواهد بود.وی ادامه داد: هنگامی که این جریان از منطقه ای عبور 
می کند، ذرات ریز خاک و سایر آالینده هایی که نمی توانند  در برابر این 
جابه جایی مقاومت کنند به صورت ریزگرد یا فرمی از ذرات آئروسل با 
آن همراه می شوند و سایر مناطق واقع شده در مسیر خود را تحت تاثیر 
قرار می دهند.رییس هیئت مدیره انجمن هیدرولوژی ایران با بیان اینکه 
اصوال حیات براســاس جریان توده های هوا شکل می گیرد، گفت: اگر 
چرخه اتمسفر وجود نداشته باشــد اصال حیاتی وجود نخواهد داشت، 
بنابراین باید پذیرفت پیش از اینکه محیط زیست را به تسخیر خود در 
آوریم، خود را تسلیم محیط زیست کنیم، یعنی از محیط زیست تبعیت 
کنیم و هر دخل و تصرفی که در محیط زیست صورت گیرد سایر نقاط نیز 

تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
فتاحی ادامه داد: گرچه تغییر شرایط محیط زیستی در کوتاه مدت به نفع 
منطقه ای اســت،ولی در طوالنی مدت برای دیگر مناطق و حتی منطقه 
مبدأ عواقب منفی را به  همراه خواهد داشــت که ریزگردها نمونه ای از 

آن هستند.
دانشیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد در ادامه بیان 
کرد: ریزگردهایی که وارد کشور می شوند، معموال استان هایی را درگیر 
می کنند که عالمت بارزی برای ایجاد گرد و غبار داشته باشند، غافل از 

اینکه این پدیده تنها بر افراد تاثیر نمی گذارد، بلکه اکوسیستم زیستی 
منطقه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از دالیل پدیده خشــکیدگی درختان بلوط در 
منطقه زاگرس، ریزگردها هستند، تصریح کرد: زمانی که ریزگردها وارد 
مناطق جنگلی می شوند و بر روی سطوح برگ های درختان بلوط قرار 
می گیرند روزنه های آن ها را مسدود می کنند، به این معنا که دیگر گیاه 
قادر به فرآیند تنفس و فتوسنتز نیست و این امر موجب ضعیف شدن 

و خشکیدگی آن ها می شود.
فتاحی اضافه کرد: تنها درختــان بلوط مانعی بــرای ایجاد و یا جذب 
ریزگردها نیستند، بلکه مراتع هم در این مسئله نقش مهمی دارند، اما 
اگر در یک منطقه به خوبی از مراتــع و جنگل ها حفاظت صورت گرفته 
باشد ولی در منطقه  دیگر پتانسیل و کانون خیزش ریزگرد وجود داشته 
باشد، جریان ریزگردها با توده های هوا موجب از بین رفتن جنگل ها و 
تبدیل آن منطقه حفاظتی به  کانونی دیگر برای تولید ریزگرد خواهد شد.

وی در خصوص اینکه پوشش های جنگلی مانعی برای ورود ریزگردها 
هســتند، تصریح کرد: این امر می تواند تاثیرگذار باشد، بنابراین اگر به 
ســمت احیای مراتع و جنگل ها پیش رویم آن هــا می توانند تا حدی 
ریزگردها را جذب کنند و از شــدت آن کاسته می شود، البته اقدامی که 
انجام می دهیم کافی نیست و به صورت ریشه ای مسئله را حل نمی کند، 

باید تمام کشورها در این راستا تالش کنند، در حقیقت تا زمانی که عزم 
بین المللی وجود نداشته باشد همچنان مشکل ریزگردها و گرم شدن 

کره زمین ناشی از افزایش گازهای گلخانه ای وجود خواهد داشت.

چهارمحال و بختیاری 11 روز با گرد و غبار مواجه بود
مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به 
وجود گرد و غبار با منشأ خارجی در کشور، اظهار کرد: امسال چهارمحال 
و بختیاری ۱۱ روز با گرد و غبار مواجه بود که سه روز آن برای گروه های 
حساس ناســالم گزارش شــد و این آمارها نســبت به مدت مشابه 

افزایشی بوده است.
شهرام احمدی با بیان اینکه هر ســاله گرد و غبارهایی با منشأخارجی 
در فصل بهار وارد کشــور و چهارمحال و بختیــاری را نیز همچون دیگر 
استان ها تحت تاثیر قرار می دهد، افزود: امســال این گرد و غبارها در 

استان تشدید شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: 
سیاست های دولت هایی همچون ترکیه و سدسازی های انجام شده 
در این کشور، وجود چشمه های گرد و غبار در سوریه، عراق و عربستان 
و بروز خشکسالی هایی در کشورهای همسایه از مهم ترین دالیل ایجاد 

ریزگردها به ایران هستند.

کالس های تئوری دانشگاه شهرکرد، همچنان مجازی 
معاون آموزشی دانشــگاه شــهرکرد گفت: کالس دروس تئوری مقطع کارشناسی دانشگاه شهرکرد 

همچنان مجازی برگزار شده و این امر بنا به صالح دید استاد مربوطه و مدیر آموزش انجام می شود.
حمدا...مشتاقی با اشاره به حضوری شدن کالس های دروس تئوری و عملی دانشجویان در مقاطع 
مختلف تحصیلی، اظهار کرد: کالس درس های تئوری و عملی دانشجویان به صورت حضوری برگزار 
می شود و امکان ارائه برخی دروس تئوری با نظر استاد، گروه آموزشی و موافقت آموزش دانشگاه به 
صورت مجازی وجود دارد، البته بررسی ها برای مجازی ارائه شدن دروس گروه های مختلف آموزشی 
برای ترم های آینده در حال انجام است.معاون آموزشی دانشگاه شهرکرد با اشاره به حضوری شدن 
کالس درس دانشجویان مقطع کارشناسی از ۲۰ فروردین ماه، افزود: در تاریخ ذکر شده، کالس های 
دروس عملی و آزمایشگاهی دانشجویان این مقطع تحصیلی به صورت حضوری آغاز شد و همچنان 
کالس های دروس تئوری به صورت مجازی برگزار می شود، البته حضوری برگزار شدن کالس درس 
تئوری دانشجویان مقطع کارشناسی از چهارم اردیبهشت ماه خواهد بود.وی در خصوص مزایای استفاده 
از فضای مجازی و بهره گیری از این فضا برای کالس درس دانشجویان در آینده، خاطرنشان کرد: باتوجه 
به هزینه های باالی دانشگاه ها برای فراهم کردن ظرفیت استفاده از فضای مجازی، سرمایه گذاری و 
ایجاد زیرساخت برای برگزاری کالس ها به صورت مجازی، برنامه دانشگاه شهرکرد این است که برای 

آینده فارغ از شرایط کرونا، بتواند از ظرفیت این فضا برای برگزاری کالس ها استفاده کند.
 

تشکیل 24 کمیته در برگزاری کنگره 10 هزار شهید جامعه 
عشایری کشور در چهارمحال و بختیاری

رییس کمیته فضای مجازی و اطالع رسانی کنگره ۱۰ هزار شهید جامعه عشایری کشور از تشکیل ۲۴ 
کمیته جهت برگزاری این کنگره خبر داد.مرتضی باللی در جلســه هماهنگی کمیته فضای مجازی 
و اطالع رسانی ۱۰ هزار شهید عشایر در چهارمحال و بختیاری، با اشاره به تغییر زمان برگزاری کنگره 
اظهار کرد: این کنگره از ۲۲ تا ۲۴ خرداد در مرکز چهارمحال و بختیاری برگزار می شــود.وی افزود: 
شب شعر و برنامه شهدای مدافع حرم طی دو روز نخست کنگره در فرهنگسرای بزرگ شهرکرد برگزار 
می شود و اجالسیه آن از بعدازظهر روز بیست و چهارم خرداد در دانشگاه شهرکرد برگزار خواهد شد 
همچنین در موازات برگزاری این گنکره نمایشگاهی دایر می شود که غرفه ای نیز تحت عنوان کمیته 
ارتباطات و فضای مجازی جهت حضور اصحاب رسانه در نظر گرفته شده است.باللی خاطرنشان 
کرد: ۲۴ کمیته جهت برگزاری این کنگره تشکیل شده که نشست های خبری برای معرفی وظایف 
آن ها در دســتور کار قرار دارد همچنین با توجه به این موضوع که افراد بســیاری از اقوام و مذاهب 
گوناگون سراسر کشور در کنگره ملی ۱۰ هزار شهید جامعه عشایری حضور دارند بنابراین این کنگره 

فرصت خوبی نیز برای معرفی استان محسوب می شود.
 

ثبت 45 وقف در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل اوقاف و امورخیریه چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته، ۴۵ وقف جدید در استان به 
ثبت رسید.حجت االسالم امیری اظهار کرد: موقوفات خیران، با رویکرد نیاز جامعه از جمله اشتغال، 
درمان، ازدواج، جهیزیه و مایحتاج زندگی سازماندهی می شود و چهارمحال و بختیاری نیز نسبت به 

تعداد جمعیت و توان مردم آن جزو استان های رو به رشد در خصوص وقف است.
وی افزود: وقف همواره ابزاری برای حل و فصل مشــکالت اقتصادی و اجتماعی، از جمله مبارزه 
با فقر، گسترش رفاه به شمار می رود و عامل بســیار مهمی در جلوگیری از تجمع و تمرکز ثروت در 
جامعه محسوب می شود که باید عمل وقف بیشتر مورد توجه قرار گیرد. حجت االسالم امیری گفت: 
بیشترین موقوفات در سال ۱۴۰۰، مربوط به شهرستان شهرکرد با ۱۸ وقف بود و دیگری مربوط به 

لردگان با ۱۱ وقف، بروجن با ۹ وقف و فارسان با هفت وقف است.

بام ایرانبا مسئولان

ریزگردهای بهاری؛ میهمان ناخوانده چهارمحال و بختیاری

اینجا برای نفس کشیدن هوا کم است!

