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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

»اصفهان « خطر پذیرترین شهر ایران در کام فرونشست؛

زمین ما را می بلعد!

مسیرهای دوچرخه در 
اصفهان دچار اشکال است

مدیرعامل سازمان آتش نشانی:

شهروندان از آسیب  
رساندن به مارها 
خودداری کنند

700زندانی جرائم 
 غیرعمد اصفهان در 
انتظار کمک خیران

81 هزار شغل جدید 
 امسال در اصفهان

 ایجاد می شود

 گشایش نمایشگاه قرآن 
و عترت در اصفهان؛

استشمام عطر 
 کالم وحی 

در شهر

عضو کمیسیون بهداشت مجلس می گوید تعیین 
تعرفه پزشکان متناسب با سطح زندگی مردم نیست؛ 

دردها و درمان های گران
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۶00 بنگاه تولیدی راکد در استان اصفهان 
وجود دارد

نظارت مستمر بر فعالیت تمامی 
مدارس استان اصفهان

غِم »نان«
 نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت استان اصفهان می گوید 

حذف سوبسید آرد نانوایان، باعث گرانی نان می شود؛

عکس خبر

عکس: ایمنا

7

  نساجی یا آلومینیوم؛کدام تیم قهرمان جام حذفی خواهد شد؟
جدال جام نگرفته ها

افتتاح هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان
هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان پنجم اردیبهشت ماه افتتاح شد. این نمایشگاه از 5 تا 

10 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان برپا خواهد بود.

حفظ آب حفظ زندگی است
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نگرانی شدید صهیونیست ها از حمله سایبری در روز قدس
در آستانه روز جهانی قدس، دستگاه های امنیتی رژیم صهیونیستی از ترس وقوع حمالت سایبری 
به حالت آماده باش درآمدند.در همین ارتباط نیز گزارش شــده است که اداره ملی سایبری رژیم 
صهیونیستی )INCD( نسبت به حمالت سایبری احتمالی در آستانه روز قدس هشداری سراسری 

صادر کرده است.
این نهاد صهیونیستی در صفحه فیس بوک خود با صدور برخی توصیه نامه ها برای تقویت حفاظت 
در برابر حمالت سایبری، به ساکنان فلسطین اشغالی توصیه کرده اســت که از باز کردن یا دانلود 
فایل های مشکوک، مرور وب سایت های آســیب دیده یا ارائه اطالعات شخصی مانند رمز عبور و 
اطالعات حســاب خودداری کنند.طبق گزارش اداره ملی ســایبری رژیم صهیونیستی، روز قدس 
معموال زمان اوج توزیع پیام ها و حمالت ضد اسراییلی به وب ســایت های این رژیم در چند سال 
گذشته بوده است.صهیونیست ها پیش تر نیز در دفعات متعدد هدف حمالت سایبری قرار گرفته 
اند و همواره تالش دارند تا این حمالت را کم اهمیت نشــان دهند. کمتر از یک هفته پیش، منابع 
عبری زبان اعالم کردند که پایگاه های خبری و سرورهای رژیم صهیونیستی هدف حمالت گسترده 

سایبری قرار گرفتند. 

پایان وابستگی اروپا به انرژی روسیه، 5 سال زمان می برد
کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا اعالم کرد که وابستگی اروپا به سوخت روسیه تا سال ۲۰۲۷ به صفر 
می رسد.پائولو جنتیلونی، کمیســر اقتصادی اتحادیه اروپا در مصاحبه ای با اشاره به تحریم انرژی 
روسیه، اعالم کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد تا پایان ســال ۲۰۲۲ دوسوم وابستگی خود به نفت و 
گاز روسیه را کاهش دهد و تا پایان سال ۲۰۲۷ وابســتگی اش را به صفر برسد.به گزارش رویترز، 
جنتیلونی همچنین با بیان اینکه اتحادیه اروپا پیش بینی بهاری خود را در ۱۶ می منتشر خواهد کرد، 
عنوان داشت که اتحادیه اروپا تخمین های رشد خود را برای سال ۲۰۲۲ از هدف قبلی ۴ درصد کاهش 
خواهد داد و هنوز خیلی زود است که پیش بینی کرد آیا این کاهش رشد به رکود منجر خواهد شد یا 
خیر.قابل ذکر است که همزمان با حمله روسیه به اوکراین، کشور های مختلف تحریم های سنگینی 
را علیه این کشور اعمال کردند. کشور های اروپایی نیز به رغم نیاز مبرمی که به نفت و انرژی روسیه 

دارند، با فشار آمریکا مجبور به تحریم انرژی روسیه نیز شدند. 

الوروف: 

خطر جنگ هسته ای جدی است
وزیر امور خارجه روسیه در سخنانی با بیان این که مذاکرات صلح با اوکراین ادامه خواهد یافت، تاکید 
کرد همچنان خطر واقعی جنگ جهانی سوم وجود دارد. سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در 
برنامه موسوم به»بازی بزرگ« در شبکه یک تلویزیون روسیه تاکید کرد که تسلیحات ارسالی ناتو به 
کی یف یک جنگ نیابتی است و نیروهای روسیه این انبارهای تسلیحاتی را به عنوان اهداف قانونی و 
مشروع برای خود در نظر خواهند گرفت، همانطور که قبال در اوکراین حمله کرده بودند.الوروف گفت: 
»البته، این تسلیحات هدف قانونی نیروهای روسی در عملیات خود در اوکراین خواهد بود. انبارها، 
از جمله در غرب اوکراین، چندین بار هدف نیروهای ما بوده است.« وی افزود: »چطور ممکن است 
چنین نباشد؟ اگر ناتو در حال جنگ نیابتی علیه روسیه اســت، پس سالح این نیابتی یک هدف 
مشروع است... جنگ، جنگ است. غرب حق روسیه برای حفاظت از مرزهای خود و سرزمین هایی 
را که روس ها در آن مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، نفی می کند. آن ها این را حق خود می دانند که 
امنیت خود را در هر کجا که می خواهند تضمین کنند و در عین حال حق ما برای حفاظت از مرزها و 
سرزمین هایمان که روس ها زندگی می کنند و سال ها مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و از بمباران، 

تحقیر و محدودیت ها رنج می برند را انکار می کنند«.

چرا»بایدن«برایخارجکردننامسپاهاز»FTO«تعللمیکند؟

بر سر  دو راهی

در هفته های اخیر، یکــی از مهم ترین موضوعــات اختالفی باقی مانده 
میان ایران و آمریکا در مذاکرت وین، موضوع حذف نام سپاه از فهرست 
گروه های تروریستی خارجی آمریکا )FTO ( عنوان شد؛ این در حالی 
است که بسیاری از کارشناسان،  مقامات و نمایندگان کنگره آمریکا اعالم 
کرده اند دلیلی بر باقی ماندن نام سپاه در این لیست از سوی دولت بایدن 
نیست چرا که به گفته خودشان به اندازه کافی سپاه ایران تحریم است.در 
۱۹ فروردین ۱۳۹۸ دونالد ترامپ، رییس جمهوری وقت آمریکا در بیانیه ای 
اعالم کرد که سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران را در فهرست گروه های 
تروریستی وزارت امور خارجه این کشور قرار داده است. این اقدام یک سال 
پیش از خروج آمریکا از برجام و در چارچوب سیاست »فشار حداکثری« 
اعمال و اجرا شد.اقدام ترامپ در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست 
FTO در چارچوب حقوق بین الملل تهدید و نقض صلح و امنیت بین الملل 
و نیز نقض کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال متعلق به آن ها، اصول پایه 
حاکمیتی و برابری دولت ها، اصل حاکمیت سرزمینی و اصل عدم توسل 
به زور است.وزارت خزانه داری دولت ترامپ هم چنین، عالوه بر قرار دادن 
نام سپاه در فهرست FTO، در اکتبر سال ۲۰۱۷، )مهرماه ۱۳۹۶( سپاه را 

به دلیل حمایت از تروریسم در شمول فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ قرار داد.
 FTO جدای از ابعاد نظامی و بین المللی قرار داشتن نام سپاه در فهرست
و کاتسا، اقدام دونالد ترامپ به لحاظ سیاسی، مانعی بسیار بزرگ و دشوار 
بر سر راه هر گونه بازگشت احتمالی به برجام در دولت های آینده آمریکا 
بود.شاید بتوان گفت که جدای از تاثیرات بین المللی و حقوقی و اقتصادی 
این تحریم ها و محدودیت هــا، موضوع برجام و تاثیر ایــن اقدامات بر 
ممانعت از دوباره اجرا شدن توافق هسته ای تنها دلیل اعمال این تحریم ها 
از سوی دولت وقت آمریکا بوده است.با توجه به حضور و مشارکت سپاه 
 FTO در فعالیت های اقتصادی و زیربنایی کشــور قرار دادن نام سپاه در
ضربه محکمی به منافع اقتصادی ایران ناشی از اجرای احتمالی برجام 
وارد می کند. به عالوه با این تحریم  و محدودیت هایی از این دست در عمل 
کشورها و شرکت های خارجی که تعاملی کوچک با آمریکا داشته باشند 
فرصت حضور در بازار ایران را پیدا نمی کنند. این درحالی است که اساسا 
وجود چنین قوانین و دستورالعمل های سرسختانه کمتر شرکتی ریسک 
حضور در ایران و ســرمایه گذاری را خواهد داشت. در صورت باقی ماندن 
نام سپاه در FTO، معامله با شرکت های وابسته به سپاه صرفا جنبه نقض 
تحریم های آمریکا را نخواهد داشــت، بلکه افراد و شرکت های خاطی با 
خطر جدی حمایت از تروریسم روبه رو هستند که می تواند به بازداشت، 
استرداد و زندانی شــدن افراد بیانجامد.انواع تحریم ها از سوی آمریکا 
تاکنون علیه سپاه اعمال شده است و جدای از اینکه سپاه در FTO بماند 
یا نه، تحریم ها علیه آن در قالب های دیگر وجود دارد و مشخص نیست 
دولت و سیاستمداران آمریکا به چه دلیل برای نگه داشتن نام سپاه در 
 FTO لیست مزبور اصرار دارند. بنابراین تاثیر عملی نگه داشتن نام سپاه در
برای آمریکا چیزی در حد »صفر« است.از نقطه نظر ایران، فعالیت های 
متعدد سپاه پاسدارن ایران با توجه به تحریم های طوالنی علیه این نهاد 
نظامی به هیچ وجه وابسته به نیروهای بیرونی و خارجی نیست و تحت 

تاثیر فضاسازی و اقدامات بیرونی در سطح منطقه و کشورهای همسایه 
قرار نمی گیرد.به عالوه، جو بایدن و اغلب مقامات وزارت خارجه آمریکا از 
جمله کســانی بوده اند که در زمان اعمال این محدودیت ها و تحریم ها با 
این اقدام ترامپ مخالفت کردند و مشخص نیست چرا در برداشتن این 
محدودیت ها که یک روز کامال غیرمنطقی و مخل امنیت ملی آمریکا بود، 
امروز تعلل می کنند و محکم به آن چسبیده اند.جناح جک سالیوان مشاور 
امنیت ملی رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا در دولت بایدن که سابقه 
حضور در تیم مذاکراتی آمریکا در بحث هسته ای ایران را دارد و در ماه های 
گذشته از این مسئولیت کنار گذاشته شده است، احساس می کند بعد از 
برجام امکان مذاکره با ایران نیست و سعی دارد از قبل سپاه و درخواست 
ایران برای خارج کردن نام آن از FTO امتیازگیری بیشتری داشته باشد.

متاسفانه با تاخیر در مذاکرات و به نتیجه نرسیدن آن در یک سال گذشته 
و همزمان تحوالت داخلی آمریکا به ویژه که در آســتانه انتخابات کنگره 
قرار داریم، مســئله ایران و برجام به مســئله داخلی دولت بایدن تبدیل 
شده است و این مسئله موجب شده تصمیم گیری درباره برجام با تاخیر 
بیشتری مواجه شود.هم چنین بر خالف انتظار شاهد هستیم که موضوع 
برجام یا خروج ســپاه از FTO دارد به موضوع رقابــت انتخاباتی میان 
بایدن و رقبایش تبدیل می شــود که این روند اصال به نفع برجام و ایران 
نخواهد بود. بایدن در حالی برای ورود به انتخابات کنگره آماده می شود 
که هنوز شعار انتخاباتی اش در کمپین انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۱ 

درباره بازگشــت به برجام را عملی نکرده است.آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه فعلی آمریکا نیز وقتی سپاه در FTO در دولت ترامپ قرار گفت، 
از منتقدان این اقدام بــود و آن را خالف توصیه های نهادهای اطالعاتی و 
امنیتی آمریکا دانست اما امروز که خودش و همراهانش در دولت هستند 
و می دانند که خارج کردن سپاه از فهرست کار سختی نیست، از این کار 
خودداری می کنند.در این میان از آنجایی که البی صهیونیستی و رهبران 
برخی کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی و عربستان نسبت 
به اجرای دوباره برجام نگران هستند، از انجام هر اقدامی که این مسئله 
را به تاخیر بیندازد یا از بین ببرد حمایت می کنند.برخی منابع اعالم کردند 
که آنچه تحت عنوان تالش برای مقابله سازی خروج سپاه از FTO و در 
مقابل اعالم اینکه ایران دســت از پیگیری عامالت ترور سردار سلیمانی 
به طور علنی در فضای رســانه ای مطرح می شــود، ســناریویی طراحی 
شده از سوی رژیم اسراییل و هم پیمانان منطقه اش  است.دولت بایدن 
از زمان روی کار آمدن تا کنون نشــان داده اســت که بر خالف شعارهای 
انتخاباتی اش، توان دل کندن از شیرینی میراثی که ترامپ به جای گذاشته 
است، ندارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند بایدن در همان ابتدای کار 
می توانست به راحتی با امضای دستورالعمل های اجرایی نسبت به لغو 
بســیاری از دســتورات اجرایی رییس جمهور قبلی که برجام را به ورطه 
نابودی کشاند، بازگشت همه اعضا به برجام را کلید بزند اما از انجام این 

کار سر باز زد.

قوه قضاییه به مســافران عــازم ترکیــه در قالب 
گردشــگری یا اقامتی توصیه کرد که قبل از هرگونه 
سرمایه گذاری با ســفارت جمهوری اسالمی ایران 
و سرکنسولگری ها مشورت کنند.علیرضا ساوری، 
رییس دبیرخانه شــورای عالی پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضاییه با اشاره به برخی توصیه های جدی 
هنگام ســفر به کشــور ترکیه در قالب گردشگری 
یــا اقامتی گفــت: بــه اتبــاع ایرانی که اقــدام به 
ســرمایه گذاری در ترکیه می کنند، توصیه می شود 
قبل از هرگونه اقدامی با سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در آنکارا و سرکنســولگری های اســتانبول، 
ارزروم و طرابــوزان مشــورت کرده و امــور تجاری 
خــود را از طریــق مراجع رســمی پیگیــری کنند.

رییس کمیته پیشــگیری از جرائم ایرانیان خارج 
از کشــور عنوان کرد: بــرای رانندگــی در ترکیه باید 
گواهینامه بین المللی معتبر یــا گواهینامه ترک و 
یا ترجمه رســمی ترکی گواهینامه ایرانی که توسط 
نمایندگی های جمهوری اســالمی ایــران در ترکیه 
انجام می شود دارا باشید در غیر این صورت در زمان 
بروز حادثه مقصر شــناخته شــده و ممکن است 
بازداشت شــوید؛ همراه داشــتن گواهینامه، کارت 
شناســایی خودرو و بیمه اتومبیل الزامی اســت.

مشاور ارشد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضاییه به هموطنان عازم به کشــور ترکیه 
هشدار داد از هرگونه بحث های غیراصولی سیاسی و 
ابراز همدردی با اتباع کشور میزبان زمانی که از کشور 

متبوع خود اظهار نارضایتی می کنند، خودداری کنند.
وی ادامه داد: در صورت بروز حوادثی مانند سرقت 
پول یا مدارک مسافرتی یا هر مورد دیگری در ترکیه 
الزم اســت ضمن خودداری از برخورد مســتقیم، 
موضوع را به اطالع پلیس محل رســانده و گزارش 
پلیس را در این رابطه دریافت کرده و سپس موضوع 
را از طریق نمایندگی های جمهوری اســالمی ایران 

پیگیری کنند. 

توصیه های قوه قضاییه به مسافران عازم ترکیه

چند روز گذشته تالش طالبان برای کشــیدن جاده و نادیده گرفتن خط مرزی در محدوده مرز دوغارون و ممانعت مرزبانی از اقدام طالبان موجب ایجاد تنش میان 
نیروهای مرزبانی کشورمان با طالبان شد. مرز دوغارون در اثر این تنش برای چند روزی بسته ؛ اما مجددا این مرز بازگشایی شد. از زمان قدرت گیری طالبان در افغانستان 
تاکنون چندین بار تنش در مرزها ایجاد شده که البته این تنش ها نه به دلیل تهدید مرزها از سوی طالبان بلکه به دلیل بی اطالعی آنها از مسائل مرزی میان دو کشور بوده 
است.این موضوع واکنش وزارت خارجه را نیز به همراه داشت. سعید خطیب زاده ،سخنگوی وزارت خارجه درباره اقدام طالبان بیان کرد:»مرزداران غیور ما در مرزهای 
کشور با افغانستان به خاطر اوضاع داخلی افغانستان و ناآشنایی احتمالی برخی از ماموران مرزی هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان که در مرزهای ایران مستقر شده 
اند تا به امروز با خویشتن داری رفتار کرده اند. البته تکرار این موضوع جای نگرانی دارد همزمان با وقوع این اخبار، ویدئوهایی منتسب به ارتش منتشر و بیان شد که یگان 
های زرهی در حال حرکت به سوی مرز برای مقابله با طالبان هستند در حالی که برخی از این فیلم ها مربوط به ارتش ایران نبود. از سویی باید توجه داشت که نیروی زمینی 
به صورت شبانه روز در مرزهای شرقی مستقر و در حال گشت زنی برای حفظ و حراست از این مرزهاست و این حضور به این معنا نیست که طالبان در حال تهدید مرزهای 
کشور است.امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش در پیش خطبه های نماز جمعه در روز ۲۶ فروردین تاکید کرد: »حضور ما در مرزها به معنای این 
نیست که خطری نظام ما را تهدید می کند بلکه این حضور به معنای اشراف اطالعاتی بیشتر و آماده به کار نگه داشتن و پای در رکاب نگه داشتن نیروهای ماست.«ارتش 

برای حراست از مرزها در آمادگی کامل به سر می برد؛ اما به نظر می رسد این اختالف ها از طریق مرزبانی و وزارت خارجه قابل حل است.

