
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی            

شنبه 24  اردیبهشت 1401
12 شوال   1443

14 می 2022
 شماره 3526    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

  فرمانده قرارگاه سیدالشهدای 
سپاه اصفهان:

رزمندگان اصفهانی 
پیشتاز مهار غائله 
کردستان بودند

5

6

7

 رشد 3.75 درصدی والدت در اصفهان
 بعد از گذشت 30 سال

سخنگوی سی وسومین نمایشگاه کتاب خبر داد:

 اصفهان دارای بیشترین 
خریداران کتاب

7

چرا دختر تاریخ ساز وزنه برداری 
به ایران برنگشت؟

مقصر شماره یک!

معاون تحقیقات هواشناسی استان اصفهان می گوید اگر صرفه جویی نشود وارد شرایط بحرانی خواهیم شد؛

از توصیه به هشدار

تکمیل پنج طرح نیمه تمام 
راه و شهرسازی، اولویت 

اصفهان در سال 1401

معاون رییس کل دادگستری اصفهان:
35 درصد از پرونده های 
قضایی اصفهان منجر به 

صلح شد

معاون توسعه بازرگانی و صنایع 
کشاورزی اصفهان:

میزان ذخایر روغن در 
استان مطلوب است

3

3

5

8

معاون عمرانی استاندار اصفهان : 

دستگاه های دولتی باید 
حریم زاینده رود را آزاد کنند

5

7

اصفهان؛ میزبان وزیر فرهنگ لبنان شد

 رصِد بازار 
 رییس کل دادگستری اصفهان اعالم کرد که دستگاه قضایی با التهاب 
آفرینی طرح ساماندهی یارانه ها برخورد جدی می کند؛ 

کارشناسان هواشناسی از ابتدای امسال هشدار دادند که بهار و تابستان گرمی را پیش رو خواهیم داشت و بارش ها کمتر از میزان نرمال خواهد بود. فروردین ماه امسال احد 
وظیفه، رییس مرکز ملی خشکسالی اعالم کرد که  آمارهای سال  جاری نشان می دهد ما بیش از 2۹ درصد اختالف بارش نسبت به سال گذشته داریم.

3

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        
پنجشنبه 22 اردیبهشت  1401

10 شوال   1443
12 می  2022

 شماره 3525   
8 صفحه

سال سیزدهم
قیمت: 3000 تومان

سنا
 ای

س:
عک

 مدیرکل دفتر امور اجتماعی
 و فرهنگی استانداری:

450 هزار نفر در 
اصفهان حاشیه نشین 

هستند

بر اساس اعالم مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 
 اصفهان، جاماندگان طرح عادالنه کردن یارانه ها هم

 می توانند یارانه جدید را بگیرند ؛
جا برای جاماندگان باز می شود

»زاینده رود«؛ در صدر تمام مطالبات زاینده رود را برای خوش گذرانی نمی خواهیم                              

پروژه های کالن حمل ونقل اصفهان نیازمند مصوبات ملی است پراکنده کاری ممنوع، فقط زاینده رود                                                 

فیش حج تمتع 100 میلیون تومان شد!

4

7

7
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3

7

هشدار نسبت به وزش طوفان در مناطق شرقی اصفهان؛
شرق درگیر طوفان می شود

عضو شورای شهر تاکید کرد:
»اصفهانما« هدیه اصفهان به گردشگران

 از آب تا خاک 
 اصفهان در انتظار »رییسی« با لیستی از بحران ها و مشکالت روی میز؛ 

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

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

نوبت اول

مبلغ تضمین شماره  مناقصهموضوعردیف
)ریال (

شماره سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

1
خرید لوله پلی اتیلن تک  جداره آب شرب در 

قطر های 20 ، 25  ،63 ، 75 ، 90 ، 110 ، 125 ، 160 
،200 و250 میلیمتر جهت مناطق مختلف استان

401 - 1 – 835.025.000.0002001001434000051

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

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/2/21  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1401/2/24  شنبه 13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/3/3سه شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/3/4چهارشنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

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

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

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

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

4-1- مرکز تماس:1456

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

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

/ تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

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

نوبت اول

مبلغ تضمین شماره  مناقصهموضوعردیف
)ریال (

شماره سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

1
خرید شیر پروانه ای 

1000میلیمتر واتصال قابل پیاده 
1000 بافشارکاری 25 بار  

401 - 1 – 94340.000.0002001001434000059

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

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/2/21  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1401/2/24  شنبه 13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/3/3سه شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/3/4چهارشنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

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

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

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

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

4-1- مرکز تماس:1456

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

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

/ تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

نوبت دومنوبت دوم



رشد منفی اقتصاد انگلیس در سایه افزایش تورم 
تازه ترین گزارش دفتر آمار ملی انگلیس که روز پنجشــنبه منتشر شد نشــانگر آن است که رشد 
اقتصادی در انگلیس به دلیل تورم بی ســابقه در این کشــور کاهش یافته است.بر اساس آمار 
منتشر شده، اقتصاد انگلیس در سه ماهه نخست سال جاری میالدی ۰.۵ درصد نسبت به دوره 
قبل کاهش یافته اســت. طبق یافته های دفتر آمار ملی انگلیس، اقتصاد این کشور بین ماه های 
ژانویه تا مارس  ۰.۸ درصد رشد کرده که نسبت به رشد ۱.۳ درصدی سه ماه قبل، ۰.۵ درصد کاهش 
نشان می دهد.تولید ناخالص داخلی نیز پس از اینکه در ماه فوریه )دی/بهمن( رشدی را تجربه 
نکرد، ۰.۱ درصد در ماه مارس کوچک تر شده است.این درحالیست که بانک مرکزی انگلیس هفته 
گذشته با افزایش نرخ بهره بین بانکی به باالترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه ای خطر رکود 
اقتصادی را پیش بینی کرد و تورم هم به باالترین حد در ۴۰ سال گذشته رسیده است.پیش بینی 
های اقتصادی حاکی از آن است که به دلیل یک جهش دیگر در بهای انرژی، تا پایان سال جاری 

میالدی نرخ تورم به باالی ۱۰ درصد می رسد.

واشنگتن:

 از استقالل تایوان حمایت نمی کنیم
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر روابط نزدیک واشــنگتن و تایپه، گفت که کشورش از 
استقالل تایوان حمایت نمی کند. »ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن 
کامال آماده است تا در بازسازی اوکراین مشارکت کند.پرایس در پاسخ به سوالی در مورد نگرش 
واشنگتن نسبت به برنامه های بانک سرمایه گذاری اروپا برای کمک به بازسازی اوکراین توضیح 
داد: این چیزی است که ما کامال آماده مشارکت در آن هســتیم.به نوشته وبگاه »ریانووستی«، 
مقامات اوکراینی خســارات وارده به اقتصاد ملی این کشــور از عملیات ویژه نظامی روســیه را 
۶۰۰ میلیارد دالر تخمین می زنند.ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین در بخش دیگری از 
صحبت هایش گفت، موضــع آمریکا در قبال تایوان بدون تغییر باقی می ماند.پرایس در پاســخ 
به ســوالی درباره افزایش تنش ها بین چین و تایوان، تاکید کرد که واشنگتن از استقالل تایوان 

حمایت نمی کند و به سیاست چین واحد پای بند است.

 توافق طالبان و »مسعود« برای استفاده نکردن از 
گزینه نظامی

طالبان در ترکیب یک هیئت شــش نفری به رهبری محمد محسن هاشمی، معین استخبارات، 
با یک هیئت دوازده نفری طرفداران احمد مسعود به رهبری محمد الماس زاهد گفت وگو کردند.

محمد علم ایزدیار، یک عضو هیئت طرفداران احمد مسعود، در صفحه فیسبوک خود نوشت: در 
این گفت وگوی سه ساعته عالوه  بر مسائل دیگر توافق شده است که دو طرف از حمله به مواضع 
یکدیگر خودداری کنند.ایزدیار در ادامه آورده است: »بعد از سه ساعت بحث قرار شد هیئت های 
دوطرف پیام طرفین را با رهبران شان در میان بگذارند و مذاکرات برای دست یابی به یک صلح 
و ثبات دائمی در کشور از سر گرفته شــود و تا برگزاری دور دوم مذاکرات طرفین هیچگونه حمله 
نظامی علیه یکدیگر نداشته باشند«. از سویی هم طالبان می گوید که در گفت وگوی اخیر خواهان 
حل مسئله پنجشــیر شــدند؛ اما نیروهای مخالف می خواهند که در باره ســاختار نظام آینده با 

طالبان گفت وگو کنند.
انعام ا... سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان نیز با تایید این نشست گفت: هیئت طالبان 
می خواستند درباره حل مسئله پنجشیر با آنان گفت وگو کنند؛ اما نیروهای طرفدار احمد مسعود 
خواهان گفت وگو درباره ســاختار دولت آینده بودند. از همین رو این مذاکرات پیشرفت چندانی 

نداشته است.

چهره روز

نماینده تهران:

نئولیبرال ها به سازمان 
برنامه و بودجه نفوذ 

کرده اند
نماینــده تهــران در انتقــاد از تصمیمــات 
اقتصادی دولت رییسی می گوید: خط نفوذ 
جریان نئولیبرال در دولت آقای رییســی به 
شدت جدی اســت و تمام این مسیری که 
در آزادسازی قیمت نان شــاهد بودیم، خط 
نفوذ اســت. یک ســر این نفوذ به سازمان 
برنامه و بودجه برمی گردد و کار آنها نیز کامال 
آگاهانه اســت؛ حداقل هدفی کــه دارند، به 
بن بست کشیدن دولت رییســی و حداکثر 
برنامه آن هــا، براندازی نظام اســت. احمد 
نادری تصریح کرد: در این دهه ها، این دست 
سیاست ها، مشکالت ساختاری برای اقتصاد 
ایران ایجاد کرده است که دولت آقای رییسی، 
وارث این چالش هاست. حال در این شرایط، 
سه ســوال مطرح اســت. اول، با وجود این 
مشکالت تاریخی، آیا اکنون زمان جراحی های 
بزرگ اقتصادی است؟ دوم، جراحی ها چگونه 
باید اتفاق بیفتد؟ و ســوم، ایــن جراحی ها 
توسط چه کسانی باید اجرا شود؟ من معتقد 
به شروع جراحی های اقتصادی هستم، اما 
جراحی نباید با »دکترین شوک« همراه شود. 
یعنی جامعه نباید درگیر شوک های اقتصادی 
شوند، موضوعی که عمال اتفاق افتاده است. 
نایب رییس کمیســیون آموزش مجلس با 
اشاره به شــوک هایی که در دولت روحانی به 
زندگی مردم وارد شــد، گفت: جامعه، دیگر 
تاب آوری شــوک جدیدی نــدارد. از طرفی، 
در زمانــی که در فضای بین الملل، مشــغول 
مذاکره مهم هستیم و اراده نظام این است که 
مذاکرات ادامه داشــته باشد تا فعالیت های 
اتمی ایران دنبال شود، وقت جراحی اقتصادی 
آن هم در حوزه نان نبود. وی یادآور شد: اصالح 
ساختار اقتصادی باید تدریجی باشد و البته 
عقالنی. در وهله بعد، یک تیم کارشناسی قوی 
و یک دســت در مجلس و دولت باید کار را به 
دست بگیرند. متاسفانه، تیم اقتصادی دولت 
یک دست نیست و ما شــاهد هیچ گفتمان 

اقتصادی یک دستی نیستیم. 