شنبه  1   اردیبهشت  1401 / 19   رمضان 1443 / 21   آوریل  2022 / شماره 3511
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تحدید حدود اختصاصی
2/3 شماره نامه : 140185602024000752-1401/01/27 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 140060302024003162 مورخ 1400/10/8 هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
110/63 متر مربع تحت شــماره فرعی 5006  از اصلی 4483 مفروز و مجزی شده از 
شماره 20 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت آقای غالمعلی 
عزیزی همامی فرزند اکبر علی مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می 
باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت 
یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه میدهد. 
تاریخ انتشار: 1401/02/01

م الف: 1304032 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/4 شــماره نامه : 140185602024000621-1401/01/23 چون تحدید حدود 
ششــدانگ یک باب خانه پالک 4348/2975 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام آقای ناصر منصوری گندمانی فرزند حسینعلی و خانم طاهره 
پایون گندمانی فرزند نوراله در جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1401/02/31 ساعت 9 صبح 
 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس 
 تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 

پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 

و به این اداره تسلیم نمایید. 
تاریخ انتشار: 1401/02/01 

م الف: 1302191 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

1/5 شماره نامه: 140185602024000354 - 1401/01/16  نظر به اینکه ششدانگ 
پالک شــماره 2389/18 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان به شماره چاپی سند برگی 
878288 ســری الف / 97 و شــماره دفتر الکترونیکی 13972030202401860  
به نام آقای امیر محمود صدوقی فر ســابقه ثبت  و صدور ســند مالکیت دارد سپس 
به موجب وکالتنامه شــماره 14437 مــورخ 1396/11/15 دفترخانه 258 اصفهان 
آقای مجید صدوقی فــر و خانم پروین گلشــن وکالتا از طرف آقــای امیر محمود 
صدوقی فر با ارائه درخواســت شــماره 1401/000413 مــورخ 1401/01/09 به 
انضمام دو بــرگ استشــهادیه محلــی که امضــا شــهود آن ذیل شــماره یکتا 
140102155702400001  و رمز تصدیق 876411  مورخ 1401/01/06 به گواهی 
دفترخانه اسناد رســمی 258 اصفهان رسیده است مدعی اســت که سند مالکیتش 
 به علت جابجایی مفقود و درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت را نموده اســت.  
 لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتجلســه و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد.م الف: 1305606 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/6 شــماره نامــه: 140185602024000367 - 1401/01/16  نظــر به اینکه 
ششــدانگ پالک شــماره 5000/16266  واقع در بخش 5 اصفهان  به شماره ثبت 
صفحه 152 دفتر 1141 امالک به شماره ثبت 209061 و شماره چاپی سند دفترچه 
285649 بنام آقای جواد مدلل سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد سپس به موجب 

وکالتنامه شماره 41047 مورخ 1400/02/07 دفترخانه 99 اصفهان آقای سید مهدی 
ســادات وکالتا از طرف آقای جواد مدلل  با ارائه درخواســت 1400/043104 مورخ 
1400/12/24 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره یکتا 
140002155875000399  و رمز تصدیق 87922  مورخ 1400/12/24 به گواهی 
دفترخانه اسناد رسمی 127 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیتش به علت 
جابجایی و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1305783 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/7 شماره نامه: 140185602025000752- 1401/01/28 نظر به اینکه خانم ملوک 
خیام نکوئی فرزند سید هاشم با تسلیم دو برگ استشهاد شهود به شماره رمز تصدیق 
148171 مورخ 1400/11/11 دفترخانه اسناد رسمی شماره 77 اصفهان  مدعی مفقود 
شدن سند مالکیت به میزان ششــدانگ مربوط به پالک ثبتی شماره 3665  فرعی از 
26 اصلی در صفحه 122 دفتر 165 به شــماره ثبت 18789 بخش چهارده اصفهان 
تحت شماره چاپی 958560 صادر و تسلیم گردیده نامبرده اعالم نموده  سند مالکیت 
مرقوم در اثر جابجایی مفقود شده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. 
لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1305790 ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان

مزایده 
2/8 شــماره مزایده: 140104302122000002 به موجب پرونده اجرائی کالســه 
فوق یکدانگ  مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک 1/1259 بخش سه ثبت خوانسار 
که سند آن در صفحه 438 دفتر 19 امالک با شــماره چاپی 651121 ثبت و صادر و 
مع الواسطه به آقای عباس غزاله منتقل شده اســت که طبق نظر کارشناس رسمی 
ششــدانگ به مبلغ 21/000/000/000 ریال و قیمت یکدانگ مشــاع آن به مبلغ 
3/500/000/000  ریال ارزیابی شــده و پالک فوق واقع در خوانســار بلوار ســردار 
صادقی کوچه شهید صادقی که عرصه ملک به مساحت 551/12 متر مربع و اعیانی 
آن بصورت ساختمان یک طبقه به مســاحت حدود 105 متر مربع که حدود 30 سال 
قبل بصورت سازه بنائی با سقف طاق ضربی که کف مالت ماسه سیمان بدنه بهمراه 
سقف اندود گچ می باشد پنجره های فلزی، دربها چوبی نما سنگ سیستم گرمایشی 
بخاری گازی، سرمایشی ندارد قســمتی دیگر از اعیانی بصورت باغچه با نهال های 
مثمر و بارده شــامل دو اصله گردو، 61 اصله آلو و آلوچه و دو  اصله بادام و موی انگور 
می باشــد و پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز پنج شــنبه مورخ 1401/02/15 در 
 اداره ثبت خوانســار واقع در بلوار معلم روبروی بهزیســتی از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ 3/500/000/000 ریال شروع و به  باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
 رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت
 وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رســمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شد. ضمنا وفق ماده 136 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
اصالحی سال 1398 شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی 
به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده 
مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
 خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. 

م الف: 1300733 اداره ثبت و اسناد امالک شهرستان خوانسار

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

2/1 بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالک و ماده 59 اصالحي آئین 
نامه مربوطه امالکي که در سه ماهه چهارم سال 1400 تقاضاي ثبت آنها 
پذیرفته شــده مربوط به بخش 8 و 9 ثبت اصفهان را به شرح ذیل آگهي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مترمربع مجزی شده از پالک 387 فرعی 

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

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

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

شهرستان مبارکه 



پنجشنبه 1 اردیبهشت 1401 / 19 رمضان  1443 / 21 آوریل 2022 / شماره 3511
مدیرکل هواشناسی استان:

میانگین بارندگی در اصفهان 1۸ درصد نسبت به پارسال 
افزایش یافت

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: میانگین بارندگی استان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون 
نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است.حمیدرضا خورشیدی افزود: میانگین بارش 
در اصفهان  از ابتدای سال زراعی جاری یعنی از اول مهر گذشته تاکنون در استان ۱۳۲.۸۷ میلی متر 

گزارش  شده است.
وی، میانگین بارندگی در اســتان در مدت مشابه سال گذشــته را ۱۱۲.۲۲ میلی متر و در دوره آماری 
بلندمدت ۱۷۸.۱۴ میلی متر اعالم کرد.مدیرکل هواشناسی اصفهان اظهار داشت: میانگین بارندگی 
امسال استان نسبت به دوره بلندمدت)دوره ۳۰ ســاله( ۱۷۸.۱۴ میلی متر بوده است که ۲۵ درصد 
کاهش را نشــان می دهد.وی اضافه کرد: در ســال زراعی جاری تاکنون در میان شهرهای استان، 
بیشترین میزان بارندگی را فریدون شهر با ۴۴۳.۶ میلی متر و خور و بیابانک با ۱۱.۸ میلی متر کمترین 
میزان بارش را داشته است.خورشیدی خاطرنشان کرد: در ایستگاه اصفهان نیز در سال زراعی جاری 
تاکنون ۵۵ میلی متر باران باریده که این میزان نســبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت ۴۷.۷ 

درصد و نسبت به سال گذشته ۳۱.۶ درصد کاهش داشته است.

معاون دادستان اصفهان:

کم توجهی نسبت به ایمنی احتمال سرقت را افزایش می دهد
معاون دادستان اصفهان با بیان اینکه رها کردن خودرو با کلید در مقابل منزل و خیابان ها برای مدت 
کوتاه موجب سرقت ماشین به تعداد زیادی در شهر شده است، گفت: کم توجهی و بی دقتی نسبت 
به ایمنی سرقت را در این استان افزایش داده است. وحید دادگستر  افزود: سارقان  از همین فرصت 
اندک برای انجام اقدام مجرمانه استفاده کرده و اموال داخلی و یا ماشین را سرقت کرده اند.رییس 
مجتمع قضایی شهید بهشتی اصفهان ادامه داد: ایمنی ضعیف در ورودی منازل و  روزنه های بین در 
و دیوار احتمال ورود به منزل را افزایش داده است.وی، سکونت در آپارتمان ها را نیازمند رعایت قوانین 
و اصول خاص ایمنی بیان کرد و اظهار داشت: دوچرخه و موتورسیکلت در این ساختمان ها باید قفل 
شود تا در صورت باز بودن درب ورودی مجتمع از سرقت در امان باشد.رییس مجتمع قضایی شهید 
بهشتی اصفهان خاطرنشان کرد: هوشیاری نسبت به حفظ اموال و رعایت ایمنی برای کاهش سرقت 

الزم  است.

بیش از 3 هزار نفر از اتباع در کاشان بیمه رایگان سالمت شدند
مدیر سرپرستی بیمه سالمت شمال استان اصفهان –کاشان از پوشش بیمه ای سه هزار و ۴۰۰ نفر از 

اتباع افغان از ابتدای اسفند سال گذشته در شهرستان کاشان و آران و بیدگل خبر داد.
مسلم آشوری گفت: از ابتدای اسفند سال گذشته براساس قرارداد جدید سازمان بیمه سالمت ایران 
و کمیساری عالی اتباع ۳ هزار و ۴۰۰ نفر از اتباع افغانی آسیب پذیر در حوزه شمال استان اصفهان تحت 
پوشش رایگان بیمه ســالمت قرار گرفتند.وی افزود: انعقاد قرارداد پوشش بیمه پایه سالمت اتباع 
و مهاجرین خارجی سال ۱۴۰۱فی مابین سازمان بیمه سالمت ایران با کمیساریای عالی پناهندگان 
سازمان ملل متحد و اداره کل اموراتباع خارجی وزارت کشوراتباع در صندوق سایراقشار سازمان بیمه 
سالمت به دوبخش آسیب پذیر و غیر آسیب پذیر تحت پوشش بیمه سالمت قرار می گیرند.به گفته 
وی، خانواده های آسیب پذیربا معرفی از طرف اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی  وزارت کشورو 
ارسال لیستی از طرف سازمان بیمه سالمت به اســتان ها  به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار 
می گیرند. آشوری یادآور شد: خانواده غیرآسیب پذیر نیز با پرداخت هزینه سرانه بیمه مصوب سال 
۱۴۰۰»ماهیانه به مبلغ ۱۳۱ هزارو۵۰۰ تومان و ساالنه  یک میلیون و ۵۷۸ هزار تومان برای هر نفر« تحت 

پوشش بیمه قرار می گیرند و از خدمات بیمه ای این سازمان بهره مند می شوند.