نقل قول روزآیا مرزهای شرقی کشور در خطر است؟

وز عکس ر

 حامیان
 در  راه اوکراین

دیــدار وزرای خارجــه و 
دفــاع آمریکا بــا رییس 
 جمهوری اوکراین در شهر 

»کی یف«انجام شد.

سخنگوی قوه قضاییه:

اجرای پتروشیمی میانکاله متوقف شده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص بانک ســرمایه پرونده های متعددی تشکیل شد و برخی 
منتهی به صدور حکم قطعی و اعالم شدند.  اخیرا  پرونده  منتهی به صدور حکم قطعی شده و کسانی 
که تحت تعقیب هستند در مجموع به  ۱۷۰ سال محکوم شــدند.ذبیح ا... خداییان درباره  وضعیت 
پتروشیمی میانکاله و اینکه آیا با توجه به دستورات مقامات بررســی و نظارتی نسبت به توقف آن 
انجام شده است؟ گفت:  بعداز طرح موضوع پتروشیمی در فضای مجازی و جامعه از ناحیه معاونت 
عامه دادستانی کل مکاتبه ای با دادستان مرکز مازندران شد و در این مکاتبه با توجه به مصوبه هیئت 
وزیران مبنی بر ممنوعیت  استقرار صنایع شــیمیایی در صورت دارا بودن فاضالب صنعتی در تولید، 
خواستار پیگیری شدند و قرار شد  تا زمان مشخص شدن موضوع از ادامه عملیات جلوگیری شود و 
عملیات اجرایی متوقف شده است.وی افزود:  دادستان مربوطه استعالماتی از منابع طبیعی استان 
و امور اراضی به عمل آورده و منتظر پاسخ هستیم که آیا دارای مجوز بوده و در خصوص نحوه واگذاری 
زمین و نحوه تامین آب و مسائل زیستی و نوع و درجه خاکی واگذار شده ابهاماتی  وجود دارد  که باید 
روشن شــود.وی تاکید کرد: در خصوص این موضوع که  پرونده ای منجر به احضار و جلب شخصی 

شده باشد، تشکیل نشده است.

استقبال حزب ا... لبنان از مذاکرات میان ایران و عربستان
شیخ نعیم قاسم از مذاکرات میان تهران و ریاض استقبال کرده و خواستار استمرار این گفت وگوها 
شد.شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب ا...لبنان با اشــاره به مذاکرات ایران و عربستان گفت: 
مذاکرات تهران و ریاض روند مثبت دارد و ما آن را تشــویق می کنیم و امیدواریم ادامه پیدا کند.وی 
افزود: سفارت آمریکا تالش کرد تا از حوادث ۱۷ اکتبر سال ۲۰۱۹ برای محقق ساختن اهدافش سوء 
استفاده کند. نیرو های جامعه مدنی در لبنان رویکرد های سیاسی مختلفی دارند و به همین خاطر 
ما با جوامع مدنی در لبنان سر و کار داریم.شیخ نعیم قاسم با اشاره به انتخابات پارلمانی آتی در لبنان 
ادامه داد: انتخابات در موعد مقرر برگزار خواهد شد و هیچ توجیهی برای تعویق آن وجود ندارد. سفارت 
آمریکا در بیروت به این نتیجه رسیده است که انتخابات آتی به تغییر اوضاع موجود منجر نمی شود. 
آن ها )مخالفان مقاومت( در سفارت آمریکا گرد هم می آیند و دستورات را برای ضربه زدن به مقاومت 
و تالش برای خلع سالح آن دریافت می کنند.وی گفت : تقریبا محال است که طرف مقابل اکثریت آرا 
را در انتخابات پارلمانی کسب کند. حزب ا... برای پیروزی با اکثریت آرا تالش نمی کند بلکه هدف ما 

حضور متوازنی است که بتوانیم از طریق آن تاثیر مطلوبی بر عرصه تحوالت داشته باشیم.

 ایران با افزایش هزینه های نظامی خود 
به جایگاه 15 در جهان رسیده است

موسسه بین المللی پژوهش های صلح استکهلم موسوم به »سیپری« می گوید که هزینه های دفاعی 
کشورهای جهان، رکورد تازه ای زده است و همزمان از افزایش هزینه های نظامی ایران در سال ۲۰۲۱ خبر 
داد.این گزارش می افزاید ایران که در سال ۲۰۲۰ در رتبه هجدهم جهان قرار داشت، پارسال با سه پله صعود 
از نظر مخارج نظامی، در جایگاه ۱۵ قرار گرفت.ســیپری می گوید که هزینه های دفاعی جهان در سال 
۲۰۲۱ میالدی دوباره افزایش یافت و برای نخستین بار از مرز دو تریلیون دالر گذشت.موسسه بین المللی 
پژوهش های صلح استکهلم افزوده است: با تعدیل تورم، هزینه های دفاعی در سال گذشته ۰/۷ درصد 
رشد کرد و به دو تریلیون و ۱۱۳ میلیارد دالر رسید.بر اساس این گزارش، ایاالت متحده با ۸۰۱ میلیارد دالر و 
۳۸ درصد از مخارج نظامی جهان، جمهوری خلق چین به رغم نبود داده ها و به طور تخمینی با ۲۹۳ میلیارد 
دالر و ۱۴ درصد از مخارج نظامی جهان، هند با بیش از ۷۶ میلیارد دالر، بریتانیا با بیش از ۶۸ میلیارد دالر 

و روسیه با نزدیک به ۶۶ میلیارد دالر، پنج کشور دارای باالترین هزینه های نظامی در جهان بوده اند.

کافه سیاست

معاون رییس جمهور:

من و رضایی خود خواستار 
خروج از کمیسیون 

اقتصادی دولت بوده ایم
معــاون اجرایی رییــس جمهــور گفت: 
خروج از کمیســیون اقتصــادی دولت به 
درخواست بنده و معاون اقتصادی رییس 
جمهور و به دلیل مشــغله های کاری بوده 
اســت.صولت مرتضوی اظهار داشــت: در 
پی انتشــار متنی پیرامون اصالح ساختار 
کمیســیون اقتصادی دولت، متاســفانه 
گمانــه زنی هــای ســلیقه ای و ناروایی از 
سوی برخی از رســانه های داخلی و خارج 
مطرح شــد که الزم است شــرح ما وقع را 
به اســتحضار مردم عزیز و همه کسانی که 
 عالقه مند به اطالع رسانی شفاف هستند،

 برسانم.
وی عنوان کرد: در یکی از جلســات دولت 
بحث حضور اعضای دولت در کمیسیون ها 
مطرح شد و در آنجا پیشــنهاد دادم که به 
نظر می رســد تعداد اعضای کمیســیون ها 
مقداری زیاد است و ضرورت دارد اعضای 

کمیسیون ها اصالح شود.
 در رابطــه با خودم بــه دلیل اینکــه در دو 
کمیسیون زیر بنایی و کمیسیون اقتصادی 
دولــت حضور داشــتم و الزمــه حضور در 
کمیســیون ها و اظهــار نظر کارشناســی، 
مطالعه پیش جلسه و وقت گذاشتن کافی 
در کمیسیون هاســت، در خواست من این 
بود که از عضویــت کمیســیون اقتصادی 

خارج شوم.
معاون اجرایی رییس جمهور تصریح کرد: 
متعاقب درخواست بنده آقای دکتر رضایی 
نیز به همین مضمون تقاضــا کردند نظر به 
مشغله کاری فراوان کاری  که دارند امکان 
حضور در کمیســیون اقتصــادی ندارند. 
الجرم برای اصالح آیین نامه نیاز به مصوبه 
هیئت وزیران بود و جناب آقای مخبر این 
مصوبه را ابــالغ کردند و متاســفانه برخی 
 رسانه ها اســتفاده ناصوابی از این مصوبه

داشتند.

بین الملل
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معاون استاندار:

۶00 بنگاه تولیدی راکد در استان اصفهان وجود دارد
معاون استاندار اصفهان گفت: ۶۰۰ بنگاه تولیدی راکد در اســتان اصفهان وجود دارد که۱۶۰۰ واحد 
صنعتی به دلیل مشــکالت هنوز نیمه تمام هستند.امیررضا نقش ضمن اشــاره به صنعتی بودن 
استان اصفهان  اظهار کرد: ۱۲ درصد جی دی پی کشور در استان محقق می شود و بالغ بر ۱۰ هزار واحد 
صنعتی در استان مشغول به فعالیت هستند که در ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی استقرار دارند.وی از 
استقرار حدود ۷۰ درصد فوالد کشور و ۴۰ درصد نساجی کشور در استان اصفهان خبر داد و گفت: این 
آمار و ارقام نشان از آن است که استان اصفهان استانی مستعد بوده و در طرف مقابل نیز چالش های 
این استان نیز متنوع و قابل توجه است.حدود ۶۰۰ بنگاه تولیدی راکد در استان وجود داردکه حدود 
۳۵ درصد از واحد های تولیدی استان اصفهان زیر ۶۰ درصد ظرفیت خود فعالیت دارند و از طرفی 
یک هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی نیمه تمام دارند که حدود ۸۰۰ واحد آن باالی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارند.معاون استاندار اصفهان ادامه داد: امسال استان اصفهان ۸۰ هزار شغل متعهد شده است که 
با توجه به این تعهد الزم است حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در استان اصفهان سرمایه گذاری صورت 

پذیرد و بخش خصوصی در این زمینه نقش مهمی را ایفا می کند.

81 هزار شغل جدید امسال در اصفهان ایجاد می شود
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان گفت: در سال ۱۴۰۱ باید ۸۱ 
هزار اشتغال جدید در استان اصفهان ایجاد شود تا در یک افق ۵ سال در برنامه هفتم نرخ بیکاری را به 
نرخ طبیعی برسانیم.محسن ایروانی اظهار داشت:  امسال طبق سال های گذشته در استان بر اساس 
برنامه های دولت و سیاست های کالن کشور هدف گذاری انجام می شود و اولین هدف گذاری در اقتصاد، 
رشد اقتصادی است.وی با بیان اینکه سال های قبل رشــد اقتصادی منفی بود، افزود: اگر قرار است 
اقتصاد حرکت کند باید رشد کند، رشد اقتصادی یک شاخص بسیار مهم در تعیین جایگاه اقتصادی 
کشور است، بر اساس آمار موجود حدود ۱.۵ درصد رشد اقتصادی در ۶ ماهه دوم سال گذشته اتفاق 
افتاده و پیش بینی شده از این وضعیت به شرایط بهتری برسیم.ایروانی با بیان اینکه برای بهتر شدن 
شرایط باید ۸ درصد اقتصاد را رشد دهیم، بیان کرد: بر اساس این رشد اقتصادی و ظرفیت های استان ها 
رشدی را برای هر استانی مشخص می کنند و آن چیزی که برای اصفهان مشخص کرده اند، ۷.۴ درصد 
است یعنی باید اقتصاد را نسبت به سال گذشته بزرگ تر کنیم و این رشد را در بخش کشاورزی ۴ درصد، 

معدن ۸.۱، صنعت ۴.۵ درصد و بیشترین رشد را در بخش خدمات پیش بینی کرده اند.

نایب رییس اتحادیه طالی اصفهان:

بازار طال راکد است
نایب رییس اتحادیه طالی اصفهان با اشــاره به رکود بازار طال، گفت: دلیل رکود این بازار به هفته های 
ابتدایی پس از ایام نوروز بازمی گردد که به طورمعمول در این زمان از سال، تقاضایی در بازار طال نیست 
و امسال هم با توجه به شرایط اقتصادی مردم، این استقبال بسیار کم رنگ تر شده است.علی موزرانی 
اظهار کرد: معموال در ایام ماه رمضان خریدوفروشی در بازار طال انجام نمی گیرد، مگر در چند روز آخر 
که به دلیل نزدیک شدن به عید فطر و شاید انجام مراسم، استقبالی از این بازار صورت گیرد.وی افزود: 
دلیل دیگر رکود این بازار، به هفته های ابتدایی پس از ایام نوروز بازمی گردد که به طورمعمول در این 
زمان از سال، تقاضایی در بازار طال نیست و امسال هم با توجه به شرایط اقتصادی مردم، این استقبال 
بسیار کم رنگ تر شده است.نایب رییس اتحادیه طال اصفهان تصریح کرد: مورد دیگر هم بالتکلیفی 
بازارهاست که خریدار و فروشنده را در انتظار مشــخص شدن نتیجه مذاکرات و تعیین نرخ دالر نگه 
داشته است.موزرانی گفت: ضمن تاثیر همه این دالیل بر شرایط بازار طال، فعال وضعیت اقتصادی مردم 
به گونه ای شده که خرید طال در مرحله آخر قرار دارد. معموال افراد به تامین اولویت هایی مانند خوراک، 
مسکن و پوشاک توجه داشته و پس از آن با مازاد درآمد خود اقدام به خریدهایی مانند طال می کنند.

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت استان اصفهان می گوید حذف سوبسید آرد نانوایان، باعث گرانی نان می شود 

غِم »نان«

دولت امسال را با برنامه حذف یارانه نان  مهسا نعمتی
آغاز کــرد. هیئــت وزیران به پیشــنهاد 
سازمان برنامه و بودجه کشور، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال 
۱۴۰۱ را مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومــان تعیین کرد که از این میزان، مبلغ ۱۰ 
هزار و ۵۰۰  تومان به عنوان اصل قیمت تعیین شده و یک هزار تومان 
به عنوان هدیه تحویل در نظر گرفته شــد. قبــل از آن مجلس قیمت 
خرید تضمینی گندم را از کشاورزان با ۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داده 
بود. قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۰ ، مبلغ ۵ هزار تومان بود. 
به عبارت دیگر افزایش قیمت در هر کیلوگرم گندم ۶ هزار و ۵۰۰ بوده 

است.
  این مســئله البته هنوز از ســوی وزارتخانه ها و مدیران دولتی رسما 
تایید نشده ؛ اما گفته می شود از اواخر فروردین هیچ آرد یارانه ای به 
صنعت و صنف های مرتبط داده نشده اســت. مدیر عامل بنیاد ملی 
گندمکاران هفته گذشته اعالم کرد که از تاریخ اول فروردین سال جاری 
دولت، گندمی به نام گندم صنف و صنعت ارائه نداده اســت و منتظر 
هستیم وزیر این خبر را ابالغ کند. ایمانی افزود: قرار بر این شده است 

صنف و صنعت بعد از این یا خود قرارداد ببندند و گندم مورد نیاز خود 
را تامین کنند یا به قیمت تمام شــده دولت که ۱۲ هزار تومان است از 

دولت گندم خریداری کنند. 
به نظر می رســد پس از سال ها هشــدار و اعتراض در مورد پرداخت 
نادرســت یارانه آرد و نان دولــت تصمیم دارد بخشــی از این یارانه را 

حذف کند.
 این اقدام می تواند بخشــی از چالش های مهــم صنعت گندم و آرد  
کشور از جمله قاچاق به کشــورهای همسایه و استفاده از آن به عنوان 
خوراک دام و فروش در بازارهای آزاد را بر طرف کند. دغدغه اصلی اما 
در این زمینه گرانی و رسیدن تبعات این اقدام به سفره مردم و مصرف 
کنندگان اســت؛ خط قرمزی که ســال ها مانع از جذب یارانه گندم و 

آرد شده بود. 
متولیان امر به خصوص شاغالن در رسته نانوایی های صنعتی که اصوال 
از آرد های بازار آزاد مایحتاج خــود را تامین می کنند، نگران گرانی آرد 
و در نتیجه نان های صنعتی هســتند در همین زمینه رییس اتحادیه 
نان های صنعتی کشور با اشــاره به افزایش قیمت سهمیه گندم این 

صنف، گفت: قیمت هر عدد نان صنعتی تا هفته آینده دســت کم تا ۳ 
برابر افزایش خواهد یافت.محسن لزومیان، اولین نوع از نان هایی که 
تحت تاثیر افزایش قابل توجه قیمت خرید تضمینی گندم رشد قابل 
خواهد داشت را نان های صنعتی عنوان کرد. به گفته وی؛ به اتحادیه 
اعالم شده است قیمت ســهمیه هر کیلوگرم گندم نان های صنعتی 
از ۲ هزار   و ۷۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومــان افزایش یابد. همچنین نایب 
رییس انجمن علوم و فنون غالت استان اصفهان هم می گوید: مطابق 
تصمیم دولت با حذف سوبسید آرد نانوایان، احتماال نان گران می شود 
که البته قرار است یارانه آن به مردم پرداخت شود.محمد خواجه درباره 
افزایش قیمت نان در ســال جدید، اظهار کرد: نانوایانی که از آرد آزاد 
استفاده می کنند به دلیل افزایش جهشی قیمت آرد طی چند مرحله 
و افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از ۵۵۰۰ به ۱۲ هزار تومان، قیمت 
هر کیلو آرد به ۱۶ هزار تومان می رسد.وی  افزود: گفته می شود دولت 
قصد دارد از ابتدای خردادماه با حذف سوبسید آرد نانوایان، این یارانه 

را به حساب مردم واریز کند.
وی ادامه داد: هر قرص نان تافتون حدود ۱۲۵ گرم نیاز به آرد دارد که 
تنها نرخ آرد آن ۱۶۰۰ تومان اســت و اگر دولت ماهانه ۱۵۰ هزار تومان 
به حساب مردم واریز کند می تواند هزینه نان را پوشش دهد.خواجه 
گفت: مطابق برآورد صورت گرفته نیــاز هر ایرانی در ماه ۳۳۰ گرم نان 
اســت که هزینه آرد آن معادل ۱۰۰ هزار تومان می شود.وی با اشاره به 
اینکه اکنون در کشور سه نرخ آرد و نان وجود دارد، اظهار کرد: هر کیسه 
آرد ۴۰ کیلویی دولتی ۳۷ هزار تومان، کیســه آرد نیمه دولتی ۵۰ هزار 
تومان وآرد آزاد بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است.نایب رییس انجمن 
علوم و فنون غالت استان اصفهان با بیان اینکه اکنون دولت سوبسید 
آرد کیک، کلوچه، ماکارونی و همچنین برخی نان های فانتزی را حذف 
کرده اســت، گفت: این یکی از دالیل گرانی این محصوالت است.وی 
با اعتقاد بر اینکه تک نرخی شــدن آرد یکی از ضروریات کشور است، 
گفت: اگر دولت سوبســید آرد را حذف نکند، قاچاق این محصول به 
مرزها بیشتر می شــود.خواجه تصریح کرد: اگرچه کمبود گندم و آرد 
در کشور داریم، اما اگر دولت قیمت آرد را آزاد کند و در تمام استان ها 
همانند اصفهان هر نفر سهمیه ۷ کیلوگرم آرد را دارد و ساالنه حداقل ۶ 
میلیون تن صرفه جویی آرد در کشور خواهیم داشت.وی با بیان اینکه 
اکنون دولت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سوبســید آرد پرداخت می کند، 
گفت: با آزاد کردن نرخ آرد و پرداخــت ۹۰ هزار میلیارد تومان در قالب 
سوبســید به مردم، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای کشــور صرفه جویی 

حاصل می شود.