از ترکیه و اسراییل تا ایران، همگی درتکاپوی پر کردن خأل نبود روسیه در سوریه؛

 آیا مسکو عرصه را خالی می کند؟

دیپلماســی ایرانی: دولت ترکیه چندی پیش بــا دادن اطالع قبلی به 
مســکو، عبور هواپیماهای نظامی و مسافربری روسیه از حریم هوایی 
این کشور به مقصد ســوریه را ممنوع اعالم کرد. این درحالی است که 
آنکارا برای برقراری آتش بس دائم بین روســیه و اوکراین، تالش می 
کند. به این ترتیب می توان گفت، جنگ اوکراین روی تحوالت سوریه 
تاثیر گذاشته است.  ترکیه هر ســه ماه یک بار مجوزهای ورود هواپیما 
های خارجی به حریم هوایی خود را تمدید می کند. باید دید چرا ترکیه 
در این مقطع تاریخی حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای نظامی و 
غیرنظامی روسیه بسته است. علت این امر مسائل و تحوالت مربوطه 
به سوریه است، کشــوری که افزون بر ایران، ترکیه، روسیه و اسراییل 
نیز در آن ذی نفع هستند. ترکیه پیش از بســتن حریم هوایی خود به 
روی هواپیماهای روسیه، به تازگی چندین بار مناطق کردنشین شمال 
سوریه را بمباران کرده اســت. ترکیه افزون بر حمله به مواضع کردهای 
سوریه، مواضع کردها در اقلیم کردستان عراق را نیز آماج حمالت خود 
قرار داده و بهانه این حمالت حمایت کردهای ساکن در این دو کشور، از 
حزب کارگران کردستان است که در سوریه به مبارزه جدایی طلبانه ادامه 
می دهند. کردهای ساکن در سوریه و عراق در ضمن با نیروهای داعش 
مبارزه می کنند و از این بابت از سوی آمریکا، حمایت می شوند. با توقف 
هماهنگی بین روسیه و آمریکا در مناطق شــمالی سوریه، در پی بروز 
جنگ در اوکراین، ترکیه فرصت را غنیمت شمرده است. ترکیه در ضمن 
از توازن نیروها در شمال سوریه آگاهی دارد و می داند که این قسمت 
از سوریه برای اسراییل دارای اهمیت است و باید منافع تل آویو محترم 
شمرده شود.  ترکیه با بهره گیری از وضعیت کنونی، ضمن تالش برای 
برقراری ثبات، می کوشد از شکل گیری یک منطقه خودمختار کردنشین 
در شمال سوریه پیشگیری کند. به همین علت است که دولت ترکیه با 
تغییر دیدگاه خود، دیگر برای سرنگون ساختن دولت بشار اسد تالش 
نمی کند و گستره و ظرفیت تحرکات خود را افزایش داده است.  در این 
میان، اسراییل چندی پیش یک انبار مهمات متعلق به گروه های مورد 
حمایت ایران را در نزدیکی دمشق، بمباران کرد. اسراییل ضمن حمایت از 
مواضع و رویکرد متحد خود، یعنی آمریکا در قبال جنگ اوکراین، تالش 
می کند تا منافع حیاتی خود را در امتداد مرزهایش با سوریه، تامین و 
تضمین کند. اسراییل به شدت از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا زیر فشار 
است و با وجود گرایش به سوی حمایت از اوکراین، از موضع گرفتن علیه 
روسیه خودداری کرده است. مشخص است که مسکو از موقعیتی که 
اسراییل در آن قرار دارد آگاه است و می داند که تل آویو ناگزیر است با 
ایران در سوریه مقابله کند. تردیدی وجود ندارد که واشنگتن نیز از این 
مسائل با خبر است اما از فشــار علیه تل آویو، دست بر نخواهد داشت.  
همه طرف های ذی نفع در مســائل مربوط به ســوریه از توازن موجود 
خرسند هســتند و در ضمن تالش می کنند تا از منطقه گسترده ای که 
حوزه نفوذ روسیه است، تا حد امکان به نفع خود بهره برداری کنند.   با 
توجه به نکات فوق اکنون باید دید که ایران در قبال تحوالت سوریه چه 
مواضع و دیدگاهی دارد، دیدگاه هایی که مستقیما با روسیه ارتباط پیدا 
می کند. روسیه و ایران هرگز کامال با یکدیگر همسو و متحد نبوده اند. 

در گذشته، دو کشور اهداف مشترکی داشته اند اما در عین حال منافع 
آنها با یکدیگر در تضاد بوده است. این مسئله حتی در دوره ای  که هر دو 
کشور تالش کردند تا اسد را در رأس قدرت نگه دارند، کامال مشخص بود. 
در نگاه اول متوجه می شویم که جنگ اوکراین برای ایران مزایایی داشته 
است اما نباید در بررسی مسائل مربوط به ایران و روسیه، گفت وگوهای 
هسته ای را نادیده گرفت. روســیه حتی با وجود درگیر بودن در جنگ 
اوکراین، در زمینه ذخیره سازی اورانیوم، نقش تضمین کننده را بر عهده 
دارد. همین مسئله، ایران را در تنگنا قرار می دهد. اگر توافق هسته ای به 
دست آید، ایران در زمینه تامین گاز برای بازارهای جهانی رقیب مستقیم 
روسیه خواهد بود. مسئله زمانی پیچیده تر می شود که بدانیم خط لوله 
انتقال گاز ایران به اروپا یا باید از طریق ترکیه یا سوریه بگذرد. به همین 
علت ایران و ترکیه ممکن است برای ایجاد تغییر در توازن قوا در سوریه 
به نفع خود، به تکاپو بیفتند. دولت ترکیه تا کنون موضعی کامال آشکار در 
قبال حکومت بشار اسد داشته است، اما ایران و روسیه از حامیان دولت 
سوریه بوده اند. در نتیجه توازنی که تا کنون وجود داشته، ممکن است 
از میان برود. اما آنچه به دوام این وضعیت کمک می کنند، گره خوردن 
منافع بازیگران عمده به یکدیگر، رقابت و حتی رویارویی آنها، در سوریه 

است.   همه طرف ها به این نتیجه رسیده اند که سرنشینان یک کشتی 
هســتند و نباید برای غرق آن تالش کنند هر چند ایران و ترکیه تالش 
می کنند تا آنجا که می توانند گستره و دامنه نفوذ و مناطق تحت کنترل 
روســیه را محدود و حوزه نفوذ خود را گسترش دهند. مسئله اصلی در 
همین جاست. باید دید که روسیه از وضعیت کنونی چگونه سر بیرون 
خواهد آورد. هم ترکیه، هم ایران و هم اسراییل می دانند که رویارویی 
مستقیم با روسیه، پس از پایان یافتن بحران اوکراین، برای شان گران 
تمام خواهد شد. اما چنانچه روســیه به علت جنگ اوکراین تضعیف 
شود و نتواند به حضور نظامی خود در سوریه ادامه دهد، تردیدی وجود 
ندارد که ایران و ترکیه تالش خواهند کرد تا بیشترین نفوذ را در سوریه 
به دست آورند و اســراییل نیز بر حفظ منافع خود در سوریه، پافشاری 
خواهد کرد. نکته قابل توجه دیگر این است که اسد از این گونه تغییر و 
تحوالت سود می برد و موقعیتش در میان متحدان و حتی مخالفان و 
دشمنانش تقویت خواهد شد. دوســتان و دشمنان اسد، حتی تا آنجا 
که به لبنان مربوط می شود به حفظ این نظام و توازن موجود نیاز دارند. 
ترکیه برای پیشگیری از استقالل کردها، اسراییل به داشتن همسایه ای 

ضعیف و ایران برای باج خواهی از اروپا.  

اخبار

بین الملل سخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا:

 ارتباط مستقیم با ایران نداریم
ســخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا در یک  کنفرانس خبری به سواالتی درباره ســفر نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین به تهران برای رایزنی درباره وقفه ایجاد شده در 
مذاکرات وین پاسخ داد.ند پرایس در پاسخ به این سوال که آیا اطالعات جدیدی از مذاکرات وین موجود است یا نه، گفت: هیچ  اطالعات جدیدی برای ارائه وجود ندارد. هنوز در 
همان نقطه ای هستیم که آخرین بار راجع به آن صحبت کردیم. ارزیابی ما هنوز این است که اگر قادر باشیم به بازگشت دوجانبه به پای بندی دست بیابیم، به وضوح این اتفاق 
در راستای منافع امنیت ملی ما خواهد بود چون دوباره موجب اعمال محدودیت های دائمی و قابل راستی آزمایی بر برنامه هسته ای ایران می شود که از بسیاری جهات از سال 
۲۰۱۸ محدودنشده بوده و گام های بلندی رو به جلو برداشته است، به نحوی که برای مان قابل قبول نیست. ما بعد از بحثی که بار قبل صورت دادیم، چیز بیشتری برای به اشتراک 
گذاشتن با شما نداریم.پرایس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا اظهارات او به معنای این است که هیچ اطالعاتی از اولین روز سفر انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا 
در مذاکرت وین به تهران در اختیار ندارد، گفت: من اطمینان دارم که تیم ما با انریکه مورا و تیم او در تماس خواهد بود.  انریکه مورا پیام ها را انتقال می داده است. مطمئنم تیم ما 
فرصت صحبت کردن با او را درباره مدتی که در آن جا]ایران[ گذرانده، خواهد داشت. همچنین مطمئنم نمی توانیم چیز زیادی از آن صحبت ها را به اشتراک بگذاریم.وی در ادامه 