بر اساس اعالم  اورژانس اجتماعی بهزیستی استان اصفهان، آمار خشونت و اختالفات خانوادگی در اصفهان با کاهش کرونا کمتر  شده است؛

کمی آرام

افزایش خشــونت های خانگی یکی از  پریسا سعادت
اصلی ترین دســتاوردهای کرونا بود. نه 
تنها در ایران بلکه در تمام دنیا آمار خشونت با روندی صعودی همراه 

شد و نگرانی های جدی در این زمینه ایجاد کرده بود.
خانه نشینی ، افزایش مشکالت معیشتی و نبود آموزش های کافی 
برای بچه ها در دوران کرونا شدت اختالفات میان زوجین ، والدین و 
فرزندان را افزایش داده بود. خشونت خانگی به خصوص آزار و اذیت 
زنان تا پیش از کرونا هم همواره صدر نشین گزارش های بهزیستی و 
اورژانس اجتماعی بود. طی این دو سال اوج گیری خشونت ها البته 

بیشتر هم بوده است.
 بسیاری از خانواده ها هیچ آموزشی در مورد ساده ترین مهارت های 
اجتماعی برقراری ارتباط با یکدیگر نداشــتند و خانه نشینی کرونایی 
به خوبی این چالش را نشــان داد. در این دوران با توجه به افزایش 
جمعیت سالمندی ، شاهد افزایش خشــونت در ارتباط با این قشر و 
حتی در خصوص معلوالن نیز این امر اتفاق افتاد.  آمار منتشــر شده 

از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد در بهار گذشته مجموعا ۲۰ هزار 
و ۷۳۵ مورد معاینه مدعیان همسر آزاری جسمی در پزشکی قانونی 
انجام شده اســت که این آمار نشــان می دهد در بهار ۱۴۰۰ به نسبت 
ســال قبل آمار با رشــد هفت درصدی و معاینات مربوط به مدعیان 
همسرآزاری روانی نیز در همین بازه زمانی و در قیاس با بهار ۹۹ با رشد 

۸۶ درصدی مواجه بوده است. 
در اصفهان هم به نسبت کشوری، اوضاع بهتر از این نیست.  بهار سال 
گذشته کارشــناس مسئول امور آســیب دیدگان اجتماعی بهزیستی 
استان اصفهان  اعالم کرد  بیشترین گزارش رسیده در سال ۹۹ شامل 
خشونت های خانگی بوده که از میان آنها همسرآزاری رشد فزاینده ای 
داشته و این در حالی است که کودک آزاری حدود ۲۷ درصد، سالمند 
آزاری ۲۰ درصد و سایر خشــونت ها ۱۸ درصد افزایش داشته است. 
آماری که نگران کننده بود اما با فروکش کردن تب کرونا و قرنطینه ها 

حاال اندکی رو به کاهش گذاشته است  . 
عباس توفیقی ،کارشــناس مســئول اورژانس اجتماعــی اداره کل 

بهزیستی اصفهان با اشــاره به افزایش آمار اختالفات  حاد خانوادگی 
و خشــونت خانگی در دوران کرونــا گفت: با فروکش کــردن اپیدمی 
در ماه های اخیر، وضعیت شــیوع این آســیب های اجتماعی نیز تا 
حدودی در اســتان بهبود یافته است. توفیقی ، با اشــاره به فعالیت 
۲۰ مرکز اورژانس اجتماعی در شهرســتان های استان اصفهان، اظهار 
کرد: وظیفه اورژانس اجتماعی مداخالت موثــر در کنترل یا کاهش 
آسیب های اجتماعی اســت که مداخالت در موضوعات کودک آزاری، 
همسرآزاری، سالمندآزاری، موضوعات مرتبط با خودکشی؛ اختالفات 
حاد خانوادگی و خشونت های خانگی را شــامل می شود. آمار نشان 
می دهد که در دوران کرونا این اختالفات حاد خانوادگی و تا حدودی 

نیز خشونت بین خانواده ها افزایش یافت.
وی با اشــاره به بهبود روند دو آســیب اختالفات حــاد خانوادگی و 
خشــونت در ماه های اخیر، افزود: با فروکش کــردن کرونا، وضعیت 
تا حدودی بهتر شــده اســت زیرا چنین مشــکالت اجتماعی ارتباط 
مستقیمی با فشارهای اقتصادی بر افراد جامعه دارند، به این معنا که 
وقتی یک مرد به دلیل کرونا بیکار شده و برخالف سنت قدیمی جامعه، 
مجبور می شود در خانه بماند، اختالفات خانوادگی افزایش می یابد.هر 
چند این آمار فعال کاهش یافته است؛ اما باید به دنبال ایجاد راهکاری 
پایدار برای کاســتن از این معضل اجتماعی باشــیم.  کارشناسان و 
جامعه شناسان در این زمینه می گویند، تغییر نگرش مدیریتی حاکم 
بر کشــور، بهبود اوضاع معیشــتی مردم، تجمیع متولیان فرهنگی و 
آموزشی و انجام تحقیق درباره ریشــه یابی علل بروز خشونت، چهار 
راهکاری اســت که می تواند موجب کاهش بروز این آسیب در سطح 

جامعه شود. 
در واقع وقتی نگرش مدیریتی کشــور برنامه ریــزی بلندمدتی برای 
کاهش انواع آســیب های اجتماعی از جمله رفع خشونت در جامعه 
نداشته باشــد، اوضاع اقتصادی کشــور به حدی نامناسب باشد که 
بیشتر افراد در تنگنای معیشــتی قرار داشته باشند و شخصیت افراد 
نیز به دلیل تعدد وجود نهادهای فرهنگی و آموزشــی و فقدان وجود 
برنامه منسجم در این زمینه به صورت چندبعدی پرورش یابد، طبیعی 
است که میزان بروز انواع آســیب های اجتماعی از جمله خشونت در 
کشــور باال می رود. در همین زمینه الزم است تا نهاد های تخصصی و 
علمی برای ایجاد راهکارهای عملیاتی بسیج شوند به خصوص آنکه رد 
شرایط فعلی عمال بروز خشم بخش زیادی از چالش های دادگاهی 
و نهادهای قضایی را تشــکیل می دهد و حل این مسئله از ریشه می 

تواند اثرات وسیعی در همه سطوح داشته باشد.

خبرخوان جامعه
شنبه  1   اردیبهشت  1401 / 19   رمضان 1443 / 21   آوریل  2022 / شماره 3511
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

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

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

حوزه ثبتی نطنز  بشرح  ذیل آگهی  میگردد .
امالکی که در سه ماهه چهارم سال 1400 پذیرش ثبت  شده  اند  و همچنین  
 امالکی که آگهی  های نوبتی  قبلی از قلم افتاده اســت بدین شرح  آگهی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شماره های فرعی از 100 - اصلی واقع در روستای طامه
549-  اقای سید علی اکبر هاشــمی طامه نسبت به دوسهم و خانم صغری 
اصالنی نسبت به پنج سهم مشاع ار هفت سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

تقریبا هفت قفیزی انتقال قطعی و مع الواسطه از سید حسن میری طامه.
شماره فرعی از 118 - اصلی واقع در روستای جاریان

29- اقای علیرضا جاریانی فرزند مجید دو ســهم مشــاع از سیزده سهم 
ششدانگ یکدرب  باغ و اطاق جنب آن به مساحت 879/08 متر مربع. 

1090- آقای سعید جاریانی فرزند نوراله ششدانگ قطعه زمین محصور به 
مساحت 240/35متر مربع.

1091- خانم ناهید ماندگاری فرزند حسین ششدانگ قطعه زمین محصور 
بمساحت 262/20متر مربع.

1092- آقای ابوالفضل ماندگاری فرزند رضا ششدانگ قطعه زمین محصور 
بمساحت 293/65 متر مربع 

1093- خانم الهام ماندگاری فرزند رضا ششــدانگ قطعه زمین محصور 
بمساحت 120/14 متر مربع 

دوم( شماره های مربوط به بخش  10 چیمه رود و برز رود و قراء تابعه
شماره های فرعی از 134 -  اصلی  روستای یارند

724-اقای رضا ملک  فرزند ماشاله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ 
بمساحت 1448/55 متر مربع  

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

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

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

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

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

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

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

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

انتقالی قطعی  و مع الواسطه  از آقای علی اکبر مبینی کشه 
22-خانم بتول مبینی کشــه فرزند عباس تمامی ششــدانگ قطعه زمین 
مزروعی و مشجر در بخش کوهاب تقریباً یک رجل و ربع رجل انتقال قطعی 

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

فرزند عباس
54- خانم نسرین شــکیبائی فرزند حبیب اله نیم سهم از یک سهم ونیم از 
یکدرب باغ در بخش بندر سه رجلی با گواهی به اینکه اعیانی یکدرخت گردو 

در طرف شرقی جنب نهر عمومی متعلق است به سید ابراهیم طرقی.
70- خانم بتول مبینی کشه تمامی ششدانگ قطعه زمین مزروعی در بخش 
باغستان کشه یک رجلی انتقال قطعی از خانم ساره مبینی کشه دختر یعقوب.
90-پوران توکلی کشه فرزند علی ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف 
کوهاب یک رجل و یک چهارم رجل انتقال قطعی و مع الواســطه از خانم 

سکینه توکلی کشه فرزند رمضان
277-فرشته سماواتی فرزند محسن ششدانگ قطعه زمین معروف یک رجل 

و نیمی سینه کشه انتقال قطعی و مع الواسطه از ماه سلطان رشیدی علیاء 
شماره فرعی از 39 اصلی واقع در اسفیجار کشه

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

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

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

معروف سربیشه 
شماره 101-اصلی  مزرعه معروف  جوی اصفهانی 

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

اصفهانی.

شماره 102-اصلی  کوهکار معروف حاج محمد علی 
 رقیه مبینی فرزند مشــهدی علی اکبر ، صغری ، علی ، حسین ، معصومه ، 
عین اله ، حسن شهرت همگی مبینی کشــه فرزندان ابراهیم نیم دانگ از 
یکدانگ مشــاع انتقال قهری از ابراهیم مبینی کشه و رضا و علی وشهرت 
همگی مبینی کشــه فرزندان حاجی هرکدام ربع دانگ از یکدانگ مشاع از 

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

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

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

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

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

338- آقای سیاوش ضیائی فرزند یداله و خانم محبوبه ترابی زیارت گاهی 
فرزند عیسی  بالمناصفه و االشاعه ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 1939/80 

متر مربع.
ب(امالکی که آگهی های نوبتی  آنها در وقت مقرر منتشر گردیده  و لیکن 
بواسطه اشتباه موثری که در انتشار آنها  رخ داده و یا بموجب آراء هیات محترم 
نظارت با دستور اداری  مستند به اختیارات تفویضی  هیات نظارت بند های 
385و  386و 387 مجموع بخشنامه های ثبتی که بایستی  آگهی آنها تجدید 

گردد  بشرح ذیل آگهی میگردد
شماره 33- اصلی واقع در شهر نطنز 

1420- آقای سید علی اکبر منیر واقفی نســبت به یکسهم از دوازده سهم 
ششــدانگ یک قطعه باغ معروف نورالدین وآقایان مهدی و محمد شهرت 
همگی سلیمانی نطنزی بالســویه یازده ســهم از دوازده سهم ششدانگ 
 یک قطعه باغ معــروف نورالدین انتقــال قطعی و مع الواســطه از فرمان 

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

سی روز در روز نامه  کثیر  اال نتشار  درج و منتشر میگردد.
تاریخ انتشار نوبت اول :01/ 02/ 1401
تاریخ انتشار نوبت دوم :02/31/ 1401

م الف: 1306447 رحمت اله شاهدی  رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 
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قرارداد »وینیسیوس« تا 202۷ تمدید می شود
باشگاه رئال مادرید قصد دارد که قرارداد ستاره برزیلی خود را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کند.