رییس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت: برخی 
نواقص در نحوه جانمایی ها دراختصــاص اراضی به 
واحدهــای صنعتی وجــود دارد که درگذشــته نحوه 
جانمایی ها دارای ایراداتی بوده که الزم است مورد توجه 
باشد.اسدا... جعفری، در اولین جلسه شورای حفظ 
حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان 
در سال جاری در خصوص نحوه و میزان واگذاری های 
اراضی در بخش صنعت اظهار داشــت: مالک و معیار 
هم در اصل واگذاری ها و هــم در ارائه خدمات باید بر 
اساس موازین قانونی باشد؛ بنابراین در راستای رونق 

و توســعه تولید و صنعت اگر واگذاری بر این اساس 
انجام شود، مانع تراشی جایز نیست و در مقابل با تغییر 
کاربری های غیر مجاز و خالف قانون با جدیت مقابله 
می شــود و ارائه خدمات زیربنایی بــه تغییر کاربری 
غیرمجاز اراضی خالف قانون و ممنوع است.وی خطاب 
به مدیران استان اصفهان گفت: در تراز  نظام جمهوری 
اسالمی مدیر باید قیمتی باشد، نه آنکه به هر قیمتی به 
پست مدیریت رسیده باشد تا بتواند به درستی مدافع 
حقوق مردم بوده و دستگاه قضایی استان همه جانبه 
از مدیران قانون مدار و شجاع حمایت می کند.رییس 
کل دادگستری استان اصفهان با انتقاد از برخی نواقص 
و ایرادات در نحوه جانمایی ها در اختصاص اراضی به 

واحدهای صنعتی تصریح کرد: متاســفانه در گذشته 
نحوه جانمایی ها دارای ایراداتی بوده که الزم است به 
گونه ای عمل شود که این امر تعارضی با مسائل زیست 
محیطی نداشته باشد.وی همچنین یادآور شد: شرکت 
شهرک های صنعتی نیز در توسعه شهرک های صنعتی 
با بازبینی و کارشناسی دقیق ضرورت و نحوه توسعه 
آن را از همه لحاظ مورد نظارت قــرار دهد که مطابق با 
مقررات صورت پذیرد.حجت االسالم جعفری با اشاره 
به اینکه هرگونه تمرد نسبت به مامور دولت جرم بوده 
و با مجرم برخورد می شود، بیان داشت: هرگونه تمرد 
و ممانعت و یا برخورد با ایشــان جرم بوده و با مجرم 

برخورد می شود.

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

 نحوه جانمایی اراضی برخی از واحدهای صنعتی
 دارای اشکال است

نقل قول  روز

پای ملخ ها امسال به کشور باز  نشد
مدیر کل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی ســازمان حفظ نباتات کشور گفت: به دلیل تغییر 
شرایط آب وهوایی احتمال حمله ملخ ها به کشور منتفی شده است.سعید معین  در پاسخ به این 
ســوال که آیا ملخ های صحرایی بر اساس پیش بینی های  ماه های گذشــته وارد کشور شده اند یا 
خیر؟ گفت: سازمان هواشناسی جهانی ماه های قبل بارندگی هایی را در شبه جزیره عربستان پیش 
بینی کرد ولی وضعیت آب وهوایی در اسفندماه و ماه مارس عوض شد و این پیش بینی ها به وقوع 
نپیوست و سیکلونی)چرخه( که قرار بود تشکیل شود، نشد.وی ادامه داد: به دلیل تغییر شرایط آب 
و هوایی عواملی که در ورود ملخ های مهاجم به ایران نقش داشتند دیگر وجود ندارد و ملخ ها در مبدأ 
یعنی شمال عربستان رشد و تکثیر نکردند، بنابراین به سمت ایران نیز نخواهند آمد.مدیر کل دفتر 
مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور در پایان گفت: سال گذشته در سطحی 
بالغ بر حدود ۱۹ هزار و ۳ هکتار با آفت ملخ صحرایی مبارزه شد که این مبارزه بیشتر در استان های 

خوزستان و بعد از آن بوشهر، هرمزگان و ایالم بود.

عضویت در پیام رسان »وی« اجباری نیست
به دنبال انتشار خبرهایی مبنی بر اجباری شدن عضویت در پیام رسان »وی«برای رجیستری گوشی 
موبایل، گمرک ایران این موضوع را رد کرد. اخیرا در فضای مجازی و خبرها این گونه مطرح شــده 
که جهت رجیستر کردن گوشی تلفن همراه باید عضو پیام رسان ایرانی»وی« شد تا تاییدیه برای 

کاربر ارسال شود.
این در حالی است که لطیفی،ســخنگوی گمرک ایران با اعالم اینکه چنین موضوعی صحت ندارد،  
درباره پیام رسان »وی« توضیح داد که از حدود دو ســال قبل توسط گمرک طراحی و تقریبا از یک 
سال گذشته کامال عملیاتی شده است. در این پیام رسان ذی نفعان و کاربران گمرک عضو هستند و 
از منابع آنها، برای استعالم فرآیند تجاری و ترخیص کاالست و البته از فضای عمومی این پیام رسان 

دیگران نیز می توانند  استفاده کنند.
سخنگوی گمرک با تاکید بر اینکه پیام رســان وی، هیچ ارتباطی با رجیستری ندارد و هیچ کاربری 
برای رجیستری الزامی برای عضویت در آن ندارد، گفت که رجیستری به روال سابق انجام می شود 
و ارسال پیام تایید برای کسی که می خواهد جهت رجیستری اقدام کند به صورت پیامک روی خط 

تلفن همراه او ارسال می شود و ارتباطی با پیام رسال وی ندارد.

معاون وزیر صمت اعالم کرد:

درخواست برای امحای کاالهای قاچاق
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ســازمان های ذی ربط خواست در راستای 
مقابله با قاچاق، کاالهای کشف شده امحا شوند و از افزایش قیمت جهانی مواد اولیه لوازم خانگی و 
پوشاک خبر داد.محمد مهدی برادران  درباره برنامه سال جاری وزارت صمت برای تولید و صادرات 
لوازم خانگی گفت: تولید لوازم خانگی در ســال قبل هفت درصد افزایش داشته و از ۱۵ میلیون و 
۴۰۳ هزار دستگاه به ۱۶ میلیون و ۴۸۹ هزار دستگاه رسیده است.وی با بیان اینکه نباید تولیدنماها 
در کشــور به جای داخلی ســازی مونتاژ کنند، از کاهش ارزبری ۱.۵ میلیارد دالری به ۱.۲ میلیاد 
دالر در این صنعت خبر داد و گفت: اواخر سال گذشــته تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش قیمت 
داشــتند، اما بعد از مکاتبات، این قیمت ها را به قیمت های قبلی برگرداندند. البته ادامه این روند 
ثابت نگه داشتن قیمت ها با وجود افزایش قیمت های جهانی مواد اولیه که روی مواد داخلی هم 
اثر دارد، دشوار است.وی با بیان اینکه آثار تصمیمات غلط و غیرکارشناسی گذشته شاید تا دو سال 
در فرآیندهای تولید و مصرف باقی بماند و تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: با تغییراتی که در نظام بانکی 
شاهد هستیم و همچنین حضور افراد متعهد و طرفدار تولید در نظام بانکی، شاهد اصالح فرآیندها 

و روندها خواهیم بود.

اخبار

کافه اقتصاد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس به گرانی موضوع لوازم خانگی ورود کرده است و چندین تذکر و سوال از نمایندگان وجود دارد که در 
کمیسیون صنایع و کمیسیون اقتصادی گرد آوری شده و وزیر صمت باید پاسخگو باشد.مهدی طغیانی در مورد افزایش قیمت لوازم خانگی اظهار کرد: در ابتدای 
امر ما باید بین گرانی و گران فروشی تفاوت قائل شویم؛ کسی که در مسئله تولید درگیر است، وقتی در شرایط تورمی قرار دارد، انواع مختلفی از هزینه های تولیدش 
باال می رود؛ مثال از ابتدای سال جاری، باید ۵۷ درصد روی حقوق کارگر می گذاشتند و بسته به اینکه کارگر چه سهمی از هزینه تولید دارد، قیمت محصول تمام شده 
نیز افزایش می یابد.وی ادامه داد: این یک بخش از گرانی است که گریز ی از آن وجود ندارد و اثر خود را بر روی قیمت تمام شده می گذارد؛ مگر اینکه تولیدکننده 
خود بخواهد این هزینه ها را متحمل شود و از سود خود کم کند.طغیانی یک بخش دیگر گران شدن محصول تمام شده را مربوط به گران فروشی دانست و بیان 
کرد: در این مورد، اصال بحث مواردی که گفتم و منطق بازار اســت، وجود ندارد؛ تولیدکننده از خود می پرسد در حال حاضر بازار چقدر کشش دارد و مصرف کننده 
تا چه قیمتی حاضر به خرید کاالست و به همین دلیل متناسب با تقاضای بازار و با توجه به انحصار و عدم رقابت در بازار داخل، کاالی خود را گران تر از منطق بازار 

می فروشد؛ این دیگر ربطی به قیمت تمام شده تولید و حاشیه منطقی سود ندارد.

مجلس به موضوع گرانی لوازم خانگی ورود کرده است

 برداشت
 بهار نارنج

مازندران با داشــتن 
درختان زیــاد نارنج 
به پایخــت بهار نارنج 

ایران مشهور است. 

وز عکس ر

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای:

تامین آب شرب، خط قرمز 
ماست

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان با 
اشــاره به اینکه خط قرمز ما تامین آب شرب 
است، گفت: هنوز جریان زاینده رود قطع نشده 
و بنابر این درخواست وقفه ای کوتاه در بسته 
شدن ســد زاینده رود ایجاد کرده ایم.حسن 
ساسانی  درباره خواســته کشاورزان اصفهان 
مبتنی بر تــداوم جریان زاینــده رود در نوبت 
سوم تحویل حقابه شان بعد از ۵ اردیبهشت 
ماه، اظهار کرد: هنوز جریــان زاینده رود قطع 
نشده اســت و بنا بر این درخواست وقفه ای 
کوتاه در بســته شدن ســد زاینده رود ایجاد 
کرده ایم.وی گفت: بااین وجود شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان در چارچوب جدول منابع 
و مصارف وزارت نیرو باید حرکت کند و اگر از 
این مهم تخطی شــود در تابستان با مشکلی 
جدی برای تامین آب شرب مواجه خواهیم 
شد.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان 
افزود: البته خواســته کشــاورزان و سازمان 
جهاد کشــاورزی را مدنظر قــرار داده ایم و با 
برنامه ریزی امیدواریم مشــکل کشــاورزان 
در دریافــت حقابه شــان مرتفع شــود.وی 
دربــاره اینکه کشــاورزان اعــالم کرده اند به 
دلیل نرسیدن آب، بخشــی از کشت شان از 
بین رفته اســت، گفت: هدف این اســت که 
توزیع آب بــه نحو مطلوب باشــد، به هرحال 
در نحوه توزیع آب ســازمان جهاد کشاورزی 
برنامه ریزی داشــته و ما تالش می کنیم به 
نحو مطلــوب از برداشــت های غیرمجاز آب 
جلوگیری کنیم.ساســانی افزود: هرچند در 
این دوره برداشــت های غیرمجاز در اســتان 
اصفهان افزایش یافته بود، اما تالش کردیم 
این برداشــت ها به حداقل برسد.وی درباره 
نگرانی ها برای تامین آب شــرب، اظهار کرد: 
وزارت نیرو خط قرمز را تامین آب شرب اعالم 
کرده است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان تاکید کرد: قطعا اجازه نمی دهیم در 
بازگشایی زاینده رود، خطوط قرمز تامین آب 
شــرب تحت شــعاع قرار گیرد همچنان آب 
شرب خط قرمز ماست و هر هفته این موضوع 

را پایش می کنیم.
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محرومیتی که قصد رخت بستن ندارد!

بام ایران غرق در بحران محرومیت

گرد محرومیت بر چهره بسیاری از مناطق در چهارمحال و بختیاری نشسته 
اســت و اقدامات مقطعی در طول بیش از چند دهه گذشته نتوانسته این 
محرومیت را کاهش دهد، حال این سوال در اذهان ایجاد می شود که چرا 
طرح های محرومیت زدایی تاکنون نتوانسته تاثیر آن چنانی داشته باشد.

ضریب محرومیت در برخــی مناطق چهارمحال و بختیاری بســیار باالتر 
از میانگین کشــوری اســت، گروه های جهادی متعددی در چهارمحال و 
بختیاری در راستای محرومیت زدایی فعالیت می کنند، اما به نظر می رسد این 
محرومیت قصد رخت بستن از این استان را ندارد.گزارشات متعددی از سوی 
قرارگاه ها، بنیادها و گروه های جهادی مرتبط با محرومیت زدایی در راستای 
اقدامات شان در این حوزه بیان می شود، عددها و آمارها در این حوزه بسیار 
چشمگیر است، اخیرا معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و 
محرومیت زدایی سپاه در سفر به چهارمحال و بختیاری گفت: از زمان تشکیل 
این قرارگاه در استان، ۱۸۸۶ پروژه عمرانی اعم از ساخت مساجد، گلزار شهدا، 
محورهای مواصالتی، مدارس، مسکن و یا اقدامات جهت آبرسانی شرب 
و کشاورزی و.... توسط تمامی رده های سپاه پاسداران با فرماندهی سپاه 
قمربنی هاشم انجام شده است، همچنین تا به امروز ۴۶ هزار و ۸۶۰ پروژه 
غیرعمرانی مانند تامین جهیزیه و ســایر کمک های مومنانه در این استان 
صورت گرفته که تمامی این پروژه ها اعتبــاری بالغ بر ۳۸۸ میلیارد و ۹۹۳ 
میلیون تومان را به خود اختصاص داده انــد و تمامی این اقدامات نیازمند 
تشکر ویژه از تمامی افرادی است که در استان در انجام این اقدامات سهیم 
هســتند.اما اگر گذری به مناطق محروم در چهارمحال و بختیاری داشته 
باشیم، می بینیم که مردم این روستاها حتی از داشتن امکانات اولیه زندگی 
از جمله آب، برق، گاز، جاده دسترسی، مدرسه، مرکز بهداشت و ... محروم 
هستند، بســیاری از خانه ها در مناطق روستایی شهرستان های کوهرنگ، 
اردل و لردگان از خشت و گل هستند و با کوچک ترین حادثه بر سر ساکنان 
آوار می شوند، نمونه این مســئله در زلزله مهرماه سال گذشته در شهرستان 
کوهرنگ نمود عینی داشــت و بسیاری از خانه های روســتایی بر اثر زلزله 
تخریب شــدند.عدالت حکم می کند تا تمامی مردم در کشور به یک اندازه 
به امکانات رفاهی دسترســی داشته باشند، اما متاســفانه این شکاف در 
برخورداری از امکانات هم چنان در کشور وجود دارد، به نظر می رسد مسئوالن 
باید توجه ویژه تری به محرومیت زدایی در مناطق محروم داشــته باشند تا 

شاهد کاهش محرومیت باشیم.

   لزوم نظارت بر هزینه کرد اعتبارات محرومیت زدایی 
ایوب حیدری،مســئول قرارگاه پیشــرفت و آبادانی ســپاه پاسداران در 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ضریب محرومیت در برخی مناطق 
محروم استان باالتر از میانگین کشوری اســت، اظهار کرد: دهستان بارز 
در لردگان، شلیل در شهرســتان اردل و موگویی در کوهرنگ جزو مناطقی 
هستند که ضریب محرومیت در آنها باالست.وی افزود: قرارگاه پیشرفت 
و آبادانی ســپاه پاســداران از ســال ۹۶ فعالیت خود را در مناطق محروم 
چهارمحال و بختیاری آغاز کــرد و در مقوله های فرهنگی، تعلیم و تربیت، 
اشتغال زایی، پروژه های عمرانی و زیرساختی ورود پیدا کرده است، تاکنون 

۴۰ پروژه محرومیت زدایی در اســتان اجرا شده است.حیدری عنوان کرد: 
باوجود اجرای پروژه های متعدد در حوزه احداث کانال آب کشاورزی، خانه 
عالم، جاده دسترســی، مرمت مســاجد، اصالح معابر روستایی، هدایت 
ســیالب و ... در چهارمحال و بختیاری، اما محرومیــت در برخی مناطق 
بی داد می کند.مسئول قرارگاه پیشــرفت و آبادانی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در چهارمحال و بختیاری خاطرنشــان کرد: اگر نظارت دقیقی بر 
هزینه کرد اعتبارات در حوزه محرومیت زدایی صورت بگیرد، قطعا اقدامات 
تاثیرگذار خواهد بود.وی با تاکید بر اینکه باید جلوی موازی کاری در اقدامات 
محرومیت زدایی گرفته شــود، توضیح داد: اکنون تداخل ماموریت وجود 
دارد، اگر امکانات و اعتبارات متمرکز شود، قطعا اقدامات ملموس خواهد 
بود.حیدری با بیان اینکه نباید اقدامات محرومیت زدایی در توزیع بسته های 
معشیتی خالصه شود، یادآور شد: باید با اشــتغال زایی مردم را در مناطق 

محروم توانمند کنیم تا نیازی به حمایت نهادهای حمایتی نباشد.