در پاسخ به این که آیا آخرین پیامی که رد و بدل شده است، از سوی واشنگتن بوده یا تهران، گفت: ما گزارش لحظه  به لحظه ای از این دیپلماسی ارائه نداده ایم. 
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نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در طرح 
استفاده بهینه از اشیای باستانی به دنبال پیش بینی 
سازوکاری هستیم که دارندگان این آثار بتوانند آن را به 
دولت بفروشند.حجت االسالم نصرا... پژمانفر  درباره 
طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها، اظهار 
داشت: بنده طراح این طرح هستم و هدف ما از تدوین 
این طرح، جلوگیری از فساد است. این طرح به تازگی 
تدوین شده و هنوز به هیئت رییسه مجلس ارائه نشده 
اســت.وی بیان کرد: برخی از افراد ممکن است در 
منازل خود اشیای قیمتی و عتیقه داشته باشند؛ اما آن 
را پنهان می کنند. یکی از عوامل این مسئله آن است که 

ما راهکاری برای مردم در این زمینه نظر نگرفتیم. باید 
سازوکاری فراهم شود که اگر فردی اشیای قیمتی در 
منزل خود دارد، بتواند آن را عرضه کند.نماینده مردم 
مشهد در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: ممکن 
است فردی از اجداد خود اشیای قیمتی با بیش از ۱۰۰ 
سال قدمت داشته باشد و نداند که باید با این اشیا چه 
کار کنند و باید چه مسیری را طی کند. باید سازوکاری 
فراهم شود تا این افراد بتوانند اشیای قیمتی و عتیقه 
خود را تبدیل به ســرمایه نقدی کننــد. نایب رییس 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شــورای اسالمی افزود: 
معموال این اشیا به صورت قاچاق در اختیار افراد شیاد 

و سوءاســتفاده گر می افتد و به کشــورهای خارجی 
قاچاق می شود. برخی از این اشیا هم از بین می روند. 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: ما به دنبال آن هستیم که شرایطی فراهم شود 
تا دارندگان این سرمایه ها بتوانند آن را برای فروش 
عرضه کنند. دولت ،اولین نهادی است که باید بتواند 

این سرمایه ها را خریداری کند.

سازوکار مجلس برای فروش اشیای باستانی به دولت

 سازمان انرژی اتمی، ادعای فعالیت هسته ای اعالم نشده 
در ایران را تکذیب کرد

 سخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران ضمن تکذیب ادعای فعالیت هسته ای اعالم نشده در ایران 
گفت: تلقی ما این است که صحبت های آقای گروسی با اهداف سیاسی تحریف شده است.بهروز 
کمالوندی در واکنش به ادعاهای »رافائل گروســی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که در 
رسانه ها تحت عنوان، کشف اورانیوم در مکان های اعالم نشده  در ایران و عدم پاسخگویی کشورمان 
در چند ماه گذشــته، مطرح شــده بود، گفت: بله، ما هم همچنین مطالبی را در رســانه ها دیدیم و 

شنیدیم.
وی افزود: با توجه بــه اینکه این اظهــارات عجیب و دور از انتظار از آقای گروســی بــود، به منظور 
صحت ســنجی این اظهارات را آغاز کردیم و همچنین از آقای غائبی،سرپرست نمایندگی کشورمان 
در آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستیم در خصوص این موضوع با آقای گروسی و آپارو صحبت 
کند.سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشــورمان تصریح کرد: اما آنچه که به نظر می رسد این است که 

انتشار مطالب تحریف شده در مقاطع خاص زمانی، مسبوق به سابقه است.

اعالم نیاز 5 تا 10 ساله عراق به گاز ایران
وزیر برق عراق،در برنامــه ای تلویزیونی از نیاز مبــرم عراق به گاز ایران خبر داد.عــادل کریم در این 
خصوص اظهار داشــت که بغداد با ایران توافق کرده ۵۰ میلیون متر مکعــب روزانه گاز دریافت کند.

وزیر برق عراق اضافه کرد که این کشور بین پنج تا ده سال به گاز ایران نیازمند است و تصویب قانون 
حمایت های فوق العاده در این کشــور بغداد را قادر مــی کند تا بدهی های خــود را از ابتدای ژوئن 

پرداخت کند.
وی همچنین خبر داد که ایران در حال حاضر بین ۳۵ تا ۳۸ میلیــون متر مکعب در روز به عراق گاز 
صادر می کند و بغداد امیدوار اســت پس از دریافت گاز موردنیاز خود از ایــران، میزان تولیدات برق 
را به ۲۵ هزار مگاوات در روز برســاند.این اظهارات پس از آن بیان می شود که عادل کریم وزیر برق 
عراق ابتدای اردیبهشــت  ماه جاری به منظور گفت و گو با مقامات ایرانی درباره خرید گاز بیشتر وارد 
تهران شد.خبرگزاری رسمی عراق در ارتباط با این سفر گزارش داده بود عادل کریم به منظور توسعه 
و تحکیم روابط در زمینه انرژی و تجهیز وزارت برق عراق به گاز مورد نیاز برای راه اندازی نیروگاه های 
تولید برق در این کشور با هدف آمادگی برای فصل تابســتان  با وزیر نفت ایران در تهران دیدار کرده 
اســت.در بیانیه صادره از وزارت برق عراق، دیدار دو طرف مثبت و تا حــد زیادی ثمربخش خوانده 
شــده بود و همچنین در بخش پایانی این گزارش اشاره شــده بود: »دو طرف بر سر دست یابی به 
راه حلی رضایت بخش برای هر دو کشــور در خصــوص تعهدات قانونی، قیمت هــا و پرداخت بهای 
سوخت وارداتی بر مبنای یک سازوکار که تداوم انرژی رسانی در سال ۲۰۲۲ را تضمین کند، به توافق 

رسیده اند«.

سفر امیر قطر به ایران
امیر قطر روز پنجشنبه در رأس هیئتی بلند پایه وارد ایران شــد و با رییس جمهور دیدار و گفت وگو 
کرد .این سفر در پاسخ به سفر سه ماه پیش رییس جمهور کشورمان به دوحه انجام شد. همکاری 
دوجانبه به مــوازات تعامل منطقه ای،آزادســازی مطالبات ایران،همــکاری در زمینه برگزاری جام 
جهانی ۲۰۲۲،پیگیری تبادل زندانی،همکاری ها در حوزه انرژی دستور کار مهم امیر قطر در جریان 

سفر به تهران بود.
در مجموع، در جریان سفر رییس جمهور کشورمان به دوحه در سال گذشته ۱۴ سند همکاری امضا 
شــد. پیگیری آخرین وضعیت آن اســناد در کنار برخی از موضوعات از پیش گفته، انتظار می رود 

مقامات ایران و قطر را در دیدارها و گفت وگوهای آتی به خود مشغول کند.

وز عکس ر

دیدار فرمانده کل 
سپاه پاسداران با 

خانواده های شهدای 
حرم مطهر رضوی

سرلشکر ســالمی با خانواده های 
معظم شــهدای جنایــت عناصر 
تکفیری در حرم مطهر رضوی دیدار 

و گفت وگو کرد.



شنبه 24 اردیبهشت 1401 / 12 شوال 1443 / 14 می 2022 / شماره 3526
جزئیات اقدامات پیشگیرانه مقابله با »سن« در اصفهان؛ 

شبکه های مراقبت و نظارت فعال شدند
مدیرکل مدیریت بحران اصفهان از اقدامات پیشگیرانه و مقابله با »سن« گندم و غالت، ملخ و علف های 
هرز  در سطح استان خبر داد و گفت: فعالیت های بسیاری در راستای کنترل این آفات و جلوگیری از آسیب 
به باغات و اراضی کشاورزی در حال انجام است.منصور شیشه فروش ، با اشاره به اقدامات پیشگیرانه و 
مقابله با سن گندم  و ملخ  در سطح استان، اظهار داشت: فعالیت های بسیاری در راستای کنترل این آفات 
و جلوگیری از آسیب به باغات و اراضی کشاورزی انجام شده اســت.وی افزود: 42 هزار هکتار از مناطق 
مرکزی، شمال استان، کاشان، آران و بیدگل، اردستان، برخوار، اصفهان و شاهین شهر مورد عملیات مبارزه 
با ســن گندم و غالت قرار گرفتند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه مبارزه با این 
آفت به طرق مختلف و بر اساس نحوه دسترسی به مناطق، انجام می شود، گفت: از این 42 هزار هکتار 
عملیات مقابله، حدود 1500 هکتار به وسیله پهباد صورت گرفت.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
با بیان اینکه گرمی هوا باعث شد سن گندم و غالت وارد مناطق مرکزی استان بشود، گفت: همه ساله با 

این آفت مقابله می شود و بر این اساس سال گذشته 58 هزار هکتار مبارزه با  آفت سن گندم انجام شد.

صادرات، اصلی ترین چالش صنعت فرش ماشینی
مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت گفت: صادرات فرش ماشینی ایران هم اکنون دارای رتبه 
پنجم است و باید تالش کرد در جایگاه اول تا سوم قرار گیرد.افسانه محرابی ادامه داد: صادرات چالش 
اصلی و مهم صنعت فرش ماشینی کشور است و باید به تولید دانش بنیان صادراتی در این صنعت دست 
یابیم.  وی  گفت: از ۹۳۳ واحد تولید کننده فرش ماشینی 15 واحد دارای جواز آرندی )خالقانه( هستند 
که دانشگاه ها برای توسعه و دانش بنیان کردن این واحد ها باید به کمک صنعت بشتابند.به گفته وی، 
تعداد زیاد کارخانه های فرش ماشینی کوچک از دیگر مشکل های صادرات این صنعت در کشور است 
و باید این مشکل  با کمک سازمان توسعه تجارت رفع شود. تمامی واحد های صنعت فرش ماشینی 
به خصوص واحد های بزرگ باید با هدف افزایش صادرات این صنعت به سمت فعالیت های خالقانه 
هدایت شوند و در این راه از دانش آموختگان نخبه دانشگاهی بهره گرفته شود.وی افزود: برای توسعه 
صادرات فرش ماشینی، بخش خصوصی باید منافع خودش را در راستای منافع ملی ببیند و دولت 
نیز حمایت واقعی از تولیدگنندگان و بخش خصوصی داشته باشد تا با همدلی، یکپارچگی و وفاق بین 
بخش های خصوصی و دولتی این صنعت به جایگاه اصلی اش برسد.مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از افزون بر ۷0 کشوری که هدف صادرات کشور هستند، 84 درصد 
صادرات ایران فقط به کشور های اطراف فرستاده می شود که باید صادرات به تمامی کشور ها بیشتر شود.