وینیسیوس جونیور، بهترین فصل حضور خود در رئال مادرید را تجربه می کند. این بازیکن برزیلی 
بعد از آمدن کارلو آنچلوتی به رئال مادرید به کلی متحول شده و زوج بسیار خوبی را در کنار کریم بنزما 
در خط حمله رئال تشکیل داده است. درخشش وینیسیوس در رئال باعث شده تا مشتریان بزرگی 
داشته باشد اما رئال قصد ندارد که این ستاره خود را از دست بدهد. طبق اعالم روزنامه مارکا، سران 
رئال با وینیسیوس برای تمدید قرارداد به توافق رسیدند و قرارداد این بازیکن به زودی تا سال ۲۰۲۷ 

تمدید خواهد شد.
 

روایت خواهر رونالدو از درگذشت پسر ستاره پرتغالی
خبر درگذشــت یکی از فرزندان کریســتیانو رونالدو در زمان زایمان، هواداران ســتاره پرتغالی را به 
شدت ناراحت کرد.حاال یکی از خواهران رونالدو به جزئیاتی جدید از این ماجرا اشاره کرده است. در 
حقیقت جورجینا نامزد رونالدو هفت ماه بود که باردار بود؛ اما زودتر موعد وضع حمل کرد که از میان 
دوقلوها، یکی از آنها که پسر بود، جانش را از دست داد و دیگری که دختر بود، زنده ماند. کریستیانو 
رونالدو و جورجینا رودریگز در پیامی مشــترک در این باره توضیح دادند و ســتاره پرتغالی در بازی 
یونایتد و لیورپول حضور پیدا نکرد تا در کنار خانواده اش باشــد.حاال کتیا آویــرو، خواهر رونالدو در 
پیامی اینستاگرامی خطاب به برادرش و جورجینا نوشته است:» دوست تان دارم و قلب من کامل با 
شماست. امیدوارم که خداوند مراقب همه چیز باشد و هر لحظه نیروی بیشتری را در مسیرتان به شما 
بدهد. فرشته کوچک ما در آغوش خداوند است و دختر کوچولوی ما با نیرو و قدرت در این جاست و 

سالم است تا هر لحظه به ما نشان بدهد که عشق از هر چیزی مهم تر است.«
 

»پله« دوباره در بیمارستان بستری شد
اسطوره فوتبال جهان بار دیگر به خاطر وخامت حالش در بیمارستان بستری شد.  به نقل از تایمز، پله 
اسطوره ۸۱ ساله برزیلی در کلینیک آلبرت اینشــتین در سائوپائولو بستری شد؛ جایی که قبال تحت 
جلسات شیمی درمانی قرار گرفته بود. گزارش شده است که پله تحت نظر پزشکان است و هیچ چیزی 
جان او را تهدید نمی کند. فوتبالیست سابق تحت مراقبت های ویژه نیست.در سپتامبر ۲۰۲۱، پله برای 
برداشتن تومور روده بزرگ تحت عمل جراحی قرار گرفت. بعدها ESPN گزارش داد که پله در مراحل 
اولیه درمان تومورهای روده، کبد و همچنین ریه است. شیمی درمانی این فوتبالیست پیشین تیم ملی 

فوتبال برزیل که ۳ بار قهرمان جام جهانی شده است در آینده ادامه خواهد داشت.
 

شرط عجیب عربستانی ها برای فدراسیون فوتبال اسپانیا
بارسلونا امیدوار بود که رئال مادرید نتواند نتیجه خوبی برابر سویا کسب کند و در عوض آنها در دیدار 
خانگی خود برابر کادیز به پیروزی دست پیدا کنند تا فاصله در صدر جدول کاهش پیدا کند و شاگردان 
ژاوی حتی به کسب عنوان قهرمانی نیز امیدوار شوند. با این وجود نه تنها رئال مادرید موفق شد یک 
بازگشت فوق العاده را مقابل سویا رقم بزند و برابر این تیم سخت کوش به پیروزی برسد که در سمت 
مقابل بارسلونا نیز در کمال تعجب در نوکمپ کار را به کادیز واگذار کرد تا رویای قهرمانی برای این تیم 
عمال منتفی شود. حاال حتی کسب رتبه دومی نیز برای بارسلونا به خطر افتاده است. اگرچه بارسا در 
حال حاضر با یک بازی کمتر و هم امتیاز با سویا در رده دوم قرار گرفته، اما لغزش در بازی های آینده 
می تواند کسب رتبه دومی این تیم را هم تهدید کند.   در همین راستا اکنون آاس گزارشی منتشر کرده و 
مدعی شده که دوم نشدن بارسلونا برای فدراسیون فوتبال اسپانیا و رییس آن یعنی روبیالس، گران 
تمام خواهد شد. بدین معنا که در صورت عدم حضور بارسا در سوپرجام، فدراسیون فوتبال اسپانیا باید 
پنج میلیون یورو به عربستان بپردازد. همچنین این اتفاق حقوق روبیالس را نیز کاهش خواهد داد.

  رمز ارز خانمان سوز، بالی جان مدیریت فوتبال زنان ایران!

منم که ُشهره َشهرم به جعل کردن!

فعالیت اقتصادی شهره موسوی نه تنها  معصومه مومی وند
برای برخی از مردم مشکل ساز بوده بلکه 

گریبان زنان فوتبال و فوتسال را هم گرفته است.
مدت هاســت که اخبار و حواشــی پیرامون فعالیت های خصوصی و 
مالی شــهره موســوی پررنگ تر و بزرگ تر از نقش او در سمت نایب 
رییســی فدراســیون فوتبال و مدیریت فوتبال زنان اســت. هر بار با 
ایجاد حاشیه ای جدید این سوال مطرح می شود که چرا هیئت رییسه 

فدراسیون نسبت به این موضوع بی تفاوت و منفعل است؟
انتخابات فدراسیون فوتبال دهم اسفند ۱۳۹۹ برگزار و شهره موسوی 
با کســب ۷۰ رای در جایگاه نایب رییس ســوم و نایــب رییس زنان 
فدراســیون قرار گرفت تا هدایت فوتبال و فوتســال زنــان را برعهده 
بگیرد و به وضعیت نابســامان آنها رســیدگی کند؛ امــا از همان ابتدا 

حاشیه ساز بود.
موســوی، مدیرعامل باشــگاه ورزشــی بادران در لیگ دسته یک و 
مدیرعامل شــرکت بازاریابی شــبکه بادران اســت که در زمینه های 
مختلفی چون کاالهای آرایشی، بهداشتی و ... فعالیت دارد و از ابتدا 
نمی توانست حضور مستمری در فدراســیون داشته باشد. موضوعی 

که در همان روزهای اول خود را نشان داد و حاشیه ها و انتقادهایی را 
هم به همراه داشت.

نایب رییس زنان حتی اطالعات درستی هم از قوانین فوتبال نداشت 
و زمانی که تیم ملی فوتبال زنان ایران که در سال ۱۳۹۹ به دلیل ۱۸ ماه 
دوری از مسابقات از رتبه بندی فیفا خارج شده بود، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ 
بار دیگر به رنکینگ بازگشت، اظهارنظر عجیبی انجام داد و گفت: »بعد 
از پیگیری های مکرر و مکاتبه های بســیاری که با فیفا مبنی بر دلیل 
حذف تیم ملی فوتبال زنان از رنکینگ جهانی داشتیم و با کمک کمیته 
زنان فدراسیون فوتبال در نهایت موفق شدیم تا فیفا را متقاعد کنیم که 

تیم ملی فوتبال زنان را به رنکینگ جهانی بازگرداند«.
موســوی هم چنین نتوانســت به اوضاع آشــفته تیم ملی فوتسال 
سروسامان بدهد و با مدیریت نادرســت حواشی مختلفی را در مورد 
انتخاب ســرمربی این تیم به وجــود آورد. هرچنــد در ادامه فروزان 
سلیمانی را به عنوان سرمربی معرفی کردند؛ اما اوضاع همچنان سرو 
سامان نگرفت و اردوهای ملی در بدترین وضعیت برگزار شد تا آنجا که 

یکی از ملی پوشان دست به افشاگری زد.
این موارد تنها مصادیقی اندک از مدیریت نادرســت موســوی است 

اما مهم ترین موضوع پیرامون نایب رییس زنان فدراســیون فوتبال 
ورود مراجع قضایی به ماجرای فعالیت او و همسرش در زمینه رمز ارز 
دیجیتال است که مطابق با اخبار منتشر شده بارها منجر به بازداشت 
آنها شده است. به تازگی هم خبری در مورد بازداشت مجدد موسوی 
رسانه ای شد. بنابراین می توان انتظار داشت که اولویت موسوی حل و 

فصل مشکل قضایی خودش باشد تا فوتبال و فوتسال زنان.
بر اســاس بند ۱۴ ماده ۳۵ اساســنامه فدراســیون فوتبال یکی از 
اختیارات هیئت رییسه عزل موقت اشــخاص )به استثنای اعضای 
ارکان مســتقل( یا تعلیق موقت یک عضو مجمع تــا هنگام برگزاری 
مجمع عمومی بعدی اســت. سوال این اســت که هیئت رییسه چرا 
پیش از اینکه چنین حاشــیه هایی به وجود بیاید در مورد موســوی 

تصمیم گیری نکرده است؟
مجمع عمومی فدراسیون ۱۰ خرداد ماه برگزار می شود و انتظار بر این 
است که اعضای مجمع با حساسیت بیشــتری در مورد نایب رییس 
زنان تصمیم بگیرند و کســی را انتخاب کنند که دغدغه پیشــرفت و 
توسعه بخش زنان را داشته باشد نه کسی همچون نایب رییس فعلی 

که وقتی برای رسیدگی به زنان ندارد.

سوژه روز

»بیرانوند« می تواند پول رضایتنامه اش را بدهد تا 
پرسپولیسی شود؟

علیرضا بیرانوند در تیم بواویشتا پرتغال نتوانسته به دروازه بان ثابتی تبدیل شود و همین موقعیت 
متزلزلش در این لیگ باعث شده حتی جایگاهش در تیم ملی فوتبال هم به مخاطره بیفتد. با توجه 
به اینکه در سال جام جهانی هستیم بیرانوند بهترین راه را برای اینکه موقعیتش را از دست ندهد در 
این دیده تا به لیگ ایران برگردد و به همین دلیل طی چند روز گذشته از بازگشتش به پرسپولیس 
استقبال کرده اســت.بیرانوند در واقع بازیکن تیم آنتورپ بلژیک است و با پایان فصل لیگ پرتغال 
برای اینکه بازیکن آزاد شود باید با باشگاه بلژیکی به توافق برسد. از سوی دیگر وضعیت مالی باشگاه 
پرسپولیس هم با توجه به این حکم های انضباطی فیفا مناسب نیست و بعید است که این باشگاه 
بتواند مبلغ رضایت نامه این دروازه بان را که نزدیک به ۷۰۰ هزار دالر است، تهیه کند. باید دید بیرانوند 
خودش می تواند باشــگاه بلژیکی را برای گرفتن رضایت نامه راضی کند یا در بخشی از کار باشگاه 

پرسپولیس هم باید دست به کار شود.
 