برای محرومیت زدایی و اشتغال زایی نیاز به تقویت زیرساخت ها داریم
ابراهیمی،مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( در چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه فعالیت های این نهاد در راستای محرومیت زدایی 
در مناطق مختلف در چهارمحال و بختیاری در چند بخش انجام می شود، 

اظهار کرد: بنیاد برکت از زیرمجموعه های این نهاد است که در مناطق محروم 
این استان طرح های عمرانی، زیربنایی، اشتغالزایی و ... اجرا می کند. وی 
گفت: بنیاد برکت در چهارمحال و بختیاری ۴۰ باب مدرســه احداث کرده 
است، احداث ایلراه، خانه عالم، ساخت دو مرکز فرهنگی، ساخت مسکن 
محرومان، مشارکت در طرح های اشــتغال زایی اجتماع محور و پرداخت 
۸۳۵۰ تســهیالت برای اشــتغال های خرد و خانگی به ارزش ریالی ۹۲۰ 
میلیارد تومان از دیگر اقدامات این ستاد است.ابراهیمی در ادامه با اشاره به 
فعالیت های بنیاد احسان در چهارمحال و بختیاری، توضیح داد: این بنیاد 
نیز از زیرمجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( است، توزیع 
کمک های مومنانه و اجرای رزمایش های احســان و همدلی از مجموعه 
فعالیت های این نهاد است، تاکنون هشت مرحله رزمایش در استان اجرا 
شده که هفت مرحله به پایان رسید.رییس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی 
)ره( در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تاکنون ۱۲۳ هزار بسته معیشتی 
به ارزش ریالی ۲۱ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان در اســتان و در ۶ مرحله 
توزیع شده است.ابراهیمی با اشــاره به ضعف های زیرساختی در مناطق 
محروم چهارمحال و بختیاری، خاطرنشان کرد: برای محرومیت زدایی و 
اشتغال زایی نیز به تقویت زیرساخت ها داریم، اگر برخی خدمات زیربنایی 

در مناطق محروم وجود نداشته باشد، امکان ایجاد اشتغال نیست.

 درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بر روی کاال 
موجب کاهش قیمت ها شده است

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کننده سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: 
درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بر روی کاال موجب کاهش قیمت ها شده است و فروشگاه های 
بزرگ نیز نمی توانند برای فروش کاال تخفیف های کاذب ارائه دهند.غالمرضا قائدامینی با اشــاره به 
صحبت های مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در خصوص اصالح قیمت  
کاالهایی که افزایش داشته اند، اظهار کرد: برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی و لبنیات، قیمت های کاالی 
خود را بدون اخذ مجوز افزایش داده بودند که تابش، معاون وزیر صمت دستور برگشت قیمت ها به 
سال گذشته را داد.معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کننده سازمان صمت چهارمحال 
و بختیاری افزود: در استان نیز نظارت بر کارخانجات انجام شــد و خوشبختانه قیمت ها در استان 
افزایش نداشت، عدم افزایش قیمت ها به استان ها نیز ابالغ شــده است و واحدهای تولیدی حق 

افزایش قیمت کاالی خود را ندارند.
 

توزیع مرغ منجمد در چهارمحال و بختیاری متوقف شد
رییس پشتیبانی امور دام جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: توزیع مرغ منجمد در استان 
به دلیل اعتراض مرغداران متوقف شده است.بهروز آل مومن با اشاره به اینکه تولید مرغ، مازاد بر نیاز 
چهارمحال و بختیاری است، اظهار کرد: توزیع مرغ منجمد در استان به دلیل اعتراض مرغداران متوقف 
شده است، توزیع مرغ منجمد در شرایط فعلی تعادل بازار را بر هم می زند.وی افزود: در حال حاضر ۲۵۰ 
تن مرغ منجمد در سردخانه های استان ذخیره سازی شده و مرغ منجمد در صورت کمبود مرغ گرم در 

چهارمحال و بختیاری توزیع می شود.
 

جنگل ها و مراتع چهارمحال و بختیاری در معرض نابودی
مسئول بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به دخالت های طبیعی و غیر طبیعی در عرصه های جنگلی و مرتعی استان و وابستگی 
شدید به آن ها، گفت: متاسفانه عرصه های جنگلی و مرتعی استان در معرض خطر نابودی قرار دارند و 
با بحران جدی مواجه هستند.یعقوب ایرانمنش با اشاره به اینکه حدود ۸۶ درصد از اراضی چهارمحال و 
بختیاری عرصه های منابع طبیعی است، اظهار کرد: شرایط اقلیمی و توپوگرافی موجود موجب شده تنوع 
گونه ای بسیار مناسبی در استان داشته باشیم، به طوری که طبق آمارها بالغ بر ۳۰۰ هزار هکتار جنگل و یک 
میلیون و ۹۳ هزار هکتار عرصه های مرتعی موجود در استان گزارش شده است.وی افزود: ۱۹ درصد سطح 
استان را عرصه های جنگلی پوشانده که این عرصه  ها در شهرســتان های کوهرنگ، اردل، کیار و لردگان 
پراکنده اند.ایرانمنش با اشاره به تنوع گونه ای درخت و درختچه در استان، تصریح کرد: بیش از ۷۰ گونه 
درختی و درختچه ای در مناطق جنگلی استان وجود دارد که گونه غالب آن بلوط ایرانی است، در حقیقت 

یکی از گونه های اصلی در منطقه زاگرس همین گونه است.
 

 افزایش تعداد مراجعه کنندگان مشکوک به کرونا
 به مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: ۷۰ بیمار با عالئم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به 
مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی و بیمارستانی استان مراجعه داشته اند که نسبت به آمار  اخیر افزایش 
یافته است. علی احمدی  اظهار کرد: هم اکنون ۳۱ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز 
درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۱۷ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ 
نتایج آزمایشات برای رد یا تایید بیماری شان هستند.هم اکنون پنج بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی 

نسبتا بد در بخش های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.

بام ایراناخبار
هر

: م
س

عک

مفاد آراء
2/64 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
 زير بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شــود .  در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
 مدت يکمــاه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15331 - 1400/12/18 هيات دوم  خانم زهرا جعفری 
ولدانی به شناسنامه شــماره 51 کدملي 1290069141  صادره اصفهان فرزند  
يداله  در ششدانگ يک باب مغازه  به مساحت 18/95 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 132 فرعی از 36   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مالکيت مهدی شيرخانی طبق اظهار نامه ثبتی
رديف 2- راي شماره 15330 - 1400/12/18 هيات دوم  آقای مرتضی عباسی 
ولدانی  به شناسنامه شــماره 37 کدملي 1289963509  صادره اصفهان فرزند  
حيدر  در ششدانگ يک باب مغازه  به مساحت 33/91 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 132 فرعی از 36   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مالکيت مهدی شيرخانی طبق اظهار نامه ثبتی
رديف 3- راي شماره 15264 - 1400/12/17 هيات ســوم آقای اکبر عباسی 
ولدانی  به شناســنامه شــماره 6048 کدملــي 1283507455  صــادره فرزند  
محمد  در ششــدانگ يکباب ســاختمان  به مســاحت 435 متــر مربع پالک 
شــماره 320 فرعی از 36   اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان  از  قربانعلی مســتاجران گورتانی ســند 4540 مورخ 36/3/26 

دفترخانه 56 اصفهان
اصالحی

رديف 1- راي شماره 9126 - 1400/7/28 هيات سوم شمااًل: بطول 8/68 متر 
درب و ديواريست به به بست شــرقًا:  در دو قسمت اول به طول 07/ متر ديوار به  
بن بست دوم بطول 18/89 متر ديوار به ديوار پالک 66/36 جنوبًا: بطول 6/74 
متر ديوار بديوار پالک 66/36 غربًا: بطول 18/22 متر ديوار به ديوار پالک مرقوم 
به مساحت 142/81 که در رای شماره 6723 - 1399/04/17 هيات سوم آقای 
رمضانعلی جعفری ولدانی به شناســنامه شماره 5 کدملی 1290123543 صادره 
خمينی شهر فرزند مسيب ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 108/80 متر 
مربع قسمتی از پالک شــماره 66 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت علی حنيفی  از سند شماره 19826 مورخ 

1319/2/31 دفترخانه شماره 14 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/07

م الف: 1299777  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
2/65 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 

تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود .  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15624 - 1400/12/23 هيات  اول آقای امرا... رئيسی  
به شناسنامه شــماره 21 کدملي 4679543833  صادره فارسان فرزند  عين ا...  
در ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 148/29 متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره 68   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان  
از  مالکيت عباس محبی دهنوی از ســند شــماره 36307 مورخ 1350/02/09 

دفترخانه شماره 65 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/07

م الف: 1299921  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
2/66 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر آرا صــادره هيات هــاي موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيت 
ثبتــي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي 
منطقه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضيــان محرز 
گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امــالک مورد تقاضا به شــرح زير 
 به منظــور اطالع عمومــي در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهي مي شــود .  
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 15189 - 1400/12/16 هيات دوم آقای محسن افتخاری 
رنانی  به شناسنامه شــماره 170 کدملي 1290822565  صادره اصفهان فرزند  
حسن  در ششدانگ يک باب ساختمان  به مســاحت 146/23 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 3087  فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان  از  سند شماره 86982 مورخ 1395/10/02 دفترخانه شماره 

112 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/07

م الف: 1299880  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
2/67 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 3621 مورخ 1400/11/16 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی،  آقای علی 
اکبر حيدری فرد به شناسنامه شــماره 776 کدملی 4432060425 صادره يزد 
فرزند حسين در ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 26/12 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 37 فرعی از 2964 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.

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

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/07

م الف: 1300110  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

2/68 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
 زير بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شــود .  در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 

رديف 1- راي شماره 7285 - 1400/06/14 هيات  سوم آقای رمضان يوسفی 
رنانی   به شناســنامه شــماره 97 کدملي 1289997462  صادره اصفهان فرزند  
محمد  در ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 364/02 متر مربع از پالک 589 
فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان  
مالکيت بی بی جان صادقيان مورد ثبت صفحه 594 دفتر 334 امالک و يوسف 

يوسفی مورد ثبت صفحه 595 دفتر 42 امالک
رديف 2- راي شماره 13843 - 1400/11/14 هيات  دوم آقای فريدون صدری   
به شناســنامه شــماره 12915 کدملي 1283241102  صادره اصفهان فرزند  
ابوالقاسم  در ششدانگ يک واحد دامداری متروکه  به مساحت 135/71 متر مربع 
قسمتی از پالک شماره 377 فرعی از 22   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از  مالکيت  ســيد حســين مير معصومی کرمی از سند 

شماره 18894 مورخ 1318/11/25 دفترخانه شماره 7 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22

م الف: 1308052  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
2/69 آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  5400 14006030200700 مورخ 21 / 11 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدرضاقاســمی فالورجانی فرزند مهدی بشــماره شناسنامه 
820 وکدملی 1110795769 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه به 
مســاحت 68 / 152 مترمربع پالک 411 اصلی واقع در فالورجان خريداری مع 
الواسطه ازمالک رسمی آقا وخانم سعيد وزهرا ارباب شيرانی  محرزگرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 

می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايــی تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22

م الف: 1307677 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
2/70 آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  5150 14006030200700 مــورخ 03 / 11 / 1400  هيات 
اول موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم زهرا توکلی گارماسه فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 
1323 وکدملی 1110865244 صادره از فالورجان درششــدانگ يک باب خانه 
به مســاحت 46 / 175 مترمربع پالک 15 اصلی واقــع در فالورجان خريداری 
 مع الواسطه ازمالک رسمی آقای کريم شــمس فالورجانی  محرزگرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايــی تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22

م الف: 1307519 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
2/71 آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  5814 14006030200700 مورخ 26 / 12 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم عفت قاســمی فالورجانی فرزند مهدی بشــماره شناسنامه 102 
وکدملی 1110746369 صادره از فالورجان درششدانگ يک قطعه زمين بابنای 
احداثی باکاربری زراعی به مســاحت 51 / 125 مترمربع پالک 411 اصلی واقع 
در شــرودان فالورجان خريداری مع الواسطه ازمالک رســمی آقای سعيدوزهرا 
ارباب شيرانی  محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22

م الف: 1307673  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان



چهار شنبه 07 اردیبهشت  1401 / 25 رمضان 1443 / 27 آوریل  2022 / شماره 3515

نظارت مستمر بر فعالیت تمامی مدارس استان اصفهان
رییــس اداره ارزیابی و پاســخگویی به شــکایات مدارس اســتان اصفهان گفــت: برای حفظ 
 ســالمتی و برگزاری کالس هــای درس به بهترین شــکل ممکن بــه طور مســتمر بر مدارس

 نظارت می شود.
مصطفی درستکار  اظهار کرد: طبق بررسی های اخیر بالغ بر ۳۴۰۰ مدرسه از زمان حضوری شدن 
مدارس در اســتان اصفهان نظارت شده است.در این بازدید ها ماســک زدن دانش آموزان، گند 
زدایی، ضد عفونی شدن سرویس های بهداشــتی و آبخوری ها و تهویه کالس ها به صورت دقیق 
مورد بررســی قرار می گیرد که در صورت تخلف و عدم رعایت، ســریع پیگیری شــده و مشکل 
مرتفع می شود.رییس اداره ارزیابی و پاسخگویی به شکایات مدارس  استان اصفهان ادامه داد: 
واکسیناسیون متوسطه اول و دوم انجام شده و اکثر دانش آموزان ۱۲ سال به باال واکسینه شدند 

و واکسیناسیون دانش آموزان ۶ سال به باال به صورت اختیاری است.

مدیرعاملسازمانآتشنشانی:
شهروندان از آسیب  رساندن به مارها خودداری کنند

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: شهروندان از کشتن و 
آسیب رســاندن به مارها خودداری کنند.ابراهیم مطلبی  اظهار کرد: همه ساله با آغاز فصل گرم و 
تا پایان زمستان، بیشترین میزان گزارش های مردمی را از مشاهده مار در منازل مسکونی داریم 
که الزم است شهروندان در این مواقع ضمن حفظ خونسردی، با شماره ۱۲۵ سازمان آتش نشانی 
تماس بگیرند. وی با بیان اینکه تاکنون گزارشــی از حادثه مارگزیدگی و حمله مار به شهروندان 
نداشته ایم، ادامه داد: با تماس شهروندان، ماموران آتش نشانی با تجهیزات الزم به محل حادثه 
اعزام می شــوند و در راســتای ارائه خدمات ایمنی اقدامات الزم را صورت می دهند.مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اعالم اینکه در اغلب موارد مارها از خارج 
شهر توسط شهروندان به داخل وارد می شوند، گفت: در اکثر موارد با سفر شهروندان به بیرون از 
شهر، مارها به خودرو یا وسایل و در نهایت به منازل آنها وارد می شود.وی گفت: با آغاز فصل گرم 
مارها از خواب زمستانی بیدار می شــوند و دنبال طعمه و غذا می گردند و جایی که تخم پرندگان 
باشد یا نزدیک آب و فضای سبز و در اماکنی که پوشــش گیاهی بلندی باشد، این حیوانات نیز 

دیده می شوند.

رییسستاددیهاستانخبرداد:
700زندانی جرائم غیرعمد اصفهان در انتظار کمک خیران

رییس ســتاد دیه اســتان اصفهان از آزادی ۱۷۹زندانی جرائم غیرعمد در استان با کمک خیران 
اصفهانی خبر داد و گفت: میزان مشارکت نیکوکاران در ماه رمضان امسال ۵۵درصد افزایش یافته 
است؛ اما ۷۰۰زندانی جرائم غیرعمد همچنان در زندان و انتظار کمک و مشارکت خیران هستند.

اسدا...گرجی زاده ، اظهار کرد: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون ۱۷۹ زندانی جرائم غیرعمد در 
استان با کمک نیکوکاران اصفهانی آزاد شده اند که این عدد در مقایسه با سال گذشته بیش از ۵۷ 

درصد افزایش یافته است.
رییس ستاد دیه اســتان اصفهان با تقدیر از افزایش مشــارکت خیران و توجه عموم جامعه به 
زندانیان جرائم غیرعمد، خاطرنشــان کرد: حدود ۷۰۰ زندانی جرائم غیرعمد همچنان در زندان و 
انتظار کمک و مشارکت خیران هستند، ماه رمضان سال گذشته ۱۱۵ نفر در اصفهان با کمک خیران 
آزاد شدند؛ اما اکنون این آمار به ۱۷۹ نفر افزایش یافته که نشان دهنده رشد ۵۵ درصدی مشارکت 
خیران است. وی با اشاره به اینکه در روزهای باقی مانده از ماه رمضان، میزان مشارکت خیران به 
۶۰ درصد افزایش یابد، گفت: پیش بینی می شود که تعداد زندانیان آزاد شده تا پایان ماه مبارک 

رمضان به ۲۲۰ تا ۲۵۰ نفر برسد.