اصالح رویه حوضه آبریز زاینده رود نیازمند اقدام عاجل است
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ۹0 درصد از حوضه آبریز زاینده رود در 
اصفهان واقع شده است، گفت: فارغ از منافع و مصلحت اندیشی های منطقه ای که حوضه آبریز را به وضع 
کنونی مبتال کرده است باید نسبت به اصالح رویه ها اقدام عاجل صورت بگیرد.حجت االسالم محمدتقی 
نقدعلی  در خصوص تغییر رییس حوضه آبریز زاینده رود اظهار کرد: تدبیری در بدنه فوقانی وزارت نیرو برای 
تغییر در مدیر حوضه آبریز اتفاق افتاده و این موضوع بر اساس بررسی عملکرد مدیر قبلی بوده است.وی 
با بیان اینکه اواخر دولت گذشته ۹ حوضه آبریز در سطح کشور شناسایی شد، ادامه داد: تعریف حوضه 
آبریز بر این اساس است که از چارچوب تقسیمات کشوری آب را خارج کنند چرا که بر اساس تقسیمات 
کشوری، هر منطقه جغرافیایی منافع را به سمت خود جذب می کند، ولی اگر مدیریت حوضه آبریز صورت 
بگیرد مصالح کلی حوضه آبریز مدنظر خواهد بود.نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: از جمله مشکالت کنونی این است که در حوضه آبریز زاینده رود در اصفهان قانون 120 درصد 
اجرا می شود یعنی در دشــت های ممنوعه یک چاه حق حفر ندارد و برای همه چاه ها کنترل هوشمند 
نصب می شود ولی متاسفانه در منطقه چهارمحال وبختیاری می بینیم که قانون زیرپا گذاشته می شود. 

رییس کل دادگستری اصفهان اعالم کرد که دستگاه قضایی با التهاب آفرینی طرح ساماندهی یارانه ها برخورد جدی می کند؛ 

رصِد بازار 

با شروع رسمی آزاد ســازی قیمت هاو  مهسا نعمتی
اعالم نرخ ها از ســوی دولــت مراجع و 
نهادهای نظارتی اعــالم کرده اند به شــدت و دقت بــازار را رصد و با 
متخلفان در این زمینه برخورد شــدید صورت خواهــد گرفت. بر این 
اساس در زمینه نان که گرانی ها از آن آغاز شده کمیته گندم، آرد و نان 
اســتان اصفهان به نانوایی ها هشدار داده اســت: در شرایط کنونی، 
هرگونه تخلف به منزله اخالل در نظام اقتصادی محسوب شده و با آن، 
برخورد قضایی و تعزیراتی می شود.در اطالعیه این کمیته آمده است: 
با توجه به لــزوم تامین انواع نان در تمام نوبت هــای کاری، با تاکید 
مجدد بر نصب تابلوی مشخصات بر سر در واحد نانوایی و رعایت وزن 
و آخرین قیمت هــای مصوب، در صورت احــراز تخلفاتی چون گران 
فروشی، کم فروشی و به ویژه، رعایت نکردن ساعات پخت، تعطیلی 
غیر مجاز و کاهش ظرفیت مصوب پخت، در شــرایط کنونی، هرگونه 
تخلف به منزله اخــالل در نظام اقتصادی محســوب و با آن، برخورد 

قضایی و تعزیراتی می شود.

رییس کل دادگســتری اصفهان اظهار کرد: دستگاه قضایی  با التهاب 
آفرینی طرح ســاماندهی یارانه ها برخورد جدی می کند.  همچنین 
رییس کل دادگستری اســتان اصفهان اعالم کرد:دستگاه قضایی به 
طور قطع با افرادی که در زمینه اجرا نشــدن دقیق طرح ســاماندهی 
یارانه ها و در راستای التهاب آفرینی و شایعه پراکنی تالش می کنند 

، برخورد جدی خواهد کرد.
حجت االســالم والمســلمین اســدا...جعفری با حضور در یکصد و 
چهاردهمین جلســه شــورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
استان در اتاق بازرگانی اصفهان، افزود:دشمنان و شبکه های معاند در 
زمان حاضر شایعات بســیاری در فضای مجازی منتشر می کنند و به 
مردم القا می کنند که بهتر بود این یارانه ها همانند سابق به واسطه ها 
پرداخت شود.وی ادامه داد: عده ای در سال های متمادی از ساختار و 
نظام اقتصادی کشور منتفع شدند و از رانت، باند و دالل گری و واسطه 
گری ســوء اســتفاده هایی کردند که به طور قطع این افراد با اجرای 
این طرح، دست شان قطع می شــود و منافع آن به صورت مستقیم 

به مردم می رسد. 
رییس کل دادگســتری اســتان اصفهــان اظهار داشــت: ازدحام و 
هجوم در بعضی از فروشــگاه ها در اســتان انجام شــده و مقرر شد 
که مســئوالن هم تدابیر الزم را انجام دهند.وی تاکید کرد: مردم باید 
آرامش الزم را داشــته باشــند و با توجه به برنامه هایی که قرار است 
 به صورت پلکانی انجام شود به شــایعات شبکه های مجازی توجهی 

نداشته باشند.
حجت االسالم جعفری اضافه کرد: اینگونه شایعات تا حدودی در بازار 
و قیمت ها تاثیر می گذارد و پیــش بینی های الزم در این زمینه از قبل 
انجام شده بود.وی به همه کسانی که مشغول شایعه پراکنی هستند، 
هشدار داد و افزود:به مراجعی که مســئولیت رصد فضای مجازی را 
دارند اعالم می کنیم که با جدیــت و دقت تمام و به هنگام و با فوریت 
در ســطوح مختلف، باید این رصد ادامه پیدا کند و با کسانی که مردم 
را نگران می کنند و یا اخالل و نا آرامی در اجــرای این برنامه ها ایجاد 

کنند، برخورد خواهیم کرد.
رییس کل دادگســتری اســتان اصفهــان اظهار داشــت: دولت در 
حــال اجــرای اقدامــات اقتصادی مهمی اســت کــه همــه باید با 
همراهی، همکاری و ســعه صدر در این راه دولت را کمــک کنیم تا از 
این مرحله بگذریم.وی با اشــاره به اینکه دســتگاه قضایی اســتان 
آمادگــی کامــل دارد و در اجرای این طــرح در خدمت مســئوالن و 
مردم اســت، بیان کرد: مــردم ایــران در دوران و مراحــل مختلف 
واکســینه شــدند و توجــه الزم را دارند؛ امــا باید توجه بیشــتری 
به این قضیه داشــته باشــند و اطالعــات و اخبار خــود را از مراجع 
 و منابع صحیــح و قانونــی دریافــت کننــد و توجهی به شــایعات

 نداشته باشند.
حجت االسالم جعفری ادامه داد: دستگاه قضایی استان مصمم است 
و در صورتی که افرادی بخواهند به صورت عالمانه و عامدانه مسائل غیر 
واقعی را که به نوعی تشویش در اذهان عمومی ایجاد می کند ،ترویج 
دهند، به طور قطع عالوه بر وظایف قانونی، برخورد جدی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در این شرایط همه باید دست به دست هم دهیم تا 
این مرحله را هم به سالمت پشت سر بگذاریم اضافه کرد:شبکه های 
معاند و مجموعه های دشمنان همانند گذشته در حال تبلیغ  هستند و 
اظهار نظر دشمنان ما، یکی از شاخصه ها و معیارهای کارهای صحیح 
ماست و در صورتی که در مقابل ما موضع گرفتند و اظهار نگرانی کردند 
و ناراحت شــدند باید بدانیم که کارمان صحیح است و آنها هیچ وقت 

خیر ما را نمی خواهند.  

با مسئولان

چهره روز

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید در اصفهان:

میزان افزایش قیمت مرغ نامشخص است
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید در اصفهان گفت: افزایش نرخ نهاده ها، دلیل اصلی افزایش 
قیمت آتی است؛ درحال حاضر نهاده های دولتی با نرخ قبلی به دست مرغداران می رسد، اما با گران شدن 
آن، مرغ و تخم مرغ نیز افزایش قیمت پیدا خواهند کرد.»محمدعلی فروغی« ، اظهار کرد: هم اکنون 
قیمت مرغ هر کیلو 2۹ هزار و پانصد، هر کیلو تخم مرغ 22 هزار و پانصد و هر شانه 42 هزار تومان است؛ 
اما اینکه چه میزان بر قیمت این اقالم افزوده خواهد شد، هنوز نامشخص است و حتی معلوم نیست 
از چه زمان این اقدام انجام گیرد.وی اضافه کرد: قیمت هایی که این روزها در فضای مجازی برای نرخ 
مرغ و تخم مرغ منتشر شده، مورد تایید نیست چون افزایش نرخ ها هنوز محاسبه نشده است.رییس 
اتحادیه فروشندگان گوشت سفید در اصفهان در رابطه با علت گرانی مرغ خاطرنشان کرد: افزایش نرخ 
نهاده ها دلیل اصلی گرانی آتی اســت؛ درحال حاضر نهاده های دولتی با نرخ قبلی به دست مرغداران 

می رسد، اما با گران شدن آن، مرغ و تخم مرغ نیز افزایش قیمت پیدا خواهند کرد.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی اصفهان:

میزان ذخایر روغن در استان مطلوب است
معاون توسعه صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: میزان ذخایر روغن استان 
مطلوب است و شهروندان می توانند به راحتی کاالهای مورد نیاز هفتگی و ماهیانه خانواده خود را تهیه 
کنند.امید شــریفی اظهار کرد: در طول ماه مبارک رمضان و پس از آن ذخایر بسیار مطلوبی از کاال در 
استان اصفهان تامین شده و با توجه به بازرسی های مکرر آرامش خوبی در سطح بازار حاکم است.وی 
با اشاره به تنش کوتاه مدت در بازار در ارتباط با عرضه روغن و ماکارونی افزود: با توجه به اینکه سهمیه 
خوبی از روغن به اصفهان تخصیص یافته است، شهروندان هیچ نوع نگرانی در ارتباط با تهیه روغن 
هفتگی و ماهیانه خودشان نداشته باشند.معاون توسعه صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان با اشاره به اینکه در سرتاسر کشور خریدهای ناگهانی و به میزان غیرمتعارف موجب خالی شدن 
قفسه های این دو کاال شده است، بیان کرد: همان طور که پیش از این مطرح شده فروش هر نوع کاالی 
شرطی ممنوع است و فروشندگان و یا توزیع کنندگان حق ندارند فروش روغن و ماکارونی را معطوف 
به خرید کاالهای دیگر مانند کنسرو و روغن زیتون کنند.وی با بیان اینکه عرضه روغن و ماکارونی به 
روال قبل باز می گردد، بیان کرد: تا چند روز آینده بازار در این زمینه به تعادل می رسد و الزم است مردم 

هر نوع کمبود یا تخلف دراین زمینه را به سامانه های نظارتی 124 و 1۳5 گزارش کنند.