درخشش مهاجم سابق استقالل با چشمانی گریان!
مهاجم باتجربه   نساجی با تیزهوشی توانست کسب پنالتی کند و سرنوشت نیمه نهایی جام حذفی 
را رقم زد.در شرایطی که تکاپوی بازیکنان مس کرمان و نساجی مازندران برای رسیدن به گل برتری 
در ۹۰ دقیقه مســابقه   جذاب و نفســگیر بی ثمر بود، مازنی ها در وقت های اضافی فشار خود روی 
دروازه مس را بیشتر کردند که درخشش حسین شــهریاری مانع از به گل رسیدن  شاگردان الهامی 
بود. سرانجام در دقیقه ۱۱۵، علی خلیلی مدافع جوان مسی ها روی مهدی نظری مرتکب خطا شد و 
این خطا از سوی سیدمهدی سیدعلی پنالتی تشخیص داده شد تا فرصتی ایده آل برای نساجی در 
جهت رسیدن به گل برتری ایجاد شود. مهدی نظری که بخش مهمی از فصل را به دلیل مصدومیت از 
دست داده بود، بعد از کسب پنالتی با چشمانی گریان در زمین مسابقه حاضر شد و پنالتی به دست 
آمده توسط او با ضربه   حامد شیری به گل تبدیل شــد تا نساجی این گونه با گل دقیقه ۱۱۸ به فینال 

جام حذفی صعود کند.
 

من خیلی آماده ام!
علیرضا حقیقی سعی داشت خود را مسلط نشان دهد و با حرکاتش خیال مدافعان نساجی را راحت 
کند.چهره محبوب هفته اخیر فوتبال مازندران علیرضا حقیقی بوده است. این دروازه بان با مهار پنالتی 
آمانوف در بازی مقابل استقالل جواز صعود نساجی به نیمه نهایی را گرفت و عالقه مندان به تیمش او 
را مورد تشویق قرار دادند.وی در نیمه نهایی مقابل مس کرمان و در شرایطی که میل هجومی تیمش 
بیش از حریف بود سعی داشت خود را آماده و خونسرد نشان دهد. حقیقی روی تنها موقعیت جدی 
مس کرمان در نیمه دوم که از باالی دروازه به بیرون رفت با پرش، یک دســتی تیرک افقی را گرفت 
و پس از چند ثانیه آویزان شدن به سرعت سراغ توپ رفت تا نساجی برای حمله بعدی آماده شود. 
گل مازندرانی ها در دقایق پایانی از روی نقطه پنالتی باعث شد حقیقی بار دیگر چالش پنالتی ها را 
تجربه نکند؛ اما بدون شک ساکت الهامی روی این دروازه بان بلند قامت برای فینال برابر آلومینیوم 

اراک حساب ویژه ای باز کرده است

زمان و مکان برگزاری فینال جام حذفی مشخص شد
فینال جام حذفی فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز روز ۷ اریبهشت برگزار می شود.به 
نقل از  روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، فینال جام حذفی)یادواره آزادسازی خرمشهر( روز 
چهارشنبه ۷ اردیبهشت در ورزشگاه یادگار امام تبریز بین دو تیم آلومینیوم اراک و  نساجی مازندران 

برگزار می شود.

مستطیل سبز

رکابزنان بدون دوچرخه!
مربی تیم ملی دوچرخه ســواری اعالم کرد که 
برای بازی های کشــورهای اسالمی و آسیایی 
باید تجهیزات و دوچرخه های جدید خریداری 
شود.علیرضا حقی درباره برنامه های تیم ملی 
دوچرخه ســواری برای حضــور در بازی های 
کشورهای اســالمی و آســیایی هانگژو بیان 
کرد: مسابقات را مشــخص کرده ایم و بعد از 
ماه رمضان شش مســابقه یک روزه در ایران 
برگزار می شود. برای مسابقات مالزی و ترکیه 
هم درخواســت داده ایم. البته من از فروردین 
قرارداد ندارم و ابتدا باید وضعیت آن مشخص 
شــود. طی چند روز آینده وضعیــت قراردادم 
مشــخص می شــود.حقی در مورد مهم ترین 
چالش رکابزنان برای آماده شدن جهت حضور 
در بازی های پیــش رو تاکید کرد: برای حضور 
در بازی های کشورهای اسالمی و آسیایی نیاز 
به تجهیزات داریم. سه هفته بعد از بازی های 
کشورهای اسالمی، بازی های آسیایی را داریم 
و اگر قرار است دوچرخه تهیه شود، باید قبل از 

بازی های کشورهای اسالمی این اتفاق بیفتد.
وی در پاســخ به این پرســش که بحث تهیه 
دوچرخه جدی اســت یا همه چیز در حد حرف 
اســت؟ تصریح کرد: قــرار بود بــا کمیته ملی 
المپیک صحبت شــود. خودمان هم با رییس 
کنفدراسیون آسیا در حاشیه مسابقات قهرمانی 
آســیا صحبت کردیم و قول داد که در حد چند 
دوچرخه بــه ایران کمک کند و حــاال نمی دانم 
این اتفاق بیفتد یا خیر. درخواســت خود را به 
کنفدراســیون داده و منتظر هستیم. البته اگر 
کنفدراســیون آســیا هم کمک کند، دوچرخه 
جاده می دهد و ما نیاز به دوچرخه پیســت هم 
داریم. آخرین دوچرخه پیست خریداری شده 
برای ســال ۲۰۱۸ اســت که البته از  آن هم تنها 
دوشاخ باقی مانده است.وی افزود: در مسابقات 
قهرمانی جاده آسیا تنها یک دوچرخه برای تایم 
تریل تیمی از فدراسیون بردیم و بقیه دوچرخه ها 
برای خود رکابزنان بــود. آن دوچرخه ها هم به 
روز نبود و برای ســال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بود. با این 
وضعیت ارز فقط کمیته ملــی المپیک و وزارت 
ورزش باید در مورد تهیــه تجهیزات به ما کمک 
کنند. رشــته ما نیز تجهیزات محور است و اگر 

مدال  می خواهند، باید کمک کنند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

نوراللهی و قائدی به 
زیارت خانه خدا رفتند

دو بازیکــن ایرانی االهلــی امارات، 
راهی مکه شــدند تا فریضه زیارت 
خانه خدا را به جای آورند.وراللهی و 
قائدی به زیــارت خانه خدا رفتنددو 
بازیکن ایرانی االهلی امارات، راهی 
مکه شدند تا فریضه زیارت خانه خدا 

را به جای آورند.

زنان هوادار ملوان، پرشورتر از نساج ها
سیزده گل تقدیم به چند هزار زن انزلی چی که برای تشویق تیم زنان ملوان به ورزشگاه سیروس قایقران آمده بودند.پرگل ترین بازی هفته پانزدهم لیگ فوتبال 
زنان سه شنبه شب در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برگزار شد؛ مسابقه ای که رکن اصلی آن، بازگشت تماشاگران پرشور انزلی چی به ورزشگاه بود و زنان حامی 
تیم فوتبال ملوان حمایت فوق العاده ای را از خود نشان دادند.بعد از صدور مجوز حضور ۳۰ درصدی تماشاگران، تیم فوتبال زنان ملوان بندرانزلی بعد از حدود ۲ 
سال دوری از تماشاگران خود در مقابل دیدگان هوادارانش به میدان رفت و شاگردان جهانچی بردی پرگل را به نام خود ثبت کردند. در این مسابقه  تیم فوتبال 
زنان ملوان توانست با نتیجه  عجیب و باورنکردنی ۱۳-۲ از سد ملی پوشان شهرکرد بگذرد تا در شب بازگشت تماشاگران، بردی تاریخی نیز به نام زنان ملوان به 
ثبت برسد.بعد از اتمام مسابقه، بازیکنان تیم فوتبال ملوان بندرانزلی به سوی سکوهای ورزشگاه قایقران رفتند و شادی خود را بعد از پیروزی پرگل مقابل حریف 
شهرکردی با هواداران شان تقسیم کردند.مریم ایراندوست، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان که خود زمانی برای تیم ملوان بازی می کرد و سکاندار این تیم هم بوده، 
یکی از تماشاگران ویژه  مسابقه ملوان مقابل ملی پوشان شهرکرد بود که در ورزشگاه سیروس قایقران حضور یافت و از نزدیک نظاره گر نمایش تیم سابق خود بود.

زنان  رییس  نایب  مون  پیرا موضوع  ترین  مهم 
فدراسیون فوتبال ورود مراجع قضایی به ماجرای 
فعالیت او و همسرش در زمینه رمز ارز دیجیتال است 
که مطابق با اخبار منتشر شده بارها منجر به بازداشت 
آنها شده است. به تازگی هم خبری در مورد بازداشت 

مجدد موسوی رسانه ای شد

سرمربی تیم ملی کشــتی زنان در مورد تغییر رشته 
برخی از کشــتی گیران گفت: ما روی یــک نفر کار 
می کنیم و مقام خوب می آورد اما وقتی رشته خود را 

تغییر می دهد، خیلی به ما ضربه وارد می شود.
تیم ملی کشــتی آلیش زنان اواخر اردیبهشــت ماه 
مســابقات قهرمانی آســیا را در پیش دارد و در حال 
حاضر نیز اردوهای آماده ســازی خــود را آغاز کرده 
است. ملی پوشان اردوی اول را پشت سر گذاشتند و تا 
زمان اعزام به قرقیزستان چند اردوی دیگر هم دارند؛ 
اما چالش اصلی ســرمربی تیم ملی تغییر رشته دو 
نفر از ورزشکارانی است که پیش از این در مسابقات 
بین المللی برای کشــتی ایران مدال طال کسب کرده  
بودند.  آنا براتی، سرمربی تیم ملی کشتی آلیش زنان 
در مورد مسابقات قهرمانی آسیا و تغییر رشته برخی 
از ورزشــکاران گفت: کار ســختی داریم چون رقبای 

آسیایی کشتی از جهانی قوی تر هستند. با این حال 
سعی می کنیم بهترین رنگ مدال را بگیریم؛ اما خیلی 
سخت است چون در برخی از اوزان افراد تغییر کرده اند 
و مجبور شده ایم از صفر شروع کنیم. ما روی یک نفر 
کار می کنیم و مقام خوب می آورد اما وقتی رشــته 
خود را تغییر می دهد، خیلی به ما ضربه وارد می شود.