عضوکمیسیونبهداشتمجلسمیگویدتعیینتعرفهپزشکانمتناسبباسطحزندگیمردمنیست؛

دردها و درمان های گران

در ماه های ابتدایی هر سال کشمکش و جنجال بر سر میزان افزایش 
تعرفه های پزشــکی وجود دارد. پزشــکان هر بار مدعی هستند نرخ 
خدمات با میزان تورم و گرانی مطابقت ندارد و خواهان افزایش تعرفه 
ها هستند. میزان گران کردن خدمات پزشکی این افراد اما با واقعیت 
های جامعه توان مالی بیماران و وضعیت کلی همخوانی ندارد. سیستم 
بهداشت و درمان همین حاال هم با چالش های جدی روبه رو است و 
در نتیجه تقاضای تا بیش از ۶۰ درصد گرانی برای تعرفه های پزشکی و 

ویزیت متخصصان و ... به نوعی شوکه کننده است.
 در جایی که هر روز تعهدات بیمه ها نســبت به بیمه شــدگان آب می 
رود نمی توان انتظار داشــت افزایش هزینه ها بدون تبعات اجتماعی 
باشد. هم اکنون بســیار از پزشــکان متخصص و فوق تخصص دیگر 
با بیمه ها قــرار داد ندارند و اگر هم باشــد انقدر مبلغ ناچیز اســت که 
معموال داشــتن یا نداشــتن بیمه چندان تغییری در اصل هزینه های 
درمان و ویزیت پزشــکان ایجاد نمی کند از طرف دیگــر گرانی دارو و 
خارج شــدن هر روزه تعدادی از داروهای پر کاربرد از لیست حمایتی 
 بیمه ها هم نور علی نوری است که فشــارها در بین بخش را مضاعف

 کرده است. در این شرایط نه افزایش ۶۰ درصدی مورد خواست پزشکان 
و نه ثابت ماندن تعرفه های مورد نظر بیماران بلکه افزایش ۲۴ درصدی 

برای بخش خصوصــی و ۱۹ درصدی برای دولتی ها از ســوی وزارت 
بهداشت تصویب شد، ولی حتی این مقدار از افزایش هم برای بخش 

زیادی از جامعه سنگین خواهد بود. 
در همین زمینه نمایده استان اصفهان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی گفت: اصوال متناسب با تورم موجود در جامعه 
میزان تعرفه های پزشــکی مشخص می شــود، اما در کل تعرفه های 
خدماتی به مردم با توجه به سطح زندگی معیشتی آنان باالست.پروین 
صالحی درباره خبرهایی مبنی بر افزایش تعرفه ویزیت پزشکان، اظهار 
کرد: هنوز خبری مبنی بر افزایش ویزیت پزشکان به کمیسیون بهداشت 
مجلس واصل نشده است، اما در کل تعیین تعرفه پزشکان در بخش 
خصوصی بر عهده نظام پزشکی است و در هفته آتی صحت این موضوع 

را در کمیسیون بهداشت بررسی خواهیم کرد.
وی افزود: هرگونه افزایش تعرفه باید متناسب با توان مردم و مسائل 
معیشتی آنان تنظیم شود و نباید به اقشار مختلف در این باره فشاری 
وارد شود. اطالعات جدیدی به کمیسیون بهداشت در این باره نرسیده 
است.نماینده مردم مبارکه در مجلس، گفت: باید بر اساس تورم موجود 

و سطح زندگی مردم چنین تعرفه هایی تعیین شود.
 صالحی تصریح کــرد: تیم اقتصادی دولت باید بــا برنامه ریزی دقیق

  تــورم را در جامعه بشــکند و تا زمانی کــه تورم در ســطح باالی خود
  اســت بســیاری از تصمیم گیری هــا تحت الشــعاع قــرار می گیرد.

 راه حل بنیادی همان مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. 
مســئوالن باید وضعیت فعلی اقتصادی را بهبود دهند و تالش دولت 
مقابله با تورم است که امیدواریم با مشورت گرفتن از متخصصان این 

مشکل حل شود.
انتقادات در حالی متوجه پزشکان و نهادهای درمانی است که این قشر 
می گویند سود افزایش خدمات درمانی در بخش های دولتی و حتی 
خصوصی تنها به جیب شــرکت های بیمه می رود. برخی از پزشــکان 
می گویند ما خواهان تعرفه باالتر هستیم، اما نمی خواهیم مردم در این 
موضوع ضرر ببینند. آنها می گویند ســازمان های بیمه گر باید خدمات 
بیمه ای خود را بیشتر کنند نه اینکه مردم آن را پرداخت کنند. در شرایط 
کنونی نه مردم و نه پزشــکان از قیمت های تعیین شده راضی نیستند 

اتفاقی که سال های قبل هم وجود داشت. 
 چیزی که مکــرر تکرار می شــود اینکــه دولت زورش به پزشــکان و 
 مردم می رســد؛ اما ســوال اینجاســت کی نوبت نهادهــای بیمه ای
  می شــود تــا وادار بــه ارائــه خدمــات متناســب و حمایــت های

 درمانی بیشتر شوند؟


میزان جامعه در موجود تورم  با متناسب اصوال
کل در  ما ا  میشود، مشخص پزشکی ی تعرفهها
تعرفههایخدماتیبهمردمباتوجهبهسطحزندگی

معیشتیآنانباالست

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
2/72 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی 
افراد مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال عادی مورد 
تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
دو روزنامه زاینده رود و اصفهان امروز چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه شخص 
یا اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشــند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی 
روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا  معترض ، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به 
صدور ســند مالکیت بنام متصرف می نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شماره 14006030200903259مورخ  1400/12/17 آقای مسلم باقریان 
فرزند احمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 254/02متر مربع مجزی شده 
از پالک270فرعی از 5 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه 
از مالک رسمی عظیم باقریان بموجب ســند شماره  25759 مورخ 1351/03/08 

دفتر 3- شهرضا
2- رأی شــماره 140060302009003265مــورخ  1400/12/17 خانم زهره 
سطانی دهنوی فرزند علی در 4 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه و 
باغچه ی متصله به مساحت1038/23متر مربع مجزی شده از پالک 1749 فرعی 
از 1 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی  علی 
سلطانی دهنوی بموجب اسناد به شماره 7883 مورخ 1333/02/16 و 7889 مورخ 
1333/02/21 دفتر 30 – شــهرضا و خدیجه نصوحی بموجب سند شماره 7881 

مورخ 1333/02/16 دفتر 30-شهرضا
3- رأی شماره 140060302009003264مورخ  1400/12/17 آقای غالمرضا 
 ســلطانی فرزند علی در 8 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یک بــاب خانه و 
باغچه ی متصله به مساحت1038/23متر مربع مجزی شده از پالک 1749 فرعی 
از 1 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی  علی 
سلطانی دهنوی بموجب اسناد به شماره 7883 مورخ 1333/02/16 و 7889 مورخ 
1333/02/21 دفتر 30 – شــهرضا و خدیجه نصوحی بموجب سند شماره 7881 

مورخ 1333/02/16 دفتر 30-شهرضا
4- رأی شــماره 140060302009003263مــورخ  1400/12/17 آقای اکبر 
سلطانی دهنوی فرزند علی در 8 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه و 
باغچه ی متصله به مساحت1038/23متر مربع مجزی شده از پالک 1749 فرعی 
از 1 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی  علی 
سلطانی دهنوی بموجب اسناد به شماره 7883 مورخ 1333/02/16 و 7889 مورخ 
1333/02/21 دفتر 30 – شــهرضا و خدیجه نصوحی بموجب سند شماره 7881 

مورخ 1333/02/16 دفتر 30-شهرضا
5- رأی شــماره 140060302009003266مورخ  1400/12/17 خانم صدیقه 
سلطانی دهنوی فرزند علی در 4 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه و 
باغچه ی متصله به مساحت1038/23متر مربع مجزی شده از پالک 1749 فرعی 
از 1 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی  علی 
سلطانی دهنوی بموجب اسناد به شماره 7883 مورخ 1333/02/16 و 7889 مورخ 
1333/02/21 دفتر 30 – شــهرضا و خدیجه نصوحی بموجب سند شماره 7881 

مورخ 1333/02/16 دفتر 30-شهرضا
6- رأی شماره 140060302009003262مورخ  1400/12/17 آقای قاسمعلی 
سلطانی دهنوی فرزند علی در 8 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه و 
باغچه ی متصله به مساحت1038/23متر مربع مجزی شده از پالک 1749 فرعی 
از 1 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی  علی 
سلطانی دهنوی بموجب اسناد به شماره 7883 مورخ 1333/02/16 و 7889 مورخ 
1333/02/21 دفتر 30 – شــهرضا و خدیجه نصوحی بموجب سند شماره 7881 

مورخ 1333/02/16 دفتر 30-شهرضا
7- رأی شــماره 140060302009003260مورخ  1400/12/17 خانم اشــرف 
سلطانی دهنوی فرزند علی در 4 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه و 
باغچه ی متصله به مساحت1038/23متر مربع مجزی شده از پالک 1749 فرعی 
از 1 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی  علی 
سلطانی دهنوی بموجب اسناد به شماره 7883 مورخ 1333/02/16 و 7889 مورخ 
1333/02/21 دفتر 30 – شــهرضا و خدیجه نصوحی بموجب سند شماره 7881 

مورخ 1333/02/16 دفتر 30-شهرضا
8- رأی شــماره 140060302009001106مورخ 1400/04/28 آقای رمضان 
ایرانپور مبارکه فرزند شعبانعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت252/76متر 
مربع مجزی شــده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبــت اصفهان انتقالی 
با واســطه از مالک رســمی رجبعلی ایرانپور بموجب سند شــماره 52360 مورخ 

1350/11/04 دفتر 29-اصفهان  
9- رأی شماره 140060302009003192مورخ 1400/12/12 آقای محمدرضا 
کریمی دهنوی فرزند مرتضی در یک دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت201/47متر مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی حســین صالحی بموجب سند شماره 

55886 مورخ 1351/06/08 دفتر 29 - اصفهان 
10- رأی شــماره 140060302009002918مورخ 1400/11/18 خانم سکینه 
خواجه مبارکهء فرزند عباس در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت43/98متر مربع 
مجزی شده از پالک یک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی محمد شیخ زاده هراتی 
11- رأی شــماره 140060302009003294مــورخ 1400/12/21 آقای امین 
ضیایی فرزند مطلب در ششدانگ یک باب مغازه و قطعه زمین محصور متصله به 
مساحت112/39متر مربع مجزی شده از پالک 657 فرعی از 19- اصلی واقع در 

بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی امین ضیایی 
12- رأی شماره 140060302009002097مورخ 1400/07/28 آقای منوچهر 
سلیمانی شیخ آبادی فرزند مراد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت303/78متر 
مربع مجزی شده از پالک 255 فرعی از یک - اصلی واقع در بخش8  ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی احمد ریاحی دهنوی بموجب سند شماره 12648 

مورخ 1365/09/30 دفتر 39 - مبارکه
13- رأی شــماره 140160302009000203مــورخ 1401/01/31 آقای حامد 
صادقی فرزند ابراهیم در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت6849/38متر مربع 
مجزی شده از پالک 17 - اصلی واقع در بخش8  ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 
مالک رسمی ابراهیم غضنفرپور بموجب سند شماره 2092 مورخ 1329/11/18 و 

6254 مورخ 1334/12/08 دفتر 26 – اصفهان
 14- رأی شماره 140160302009000202مورخ 1401/01/31 خانم مرضیه 
دادخواه دستجردی فرزند محمود در ســه دانگ مشاع از عرصه ی ششدانگ یک 
درب باغ به مساحت845/59متر مربع مجزی شده از پالک 531 - اصلی واقع در 
بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسنعلی بگی زاده دارگانی 

بموجب سند شماره 18361 مورخ 1341/12/08 دفتر 86 - اصفهان 
15- رأی شــماره 140160302009000201مورخ 1401/01/31 خانم طاهره 
شاکری اشتیجه فرزند حسن در سه دانگ مشاع از عرصه ی ششدانگ یک درب باغ 

به مساحت845/59متر مربع مجزی شده از پالک 531 - اصلی واقع در بخش 9 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسنعلی بگی زاده دارگانی بموجب 

سند شماره 18361 مورخ 1341/12/08 دفتر 86 - اصفهان 
16- رأی شــماره 140160302009000205مــورخ 1401/01/31 آقــای 
مظاهر مردانی لنجــی فرزند فرج اله در ششــدانگ یک باب خانه نیمه ســاز به 
مساحت214/25متر مربع مجزی شده از پالک 621 فرعی از 19- اصلی واقع در 
بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی علی اکبر اسدی بموجب 

سند شماره 6917 مورخ 1332/10/18 دفتر 39 - اصفهان 
17- رأی شــماره 140160302009000205مورخ 1401/01/31 آقای حسین 
شــریفی ســرارودی فرزند عبدالرحیم در ششــدانگ یک باب خانه نیمه ساز به 
مساحت191/39متر مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی کاظم آقاجانیان بموجب سند شماره 6076 

مورخ 1342/06/13 دفتر 86- اصفهان 
تاریخ انتشار اول : 1401/02/07
تاریخ انتشار دوم : 1401/02/22

م الف: 1307811 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
ابالغ رای

2 شــماره دادنامــه: 140109390000030808 شــماره پرونــده:  /74
9909986839400557 شــماره بایگانی شــعبه: 9900963 شــعبه 17 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )مجتمع بهارســتان( تصمیم نهایی شماره 
140109390000030808  ، خواهــان: آرش جم جنوب بــا وکالت آقای محمد 
دوستی نژاد فرزند صفرعلی به نشانی اســتان اصفهان- شهرستان خمینی شهر- 
شهر درچه- میدان امام مجتمع شایان طبقه 3 واحد 4، خواندگان: 1- آقای سلمان 
سلمان زاده فرزند باقر به نشانی استان مازندارن- شهرستان محمود آباد- محمود 
آباد- خیابان امام خمینی- نسیم 15 پالک 33، 2- آقای محسن صراف فرزند احمد 
به نشانی استان خوزستان - شهرستان اهواز- اهواز- مجاهد خیابان صنایع 4 پالک 
104، 3- دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان- رییس دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان مرکز استان به نشانی اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان ، 4- آلومینیوم ایران با وکالت آقای حسین 
کمیلی اصفهانی فرزند مصطفی به نشانی استان مرکزی- شهرستان اراک- شهر 
اراک- خیابان 22 بهمن- نرســیده به میدان دارایی- ساختمان شایان 2 - طبقه 
سوم- واحد 10 کدپستی 3818653497 ، 5- اداره تصفیه امور ورشکستگی استان 
 اصفهان- رییس اداره ورشکســتگی استان به نشــانی اصفهان ،  6- آقای رضا 
نور علی زاده فرزند ابراهیم به نشــانی اســتان اصفهان- شهرســتان اصفهان- 
اصفهان- خ چهاربــاغ خواجو- جنب بانک ملت- ســاختمان معتمدی- واحد 4، 
خواسته ها: 1- دستور موقت 2- صدور حکم ورشکســتگی، گردشکار: دادگاه با 
استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شــرف و وجدان ضمن اعالم ختم رسیدگی به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی شرکت 
آرش جم جنوب با وکالت آقای محمد دوستی نژاد به طرفیت 1- شرکت آلومینیوم 
ایران 2- سلمان سلمان زاده فرزند باقر 3- محســن صراف فرزند احمد 4- رضا 
نور علی زاده فرزند ابراهیم 5- دادستان عمومی و انقالب اصفهان 6- اداره تصفیه 
امور ورشکستگی اصفهان به خواسته صدور حکم به ورشکستگی خواهان با تعیین 
تاریخ توقف با جلب نظر کارشناس با این وصف که وکیل خواهان اعالم نموده اند 
شرکت موکل ایشان به شماره ثبت 46529 و شناسه ملی 10860773290 با مدیر 
عاملی آقای مهرداد علی نژاد از سال 92 با ایجاد وقفه در انجام تعهدات نقدی اعالم 
توقف نموده اســت و خوانده ردیف اول با در اختیار داشتن چند فقره چک اقدام به 
توقیف آپارتمان های متعلق به شرکت در محمودآباد نموده است و این آپارتمان ها 
در شرف مزایده هستند و تقاضای خود را وفق ستون خواسته اعالم نموده اند دادگاه 
جهت مشخص شدن موضوع در خصوص اینکه آیا میزان دارایی شرکت از دیون آن 
کمتر است یا خیر موضوع را به کارشناسی ارجاع و نهایتا هیئت سه نفره کارشناسی 

نیز اعالم نموده است اولین تاریخ عدم پرداخت عمده شرکت 91/11/5 که زمان 
برگشت چک های خوانده ردیف اول بوده است می باشد و حسب استعالم صورت 
گرفته از سازمان امور مالیاتی شرکت از سال 93 فاقد فعالیت بوده است که این نظریه 
مصون از اعتراض باقی مانده است فلذا دادگاه بنا بر مراتب فوق و مستند به مواد 417 
و 440 و 416 و 514 و 412 قانون تجارت ضمن اعالم ورشکستگی شرکت خواهان 
از نوع به تقصیر، تاریخ توقف شرکت را نیز تاریخ 1391/11/8 تعیین و امر مهر و موم 
کلیه اموال و دارایی شرکت ورشکسته را به اداره کل ورشکستگی اصفهان محول 
می نماید این رای موقتا قابل اجرا است در خصوص تقاضای دستور موقت مبنی بر 
توقف عملیات اجرایی نیز نظر به اینکه با صدور حکم به ورشکستگی عمال اجرای 
رای مراجع قضایی در خصوص دارایی های شرکت متوقف خواهد شد و با دستور 
موقت نمی توان جلوی اجرای احکام محاکم را گرفت لذا در این قسمت مستند به 
ماده 390 قرار رد درخواست دســتور موقت را صادر و اعالم می نماید رای صادره 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 
تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 1307774 سید علی مرتضوی 
دادرس شعبه 17  حقوقی دادگستری اصفهان )دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )مجتمع بهارستان(
تحدید حدود اختصاصی

2/75 شــماره نامه : 140185602024000876-1401/01/30 نظر به اینکه به 
موجب آراء شماره 140060302024003115 و 140060302024003117 مورخ 
1400/10/02 هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100/44 متر مربع تحت شماره فرعی 
5001 از اصلی 4483 مفروز و مجزی شده از شــماره 131 فرعی از اصلی مزبور  
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت آقای عزت اله اعالئی فرزند علی حسین و 
خانم سمنبر کریمی فرزند علیقلی )بالسویه(  مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه 
تحدید حدود می باشد لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق 
تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه 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 
مجلس تحدید حدود و فقــط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 
86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم 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: 1401/02/07 
م الف: 1305564  شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
2/76 شــماره نامــه : 140185602024000956-1401/01/31 چون تحدید 
حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4786/702  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام مهدی صالحی اشترجانی فرزند نصرا...  در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونًا  به عمل نیامده  اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 1401/3/4 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1401/02/07 

م الف: 1306501 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان



ملی پوش تیم فوتبال زنان سپاهان می گوید بازیکنان این تیم وقتی به وزشگاه نقش جهان وارد می شود با تعصب خاصی بازی می کنند و روی عملکردشان تاثیرگذار 
است.۱۵ هفته از لیگ برتر فوتبال زنان گذشته است و سه تیم باالی جدول اختالف امتیاز کمی با هم دارند؛ خاتون بم، شهرداری سیرجان و سپاهان اصفهان به ترتیب با 
۴۰، ۳۸ و ۳۷ امتیاز سه تیم برتر هستند که برای کسب قهرمانی رقابت می کنند. هاجر دباغی، ملی پوش سپاهان در مورد عملکرد این تیم در نیم فصل دوم لیگ و کاهش 
اختالف امتیاز با صدر جدول گفت: با شروع نیم فصل دوم خیلی خوب کار کردیم و نتیجه گرفتیم. در نیم فصل اول بدشانس بودیم؛ در بازی با سیرجان تیم برتر بودیم؛ اما 
داور پنالتی ما را نگرفت و دقایق پایانی گل خوردیم. در بازی با بم هم متاسفانه کرونا داشتم و بازی نکردم اما بازیکنان تیم ما خیلی خوب کار کردند و چند بار توپ شان به 
تیرک خورد. در دیدار با ذوب آهن هم با اشتباه فاحش داوری دو امتیاز از دست دادیم. همین مسائل باعث شد تا اختالف امتیاز بین تیم های صدر جدول زیاد شود.وی 
افزود: در نیم فصل دوم هم قسم شدیم بهترین نتیجه را بگیریم. خوشبختانه تا االن همه چیز خوب بوده و همه عوامل از جمله حمایت باشگاه، آرامش تیم، بازی در نقش 
جهان، کادر فنی و بازیکنان همه تاثیرگذار بوده اند. امیدوارم بازی های باقی مانده را هم به خوبی پشت سر بگذاریم و جایگاه خوبی را در جدول به دست بیاوریم.ملی پوش 
سپاهان در مورد بازی در وزشگاه نقش جهان که برای اولین بار به تیم زنان سپاهان اختصاص پیدا کرد، بیان کرد: بازی در این ورزشگاه روی ما خیلی تاثیر گذاشت و در 

این زمین خیلی خوب بازی می کنیم. البته زمین صفائیه هم چمن خوبی دارد؛ اما نقش جهان جور دیگری است. 