رییس هیئت مدیره شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان:

اغلب واحدهای صنعتی محمود آباد نیازمند گاز هستند
رییس هیئت مدیره شــهرک صنعتی محمود آباد اصفهان گفت: از مجموع بیش از یک هزار و 500 واحد 
صنعتی فعال در این شهرک صنعتی ۹0 درصد برای تولید خود نیازمند  استفاده از گاز طبیعی هستند.حسین 
امیر یوسفی افزود: شهرک صنعتی محمودآباد به عنوان فعال ترین شهرک صنعتی کشور درزمینه تولید سنگ 
محسوب می شود که کار تولید سنگ در این مجموعه به وسیله انرژی آب، برق و گاز انجام می شود.وی بابیان 
اینکه کمبود و افزایش قیمت انرژی به عنوان معضلی جدی برای تولید در این شهرک صنعتی مطرح است، 
ادامه داد: چاه های آب اطراف یکی پس از دیگری خشک شده  و درصورتی که آب وجود نداشته باشد هرگز 
قادر به تولید نیستیم.رییس هیئت مدیره شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان بابیان اینکه بیش از 40 هزار 
کارگر در این شهرک مشغول به کار هستند اظهار داشت: در صورت بی توجهی به مسائل و مشکالت و تامین 
نشدن آب و برق و گاز برای تولید، این کارگران از کار بی کار خواهند شد.وی اضافه کرد: نرخ گاز بها از ابتدای 
امسال به یک مرتبه 500 درصد افزایش یافته اســت و در مراجعه به اداره گاز استان به ما اعالم کردند که در 
زمان حاضر 20 درصد این مبلغ را پرداخت کنید.امیر یوسفی خاطرنشان کرد: درصورتی که نسبت به پرداخت 

20 درصد گاز بها اقدام کنیم مابقی آن نیز به عنوان بدهی شرکت های سنگ بری محسوب خواهد شد .

55 قلم کاالی مصرفی خودرو، مشمول دریافت شناسه شدندکافه اقتصاد
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان اصفهان گفت: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در راستای تشخیص کاالهای قاچاق از غیر قاچاق و تقلبی از اصل، 
مراجع تصمیم گیر مصوب کرده اند 55 قلم لوازم یدکی و مصرفی خودرو مشمول اخذ شناسه و کد رهگیری از سامانه جامع تجارت شوند.اکبر عادل مرام، با بیان اینکه بر 
اساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در راستای تشخیص کاالهای قاچاق از غیر قاچاق و تقلبی از اصل، مراجع تصمیم گیر مصوب کرده اند 55 قلم لوازم یدکی و مصرفی 
خودرو، مشمول اخذ شناسه از سامانه جامع تجارت و اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور شوند، اظهار داشت: در همین راستا نیاز است نصب شناسه ها بر محصول پیش 
از عرضه آن توسط واحدهای تولید و وارد کننده صورت بگیرد.وی در خصوص مزیت این طرح گفت: زمانی که کاالهای رسمی وارد و تولید شده شناسه دار شوند، مصرف 
کننده و ناظران می توانند کاالهای قاچاق و تقلبی را تشخیص دهند تا با متخلفان برخورد قانونی انجام بگیرد؛ بر این اساس در قانون برای عرضه کاالی فاقد شناسه و کد 
رهگیری مجازاتی تعیین شده که شامل ضبط کاال به نفع دولت و جریمه نقدی است.عادل مرام، پیرامون روند دریافت شناسه توضیح داد: تمامی واحدهای تولید و وارد 
کننده موظف اند در مهلت تعیین شده به سامانه جامع تجارت مراجعه کنند و با ثبت واحدها و اطالعات محصوالت، شناسه را از سامانه دریافت و پیش از عرض به بازار آن 
را بر محصول نصب کنند.معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان اصفهان یادآور شد: در حال حاضر در استان با توجه به اینکه در مرحله اول 2 کاالی باطری ماشین 

و کمک فنر خودرو جزو کاالهای هدف قرار گرفته شده، واحدهای تولیدکننده باطری، در حال عرضه کاالهای خود با نصب شناسه هستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی:

  باید جهش های ارزی 
را کنترل کنیم

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
با بیان اینکــه ۳0 درصد از بودجه کاالهای 
اساســی در زنجیره توزیع از بین می رود، 
گفت: تنگناهای ارزی کشور جدی است.

مهدی طغیانی با اشــاره به معضل بحث 
یارانه هــا و اختــالف در قیمــت کاالهای 
عرضه دولتی نســبت بــه قیمت مصرفی 
اظهار داشت: در دهه ۷0 و 80 قیمت های 
دولتی به دلیل تبعات جنگ، جهش های 
ارزی پایین نگه داشــته شــد و همیشه 
مابه التفاوت در بودجه پیش بینی می شد 
تا جایی که دولت دچار مشــکل شد و در 
دولت های نهم و دهم به سمت هدفمندی 

یارانه ها رفت.
وی با بیان اینکه در اقتصــاد قیمت های 
نسبی حائز اهمیت اســت، ادامه داد: به 
طور مثال میانگین قبض برق هر خانواده 
در اصفهان حدود ۳0 هزار تومان است که 
اگر این میزان را با سایر کاالهای مصرفی 
مقایســه کنیم، متوجه می شویم سرکوب 
قیمتی شدید صورت گرفته است. ازطرفی 
مصرف خانواده نیز کاهش پیدا نمی کند 
پس بدهی دولت بــه نیروگاه ها افزایش 
یافته و ســرمایه گذاری در نیروگاه ها کم 
می شــود. امروز در تولید برق با مشــکل 
جــدی مواجــه هســتیم.نماینده مردم 
اصفهــان در مجلس شــورای اســالمی 
تصریح کرد: وقتــی در اقتصاد تورم ایجاد 
شــود برای نگه داشــتن برخی از کاالها 
بایــد در برخــی از بخش هــا اصالحاتی 
انجام شود. امروز هدفمند کردن یارانه در 
حوزه کاالهای اساســی مورد بحث است.

طغیانی با بیان اینکه در سال 1400 حدود ۹ 
میلیارد دالر به مقداری از کاالهای اساسی 
ارز تخصیص دادیم، افزود: یعنی ســال 
گذشــته حدود 16 میلیارد دالر برای این 
هفت قلم واردات داشتیم که از این مبلغ 
2.5 میلیارد دالر برای دارو و مابقی برای 

شش قلم باقی مانده هزینه می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان 
گفت : تمامی دســتگاه های دولتی باید تا شهریور 
امســال حریم و بســتر رودخانه زاینــده رود را آزاد 
سازی کنند.مهران زینلیان  با اشاره به برگزاری جلسه  
حریم بستر رودخانه اظهار داشت: به غیراز دانشگاه 
آزاد اســالمی نجف آباد تمامی دستگاه های اجرایی 
اعم از آموزش وپــرورش،آب و فاضالب،ذوب آهن، 
فوالد مبارکه اقدام به ترک حریم  رودخانه زاینده رود 
کرده اند و  به غیراز تاسیســات مربوط به  آب رسانی 
و آبگیرها که همگــی دارای تابلو هســتند، تمامی  

بخش ها منتقل شده اند و تا  آخر تابستان جاری هیچ 
تاسیسات دولتی  در حریم رودخانه نخواهیم داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان 
تصریح کــرد: حریم رودخانه  از وســط رودخانه در 
نظر گرفته شده و به دودسته حریم فعال و سیالبی 
تقسیم می شود که حریم سیالبی مشخص و قانونی 
بوده و بستگی به شــیب زمین دارد و توسط مشاور 
شرکت  آب منطقه ای مشخص شده است.وی ادامه 
داد: آزادسازی بستر رودخانه از دستگاه های دولتی 
تاکنون ۷0 الــی 80 درصد انجام شــده  و مابقی هر 
چه هست بخش خصوصی اســت که برای هرکدام 
باید پرونده قضایی تشکیل شــود که تاکنون ورود 
نکرده ایم.زینلیــان تاکیــد کرد: دســتگاه هایی که 

درزمینه عدم رعایت حریــم رودخانه اقدام نکرده و  
قطعا ترک فعل کرده اند، برخورد جدی می شــوند.

وی همچنین در رابطه با آخرین تصمیمات ســتاد 
کاهش آلودگی هوای اســتان اصفهان گفت:در این 
جلسه  به بررســی دالیل عدم انتقال صنایع آالینده 
در شعاع 50 کیلومتری اصفهان پرداخته و موانع بر 
سر راه شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی بررسی 
شد.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
با اشاره به اینکه  بســیاری از مشاغل شکل گرفته و 
جابه جایی آن ها مشکل است، بیان داشت:  درنهایت 
تصمیم بر این شــد که بــه دســتگاه های مربوطه 
تسهیالت الزم داده شــود تا در شهرک های صنعتی 

بزرگ منتقل شوند.

معاون عمرانی استاندار اصفهان : 

دستگاه های دولتی باید حریم زاینده رود را آزاد کنند

نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران

سی و سومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران از 21 تا ۳1 اردیبهشت ماه 
در مصالی امام خمینی)ره( میزبان 

عالقه مندان است.