وی در مورد رقبای اصلی ایران در قهرمانی آسیا گفت: 
اصلی ترین حریف ما قرقیزستان است که میزبانی را 
هم برعهده دارد. ازبکستان و قزاقستان هم دیگر رقبای 
ما هستند. نمی دانم ترکمنستان هم تیم می فرستد یا 
نه اما به طور کلی قرقیزستان، ازبکستان،   قزاقستان 
و ترکمنستان همیشه رقبای اصلی ما بوده اند.براتی 
در مورد وضعیــت اردوی تیم ملی بیــان کرد: اردوی 
خوبی داشــتیم. ابتدا یک انتخابی برگــزار کردیم و 
توانستیم نفرات اول، دوم و برخی از نفرات سوم  را در 

اردو حفظ کنیم تا محک شان بزنیم. از آنجایی که یک 
مربی بدنساز هم به تیم اضافه شده است، شرایط بهتر 
پیش می رود و به تدریج نقاط ضعف و قوت بدنسازی 
دختران را هم متوجه می شــویم. دو اردوی دیگر تا 
مســابقات پیش رو داریم و فکر می کنم اگر همین 
گونه پیش برویم بهترین نتیجه را بگیریم. وی افزود: 
در حال حاضر ۱۴ نفر در اردو حضور دارند که در نهایت 
۶ نفر در ۶ وزن به مسابقات اعزام می شوند. البته آقای 
دبیر گفته که در یک یا دو وزن می توانیم دو نفر را اعزام 

کنیم که این به نظر کادر فنی بستگی دارد.

چالش کشتی زنان در راه قهرمانی آسیا؛ دخترانی که رفتند!
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مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان:

مترو در روزهای جمعه فعال می شود
مدیرعامل شــرکت متروی منطقه اصفهان گفت: از جمعه این هفته خط یک متروی اصفهان به صورت 
آزمایشی سرویس دهی به شهروندان را انجام خواهد داد.احمدرضا طحانیان اظهار کرد: با توجه به تاکید 
شهردار و اعضای شورای اسالمی شــهر اصفهان در خصوص فعالیت مترو در ایام تعطیل، شرکت متروی 
اصفهان تالش کرد با انجام سازماندهی الزم روز های تعطیل نیز سرویس دهی به مسافران را انجام دهد.در 
گام نخست روز جمعه این هفته مترو مسافرگیری و تخلیه مسافران در هفت ایستگاه پرتردد انجام می شود 
که این ایستگاه ها شامل قدس، شهید علیخانی، کاوه، شهید باهنر، امام حسین )ع(، سی وسه پل و دفاع 

مقدس است.به گفته وی، استفاده از ماسک و رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مترو اجباری است.
 

آغاز سم پاشی درختان اصفهان 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان، مسیرهای سم پاشی درختان در نقاط 
مختلف این کالن شهر را تشریح کرد.مجید عرفان منش در خصوص مسیرهای سم پاشی درختان شهر  
اظهار کرد: مسیر سم پاشی در منطقه سه خیابان ولی عصر )عج(، در منطقه چهار فرعی های خیابان 
مفتح و تکمیل فرعی های جانبازان و فجر، در منطقه پنج کندرو میرزاکوچک خان، خیابان شریعتی 
غربی و شــرقی و تکمیل خیابان های چهارباغ باال، آزادی و کاویان، ادامه بلوار ارتش و ســهروردی و 
سپاهان شهر انجام می شود.وی ادامه داد: سم پاشی در منطقه شش شهرداری در پارک آبشار دوم و 
سوم، در منطقه هفت خیابان ابوریحان و جنگل های خورزوق، در منطقه هشت خیابان شکوفه، خیابان 
نیروی هوایی، پرتمان، تامه و اصفهان ویال، در منطقه ۹ خیابان وحید خیابان ســرداران و فرعی های 
مادی قمیش حدفاصل زیتون تا گل نثار در دستور کار است.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: بزرگراه شهید اردستانی، بزرگراه شهید صیاد شیرازی از تمدن به 
سمت محله اطشاران، باغ بانوان طلوع و تاکسیرانی و خیابان هفت تیر و مجموعه ۲۰۰۰ در منطقه ۱۰، 
خیابان های امام حسین )ع(، جهادگران و ادامه باند کندروی امام خمینی و خیابان و پارک امین آباد 
همچنین خیابان نگارستان جنوبی و محمدباقر صدر شرقی در منطقه ۱۲ و بلوار ارغوانیه در منطقه ۱۵ 
امشب سم پاشی می شود.وی در خصوص مسیرهای سم پاشی شامگاه شنبه )سوم اردیبهشت ماه(، 
اضافه کرد: خیابان شریف واقفی در منطقه سه، فرعی های خیابان های مبارزان و هشت بهشت در منطقه 
چهار، سپاهان شهر در منطقه پنج، تکمیل خیابان ایثارگران و آئینه خانه در منطقه شش، پارک میخک 
سوزنچی و مهندسی، جنگل های خورزوق در منطقه هفت در این تاریخ سم پاشی می شود.عرفان منش 
با اشاره به سم پاشی شبانه سوم اردیبهشت ماه تصریح کرد: در منطقه هشت پارک نوش و گلستان، 
نارون، اردیبهشت و فرهنگ، کوچه ۷۵ امام خمینی، در منطقه ۹ فرعی های خیابان نبوی منش، تکمیل 
خیابان آتشگاه، مادی رهنان و کارالدان انجام شده و سم پاشی بزرگراه فرودگاه در منطقه ۱۰، پارک امام 
رضا )ع( در منطقه ۱۱، پارک استقالل و میدان ها، بلوار محمودآباد خیابان و پارک محمودآباد در منطقه 

۱۲ و شهرک اریسون و فرعی ها و فرعی های شهدای ستار در منطقه ۱۵ انجام خواهد شد.
 

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف استان:

100 امامزاده برای شب های قدر در نظر گرفته شده است
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف استان اصفهان گفت: امسال ۴۹ بقعه و بیش از ۱۰۰ امامزاده 
در سراسر استان برای شب های قدر برنامه ویژه دارند.ولی ا...روان  اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال 
حاضر اکثر مردم استان اصفهان سه دوز واکسن را دریافت کرده اند برنامه های شب های قدر هم در 
فضای باز و هم در فضای مسقف برگزار می شود.وی افزود: تمامی برنامه ها در امامزاده و بقعه ها با 
رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی انجام می شود. به گفته روان، قرار است در شب های قدر امامزاده 
آقا علی عباس)ع( واقع در بادرود اســتان اصفهان توسط رسانه ها پوشــش داده شود و مداح های 

برجسته و کشوری در این امامزاده حضور پیدا کنند.

رییس کمیسیون هوشمند ســازی و حمل ونقل شورای شهر اصفهان با 
بیان اینکه زیرســاخت های حمل ونقل در اصفهان معیوب است، گفت: 
راهکار بلندمدت حل مشکل ترافیکی اصفهان تکمیل خطوط مترو است.

محمدرضا فالح با اشاره به ترافیک این روزهای شهر اصفهان، اظهار کرد: 
حمل ونقل عمومی شهر اصفهان مشــکالت زیربنایی دارد، به طوری که 
هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس باید در سطح شهر فعالیت کنند، اما به دلیل 
خرابی و فرســودگی ناوگان، هم اکنون حدود ۶۰۰ اتوبوس متوقف شده 
و ۶۰۰ اتوبوس فعالیت می کنند که این موضوع باعث می شــود ناوگان 
اتوبوسرانی سرویس دهی کاملی نداشته باشــند.وی با اشاره به اینکه 
گران بودن اتوبوس و قطعات آن از توان شــهرداری اصفهان و شــرکت 
واحد اتوبوسرانی خارج است، گفت: نه فقط شــهرداری اصفهان، بلکه 
همه شهرداری ها این مشــکل را دارند و نمی توانند ناوگان اتوبوسرانی را 
به روز کنند.رییس کمیسیون هوشمند سازی و حمل ونقل شورای شهر 
اصفهان با اشــاره به بازگشــایی مدارس از ۱۴ فروردین ماه، گفت: برای 
بســیاری از خانواده ها مقرون به صرفه نیست که برای یکی دو ماه باقی 
مانده از سال تحصیلی سرویس بگیرند و خودشان فرزندان شان را به 

مدارس و دانشگاه می برند. این موضوع باعث شده تعداد ماشین های 
شخصی به ویژه در ساعات اولیه صبح زیاد شود و گره ترافیکی شدیدی 
در سطح شــهر به وجود آورد. بنابراین با تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، 
بخشی از مشکل حل و وضعیت ترافیکی شهر بهتر می شود.وی با بیان 
اینکه از مهرماه آینده سرویس های مدارس فعال می شود، تصریح کرد: 
هر سرویس ۴ تا ۵ دانش آموز را جابه جا می کند، درحالی که االن توسط 
خودروهای شخصی جابه جا می شوند، بنابراین بخش مهمی از مشکل 
ترافیک با فعالیت سرویس های مدارس حل می شود.فالح همچنین 
بر تقویت ناوگان اتوبوسرانی اصفهان تاکید کرد و افزود: خریداری ۱۷۳ 
دستگاه اتوبوس مصوب شده که امسال به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان 
اضافه شود، از سوی دیگر نوســازی و بهسازی اتوبوس های فرسوده در 
دستور کار است و اعتباری برای آن در نظر گرفته شده تا به ناوگان اضافه 
شوند. وی همچنین به سرویس دهی متروی اصفهان اشاره و تصریح 
کرد: در کنار فعالیت خط یک متروی اصفهان، عملیات عمرانی خط دو نیز 
با جدیدت در حال اجراست، البته چند سال طول می کشد تا خط دوم به 
اتمام برسد و مکمل خط یک شود و بعد از آن هم خط سوم مترو را شروع 

می کنیم.این عضو شورای شــهر اصفهان با بیان اینکه زیرساخت های 
حمل ونقل در اصفهان معیوب اســت، تاکید کرد: باید به دنبال نوسازی 
و تقویت ناوگان همگانی باشیم، چراکه جمعیت اصفهان رو به افزایش 
است و برخی خیابان های اصفهان دیگر جوابگوی تردد خودروها نیست، 
بنابراین پیشنهاد ما به شهرداری این بود که مطالعاتی انجام دهد و برخی 
خیابان ها یک طرفه شــود. اگر برخی خیابان ها یک طرفه شود، بخشی 
از مشــکل ترافیک اصفهان حل خواهد شــد.وی، راهکار بلندمدت حل 
مشکل ترافیکی اصفهان را تکمیل خطوط مترو دانست و گفت: خط یک 
مترو فقط سرویس دهی شمال به جنوب دارد و همه بخش های شهر 
دسترسی به مترو ندارند، درحالی که اگر مترو در دسترس بود شهروندان 
می توانســتند از حمل ونقل پاک و سریع اســتفاده کنند. بنابراین اگر 
به صورت بلندمدت بخواهیم معضل ترافیکــی اصفهان را حل کنیم باید 
خطوط مترو تکمیل شود.رییس کمیسیون هوشمند سازی و حمل ونقل 
شورای شهر اصفهان با اشاره به هزینه های سرسام آوری احداث مترو، 
گفت: اخیرا قراردادی منعقد شده که ظرف ســه تا چهار سال خط دوم 
متروی اصفهان به اتمام برســد که اتفاق بزرگی در حمل ونقل اصفهان 
خواهد بود. پیش بینی می کردیم تکمیل خط دوم مترو نزدیک به هشت 
ســال طول بکشــد، اما با ورود بخش خصوصی زودتر به اتمام خواهد 
رسید. اگر خط دو به اتمام برسد و خط سوم شــروع شود، در درازمدت 
معضل ترافیکی حل می شود.وی ادامه داد: در کنار مترو، توجه به ناوگان 
حمل ونقل مثل اتوبوس و تاکسی نیز در دستور کار است که تا زمان تکمیل 

خطوط مترو تا حدودی ترافیک شهری ساماندهی شود.
این عضو شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه مطالعات تراموا قبال انجام 
شده اما هنوز شــروع نشده اســت، گفت: تراموا خودش مقوله جدایی 
اســت و هزینه های جدایی می طلبد، البته هم و غم ما روی مترو است 
و اگر مترو به ســامان برســد به موازات آن به تراموا هم ورود می کنیم.