تجربه دختران فوتبال از بازی در گودال مرگ نقش جهان!

چهار شنبه 07 اردیبهشت  1401 / 25 رمضان 1443 / 27 آوریل  2022 / شماره 3515

گواردیوال: 

مردم می گویند مادرید خوش شانس است، اما این طور 
نیست

سرمربی منچسترسیتی می گوید حریف آن ها در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا خوش شانس 
نیســت.پپ گواردیوال،  رویارویی با رئال مادرید در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا را »آزمایشی 
بزرگ« توصیف کرد و گفت: بازی مقابل مادرید آزمونی باورنکردنی است. رسیدن به نیمه نهایی 
یا فینال همیشه درس بزرگی برای ما خواهد بود. از زمانی که در بارسلونا بازی یا مربیگری کردم، 
همیشه مادرید را دوست داشــتم. من چیزهای زیادی در مورد این تیم دوست دارم. کیفیتی که 
آن ها دارند تصادفی نیست. آن ها در همه چیز سطح باالیی دارند. باز هم می گویم کیفیت مادرید 
تصادفی یا شانسی نیســت. آن ها در همه چیز ســطح باالیی دارند. افرادی که می گویند خوش 
شــانس هســتند، چیز زیادی از رئال مادرید نمی دانند. همه بازیکنانی که مادرید در اختیار دارد 

بسیار خوب هستند، زیرا اگر نبودند، آن ها را به خدمت نمی گرفتند.
 

»مسی« در  PSG می ماند
فوق ستاره آرژانتینی پاری سن ژرمن می خواهد که حداقل یک فصل دیگر در این تیم بماند.

لیونل مسی بعد از جدایی از بارســلونا تصمیم گرفت که پیراهن پاری سن ژرمن را برتن کند. این 
بازیکن آرژانتینی در فصل نخست حضورش در پاری سن ژرمن نتوانست انتظارات را برآورده کند. 
مسی در 22 بازی که برای این تیم به میدان رفت تنها ۴ گل به ثمر رساند هر چند که ۱۴ پاس گل 
داد.حذف از لیگ قهرمانان اروپا با شکست در دیدار برگشــت برابر رئال باعث شد تا انتقادهای 
زیادی از مسی شود و هواداران این تیم او را هو کنند.باوجود آنکه مسی در بین هواداران پاری سن 
ژرمن محبوب نیست؛ اما تصمیم خود را گرفته اســت و طبق اعالم اسکای اسپورت حداقل یک 

فصل دیگر می خواهد که به حضورش در تیم پاریسی ادامه دهد.
 

اینتر، قیمت فروش »الئوتارو« را افزایش داد
باشــگاه اینتر ، قیمت فروش مهاجم آرژانتینی خودش را با افزایــش 2۰ میلیون یورویی به ۸۰ 
میلیون یورو رســاند.اتلتیکو مادرید از قبل خواهان به خدمت گرفتن الئوتارو مارتینس بوده و به 
دنبال جذب این بازیکن است. حاال باشگاه مادریدی متوجه شده که باید کمی بیشتر هزینه کند 
تا او را به خدمت بگیرد چرا که نراتزوری قیمت مهاجم خود را بــه ۸۰ میلیون یورو افزایش داده 
است. بر کسی پوشیده نیست که الئوتارو مارتینس، هدف اصلی دیگو سیمئونه برای تقویت خط 
حمله اتلتیکومادرید برای فصل آینده است. این مهاجم آرژانتینی مدتی است که در فهرست خرید 

اتلتیکو مادرید قرار دارد و تابستان امسال می تواند راهی مادرید شود. 
 

زانیولو: 

 14 سال بدون جام بودن برای رم سخت است
نیکولو زانیولو معتقد اســت که رم می تواند تحت هدایــت ژوزه مورینیو بعــد از پیروزی مقابل 
لسترسیتی، قهرمان لیگ کنفرانس اروپا شود.دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ کنفرانس عصر 
پنجشنبه در خانه لسترسیتی برگزار می شود. نیکولو زانیولو به سایت خبری UEFA گفت: مورینیو 
یکی از بهترین مربیان جهان است.او، هنر هرگز تسلیم نشــدن را به همه تعمیم داد،  امیدواریم 
با مورینیو  چیزی به دست آوریم. با مربی ای که می داند چگونه برنده شود، فکر می کنم شانس 
بیشتری داریم. برنده شدن در لیگ کنفرانس باعث افتخار ما خواهد بود، اما این یک نقطه شروع 
است و نه یک نتیجه. اعتراف می کنم که ۱۴ سال بدون جام خیلی طوالنی است و رم می خواهد 

این طلسم را بشکند.

  نساجی یا آلومینیوم؛کدام تیم قهرمان جام حذفی خواهد شد؟

جدال جام نگرفته ها

تیم های فوتبال نساجی مازندران و آلومینیوم اراک امشب از ساعت 2۰:۳۰ دقیقه در ورزشگاه آزادی فینال 
جام حذفی را برگزار خواهند کرد.

دیدار فینال جام حذفی فوتبال کشورمان بین تیم های فوتبال نساجی مازندران و آلومینیوم اراک از ساعت 
2۰:۳۰ دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

دو تیم برای نخستین بار موفق شــده اند به فینال جام حذفی راه یابند و با کسب عنوان قهرمانی می توانند 
جواز حضور در مســابقات لیگ قهرمانان را کسب کنند. تاکنون شــورای تامین استان تهران، ظرفیت حضور 

تماشاگران  دو تیم در این دیدار را اعالم نکرده است.
نساجی برای رســیدن به فینال جام حذفی در دور یک شــانزدهم نهایی، آرمان گهر ســیرجان را با یک گل 

مغلوب کرد. 
در دور یک هشتم آن ها توانستند با نتیجه ۳ بر یک از سد گل گهر سیرجان عبور کنند. در دور یک چهارم نهایی 
شاگردان ساکت الهامی پس از ۱2۰ دقیقه بازی با استقالل به تساوی بدون گل رسیدند و در ضربات پنالتی 

موفق شدند با نتیجه ۵ بر ۴ پر افتخار ترین تیم جام حذفی را در ورزشگاه آزادی شکست دهند.
نساجی به دلیل تعمیر ورزشگاه شــهید وطنی قائمشــهر در دور نیمه نهایی مجبور شد در ورزشگاه آزادی از 
مس کرمان میزبانی کند و در حالی که تصور می شــد این دیدار به ضربات پنالتی کشــیده خواهد شد، اما 
داور  در دقیقه ۱۱۸ بازی یک پنالتی به سود نســاجی اعالم کرد و حامد شــیری، بازیکن با تجربه نساجی 
 موفق شــد از روی نقطه پنالتی دروازه مســی ها را باز کند تا برای نخســتین بار نســاجی بــه فینال جام 

حذفی راه یابد.
ساکت الهامی در سال ۱۳۹۹ نیز موفق شــده بود، با تراکتور به فینال جام حذفی راه پیدا کند و در این دیدار 
توانست استقالل را با نتیجه سه بر 2 شکست دهد تا برای دومین بار تراکتوری ها قهرمان جام حذفی شوند.

در سوی مقابل آلومینیوم اراک این فصل را با رسول خطیبی آغاز کرد و نتایج نسبتا خوبی نیز در لیگ کسب 
کردند، اما اراکی ها در نیم فصل دوم لیگ برتر عملکرد ضعیفی داشتند و هیئت رییسه آلومینیوم خطیبی را 

به دلیل کسب نتایج ضعیف از سمتش برکنار کرد و مهدی رحمتی جایگزین او در این تیم شد.
آلومینیوم برای رسیدن به فینال جام حذفی راه سخت تری نسبت به نساجی در پیش داشت. آن ها در دور 
یک شانزدهم نهایی توانستند فجر سپاسی شیراز را با 2 گل شکســت دهند. در دور یک شانزدهم نهایی در 
۱2۰ دقیقه بازی با سپاهان به تساوی یک بر یک رسیدند، اما آن ها در ضربات پنالتی موفق شدند، با نتیجه 

۴ بر ۳ از سد حریف خود عبور کنند.
در دور یک چهارم نهایی شــاگردان رحمتی در ورزشــگاه آزادی دســت به کار بزرگی زدند و موفق شــدند 
پرسپولیس را با نتیجه ۳ بر 2 مغلوب کنند تا یکی از مدعیان اصلی قهرمانی این جام را از دور رقابت کنار بزنند. 
آلومینیومی ها در نیمه نهایی با یک گل خلیج فارس ماهشــهر دسته دومی که در این رقابت ها شگفتی ساز 

شده بود را شکست دادند و به فینال جام حذفی صعود کنند.
مهدی رحمتی که مدت زیادی از خداحافظــی اش از دنیای فوتبال نمی گذرد، می توانــد با غلبه تیمش بر 

نساجی مازندران، نخستین قهرمانی خود در قامت سرمربی را تجربه کند.

سوال روز

»طارمی« باز هم سوژه اول رسانه  های پرتغال شد
در چارچوب رقابت های لیگ برتر فوتبال پرتغال ، تیم پورتــو در حالی مقابل براگا قرار گرفت که عملکرد 
مهدی طارمی در این مسابقه دوباره به سوژه اول رسانه های پرتغال و طرفداران فوتبال در این کشور تبدیل 
شد. به اعتقاد برخی کارشناسان، مهاجم پورتو در بازی اخیر  در 2 صحنه تمارض کرده تا از این طریق بتواند 
از سوی داور پنالتی بگیرد و برخی دیگر هم به دفاع از بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان پرداختند و در هر 2 
صحنه معتقد بودند که باید پنالتی گرفته می شد. با این حال داور در هر 2 صحنه اعتقاد به تمارض داشت و 
همین موضوع با واکنش په په، بازیکن پرتغالی پورتو مواجه شد. این بازیکن گفت: فضای رسانه ای علیه 

طارمی باعث شده تا ذهنیت داوران در مسابقات به هم بخورد.
 

نشریه بیلد:

»آزمون« برگ برنده 20 میلیون یورویی بایرلورکوزن است
نشریه معتبر آلمانی به تمجید از مهاجم ایرانی تیم فوتبال بایرلورکوزن پرداخت.سردار آزمون، مهاجم 
ملی پوش کشورمان در اولین بازی خود در ترکیب اصلی بایرلورکوزن موفق شد مقابل گریتر فورت یک 
گل و یک پاس گل را به نام خود ثبت کند. آزمون در نقل و انتقاالت زمستانی با قراردادی پنج ساله از 
زنیت سن پترزبورگ راهی بایر لورکوزن شد.نشریه »بیلد« آلمان به تمجید از ستاره ایرانی پرداخت و 
با تیتر »سردار آزمون برگ برنده 2۰ میلیون یورویی بایرلورکوزن است« او را مورد تحسین قرار داد.این 
رسانه آلمانی نوشت: لورکوزن با درخشش سردار آزمون، ستاره ایرانی اش موفق شد به رده سوم جدول 

بوندسلیگا برگردد و شانس خود را برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا افزایش دهد.
 

تمجید AFC از شاگردان »نکونام«
صفحه توئیتر کنفدراسیون فوتبال آسیا از عملکرد تیم فوتبال فوالد خوزستان در مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا تمجید کرد.در چارچوب مرحله گروهی لیگ قهرمانان 2۰22 آسیا و در هفته ششم این 
رقابت ها تیم فوتبال فوالد خوزستان به مصاف شباب االهلی می رود. توئیتر رسمی لیگ قهرمانان 
آسیا به تمجید از تیم فوالد خوزستان در گروه سوم پرداخت و نوشت: تیم فوالد خوزستان موفق شد 

در مرحله گروهی بدون حتی یک شکست به مرحله یک هشتم نهایی راه پیدا کند.
 

افشاگری بی سابقه یک ایجنت علیه »مجیدی«
فرشید سمیعی، معاون حقوقی باشگاه اســتقالل اعالم کرد که گابریله پین مشکلی برای بازگشت 
به ایران ندارد و به زودی در تمرینات آبی ها حاضر خواهد شــد. اما مدیر برنامه این مربی ایتالیایی 
در صفحه شــخصی خود افشــاگری هایی در خصوص نحوه آمدن این مربــی ایتالیایی به ایران 
داشته و البته خبر از مشکالت مالی میان پین و استقالل داده است.محسن ابراهیمی، مدیر برنامه 
ایرانی گابریله پین در واکنش به بیانیه فرشید سمیعی در کانال رسمی باشگاه استقالل طی انتشار 
استوری های متعددی افشاگری های عجیبی علیه باشگاه استقالل و سرمربی این تیم انجام داد. 
او سرمربی استقالل را متهم به دروغگویی کرد و البته اشاره ای هم به برخی از اتهامات قبلی خود به 

فرهاد مجیدی داشت.
 

»قائدی« اخراج شد؟
مهدی قائدی، مهاجم ریزنقش و تکنیکی تیم شباب االهلی این روزها مورد حمله سرمربی تیمش 
قرار گرفته و به نظر می رسد شــرایطش در این تیم سخت شده است. تمرین روز دوشنبه الشباب 
االهلی درحالی برگزار شد که قائدی در تمرین غایب بود و این بازیکن فعال اجازه حضور در تمرینات 

تیمش را ندارد.

مستطیل سبز

 احسان حدادی
 قانون  را دور  می زند؟

خبر برنامه احسان حدادی برای سفر به آمریکا 
و شرکت در مسابقه این ســوال را مطرح کرده 
اســت که آیا این وزشــکار قانون فدراســیون 
دوومیدانی در مورد عــدم پرداخت هزینه های 
اردوی برون مرزی را اجــرا می کند یا نه؟قرار 
است احسان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک 
آسیا بار دیگر به آمریکا سفر کند تا به گفته خود 
در چند مسابقه معتبر شرکت کند و چند روزی 
را هم زیر نظر مک ویلکینز مربی آمریکایی به 
تمرین بپردازد تا ایرادت تکنیکی خود را برطرف 
سازد. پیش از این فدراسیون دوومیدانی اعالم 
کرده بود که بســاط اردوهای پرهزینه برچیده 
می شود و تنها بر اساس سطح بندی ورزشکاران 
به میزان هزینه اردوی داخلی به ورزشــکارانی 
پرداخت می شــود که قصد حضور در اردوها و 
مسابقات برون مرزی را دارند و مابقی هزینه 
باید به صورت شــخصی یا از طریق اسپانسر 
تامین شود.ماجرای اردوهای احسان حدادی 
در آمریکا هم یکی از چالش های همیشــگی 
دوومیدانی بوده که گاهی موجب انتقاد ســایر 
ورزشکاران شده که چرا چنین هزینه هایی باید 
صرف تنها یک ورزشکار شود. در این شرایط خبر 
سفر دوباره این ورزشــکار به آمریکا بار دیگر به 
حواشی هزینه های دالری دامن زده است و در 
حالی که فدراسیون به دلیل بدهی های مالیاتی 
تحت فشار قرار دارد، انتقادات را هم بیشتر کرده 
است. علی رضایی، دبیر فدراسیون دوومیدانی 
به ماجرای ســفر احســان حدادی به آمریکا 
اشــاره و بیان کرد: آقای حدادی قرار نیســت 
هیچ اردویی در آمریکا داشــته باشد. قبال هم 
اعالم کرده ایم هر ورزشکاری حتی اگر بخواهد 
با هزینه شــخصی به اردوی برون مرزی برود 
باید این موضوع در کمیته تخصصی فدراسیون 
بررسی شود و بعد از تایید به شورای برون مرزی 
می رود. از طرفی اگر فدراســیون هم بخواهد 
هزینه ای بدهد به میزان هزینه اردوهای داخلی 
پرداخت می کنیم.قرار اســت برای احســان 
حدادی دعوتن امه ارسال شود که در دو مسابقه 
ســطح باال شــرکت کند. در این صورت هیچ 
هزینه ای از طرف فدراسیون پرداخت نمی شود.

فوتبال جهان

وز عکس ر

شام دو نفره یک 
ایرانی با گلزن 
معروف چلسی

امید نمازی عکسی از خود در کنار 
ستاره تیم چلسی منتشر کرد. تیم 
چلســی در دیدار مقابل وســتهام 
موفق شد با گل کریستین پولیسیچ 
به برتری برسد. امید نمازی، مربی 
ایرانی شاغل در آمریکا تصویری از 
خودش در کنار یولیســیچ منتشر 

کرد و از شام خودن با او خبر داد.

سرمربی تیم هندبال بانوان ســپاهان گفت: لیگ 
امسال متفاوت بود و مســابقات ملی فشار زیادی 
به لیگ آورد که فدراســیون باید تمرکز بیشــتری 
در برنامه ریزی لیگ  داشــته باشــد.اعظم قینانی 
پیش از اولین دیدار مرحله دوم دور برگشــت لیگ 
برتــر هندبال در خصوص شــرایط تیمــش، اظهار 
کرد: با توجه بــه اینکه لیگ طوالنی شــده و زمان 
زیادی گرفته، شادابی که باید باشد، نیست. در تیم 
مصدوم داریم؛ اما شرایط مان خوب است و امیدوارم 
این چهار بازی را با پیروزی پشــت ســر بگذاریم.