عکس روز
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تعداد متقاضیان رشته ریاضی رو به کاهش و این 
موضوع به عنوان دغدغه مهم مسئوالن آموزش عالی 
مطرح شده است.رشته ریاضی، علم پیشرفته ای از 
اعداد و ارقام است که هر دانش آموز و دانشجویی در 
بدو ورود به مدرسه و دانشگاه راه گریزی از آن ندارد 
و باید مفاهیمی از این علم را فرا بگیرد. ریاضی دانان 
ایرانی از ابن سینا تا مریم میرزاخانی نیز زبانزد جهان 
هستند.ریاضی دانان ایرانی، تالش های گسترده ای 
برای ارتقای سطح مفاهیم ریاضی و حل مشکالت 
کشــور به کمک این علم انجام داده اند و برگ های 
زیادی از تاریخ را به نــام خود ثبت کرده اند.ریاضی 
علمی است که هدفش تقویت قدرت استدالل ذهنی 
محصالن است و در روزگاری یکی از مورد توجه ترین 
درس های تاریخ بشری کشــور به شمار می رفته؛ 
اما مسئوالن مملکت از وضعیت فعلی متقاضیان 
ریاضی راضی نیســتند و معتقدند کــه این علم با 

بحران جدی همراه است.

تحصیل در رشته ریاضی به اجبار خانواده!
فریبا، دانش آموز پایه یازدهم رشته ریاضی می گوید 
که اجبار والدینش به قبولی در رشته های مهندسی 
باعث شده است که او در این رشته تحصیل کند؛ اما 
قصد دارد که بدون اطالع خانواده در رشــته انسانی 
کنکور دهد تا به آرزوی دیرینه خود که همان قبولی 
در وکالت اســت، دســت یابد.در روز های ۲۹ تا ۳۱ 
مرداد و اول شــهریور ۱۳۹۹ بیش از یک میلیون و 
۲۴۷ هزار و ۴۴۹ نفر در کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ 
شرکت کردند که در رشته ریاضی ۱۵۵ هزار و ۲۵۰ نفر 
داوطلب حضور داشــتند و بر این اساس داوطلبان 
رشته ریاضی فیزیک فقط ۱۲ درصد کل داوطلبان را 
تشکیل می دادند.محمود نیلی احمد آبادی، رییس 
سابق دانشــگاه تهران گفت: در ســال ۱۴۰۰ تعداد 
شرکت کنندگان کنکور در رشته ریاضی ۱۵۰ هزار نفر، 
در علوم تجربی ۵۹۴ هزار نفر و در علوم انسانی ۳۴۱ 

هزار نفر بوده است. کاهش تعداد شرکت کنندگان 
علوم ریاضی در کنکور می تواند نگران کننده باشد.

تب داغ پزشــک شــدن و بــی اهمیتی به 
رشته ریاضی

ندا، دانش آموز رشته تجربی به باشگاه خبرنگاران 
جوان گفت که به علت درآمد باالی رشــته پزشکی 
ترجیح داده است به سمت مابقی رشته ها گرایش 
نداشته باشــد.ریاضی، بحثی استراتژیک است و 
تنها مختص مدرسه و دانشگاه نخواهد بود؛ بلکه به 
علت داشتن ارتباط تنگانگ با مباحث مدل سازی، 
تکنولوژی، هوش مصنوعی و ... زیربنای پیشرفت 
جامعه را خواهد ساخت، اما تب داغ پزشک شدن در 
جامعه باعث به بیراهه رفتن این رشته و مواجه شدن 
با تعداد کم متخصصان ریاضی می شود.پور عباس، 
رییس ســازمان ســنجش با اعالم کاهش تعداد 

داوطلبان گروه ریاضی گفت: با توجه به منویات مقام 
معظم رهبری، نیاز های کشور و این که رشته ریاضی 
پایه توسعه کشور است؛ در این زمینه نگرانی هایی 
وجود دارد که به مسئوالن نیز منتقل شده است. به 
نظر می رسد باید نگاه ویژه هدایت های تحصیلی، 
حتی از ســال اول دبیرســتان برای دانش آموزان 
در نظر گرفته شــود که این موضــوع در نهاد های 
مربوطه در حــال پیگیری اســت.جمالی، معاون 
فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور درباره 
تعداد داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
گفت: امسال ۳ هزار و ۵۵۱ نفر داوطلب، بیشتر از 
سال گذشته در رشته ریاضی شرکت خواهند کرد.
محمد علی زلفی گل، وزیر علوم هم گفت: در کشور 
ما توزیع متوازن اســتعداد ها وجود ندارد. در حال 
حاضر رشته های علوم پایه و علوم انسانی مورد کم 
مهری قرار گرفته اند و داوطلبان این رشــته نگران 

شغل آینده خود هستند. وی افزود: نگرانی از شغل 
و بازار کار آینده باعث می شــود تا دانشــجویان در 
رشته هایی که احتمال می دهند شغل بهتری پیدا 

کنند، درس بخوانند.
زلفــی گل ادامه  داد: بــرای این معضــل راه های 
مختلفی وجود دارند که در شورای استعداد درخشان 
این موضوع مطرح شــده اســت. برای مثال باید 
المپیاد های ریاضی و علوم پایه بورسیه شوند و از 
لیسانس تا دکتری به صورت پیوسته تحصیل کنند.

به گفته وزیر علوم، یکی دیگر از راه های حل معضل 
تعداد کم داوطلبان رشــته ریاضی این است که با 
آموزش و پرورش هماهنگی های الزم انجام شود 
تا آن ها فارغ التحصیالن لیســانس دانشگاه ها را 
استخدام کنند و برای آن ها دوره های آموزشی برگزار 
کنند تا افرادی که در رشــته های ریاضی و انسانی 

تحصیل می کنند، دغدغه کار نداشته باشند.

متقاضیان رشته ریاضی در وضعیت هشدار!

وقتی ملکه علوم در جذب متقاضی طرفداری ندارد

شنبه  24   اردیبهشت  1401 / 12  شوال  1443 / 14  مه  2022 / شماره 3526
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مفاد آراء
2/185 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 13269 - 1400/11/3 هيات  چهارم آقای رجبعلی شريفی 
 رنانی به شناسنامه شماره 239 کدملي 1290088578  صادره اصفهان فرزند  تقی 
) طبق انحصار وراثت شماره 9909976794003313 مورخ 1399/10/11 شورای 
حل اختالف شعبه 10 حقوقی اصفهان متقاضی فوت نموده است و وراث حين الفوتش 
عبارتند از نصرت صباغيان رنانی همسر و ابوالفضل شريفی رنانی فرزند(  در ششدانگ 
يکباب ساختمان  به مساحت 197/18 مربع از پالک شماره 172 فرعی از 19   اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت متقاضی از مورد 

ثبت صفحه 539 و 542 دفتر 675 امالک 
رديف 2- راي شــماره 13518 - 1400/11/07 هيات سوم آقای باقر افتخاری   به 
شناسنامه شــماره 7940 کدملي 1283188562  صادره اصفهان فرزند  حسين  در 
ششدانگ يک باب انبار آهن آالت با ســاختمان احداثی  به مساحت 2108/60 متر 
مربع از پالک 2304 فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از  مالکيت  متقاضی مورد ثبت صفحات 69 و 518 دفاتر 239 و 314 

امالک
رديف 3- راي شماره 15365 - 1400/12/18 هيات اول آقای محمد علی صباغی 
رنانی  به شناسنامه شــماره 9492 کدملي 1283204241  صادره اصفهان فرزند  
اسمعيل  در ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 148/55 متر مربع قسمتی از 
پالک شــماره 142 فرعی از 19   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از  مالکيت  کريم صباغی از مورد ثبت صفحه 311 دفتر 82 امالک
رديف 4- راي شماره 15366 - 1400/12/18 هيات اول آقای محمد جواد صباغی 
رنانی به شناســنامه شــماره 134 کدملي 1290337195  صادره اصفهان فرزند  
اسماعيل  در ششدانگ يک باب ســاختمان  به مساحت 148/58 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 142 فرعی از 19   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از  مالکيت  کريم صباغی از مورد ثبت صفحه 311 دفتر 82 امالک
رديف 5- راي شــماره 15371 - 1400/12/19 هيات اول آقای احســان قاسمی  
به شناسنامه شــماره 4038 کدملي 1209898081  صادره سميرم فرزند  امرا...  در 
ششــدانگ يک واحد کارگاه صنعتی نجاری و جوشکاری  به مساحت 283/35 متر 
مربع قسمتی از پالک شــماره 868 فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مالکيت  مهدی نظری رنانی از مورد ثبت صفحه 

333 دفتر 197 امالک
رديف 6- راي شماره 15364 - 1400/12/18 هيات اول آقای امير ارسالن اصالنی  
به شناسنامه شماره 33 کدملي 1290899495  صادره اصفهان فرزند  حسينعلی  در 
ششدانگ يک واحد سوله انباری  به مســاحت 176/11 متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره 868 فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از  مالکيت  مهدی نظری رنانی از مورد ثبت صفحه 333 دفتر 197 امالک
رديف 7- راي شماره 15362 - 1400/12/18 هيات اول آقای امير ارسالن اصالنی  
به شناسنامه شماره 33 کدملي 1290899495  صادره اصفهان فرزند  حسينعلی در 
ششدانگ يک واحد سوله انباری  به مســاحت 133/77 متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره 868 فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از  مالکيت  مهدی نظری رنانی از مورد ثبت صفحه 333 دفتر 197 امالک

رديف 8- راي شماره 13724 - 1400/11/13 هيات اول آقای امير ارسالن اصالنی  
به شناسنامه شماره 33 کدملي 1290899495  صادره اصفهان فرزند  حسينعلی در 
ششدانگ يک باب سوله انباری  به مساحت 98/10 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
868 فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  

مالکيت  مهدی نظری رنانی از مورد ثبت صفحه 333 دفتر 197 امالک
رديف 9- راي شماره 15146 - 1400/12/15 هيات  سوم آقای رجبعلی عسگری 
رنانی به شناسنامه شــماره 10100 کدملي 1283210347  صادره اصفهان فرزند  
کريم در ششدانگ يکباب ساختمان  به مســاحت 41/52 متر مربع از پالک شماره 
714 فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  

مالکيت  مالک رسمی ربابه عاملی مورد ثبت صفحه 2 دفتر 507
رديف 10- راي شــماره 15140 - 1400/12/15 هيات سوم  آقای حسن دهنوی 
رنانی  به شناسنامه شماره 52 کدملي 1290821380  صادره اصفهان فرزند  حسين 
در ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 108/85 متر مربع از پالک شماره 3173 
فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از  

مالکيت  مالک رسمی صديقه کبيری مورد ثبت صفحه 350 دفتر 472 امالک
رديف 11- راي شماره 0246 - 1401/1/17 هيات دوم خانم زهره شريفی خيرآبادی 
به شناسنامه شماره 497 کدملي 1290272859  صادره اصفهان فرزند  رمضان در 
ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 138/62 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
3512 فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  