این عضو شورای شــهر اصفهان همچنین با انتقاد از معاونت حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری اصفهان، گفت: یکی از اقدامات اشتباهی که در دوره 
پنجم صورت گرفت و بیشتر خیابان ها با احداث مسیر دوچرخه کم عرض 
و معضلی برای شهروندان ایجاد شــد که به ترافیک دامن می زند. خط 
دوچرخه باید با خط  کشی مشخص شود نه اینکه خیابان کم عرض شود، 
به همین دلیل از معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری خواسته ایم 
به طورجدی مطالعه ای داشته باشــند و نسبت به جمع آوری مسیرهای 
دوچرخه به ویژه در خیابان هایی که ترافیک دارد، اقدام کنند.وی با بیان 
اینکه معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تاکنون در مورد مسیرهای 
دوچرخــه در اصفهان کوتاهی کــرده، گفت: تاکید داریم این مســیرها 
جمع آوری و با یک خط  کشی ساده، دوچرخه سوار به مسیر هدایت شود.

اخبار

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری اصفهان:

حرکت ساماندهی مشاغل دراصفهان کند است
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهرداری اصفهان گفت: حرکت ساماندهی 
مشاغل شهری در اصفهان به دلیل ایرادات سازمان صمت و محیط زیست کند است.امیرحسین ماه آور پور 
در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه نقشه راه ساماندهی و شبکه توزیع مشاغل شهری در اصفهان 
تدوین شده است، اظهار داشت: با این امر می توان عملکرد خود را ارزیابی کرد.وی با بیان اینکه اصفهان 
در مرکز کشور است و پتانسیل های زیادی برای سازمان میادین در زمینه ساماندهی و توزیع دارد، افزود: 
سعی ما دستیابی به شهری برخوردار از محیط های مطلوب و منطبق با شهر اسالمی است و برای تحقق این 
امر از همه ظرفیت های موجود از جمله شرکت های دانش بنیان استفاده خواهیم کرد.مدیرعامل سازمان 
میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهرداری اصفهان با بیان اینکه حمایت از مصرف کننده، تولید 
کننده و حذف واسطه ها از اولویت برنامه های این سازمان است، تصریح کرد: کاهش ترافیک، ازدحام و 
تسهیل دسترسی شهروندان، ارتقای استانداردهای توزیع و عرضه، توزیع عادالنه خدمات در شهر، کمک 
به تنظیم بازار و … برای رسیدن به اهداف در دستور کار است.وی با بیان اینکه چالش های سازمان میادین 
میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهرداری اصفهان احصا شده است، گفت: در این زمینه توزیع خرد و 

عمده میوه و تره بار، استفاده از سیستم نوین توزیع کاال و. .. از جمله این چالش هاست.

اصفهان می تواند بارانداز کاالی کشور باشد
ماه آور پور با اشاره به اینکه اصفهان در مرکز کشور است و می تواند به عنوان بارانداز کاال معرفی شود، 
گفت: با این امر می توان در دسترسی به کاالها تسهیل گری جدی را ایجاد کرد.وی در خصوص پروژه 
بازار گل و گیاه اصفهان تحت عنوان بازار بین المللی ارغوان اظهار داشت: این پروژه در ابتدا ۱۲.۵ هکتار 
بوده و سال گذشته هفت هکتار به این پروژه اضافه شــد که فاز اول این مجموعه گل و گیاه، فاز دوم 
پرندگان و ماهیان زینتی و فاز سوم استراحتگاه شهروندان باشد، چنانچه این طرح اجرایی شود شبکه 
توزیع قوی را خواهیم داشت.مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهرداری 
اصفهان گفت: طرح مطالعاتی این پروژه انجام شد، برای بهره برداری این پروژه حداقل ۶۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد که برای تامین بودجه برای بخش خصوصی نیز پیشنهاداتی را ارائه داده ایم.ماه 
آور پور گفت: تاکنون به سرمایه گذاری خارجی برای این پروژه فکر نکرده ایم و این امر را در دستور کار 

قرار می دهیم، کل بودجه عمرانی امسال برای این پروژه ۱۰۰ میلیارد تومان است.

تاالر ماهی در میدان میوه و تره بار اصفهان راه اندازی می شود
وی با اشاره به راه اندازی تاالر ماهی در اصفهان ابراز داشت: بیشتر ماهی جنوب به اصفهان می آید، سورت 
می شود و بخشی از آن دوباره به جنوب بر می گردد، بخشی از میگوها از اصفهان نیز بسته بندی و به تایلند 
صادر می شود.مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهرداری اصفهان گفت: 
تاالر میوه نیز در میدان میوه و تره بار در دست بهره برداری است که این تاالر بارانداز مقصد ماهی های جنوب 
است.وی افزود: در گذشــته غرفه های ماهی اســتاندارد نبوده و با راه اندازی این تاالر بارانداز استاندارد 
راه اندازی می شود.ماه آور پور با بیان اینکه دو فروشــگاه کوثر در اصفهان نیاز به تکمیل شدن دارد و دو 
فروشگاه نیز باید راه اندازی شود، اضافه کرد: فروشگاه های شــماره یک و ۱۱ را امسال تکمیل خواهیم 
کرد و فروشگاه شهرک شهید کشوری و کوثر دو نیز بهره برداری خواهد شد.وی با بیان اینکه سعی داریم 
شهروندان به صورت هوشمند فعالیت های ما را در فروشــگاه های کوثر رصد کنند و شکایات، انتقادات 
و پیشــنهادات خود را ارائه دهند، گفت: این امر در قالب راه اندازی سامانه هوشمند محقق خواهد شد، 
راه اندازی کوثرمارکت را نیز در دستور کار داریم که امکان خرید اینترنتی کاال در این بازارها را فراهم کرده ایم.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهرداری اصفهان در خصوص ساماندهی 
مشاغل شهری در اصفهان نیز ابراز داشــت: باید توجه داشــت در این زمینه تصمیم گیری و سیاست 
گذاری فراتر از شهرداری است و اگر دست شهرداری بود این امر محقق شده بود.وی با بیان اینکه همواره 
ساماندهی مشاغل در اصفهان حرکت کندی دارد، گفت: دلیل این امر نیز پاسکاری بین سازمان صمت 

و محیط زیست است.

سوژه روزگزارش

اجرای برنامه نقاره زنی هر 
شب در نمایشگاه اصفهان

مدیر نمایندگی آســتان قدس رضوی در استان 
اصفهان گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام 
شــده، برنامه نقاره زنی هر شــب در نمایشگاه 

اصفهان اجرا می شود.
هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت طی روز های 
پنجم تا دهم اردیبهشــت ۱۴۰۱ برپا می شــود و 
دستگاه های اجرایی بسیاری شرایطی را فراهم 
می کنند تا مــردم اصفهان در بهتریــن ماه خدا، 
بیشترین میزان بهره مندی را از ویژه برنامه های 
قرآنی و مذهبی ماه مبارک رمضان دریافت کنند.

از جمله برنامه هــای ویژه ای که بــرای روز های 
برپایی هفدهمین نمایشــگاه قــرآن و عترت 
پیش بینی شده، اجرای برنامه های سفره خوانی 
و نقاره زنی است که از ســوی نمایندگی آستان 

قدس رضوی در استان اصفهان اجرا می شود.
مصطفــی حجه فــروش گفــت: بــر اســاس 
برنامه ریزی های انجام شده، برنامه نقاره زنی هر 
شب در نمایشگاه اصفهان اجرا می شود؛ همچنین 
پیش بینی شده که برنامه سفره خوانی نیز در زمان 

برگزاری این نمایشگاه اجرا شود.
وی  به دیگر برنامه های پیش بینی شــده برای 
اجرا در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان پرداخت 
وگفت: در این نمایشــگاه همچنین ضریح حرم 
امام رضا )ع( شبیه سازی می شود تا حال و هوای 
این آستان مقدس برای مردم اصفهان بیش از 

پیش زنده شود.
حجه فروش بــه حضور کانون هــای تخصصی 
آستان قدس رضوی در نمایشگاه قرآن و عترت 
اشاره کرد و گفت: کانون های تخصصی سالمت، 
آموزش حوزه هــای فرهنگی، قرآنــی، بانوان، 
ســبک زندگی، هنری، کتاب و کتابخوانی، شعر 
و ادب، ایثار و شــهادت، خیران و نذرکنندگان و 
مشاوره در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان حضور 
خواهند داشــت تا مخاطبان این نمایشگاه را در 

حوزه های مورد عالقه راهنمایی و هدایت کنند.
بر اســاس این گزارش، عالقه مندان به بازدید از 
هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت می توانند از 
ساعت ۱۶ تا ۲۲ روز های پنجم تا دهم اردیبهشت 
به محــل برپایــی نمایشــگاه های بین المللی 
استان واقع در کمربندی شرق، روبروی منطقه 

روشن دشت مراجعه کنند.

شورای راهبردی 
مناطق شهرداری

اولین جلسه شورای راهبردی 
 مناطق شــهرداری در ســال

 ۱۴۰۱ برگزار شد.

وز عکس ر

  انتقاد رییس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر از وضعیت زیرساخت های حمل ونقل و احداث مسیرهای دوچرخه سواری در اصفهان:

اشتباه پشت اشتباه!

نمایش »گرگ«، که اقتباســی از یک داســتان 
عامیانه با رویکرد روان شناسی و جامعه شناسی 
کودک و در فضای یک نقاشــی اســت، ۱۰ تا ۲۵ 
اردیبهشــت ماه در هنرسرای خورشــید به روی 

صحنه می رود.  
مجید کیمیایی پور، کارگردان نمایش گرگ درباره 
داستان این تئاتر می گوید:  »گرگ« نوشته محمد 
حسین ناصربخت از اساتید دانشگاه و عضو هیئت 
علمی دانشگاه تهران است. این نمایش براساس 
داستان عامیانه »شنگول و منگول و حبه انگور« 
و توسط نویسنده اقتباس شــده، اما نوع نگاهی 
که او به اصل قصه داشــته، نگاه بسیار متفاوت و 
تیزبینانه، همراه با روان شناسی و جامعه شناسی 
کودک بوده و نویسنده با شــناختی که از دنیای 
کودک داشــته به نگارش این نمایش نامه اقدام 
کرده است.وی ادامه می دهد: این متن با توجه 
به عالقه مندی من به قصه هــا، ادبیات عامیانه و 

همچنین فرهنگ عامه انتخاب شد.