وی افزود: شــاهد ۳ ماه تعطیلی در لیگ بودیم و 
اکنون با شــروع مجدد، بازی ها بسیار  فشرده اند، 

به طوری کــه در یک ماه ۷ بــازی انجام می دهیم. 
با این حال امیدوارم شرایط به خوبی پیش رفته و 
به صدر جدول برسیم.سرمربی تیم هندبال بانوان 
سپاهان همچنین با اشاره به بازی حساس پیش 
رو با تیم تاسیسات دریایی نیز، گفت: در بازی قبل 
با از دست دادن ۶ پنالتی، ۸ ضد حمله و در اختیار 
نداشتن پاسور اصلی مان نتیجه را به تیم تاسیسات 
واگذار کردیم. باید در دومین بازی این مرحله برابر 

تاسیسات بهتر از دیدار قبل ظاهر شویم.
قینانی، برنامه برگزاری مسابقات و شرایط لیگ را 
متفاوت دانست و افزود: لیگ سال گذشته متفاوت 
بود. امســال نیز متفاوت خواهد بود. زیرا دو سری 

مســابقات جهانی جوانان و نوجوانان و کشورهای 
اسالمی را در پیش داریم. همین موضوع به بخش 
مسابقات لیگ فشار می آورد. بهتر است برنامه ریزی 
مدونی شود تا از روز نخست لیگ زمان، مکان و انتها 
بازی ها را بدانیم و فرصتی برای ریکاوری بازیکنان 
ملی پوش برای بازگشت به لیگ وجود داشته باشد. 
متاسفانه  لیگ امسال را هنوز نمی دانیم چه زمانی 

به پایان می رسد.

سرمربی تیم هندبال بانوان سپاهان:

هنوز از زمان پایان لیگ بی خبریم



چهار شنبه 07 اردیبهشت  1401 / 25 رمضان 1443 / 27 آوریل  2022 / شماره 3515
مدیر منطقه سه شهرداری:

بوستان مشتاق اول متحول می شود
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با بیان اینکه در سال های گذشته بوستان مشتاق اول مورد توجه 
شهروندان و گردشگران بوده است، گفت: عملیات ساماندهی کف راهروهای این بوستان در دستور کار 
منطقه سه قرار دارد.حسین کارگر ضمن اشاره به ساماندهی مسیرها و راهروهای بوستان مشتاق اول، 
اظهار کرد: یکی از بوستان هایی که در سال های گذشته مورد توجه شهروندان و گردشگران قرار گرفت، 
بوستان مشتاق اول است که وجود ایستگاه های ورزشی، سایت بازی کودکان، میزهای پینگ پنگ، 
حوض های آب و تجمع مردمی در اطراف آن به این امر صحه می گذارد.وی افزود: با پیاده روسازی ضلع 
شمالی و جنوبی خیابان مشتاق اول در سال های گذشته و هموارسازی و مناسب سازی عبور معلوالن 
برای ورود به این بوستان حدفاصل میدان بزرگمهر تا میدان خواجو، امسال عملیات ساماندهی کف 
راهروهای این بوستان در دســتور کار شهرداری منطقه ســه قرار گرفت.مدیر منطقه سه شهرداری 
اصفهان با اشاره به هزینه ۱۰ میلیارد ریالی فاز اول پروژه ساماندهی کف راهروهای بوستان مشتاق 
اول، خاطرنشان کرد: عملیات آواربرداری این پروژه از سمت میدان بزرگمهر به صورت مقطعی در دست 

اقدام است که با زیرسازی و سنگ فرش آن به سمت میدان خواجو ادامه می یابد.
 

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان تشریح کرد:

فرآیند ۶ ماهه بودجه ریزی شهرداری اصفهان
مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان از فرآیند شش ماهه برنامه عملیاتی و بودجه سال ۱۴۰۱ 
از پانزدهم شهریورماه تا پانزدهم اسفندماه ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: این فرآیند از به روزرسانی شاخص های 
برنامه اصفهان ۱۴۰۵ آغاز شد و با ابالغ بودجه مصوب ستاد، مناطق و موسسات وابسته شهرداری توسط 
شهردار به پایان رسید.مهدی آصالح با بیان اینکه فرآیند برنامه عملیاتی و بودجه سال ۱۴۰۱ از پانزدهم 
شهریورماه تا پانزدهم اســفندماه ۱۴۰۰ انجام شد، اظهار کرد: از پانزدهم شــهریورماه تا نوزدهم مهرماه 
سال گذشته به روزرسانی شاخص های برنامه اصفهان ۱۴۰۵ و بازنگری هدف گذاری در صورت لزوم و 
به روزرسانی سبد پروژه های برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ و ابالغ پروژه های این برنامه به مناطق توسط 
کمیته برنامه ریزی معاونت ها و مناطق شهرداری اصفهان انجام شد.وی با بیان اینکه ابالغ بخشنامه در 
تاریخ بیستم مهرماه توسط شهردار اصفهان انجام شد، ادامه داد: سیاست گذاری درآمد و سایر منابع مالی 
شهرداری و موسسات وابسته از تاریخ بیستم تا بیست وچهارم مهرماه توسط شورای عالی برنامه ریزی 
شهرداری اصفهان در دستور کار قرار گرفته بود.مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: به روزرسانی اطالعات پروژه های نیمه تمام، ثبت پروژه های جدید در سامانه سیگما به همراه منشور 
آن، کمی سازی و سیاســت گذاری اعتبارات هزینه ای و مستمر عمرانی از بیست وچهارم مهرماه تا دهم 

آبان ماه ۱۴۰۰ توسط ستاد مناطق و موسسات محقق شد.

پسماندها را به افراد غیرمجاز ندهید
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: شــهروندان از تحویل پسماندها به افراد 
غیرمجاز خودداری کنند و پسماندهای تفکیک شده را به ایستگاه های ثابت و سیار تحویل دهند.غالمرضا 
ساکتی اظهار کرد: شهرداری اصفهان جزو اولین کالن شهرهای کشور است که موضوع »تفکیک از مبدأ« در 
آن آغاز شده است و با ارائه آموزش ها و فرهنگ سازی هایی که تاکنون انجام شده است، همکاری خوبی را 
از طرف مردم شاهد هستیم.وی با بیان اینکه موضوع تفکیک از مبدأ جزو موضوعات مهم محیط زیستی 
است، تصریح کرد: طی دو سال گذشته شــاهد ایجاد انبارها و مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات 
بازیافتی توسط بعضی از افراد هستیم که باعث شده است چرخه ای نامطلوب در حوزه پردازش صحیح 
پسماند به وجود آید. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان ادامه داد:  از شهروندان 
درخواست می شود با عوامل مجاز تحویل پسماند خشک همکاری الزم را داشته باشند و از تحویل 

پسماندهای خشک به مراکز غیرمجاز خودداری کنند.

»اصفهان « خطر پذیرترین شهر ایران در کام فرونشست؛

زمین ما را می بلعد!

فروردین ماه امسال و در یک بازه زمانی کوتاه، سه فروریزش در خیابان های 
اصفهان، نگرانی کارشناسان زمین شناسی را از میزان خطرپذیری این شهر 
دوچندان کرد؛ فروریزش هایی که به باور آنها،هشــداری است تا مسئوالن 
پیش از آنکه دیر بشود به فریاد دشــت اصفهان برسند.کارشناسان مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرســازی، اصفهان را خطرپذیرترین شهر ایران 
در فرونشســت زمین می دانند. آن ها معتقدند بحران فرونشست در این 
خطه بسیار جدی و تااندازه ای است که می تواند در آینده ای نه چندان دور 
سکونت در اصفهان را ناممکن کند. آن ها پیش بینی کرده اند با روند خشکی 
زاینده  رود و نبود جریان دائمی آن، آثار مخرب فرونشست روزبه روز در این 

شهر بیشتر خواهد شد.
فرو ریزش های اخیر در شــهر اصفهان که کارشناسان زمین شناسی آن ها 
را حاصل فرونشست های ناگهانی می دانند نشان داد این کالن شهر تا چه 
اندازه خطرپذیر شده است؛ فروردین  امسال و در یک بازه زمانی کوتاه، سه 
فروریزش در خیابان های آمادگاه، آپادانا و حکیم نظامی، نگرانی کارشناسان 
زمین شناسی را از میزان خطرپذیری اصفهان دوچندان کرد.دشت اصفهان با 
جریان زاینده رود زنده است و حاال با توسعه خارج از توان بر گرده  این دشت، 
بارگذاری های صنعتی و کشــاورزی بر زاینده رود و آبخوانی که با خشکی 
زاینده رود تغذیه نمی شود، به ته مانده  اندوخته های آبی رسیده است.تمام 
دارایی و حیات یک دشت به خاک و آبش است؛ اندوخته ای که در دشت 

اصفهان از کف می رود و به عقیده  کارشناسان، با روند شتابناک فرونشست، 
موجودیت اصفهان در هاله ای از ابهام فرو می رود. بررسی های کارشناسان 
نشان می دهد گنجایش آبخوان دشت اصفهان به طور میانگین بین ۹ تا ۱۲ 
میلیارد مترمکعب است؛ ۶۵ درصد از آبخوان اصفهان مصرف شده و حاال 

برای این دشت تنها ۳۵درصد ذخیره آبی باقی مانده است. 
 جریان زاینــده رود دائمی نیســت و در خوش بینانه ترین حالت، ســه یا 
 چهار بــار آب برای کشــت کشــاورزان رها می شــود ، به تعبیری ســهم
  رودخانه و تاالب گاوخونی از حقابه طبیعی  اندک و نزدیک به هیچ است.
 به تعبیر آن هــا، اگر زاینده رود خشــک بمانــد و برداشــت از۳۵ درصد

 حجم آبخوان باقی مانده در دشــت اصفهان ادامه داشــته باشــد، دور از 
 انتظار نخواهد بود که نگین فالت مرکزی ایران بر باد برود و خالی از سکنه 
شــود. وقتی برداشــت از آبخوان ادامه داشته باشــد، درحالی که تغذیه 
 نمی شــود، تعبیرش آن است که دشــت زیســت پذیری اش را ازدست

 داده است.دفتر مطالعات پایه آب و سازمان آب منطقه ای، برداشت های 
ساالنه از آبخوان دشت اصفهان را رقمی بین   ۳۱۱ تا ۵۱۱ میلیون مترمکعب 
اعالم کرده است؛ از سویی آبخوان دشت اصفهان از زاینده رود تغذیه می شود 
 و اگر جریان دائمی و دســتکم حداقلی آب در  زاینده رود وجود نداشــته
  و هم زمان برداشــت ها بــدون جبــران ادامه داشــته باشــد، مطابق با

 آخرین بررسی ها، آبخوان دشــت اصفهان در خوش بینانه ترین حالت در 

سال ۱۴۱۸ به پایان کار خود نزدیک می شود.

آینده  مبهم  برای موجودیت اصفهان
در این پیوند، علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات 
راه، مسکن وشهرسازی کشــور با ابراز نگرانی از روند افزایشی فرونشست 
در دشــت اصفهان، این شهر را خطرپذیرترین شــهر ایران در فرونشست 
زمین دانست و گفت: آثار فرونشست شامل  بروز فروچاله ها، فرسایش 
خندقی یا تونلی ، بروز شکاف ها، کج شدگی های لوله آب و گاز، گسیختگی 
و فروریزش های ناگهانی است که در رویداد  پنجشنبه ۲۵ فروردین، یک 
نمونه از آن را چهارراه حکیم نظامی دیدیم  و من تصورم این است که در ادامه 
از این نوع آثار فرونشست زمین در محدوده   شهر  زیاد خواهیم دید.آن طور 
که بیت اللهی روایت می کند،در زمانی که زاینــده رود  به صورت نیم فصل 
جریان داشت، بر اساس داده های چاه های پیزومتری)جهت اندازه گیری 
آب های زیرزمینی(، سطح آب  پنج تا ۶ متر باال می آمد ؛ این اثر به تعبیر وی 
آنقدر واضح و  آشکار است که هیچ جای شکی باقی نمی گذارد که در مسیر 
رودخانه، بخشی از آب  زاینده رود وارد سفره های آب  زیرزمینی می شود 
و محدوده  ساختگاه شهری اصفهان را در الیه های زیرین تغذیه می کند.
مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی 
افزود: اگر این آب نباشد، حفره های زیر ســطحی خالی می ماند و بر اثر 
وزن الیه های فوقانی متراکم می شــود و  زمین نشست می کند؛ آن وقت 
ســاختمان هایی  که روی چنین زمین هایی بنا نهاده شده اند دچار ترک 
خوردگی های گســترده خواهد شــد به طوری که قابل زیست و سکونت 
نخواهد بود و با یک زلزله  کوچک یا متوسطی، احتمال خسارت باال داده می 
شود.به تعبیر بیت اللهی، در چنین شرایطی قابلیت سکونت در کالن شهر 
اصفهان زیر سوال می رود؛ شرایطی که می تواند در آینده ای نه چندان دور، 

موجودیت این خطه را به طور غیرقابل باوری تهدید کند.

حال خراب دشت اصفهان
بیت اللهی افزود: صحبت ما نه بحث حقابه و نه بحث تخصیص به آبیاری 
مزارع بلکه بحث ما ســکونت و موجودیت یک شــهر بزرگ است که باید 
تضمین شود؛ در غیر این صورت ریسک هایمان)خطرپذیری( باال خواهد 
رفت و روز به روز، حوادث مربوطه را که به صورت فروریزش ها در خیابان  های 
اصفهان بروز می کند، بیشتر خواهیم داشت.وی گفت: جای تاسف است 
که ما چنین مسائلی را به مرزهای شهری و استانی محصور کرده ایم  و انگار 
معضل اصفهان  معضل کشور ما نیست؛ حل مشکالت فرونشست زمین، 
نه تنها در اصفهان بلکه در تمامی استان های کشور نیازمند  یک هم افزایی 
ملی است. مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی با اشاره به بررســی و تجزیه و تحلیل داده های فرونشستی در 
استان ها، یادآور شد:  بدون شــک و با اطمینان می گویم که شهر اصفهان  
پرریسک ترین شهر از نظر فرونشست زمین در تمامی کشور است و این را  
همه جا گوشزد کردیم؛ امیدوارم که این حوادث بدون خسارت مالی و جانی 

تذکری باشد برای مسئوالن که تا قبل از اینکه دیر بشود، اقدام کنند. 

با مسئولان

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفــت: نه تنها مخالف اســتفاده از 
دوچرخه نیستیم، بلکه به دلیل کاهش آلودگی و بار ترافیکی از آن استقبال 
می کنیم، اما مسیرهای دوچرخه سواری در اصفهان با اشکاالت ایمنی که 

دارند، باعث ترافیک می شوند.
محمدرضا محمدی با اعالم اســتقبال راهنمایی و رانندگی از افزایش تردد 
با دوچرخه و حمل ونقــل عمومی در صورت اصولی بــودن آن، اظهار کرد: 
مسیرهای دوچرخه سواری در اصفهان اشکاالت و معایب هندسی و ایمنی 
زیادی دارند. در تعدادی از نقاط شهر نباید مسیر دوچرخه احداث می شد که 
در همان اوایل اعالم کرده و مکاتباتی با شهرداری انجام دادیم. همچنین 

در روزهای نخست با رسانه ها صحبت و ایراد و اشکاالت را بیان کردیم.
وی تاکید کــرد: ما به هیچ وجه با دوچرخه ســواری مخالف نیســتیم، اما 
متاسفانه اجرای مســیرهای دوچرخه درســت و اصولی نبود و مطابق با 
تاسیسات روز نیست، همین امر ســبب بروز تصادفات و افزایش ترافیک 

می شود.
رییس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: مسیرهای دوچرخه سواری 
پیوسته نیستند و در تقاطع قطع می شــوند. اگر دوچرخه ای ادامه مسیر 

دهد، خالف جهت رفته و در صورت وقوع تصادف مقصر صد در صد حادثه 
است.

سرهنگ محمدی خاطرنشان کرد: بعضی از مسیرها بدون کارشناسی و نظر 
پلیس احداث شده که عالوه بر نداشتن ایمنی، به افزایش ترافیک دامن 
می زنند، همچنین این مسیرها عرض خیابان را گرفته و عمال استفاده ای 

ندارند.
رییس پلیس راهور استان اصفهان از عزم راسخ اعضای شورای ششم شهر 
اصفهان برای اصالح معایب مســیرهای دوچرخه سواری خبر داد و گفت: 

جلسات متعددی  در حال برگزاری است که باید به نتیجه برسد.
وی، معایب مسیرهای دوچرخه ســواری اصفهان را قابل اصالح دانست و 
افزود: بسیاری از این مســیرها امکان اصالح یا حتی جابه جایی دارند. ما 
به هیچ وجه خواستار حذف مسیرهای دوچرخه نیستیم، بلکه می خواهیم 
در جاهایی که مشکلی وجود ندارد، مورد استقبال و استفاده عموم است و 
مزاحمتی برای ترافیک شهر و گردشــگران ایجاد نمی کند، این مسیرهای 
دوچرخه ســواری ایجاد شــود. در این صورت ما نیز از اســتفاده مردم از 

حمل ونقل با دوچرخه استقبال می کنیم.

افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه قرآن اصفهان در محل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی برگزار شد.رمضانعلی معتمدی، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد 
اســالمی اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه وقفه دوســاله در برگزاری 
نمایشــگاه قرآن از خســارات بزرگ برای فضای قرآنی استان بود، گفت: 
با همت دسته جمعی فعاالن و موسســات قرآنی و شرکت  نمایشگاه های 
بین المللی اصفهان، شــاهد یک رویداد مهم و بــزرگ فرهنگی قرآنی  در 
استان اصفهان هستیم.وی ادامه داد: نمایشگاه قران مانور فعالین قرآن 
در اســتان اصفهان اســت و باید فعالیت های قرآنی که در سطح استان  
به صورت مردمی انجام می شود به صورت ساالنه در یک جا تبلور پیدا کند و 
نمایشگاه قرآن فرصت مغتنمی است که موسسات و فعاالن قرآنی بتوانند 
فعالیت ها و حرکت های ارزشمند قرآنی خود را عرضه کنند تا مردم متدین 
و قرآن دوست استان اصفهان از آن بهره مند شــده و تازه های قرآنی را در 
ابعاد مختلف نظاره گر باشند. معتمدی ادامه داد: نمایشگاه قرآن می تواند 
در راســتای تحکیم خانواده در عرصه قرآن و  نزدیک شدن به جامعه تراز 
اسالمی تاثیرات بسیار خوبی داشــته باشد.مدیرکل ارشاد استان اصفهان 
ضمن تشــکر  از همه افراد دخیل در برگزاری نمایشگاه قرآن خاطرنشان 

کرد: جلســات هماهنگی و محتوایی برگزاری نمایشگاه قرآن از بهمن ماه 
آغاز شــد تا امروز ثمره خوب آن برای مردم عزیز اصفهان قابل مشاهده و 
بهره مندی باشد.محمدرضا جان نثاری، معاون سیاسی و امنیتی استاندار 
اصفهان نیز در این مراســم گفت: برگزاری نمایشگاه قرآن در اصفهان امر 
تازه ای نیســت و فعالیت مردم و موسســات مردم نهاد اصفهان در حوزه  
قرآنی هم مسبوق به سابقه است.وی ادامه داد: اما پس از ورود ویروس 
کرونا و تعطیلی همه جانبه در کشــور، همه فضاهای معنوی تعطیل شد و 
در عین حال دانش آموزان و دانشــجویان ما برای آموزش و تحصیل وارد 
فضای مجازی شــدند و این باعث مشکالت فرهنگی شــد که نمود آن به 
تدریج نمایان می شــود. جان نثاری اضافه کرد: برگزاری نمایشگاه قرآن 
و ایجاد فضای قرآنــی در چنین موقعیتی در حکــم هوایی معطر در میان 
آلودگی های فرهنگی، بسیار مغتنم و ارزشمند و مصداق کار فرهنگی فاخر 
و تمیز است که رهبری به آن اشاره دارند.  معاون سیاسی امنیتی استاندار 
اصفهان گفت: ان شــاءا... این رویداد یکی از بهترین دوره های نمایشگاه 
قرآن با اثری ماندگار خواهد بود، چراکه هیــچ کار فرهنگی به اندازه قرآن 

توان مقابله با آلودگی ها و مشکالت فرهنگی جامعه را ندارد.

رییس پلیس راهور استان:

مسیرهای دوچرخه در اصفهان دچار اشکال است
گشایش نمایشگاه قرآن و عترت در اصفهان؛

استشمام عطر کالم وحی در شهر

مفاد آراء
2/73 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 

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

مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140160302253000012  مــورخ 1401/01/29 آقای علی 
ســليميان ريزی فرزند ولی اله نســبت به ششــدانگ يک درب باغ به مساحت 
2246/75 متر مربع مفــروز از پالک 321- اصلي واقــع در دورباط باغبهادران  

بخش 9 ثبت اصفهان که شخص متقاضی مالک رسمی ملک مزبور می باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22

 م الف: 1306965 حميد ســعيدی سرپرســت اداره ثبت اســناد و امالک
 باغبهادران 

ابالغ رای
2 شــماره نامــه: 140109990002975848 شــماره پرونــده:   /77
9909983742100823 شــماره بايگانی پرونده: 0000723 احترامًا شــاکی 

خانم نرگس شــيخ ســامانی فرزند جليل شــکايت تحت عنوان انتقال مال غير 
عليه کيامرث يوســفی فرزند يعقوب و خانم روح انگيز طايری فرزند رمضانعلی 
در شــعبه اول دادگاه بخش باغبهادران مطــرح نموده مقتضی اســت دادنامه 
صادره ذيل را به تجويز ماده 174 آيين دادرســی کيفری مصوب سال 1392 در 
يک نوبت آگهی و يک نســخه از آن را به اين شعبه ارســال نماييد. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام 1- کيامرث يوســفی باغبادرانی فرزنــد يعقوب 2- خانم روح 
انگيز طايری باغبادرانی فرزند رمضانعلی هر دو با وکالت خانم ســاناز عاشــق 
دل دائر بر مشارکت در فروش مال غير به شــرح يک رقبه زمين مسکونی واقع 
در باغبهادران محله کوه آب به شــماره پالک 1386 به مساحت 180 متر مربع 
موضوع شکايت خانم نرگس شــيخ ســامانی فرزند جليل با وکالت خانم اعظم 
اکبری، نظر بــه اوراق و محتويات پرونده از جمله شــکايت شــاکی خصوصی، 
مبايعه نامه مورخ 1399/05/08 ، سند وکالت فروش اموال غير منقول به شماره 
 14245 مورخ 1399/05/08 تنظيمی در دفترخانه اســناد رســمی شماره 413 
زريــن شــهر، ســند اقــرار نامــه غيــر مالــی بــه شــماره 14244 مورخ 
1399/05/08 تنظيمــی در دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 413 زريــن 
شــهر،  اقرار نامه عادی مــورخ 1399/10/08 منــدرج در بــرگ 12 پرونده، 
ســند وکالــت فــروش امــوال غيــر منقــول بــه شــماره 35538 مــورخ 
 1399/05/26 تنظيمــی در دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 188 لنجان،

 اظهارات شــهود و مطلعين تعرفه از ســوی شــاکی از جمله شــخص واسطه 
فروش مجدد ملــک منــدرج در اوراق 11 و 13 و 15 پرونده، اســتعالم واصله 
از بانک ســينا مندرج در برگ 62 پرونده که مويد اخذ يکصــد و پانزده ميليون 
تومان ثمن معامله مورخ 1399/05/08 توســط متهم کيامرث يوسفی می باشد 
نظريه کارشناس رسمی دادگســتری که مصون از اعتراض موثر باقی مانده که 
جميعا موجبات انتســاب بزه معنونه بــه متهمان را فراهم مــی آورد و با عنايت 
 به اينکه علی رغم انتســاب عنوان مشــارکت در بزه معنونه برای هر دو متهم، 

حســب قرارداد واگذاری مورخ 1399/05/26 ملک فروخته شده تحت مالکيت 
متهم رديف دوم بوده ليکن ثمن دريافتی به موجب معامله مورخ 1399/05/08 
توسط متهم رديف اول اخذ گرديده بنابراين با توجه به مالکيت متهم رديف دوم 
نســبت به ملک متنازع فيه، رد مال نيز با وی و مجازات جزای نقدی مســاوی 
مال دريافت شــده به جهت دريافت ثمن معامله،  متوجــه متهم رديف اول می 
باشد لذا دادگاه مســتندا به ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غير و ماده 1 قانون 
تشــديد مجازات مرتکبين ارتشــا و اختالس و کالهبرداری و مــاده 36 قانون 
مجازات اســالمی مصوب 1392 حکم به محکوميت متهــم رديف اول به يک 
ســال حبس تعزيری و جزای نقدی به ميــزان ثمن دريافتــی ) يکصد و پانزده 
 ميليون تومان( در حق صندوق دولت و انتشار حکم در صورت قطعيت در يکی از

 روزنامــه های  محلی و حکــم به محکوميــت متهم رديف دوم به يک ســال 
 حبس تعزيری و رد مال به شــاکی و انتشــار حکم در صورت قطعيت در يکی از

 روزنامه های محلی صادر و اعالم می دارد با عنايت عدم وجود ســابقه کيفری 
برای متهمــان صدرالذکر لذا دادگاه مســتندا به مــواد 37 و 38 قانون مجازات 
اســالمی مصوب 1392 و ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزيری مصوب 
1399، حبس هر يــک از نامبردگان را با ســه درجه تخفيف بــه 91 روز حبس 
تعزيری تقليل و کاهش می دهد. رای صادره حضوری و ظرف بيســت روز پس 
 از ابالغ قابل تجديد نظرخواهی در دادگاه تجديدنظر اســتان اصفهان می باشد. 
 م الف: 1307664 محمد حسينی دادرس شــعبه اول دادگاه عمومی بخش

 باغ بهادران 
تحدید حدود اختصاصی

2/78  چــون تحديد حــدود ششــدانگ يک قطعــه زمين پــالک ثبتی 606 
فرعــی از 26  اصلی واقع در  بخش 4 ثبت خوانســار به نام  آقای عبدالحســين 
ســميعيان فرزند جــواد در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حــدود قانونی 
آن به عمل نيامده اســت. اينک بنا به دســتور قســمت اخير مــاده 15 قانون 

ثبت و طبــق تقاضای نامبــرده تحديــد حدود پــالک مرقوم در روز  شــنبه 
 مورخ 1401/02/31 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمــل خواهد آمد،

 لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقــرر در اين آگهی در محــل حضور يابنــد و اعتراضات مالکين يــا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاريــخ تنظيم صورت مجلــس تحديدی تا 30 
 روز پذيرفته خواهد شــد.تاريخ انتشــار: 1401/02/07 م الف: 1308994 

حبيب اکبری رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار

آگهی تغییرات شــرکت تولیدی کویر مقوا اردســتان 
سهامی خاص به شماره ثبت 112 
و شناسه ملی 10861076602 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مؤسســه حسابرســی 
آمارگاران با شناســه ملی 10103237117 به سمت بازرس اصلی 
و مسعود بهرامی حصاری به شــماره ملی 0069446741 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند. مؤسسه 
حسابرســی آمارگاران به عنوان حســابرس رســمی شرکت برای 
رسیدگی به صورت های مالی عملکرد سال مالی1400 تعیین گردید. 
روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی ها و دعوتنامه های 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )1307916(
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عملیات اصالح بخشی از خطوط انتقال آب به مخازن هزارجریب در شهر اصفهان پایان 
یافت.مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات آب آبفای استان اصفهان گفت: در 
این عملیات که از روز دوشنبه 29 فروردین ماه آغاز شده بود، بخشی از دو خط انتقال 
آب شــیرخانه فلمن به مخازن هزار جریب در محدوده بلوار صفه اصالح و بازسازی 
شد.مجتبی اورنگی،  علت انجام عملیات اصالح و بازسازی این خطوط را قدمت زیاد و 
فرسودگی لوله های بتونی عنوان کرد و گفت: طول هر کدام از این خطوط انتقال آب در 
حدود 15 کیلومتر و قطر هر یک 1400 میلی متر است که وظیفه انتقال آب از شیرخانه 
فلمن تا مخازن هزارجریب را بر عهده دارند. وی افزود: در طول این عملیات ساکنان 
بخشی از مناطق جنوب شهر اصفهان شــامل شهرک ولی عصر، امیر حمزه، شهرک 
قدس، بلوار گل ها تا زندان مرکزی، شهرک شهید کشوری، شهر بهارستان، دنارت و 

جی شیر با کاهش فشار آب مواجه شدند که این مشکل نیز برطرف شد.

احکام کارگزینی تعدادی از پذیرفته شــدگان تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران 
آبفای اســتان اصفهان که مراحل گزینش را گذرانده بودند، در ابتدای اردیبهشــت 
ماه 1401 صادر شد.معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان اصفهان با اعالم 
این خبر گفت: با توجه به ابالغ بخشــنامه مشترک ســازمان اداری و استخدامی 
کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، موضوع »دستورالعمل نحوه اجرای بند )د( 
تبصره )20( قانون بودجه سال 1400 کل کشور« موضوع تبدیل وضعیت استخدامی 
مشموالن ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از سال گذشته در آبفای 
استان اصفهان در دستور کار قرار گرفت .مجتبی قبادیان افزود: از میان 376 پرونده 
ایثارگری که برای کارکنان غیر رسمی مشمول این قانون تشکیل شد، در نهایت 64 

پرونده  در قالب نیروهای  شرکتی، حجمی  و طرحی مورد تایید شرکت مهندسی 
آبفای کشــور قرار گرفت که احکام کارگزینی تعدادی از آن هــا پس از طی مراحل 
گزینش از ابتدای اردیبهشت سال1401 صادر شد. وی به ضوابط ابالغی در خصوص  
تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران اشــاره کرد و خاطر نشان ساخت: این قانون 
شامل کارکنان ایثارگری می شد که به طور تمام وقت در امور جاری  و وظایف اصلی 
فعالیت می کنند.معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان اصفهان افزود: پس 
از تایید پرونده های کارکنان تبدیل وضعیت اســتخدامی ایثارگران توسط شرکت 
مهندسی آبفای کشور، مدارک این کارکنان به منظور تایید و احراز  صالحیت فرد  به 
مرکز هسته گزینش آبفای کشور ارسال شد و پس از دریافت رای هسته گزینش حکم 
کارگزینی استخدامی ایثارگران آبفای استان اصفهان صادر شد.وی در ادامه با بیان 
این که  سیاست های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، تکریم 
و پاسداری از حق ایثارگران اســت، اظهار کرد: از کارکنانی که مشمول قانون تبدیل 
وضعیت ایثارگری قرار گرفتند انتظار می رود همچنان با تالش و کوشش خود برای 
ارائه خدمات به صورت جهادی، در جهت ترویج فرهنگ ایثار و جهاد پیشگام باشند.
قبادیان گفت: صدور احکام کارگزینی پذیرفته شدگان تبدیل وضعیت استخدامی 
ایثارگران مشمول این بخشــنامه، حاصل  چندین ماه تالش شبانه روزی کارکنان 
معاونت منابع انسانی و تحقیقات، دفتر گزینش، حراست و نیز حمایت مدیر عامل 

و اعضای هیئت مدیره آبفای استان اصفهان بوده است.

سرپرســت اداره راه و شهرســازی شهرســتان نایین گفت: در مجموع بیش از 
4.5 هکتار از راضی دولتی با کاربری مسکونی در شهرهای نایین و انارک جهت 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن واگذار شد. مهدی علمی با بیان اینکه در راستای 
جهش تولید و اجرای طرح های شهری بخشی از اراضی دولتی این شهرستان با 
کاربری های مختلف واگذار شده است، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن این شهرستان، 37 هزار مترمربع از اراضی دولتی با کاربری مسکونی 
شهر نایین و هشت هزار و 100 متر مربع از اراضی شهر انارک واگذار شد. وی با بیان 
اینکه واگذاری اراضی ملی این شهرستان همسو با سیاست گذاری های معاونت 
امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان انجام می پذیرد، گفت: 

10 قطعه زمین جهت تامین مسکن 20 خانواده تحت پوشش بهزیستی که دارای 
حداقل دو عضو معلول بودند و توســط اداره بهزیستی شهرستان نایین معرفی 
شدند، اختصاص یافت. سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان نایین از دیگر 
اراضی واگذار شده به واگذاری پنج پالک مسکونی به 10 خانواده شهید و یک قطعه 
زمین با کاربری تاالر پذیرایی در شــهر نایین از طریق برگزاری مزایده اشاره کرد و 
گفت: در سال 1400 بیش از 20 هزار مترمربع از اراضی حریم شهر نایین و انارک 
تحصیل شد. وی با بیان اینکه حفاظت و صیانت از اراضی ملی شهرستان نایین 
یکی از اولویت های این اداره است، گفت: پیگیری های الزم جهت 21 فقره پرونده 
حقوقی از طریق دادگستری به عمل آمد و 95 فقره نیز در حال شناسایی و تشکیل 
پرونده است. علمی در خصوص اقدامات به عمل آمده در راستای بهسازی بافت 
فرسوده اذعان داشــت: مبلغ 680 میلیون تومان جهت بهسازی بافت فرسوده 
محله محمدیه به شهرداری نایین تخصیص داده شد همچنین قرارداد تهیه طرح 
بهسازی محور تاریخی و گردشگری شهر بافران نیز منعقد شد.وی در خصوص 
برخی از اقدامات این اداره در حوزه شهرسازی و معماری به انعقاد قرارد اد طرح 
جامع شهر نایین، انعقاد قرارداد طرح های تفصیلی شــهرهای انارک و بافران و 
پاسخ به 420 مورد استعالم های دریافتی از مراجع شهرستانی و پاسخگویی به 
استعالم های معاونت های شهرسازی و معماری و امالک و حقوقی اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان درخصوص مالکیت اراضی دولتی و حریم و محدوده 

شهر اشاره کرد.

بیش از 39 هزار کیلومتر شبکه گاز در ســال 1400 در سطح استان اصفهان نشت 
یابی شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، ابوالقاسم عسکری، 
سرپرست این شرکت با اعالم این خبر گفت: به منظور حفظ و صیانت از دارایی ملی 
و افزایش ایمنی تاسیسات و مشترکین و در راستای گازرسانی ایمن و مستمر، 
این شرکت هر ساله تمامی شبکه ها و تاسیسات گازرسانی را نشت یابی می کند. 
در این راستا، در سال گذشته ، 39 هزار و 319 کیلومتر شبکه و 2هزار و164 واحد 
انواع ایستگاه تقلیل فشار شامل ایســتگاه های CGS و CGS/TBS،TBS و 
MS وMRS نشت یابی  شد.عسکری، با اشاره به اینکه برنامه های مدونی برای 
شناسایی و رفع نشتی ها در شرکت گاز استان تدوین شده که تحقق این اهداف 
می تواند زمینه ساز ارائه خدمات بدون حادثه و جلوگیری از هدر رفت منابع انرژی 

و افزایش پاکیزگی هوا و محیط زیست باشد، افزود: نشت یابی و رفع نشت یکی 
از اولویت های اصلی شرکت گاز استان اصفهان است و در این زمینه هر ساله به 
طور مستمر و منظم نسبت به نشت یابی از شبکه ها و تاسیسات اقدام می  شود. 
وی، با بیان اینکه نشــتی عوامل مختلفی دارد که برخی از آنها عبارتند از نشست 
زمین به دالیل مختلف، حفاری های غیر مجاز و بدون هماهنگی مردم و سازمان 
ها، تنش های ناشی از عبور وسایل نقلیه سنگین، از مردم و مسئولین سازمان ها و 
ادارات خواست در صورت مشاهده هر گونه شرایط نا ایمن، مراتب را به مرکز امداد 
گاز استان به شماره 194 در اسرع وقت اطالع دهند. همچنین از هرگونه حفاری، 
ساخت و ساز غیر مجاز و دســتکاری علمک، رگوالتور و کنتور بدون اخذ مجوز از 

شرکت گاز استان اصفهان خودداری کنند.

پایان عملیات اصالح بخشی از خطوط انتقال آب به مخازن هزار جریب

 آغاز صدور احکام کارگزینی پذیرفته شدگان تبدیل وضعیت استخدامی

 ایثارگران آبفای اصفهان

سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان نایین مطرح کرد:

واگذاری اراضی ملی شهرستان نایین در راستای جهش تولید و توسعه پایدار 

نشت یابی بیش از 39 هزار کیلومتر شبکه گاز در استان اصفهان

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

منبع: تحلیل بازار
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