مالکيت  زهره شريفی خيرآبادی از مورد ثبت صفحه 259 دفتر 434 امالک
رديــف 12- راي شــماره 6850 - 1400/6/11 هيات دوم آقای ســيد مرتضی 
حسينی رنانی به شناسنامه شــماره 324 کدملي 1290255601  صادره اصفهان 
فرزند  سيد رسول در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 
250/49 متر مربع قســمتی از پالک شــماره 1221 فرعــی از 18   اصلي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مورد ثبت صفحات 592 و 595 

دفتر 624 امالک
رديف 13- راي شــماره 6849 - 1400/6/11 هيات دوم خانــم  رضوان مرادی 
به شناسنامه شــماره 249 کدملي 1290304327  صادره اصفهان فرزند  رجبعلی 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يک باب ساختمان  به مســاحت 250/49 متر 
مربع قســمتی از پــالک شــماره 1221 فرعــی از 18   اصلي واقــع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهــان از  مورد ثبت صفحــات 592 و 595 

دفتر 624 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08

م الف: 1314426  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/186 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1403 - 1401/02/18 هيات  دوم آقای مجيد شيره ء جونی 
به شناسنامه شماره 1273 کدملي 1284833781  صادره اصفهان فرزند  احمد  در 
ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 173/47 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
28 اصلی  واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان  از مالکيت 
حسين شيره ئی جونی از سند شماره 36553 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 

اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08

م الف: 1314380  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/187 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 0616 - 1401/01/22 هيات  سوم آقای محبعلی کلوندی 
به شناسنامه شماره 9 کدملي 4011667560  صادره اسدآباد  فرزند  علی محمد  در 
ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 166/40 متر مربع از پالک شماره 154 فرعی 
از 36  اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت 
مالک رسمی رحيم شريفی طبق سند انتقالی 31359 مورخ 1338/08/12 دفترخانه 

15 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08

م الف: 1314544  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/188 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060302023001205 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اداره ثبت 
اسناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سروش 
زرقانی فرزند عبدالرضا بشماره شناسنامه 615 صادره از آبادان در ششدانگ يکباب 
مغازه به مساحت 12/33 متر مربع مفروزی از پالک 1 فرعی از 6147 اصلی واقع در 
بخش 3 اداره ثبت مرکزی اصفهان طبق سند انتقال 168877 مورخ 1392/10/07 
دفتر 103 اصفهان به ميزان 12 سهم مشاع از 75/3 سهم ششدانگ محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد 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: 1401/02/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08

م الف: 1315127  حســين زمانی علويجه رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک 
مرکزی اصفهان   

تحديد حدود اختصاصي
2/189 شــماره نامــه : 140185602025001716-1401/02/20 چون تحديد 
حدود ششدانگ يکباب ســاختمان پالک شــماره 3087 فرعی از 27/70  واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتي به نام زهــرا مظاهری فرزند حاجی 
اسماعيل نسبت به 27 حبه مشاع و شــرکا در جريان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضي ثبت به  عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت اخيراز ماده 15 قانون ثبت و 
بر طبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1401/3/17 

ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهي به کليه 
مالکين و مجاورين اخطار مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند. 
اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد  و طبق تبصره  2 ماده واحده 
قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايي گواهي 
 تقديم دادخواســت را اخذ و به اين اداره تســليم نمايد.تاريخ انتشار: 1401/02/24

م الف: 1315170  ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان

فقدان سند مالکیت
2/190 شماره نامه: 140185602025001435- 1401/02/15 نظر به اينکه آقای 
مجيد عزيزی فرزند فالمرز با تسليم دو برگ استشهاد شهود شماره 429139 مورخ 
1401/1/28 دفترخانه اسناد رسمی شماره 308 شهر اصفهان مدعی  مفقود شدن 
سند مالکيت ششدانگ پالک 26562 فرعی از 68 اصلی بخش چهارده اصفهان که 
ذيل دفتر الکترونيک 139720302025021436 و شــماره چاپی 491644 سری 
ب سال 97 صادر و تسليم گرديده و نامبرده  اعالم نموده  سند مالکيت مرقوم در اثر 
جابجايی مفقود گرديده و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است. لذا مراتب  
به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1315697  ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
رد درخواست افراز

2/192 نظر به اينکه خانم ســارا خاتــون قانونی فرزند براتعلی احــدی از مالکين 
مشــاعی پالک 38/337 اصلی واقع در بخش 7 ثبت شهرستان خوانسار خواستار 
افراز سهمی خود به طرفيت مالک مشــاعی بنام محمد يامی فرزند عزيز را نموده 
و اعالم نموده که از آدرس از مالک مشــاعی را ندارد و جهــت ابالغ واقعی نظريه 
رد افراز مورخ 1401/02/21 اطالعی نداشــته و دسترســی به آنهــا مقدور نمی 
باشد لذا بدينوســيله به نامبرده ابالغ می گردد تا چنانچه نســبت به نظريه مزبور 
 اعتراض دارند اعتراض خود را ظــرف مدت ده روز از تاريخ نشــر اين آگهی طبق
 مواد 5 و 6 آئين نامه قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال 1375 به 
دادگستری شهرستان خوانسار تسليم و ارائه نمايند. نظريه رد درخواست افراز پالک 
ثبتی شــماره 337 فرعی از 38 اصلی واقع در بخش 7 ثبت خوانســا: نظر به اينکه 
خواهان ســارا خاتون قانونی فرزند براتعلی درخواســت افراز سهام مشاعی خود، از 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 337 فرعی از 38 اصلی واقع در بخش 7 ثبت خوانسار 
 را به طرفيــت آقای محمد يامی فرزند عزيز به اين اداره تســليم نمــوده و نماينده 
ثبت با استعالم از دفتر امالک گواهی نموده سابقه ای از صدور سند مالکيت معارض 
 نداشــته و در وقت تعيين شــده در اخطاريه شــماره 140021702011007333 
که به خواهان و خوانده ابالغ شده، نقشه بردار پس از حضور در محل نقشه افرازی 
را ترسيم و طی نامه شــماره 2035/1/1/1026 مورخ 1400/12/26 به بخشداری 
 خوانسار ارسال که بخشداری اعالم نموده: »پالک مورد استعالم قابليت افراز ندارد«،
 لذا با اســتناد به مواد 5 و 6 آئين نامه قانون افراز و فروش امالک مشــاعی مصوب 
 آبان ماه سال 1357 شمسی تصميم به رد درخواست افراز پالک فوق صادر و مقرر 
می دارد: نظريه مزبور برابر مقررات به طرفين ابالغ گردد. اين تصميم به استناد ماده 2 
قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ نظريه فوق الذکر 
 که ضميمه آن است از طرف هر يک از شرکا ء قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد.

 م الف: 1315864 اکبری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 

کشف »دروازه بیگانگان« در مریخ!
مریخ سال هاست که دستمایه خیال پردازی های ما در خصوص وجود حیات فرازمینی است، اما گویا 
خود این سیاره نیز همیشه چیز هایی برای تقویت این خیال پردازی های ما در اختیار دارد. به تازگی 
تصویری از مریخ نورد کنجکاوی به زمین مخابره شده اســت که به طرز حیرت انگیری چیزی شبیه 
به دروازه ورودی یک بنای کنده شده در دل کوه را در برابر چشــمان ما قرار می دهد؛ چیزی همچون 
»دروازه بیگانگان«! دانشمندان می گویند یکی از جدیدترین عکس هایی که از مریخ نورد کنجکاوی 
در این سیاره سرخ به تصویر کشیده شده است، ویژگی نســبتا جالبی را در صخره ها نشان می دهد. 
ویژگی مورد نظر بسیار شبیه به درگاه های کنده شده در دل کوه ها در زمین است که انسان های باستانی 
برای کاربرد هایی همچون مذهبی )همچون کنده کاری های مشهور پترا در اردن( و یا تدفین )همچون 
آرامگاه های پادشاهان پارس در ایران(، آن ها را ایجاد کرده اند. اگر تخیالت خود را هم وارد ماجرا کنیم، 
این تصویر شبیه به ورودی قلعه های سنگی کنده شده در دل کوه است که در برخی فیلم های علمی و 
تخیلی به کرات دیده ایم.درگاه مشهور به doppelg nger در مریخ، آنقدر شکل و ظاهر متقاعد کننده ای 
دارد که تقریبا همه ما چه ستاره شناسان و چه افراد عادی، وسوسه می شویم باور کنیم که به مخفیگاهی 
کوچک برای مریخی ها یا شاید دریچه ای به یک جهان دیگر می نگریم. برخی این تصویر را به »تونل به 
مرکز سیاره« تعبیر می کنند. به هر حال، به نظر می رسد که تصویر و ویژگی زمین شناسی ثبت شده برای 
الهام بخشیدن به یک یا دو فیلم علمی تخیلی کافی است. اما برخی نیز هستند که چندان اهمیتی به 
این خیال پردازی ها نمی دهند و به راحتی چنین برش های منحصر به فرد را به شکستگی هایی نسبت 
داده اند که نتیجه نوعی فشار  روی سنگ اســت. در واقع این افراد فرسایش های طبیعی را که شاید 
با چندین زلزله نیز مرتبط باشد، عامل این برش های خاص بر صخره ها می دانند.این برداشت البته 
منطقی تر است، زیرا ما می دانیم که مریخ نیز زلزله های متعددی را تجربه می کند. در واقع، بزرگ ترین 
لرزش ثبت شده روی سیاره سرخ تاکنون در ۴ می  سال جاری اتفاق افتاده است و دانشمندان همچنان 
در حال کار برای تعیین دقیق محل وقوع آن و علت آن هســتند. عالوه بر این، دانشمندان می گویند 
اگرچه ممکن است در تصورات ما، برش صخره ای دروازه مانند، دیده شود، اما این امکان وجود دارد که 
حفره ای که مشاهده می شود در حالت واقعی تنها چند سانتی متر یا چند اینچ ارتفاع داشته باشد. به 
عبارت دیگر، این برش شاید آنچنان که ذهن ما برداشت می کند بزرگ نباشد، اما یک احتمال است و 

شاید هم واقعا به اندازه یک دروازه ورودی بزرگ باشد.