کیمیایی پور با اشاره به اینکه نمایش گرگ حاصل 
شش ماه تمرین و شیوه  اجرایی متفاوتی است، 
می افزاید: شــیوه کار به این صورت اســت که ما 
ابتدای تمرینات، متن را بــه بازیگران می دهیم 
و بازیگــران نمی دانند که چه اتفاقی قرار اســت 
بیفتد و به شیوه البراتواری )آزمایشگاهی( کار و 
بازیگران را به متنی که قرار است اجرا کنند، نزدیک 
می کنیم و بعد از یک ماه متن در اختیار آنها قرار 
می گیرد. به این دلیل عنوان گرگ را برای تئاتر در 
نظر گرفتیم که تداعی کننده یک نقاشــی است. 
به جای عنوان کارگردان هــم از نقاش و به جای 
اسم نویسنده از رنگریز استفاده کردیم و نام دیگر 
عوامل هم به همین ترتیب انتخاب شد. طراحی 
صحنه نیز با چوب هایی شــکل گرفته است که به 
وسیله آن نقاشــی های کودکانه انجام می شود 
و کــودک و خانواده به تماشــای تئاتری می آیند 
که در یک فضای نقاشی شــده با چوب است و 
نقاشی های کودکان را با چوب تداعی می کند. با 
توجه به شرایط کرونایی این سه سال و وضعیتی 
که خانواده ها را در این مدت به چالش کشاند من 
تصمیم گرفتم دســت به تولید نمایشــی بزنم تا 
کودکان همراه خانواده خود، یک ساعتی به تماشا 

بنشینند و لذت ببرند.
این کارگردان با توضیح اینکه سالن های تئاتر در 
اصفهان، استاندارد نیست و ما یک سالن تفکیک 
شده و تعریف شده برای نمایش کودک نداریم، 

خاطرنشــان می کند: اگر من به عنــوان یک پدر 
بخواهم فرزندم را به تماشای یک نمایش ببرم، 
نمی دانم کجا به صورت ثابت تئاتــر کودک اجرا 
می شود. هیچ کدام از ســالن های تئاتر اصفهان 
استاندارد نیست و مشکلی که بسیاری از دوستان 
تئاتــری با آن درگیر هســتند، بحــث پالتو برای 
تمرین هاست. معموال برخی پالتوهای خصوصی 
را در نظر گرفته  و تا حدودی تجهیز می شود که به 
هیچ عنوان استاندارد و آگوستیک نیست و امکان 
تمرین در پالتوهایی که به صورت خصوصی آماده 
شده هم وجود ندارد. از طرفی پالتوهای دیگر هم 
جوابگوی این سبک کارها و تعداد گروه هایی که 

فعالیت می کنند، نیست.
کیمیایی پور تصریــح می کند: ما بــه پالتوهای 
بیشتری برای تمرین نیاز داریم و اینکه سالن های 
موجــود، تعریف و تفکیک شــود و بــرای تئاتر 
حرفه ای کودک، ســالن های خاص مشــخص 
باشد. گاهی می بینیم که در سالن حرفه ای، کاری 
آماتوری و بعــد از مدتی کاری حرفــه ای اجرا و 
سپس کاری از گونه های دیگر نمایش داده شده 
که در نهایت این مســئله باعث تماشاگر گریزی 

می شود.
 به عنوان آخرین جمله تاکیــد می کنم که حیات 
تئاتر اصفهان به حیات تئاتر کودک وابسته است 
و اگر تئاتر کودک در اصفهان نداشته باشیم، آینده 

روشنی در انتظار تئاتر اصفهان نخواهد بود.

حیات تئاتر اصفهان در خطر است

عکس: ایمنا
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سفر همسر، دختر و داماد محمدباقر قالیباف برای خرید سیسمونی نوزاد به ترکیه با واکنش های گسترده ای مواجه شده است.در 
همین حال پسر قالیباف انجام این سفر را تایید کرد اما آن را خطای نابخشودنی خواهر و داماد توصیف کرد.در پی انتشار چند عکس   
از یک خانواده که از استانبول به همراه حجم باالی بار وارد »فرودگاه امام خمینی« تهران شده بودند، مشخص شد آنها زهرا مشیر و 
مریم قالیباف همسر و دختر محمدباقر قالیباف و امیررضا بحیرایی داماد او هستند که برای خرید سیسمونی به ترکیه سفر کرده 
بودند.این سفر در حالی صورت گرفته است که قالیباف در جریان مناظره انتخاباتی سال ۹6 به شدت از واردات سیسمونی و لباس 
بچه از خارج از کشور انتقاد کرده بود.انتشار عکس های سفر همســر، دختر و داماد قالیباف برای خرید سیسمونی نوزاد به ترکیه 
واکنش هایی نیز در پی داشته است که اغلب خواهان عذرخواهی او شــده اند.عباس عبدی؛ فعال سیاسی در توئیتر خود نوشت: 
»این خبر آن قدر مهم و ویرانگر است که وی باید از همه مناصب خود استعفا دهد. حیف که اطمینان دارم نفر جایگزین او، نامناسب تر 
خواهد بود.« عبدی در ادامه افزود: پس پیشنهاد استعفا نمی دهم. فقط نمی دانم )قالیباف( از این پس چگونه در دوربین نگاه کرده 
و علیه 4 درصدی ها حرف می زند چون این خرید خاص طبقه یک در ده هزاری هاست.وحید اشتری، فعال رسانه ای اصول گرا هم 
نوشت: »نمی شود آن باال نشست و برای مردم از تولد ملی و اشتغال و ممنوعیت ورود لوازم خانگی و خودروی ملی سخنرانی کرد 
و خانواده را برای خرید سیسمونی بدرقه ترکیه کرد.« رحمت ا... بیگدلی، فعال سیاسی و مدرس دانشگاه، نیز در صفحه توئیتر خود 
خواستار استعفای قالیباف شد و نوشت: »فقط استعفای قالیباف این مسئله را پاک می کند.«کامبیز مهدی زاده، داماد روحانی 
هم نوشت: »آقای قالیباف! با چند درصد می شود به ترکیه سفر کرد و سیسمونی خرید ٩6 درصد یا 4 درصد.«فرزند شهید صیاد 
شیرازی نیز به ماجرای سفر خانواده قالیباف به ترکیه با هشتگ خطای نابخشودنی واکنش نشان داد.حمید رسایی، نماینده سابق 
مجلس هم با گالیه از سفر خانوادگی رییس مجلس نوشت همان طور که خطای فرزند را به پای پدر نمی نویسند، عذرخواهی فرزند 
را هم به حساب پدر نمی گذارند.در همین حال مشاور قالیباف از رییس مجلس در ماجرای سفر خانوادگی دخترش به ترکیه دفاع 
کرد. احدیان، مشاور رییس مجلس نوشت: عجب جشنی گرفتند مخالفان دکتر قالیباف. بزرگنمایی که در تخصص شماست اما 

مهم نیست که موضوع کوچک باشد یا بزرگ، خطای فرزند را به پای پدر نمی نویسند. 

حسین المعی)فعال رسانه( 
در اینســتاگرام نوشــته که 
ابوالفضل کاهانی اینستاگرام 
را تــرک کــرده، کاهانی در 
روزهــای اخیــر متهــم به 
مسائلی شــده که مرتبط به 

جنبش »می تو« است.

همزمان با بازتاب گســترده سه انفجار 
خونین در کابــل که با موجــی از تاثر و 
تاســف در جهان همراه شــده، روزنامه 
جوان در صفحه نخست تصویری منتشر 
کرده که خیلی با عادت های رســانه ای 

منطبق نیست.
در همین رابطه یک روزنامه نگار و فعال 
رسانه ای در توئیتر خود با گالیه از انتشار 
تصویر جسد کودک افغان در صفحه اول 
روزنامه جوان نوشت: این چه وضعیت 
زشــتیه که بعضی روزنامه ها به راحتی 
عکس جسد رو منتشر می کنند تا فاجعه 
رو فجیع تر نشون بدن و تحریک کنند؟ 
معاونت مطبوعاتی ارشــاد هم سکوت 
می کنه! اگه این کار خوبه اصال چرا رکنا 
توقیف شــد؟ اگر کار اشتباه در راستای 

اهداف آقایون باشه اشکالی نداره؟!

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، گفت: افزایش قیمت 
اینترنت در این مقطع به صالح نیست و نباید برای اینترنت قیمت هایی درنظر 
گرفته شود که هزینه سبد خانوار را افزایش دهد.علی بابایی کارنامی با اشاره به 
افزایش قیمت اینترنت و کاهش کیفیت آن، با بیان اینکه مجلس در بررســی 
الیحه بودجه 1401 خط قرمزی را برای دولت تعیین کرد، اظهار کرد: در تمام اقالم 
و شــاخص های کاال و خدماتی که دولت باید ارائه دهد خط قرمز ما عدم ایجاد 
تورم و افزایش قیمت است و منطق حاکم بر ارائه خدمات و قیمت کاال باید به نفع 
مصرف کننده باشد.نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با بیان اینکه 
مردم به ویژه در ایام کرونا از ظرفیت اینترنت برای توســعه کسب و کارهای خود 
استفاده کردند و دانش آموزان و دانشجویان نیز از این فضا برای افزایش ظرفیت 
های علمی استفاده می کنند، اظهار کرد: مجلس قطعا با افزایش قیمت اینترنت 
مخالف است و افزایش قیمت اینترنت در این مقطع به صالح نیست.نماینده مردم 
ساری در مجلس شورای اســالمی، تصریح کرد: بنده اگر در جایگاه دولت بودم 
حتی اینترنت را رایگان در اختیار این اقشار قرار می دادم، نباید برای اینترنت قیمت 
هایی درنظر گرفته شود که هزینه سبد خانوار را افزایش دهد، به ویژه برای اقشار 
آسیب پذیر جامعه که خیلی برای ما مهم هســتند. ما افزایش قیمت ها به این 
سبک را قبول نداریم.بابایی کارنامی در پایان با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت 
اینترنت تصریح کرد: توسعه زیرساخت های مخابراتی و سازوکارهای مرتبط با 
اینترنت بسیار حائز اهمیت است چراکه کیفیت موجود قابل قبول نیست. ما در 

استان های شمالی با مشکالت زیادی مواجه هستیم که جای نقد بسیار است.

واکنش ها به سیسمونی خبرساز خانواده قالیباف؛

خاطره 4 درصدی ها! تصمیم جنجالی 
 کارگردان ایرانی
 متهم به تعرض

عکس عجیبی که به 
تازگی در روزنامه ها 

منتشر شد

گالیه متفاوت نماینده مجلس از 
گرانی اینترنت

وز گیشهپست ر
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