خبر رو ز
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رشد 3.75 درصدی والدت در اصفهان بعد از گذشت 30 سال
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در سال ۱۴۰۰ بعد از گذشت ۳۰ سال که هر سال به صورت 
متناوب و با کاهش حجم والدت ســالیانه روبه رو بودیم، در سال گذشــته والدت در استان رشد 
۳.۷۵ درصدی داشت.حسین غفرانی کجانی، با بیان اینکه ثبت وقایع حیاتی به خاطر قرار گرفتن 
در محورهای آماری جمعیتی بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: والدت و وفات باید در مهلت 
قانونی ۱۵ و ۱۰ روزه ثبت شوند چرا که آمار در بسترسازی توسعه و چشم انداز بسیار مهم است.وی با 
بیان اینکه از جمعیت به عنوان یک مؤلفه قدرت یاد می شود، افزود: در سال ۱۴۰۰ بعد از گذشت ۳۰ 
سال که هر سال به صورت متناوب و با کاهش حجم والدت سالیانه روبه رو بودیم، در سال گذشته 
نه تنها تجربه کاهش والدت تکرار نشد، بلکه با رشد مثبت ۳.۷۵ درصدی والدت در استان مواجه 
شدیم.غفرانی با تاکید بر اینکه امیدوار هستیم با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
رشد جمعیت پایدار و مســتمر بماند، گفت: اجرای  قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به 
صورت تکالیف دستگاهی به آن پرداخته شده است و دستگاه های اجرایی باید با حمایت از اجرای 

دقیق قانون حمایت از خانواده و فرزندآوری، روند رو به رشد جمعیت را تثبیت کنند.

معاون رییس کل دادگستری اصفهان:

35 درصد از پرونده های قضایی اصفهان منجر به صلح شد
معاون رییس کل دادگستری اصفهان با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ گذشت و کاهش شکایت ها 
گفت: ۳۵ درصد از پرونده های قضایی استان اصفهان با همکاری شاکیان، قضات، معتمدین و اعضای 
شوراهای حل اختالف منجر به صلح سازش شد.سید رضا سجودی اظهارداشت: در راستای تحقق این امر 
مشارکت اجتماعی خوبی از سوی مردم و نهادهای اداری با قوه قضاییه صورت گرفته است.معاون رییس 
کل دادگستری استان اصفهان افزود: صلح و سازش بین اصحاب دعوا در شوراهای حل اختالف، دادسرا، 
محاکم و جریان های مردمی صورت می گیرد که در استان اصفهان این روند روبه رشد است.وی ادامه 
داد: ۳۵ درصد از پرونده های قضایی استان اصفهان در یک سال گذشته با همکاری شاکیان، قضات، 
معتمدین و اعضای شوراهای حل اختالف منجر به صلح ســازش شد که نسبت به سال های قبل آن 
نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافت.سجودی به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و توانمندسازی مردم اشاره 
کرد و اذعان داشت: تالش برای کنترل و پیشگیری ضروری است که در تعامل بین بخشی و همکاری 
مردمی رقم می خورد؛ اما توانمندسازی و آموزش مردم بسیار الزم و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.وی 

اضافه کرد: با آموزش و توانمند سازی نه تنها از وقوع جرم بلکه از از بزه دیدگی نیز پیشگیری می شود.

معاون هالل احمر استان خبر داد:

نوسازی تجهیزات امدادی؛ نیازمند تخصیص اعتبارات 
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: تجهیز کامل و همچنین نوسازی تجهیزات 
امدادی این نهاد در استان نیازمند تخصیص اعتبارات کافی است.داریوش کریمی افزود: به رغم تمام 
مشکالت و تنگناهای مالی سعی شده با نظارت و بهسازی وسایل و تجهیزات مشکلی در امدادرسانی و 
کمک رسانی رخ ندهد، با این وجود تخصیص اعتبارات الزم است.وی خاطرنشان کرد: گرانی تجهیزات، 
قطعات و وسایل در سال های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده و به همین دلیل نوسازی سخت تر شده 
است.به گفته معاون هالل احمر اصفهان، میانگین عمر خودروهای امدادی هالل احمر این استان ۱۰ 
سال برآورد می شود که پنج سال بیشتر از استاندارد جهانی است.معاون امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر اصفهان اظهار داشت: با وجود اختالف عمر یاد شده، نظارت و بازرسی خودروهای امدادی سبب 
شده که آنها از کیفیت و کارایی خوبی برخوردار باشند و مشکلی در امدادرسانی نداشته باشیم.کریمی 
با اشاره به فعالیت ۴۲ پایگاه امداد جاده ای در اســتان اصفهان افزود: بر اساس آمایش سرزمینی 
محورهای اصلی استان کمبود پایگاه ثابت هالل احمر ندارد اما یکی دو محور جدید زیر بار ترافیکی و 

نیازمند احداث پایگاه است که در این ارتباط پیگیری می کنیم.

معاون تحقیقات هواشناسی استان اصفهان می گوید اگر صرفه جویی نشود وارد شرایط بحرانی خواهیم شد؛

از توصیه به هشدار

کارشناسان هواشناســی از ابتدای امسال  پریسا سعادت
هشــدار دادند که بهار و تابســتان گرمی را 
پیش رو خواهیم داشــت و بارش ها کمتر از میــزان نرمال خواهد بود. 
فروردین ماه امسال احد وظیفه، رییس مرکز ملی خشکسالی اعالم کرد 
که  آمارهای سال  جاری نشان می دهد ما بیش از ۲۹ درصد اختالف بارش 
نســبت به ســال گذشــته داریم. احد وظیفه درباره کمبود بارش ها و 
پیش بینی سالی خشک گفت: »فروردین ماه در موضوع بارندگی تا اینجا 
اصال ماه خوبی نبوده و بارش ها بسیار کمتر از حد نرمال بوده و تقریبا بیش 
از ۸۰درصد نسبت به سال گذشته کم بارش تر بوده ایم.« این وضعیت در 
ماه گذشته هم تکرار شده و در خرداد ماه هم نمی توان چندان انتظاری 
برای بارش های بهتر داشت. در اصفهان وضعیت بهتر از سایر نقاط کشور 
نیســت آنگونه که معاون توســعه، پیش بینــی و تحقیقــات اداره کل 
هواشناسی استان اصفهان گفت: پیش بینی می شود که دمای هوا حدود 
یک تا سه درجه در خردادماه باالتر از حد نرمال باشد و به طورقطع خردادماه 
گرم تری پیش رو خواهیم داشــت. اگر صرفه جویی در همه زمینه ها در 
دستور کار قرار نگیرد وضعیت استان به ســمت شرایط بحرانی کشیده 
می شــود.نوید حاجی بابایی  درخصوص بارش های دریافتی اســتان 
اصفهان، اظهار کرد: میانگین وضعیت بارش استان اصفهان از ابتدای سال 

آبی تاکنون برابر با ۱۱۳ میلی متر و ۲۵ درصد کمتر از مقدار بلندمدت است، 
اما شاهد افزایش ۹ درصدی بارش ها نسبت به سال گذشته هستیم.وی 
افزود: کوهرنگ سرچشمه آبی زاینده رود، تاکنون یک هزار و ۲۰۹ میلی متر 
بارش داشته که نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد افزایش یافته ؛ اما در 
مقایســه با میزان بلندمدت با کمبود ۱۰ درصدی مواجه اســت؛ تا پایان 
فروردین ماه حدود ۹۶ درصد مساحت استان درگیر خشکسالی بوده و در 
صورت درنظر گرفتن خشکسالی بلندمدت، حدود ۸۵ درصد مساحت 
استان اصفهان درگیر خشکسالی اســت.معاون توسعه، پیش بینی و 
تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: بهار کم بارشی را 
پشت سر گذاشــتیم و تاکنون بارش ها کمتر از حد نرمال بوده است؛ در 
اردیبهشــت ماه شــاهد بهبود بارش ها نســبت به فروردین بودیم. در 
فروردین ماه سال جاری بیشتر مناطق استان ۹۰ درصد کمتر از حد نرمال 
خود بارش داشته اند.وی با بیان اینکه عواملی منجر به تشدید خشکسالی 
در استان اصفهان شده اســت، تصریح کرد: عامل اصلی تشدید شرایط 
خشکسالی در اســتان اصفهان افزایش دماست که نســبت به میزان 
بلندمدت حدود یک تا سه درجه با افزایش دما روبه رو هستیم. همچنین 
کم بارشی سال گذشته و بهار جاری، شرایط خوبی را رقم نزد، ذخایر آبی 
زاینده رود شرایط خوبی ندارد و میزان ذخیره سدها و ذخایر آبی از میزان 

بلندمدت پایین تر است.حاجی بابایی با بیان اینکه وزش باد به خصوص 
در اردیبهشت ماه افزایش داشت و این امر منجر به افزایش تبخیر شد، 
اضافه کرد: با توجه به ارقام و اطالعات بیان شده، خشکسالی در ایران و 
کشــورهای همســایه افزایش یافته و منجر به ایجــاد پدیده خیزش 
گردوخاک و کاهش دمای هوا شده است. در واقع کانون های داخلی و 
خارجی گردوخاک که عمدتا در عراق هســتند، فعال شده و متعاقب آن 
روزهای گردوخاکی در اردیبهشت ماه افزایش داشته است.معاون توسعه، 
پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه 
پیش بینی می شود دما حدود یک تا سه درجه طی خردادماه باالتر از حد 
نرمال باشد، افزود: دمای هوا در اردیبهشت ماه نزدیک به نرمال اما حدود 
یک تا دو درجه بیشــتر از نرمال بود و ارقام کمینه هــوا افزایش زیادی 
نداشت اما به طور قطع خرداد گرم تری پیش رو داریم.وی با بیان اینکه با 
توجه به عوامل موجود، مدیریت آب در مصارف شرب، صنعت و کشاورزی 
توصیه می شود تا در ماه های گرم سال درگیر تنش آبی در استان نباشیم، 
خاطرنشان کرد: شــرایط حال حاضر به گونه ای است که استان از حالت 
بحران خارج شده و درگیر تنش آبی نیست؛ اما در صورتی که صرفه جویی 
در همه زمینه ها در دستور کار قرار نگیرد وضعیت استان به سمت شرایط 

بحرانی کشیده می شود.

دمای هوا در اردیبهشت ماه نزدیک به نرمال اما حدود 
یک تا دو درجه بیشتر از نرمال بود و ارقام کمینه هوا 
افزایش زیادی نداشت اما به طور قطع خرداد گرم تری 

پیش رو داریم

خبرخوان جامعه
شنبه  24   اردیبهشت  1401 / 12  شوال  1443 / 14  مه  2022 / شماره 3526
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عک

فقدان سند مالکیت
2/193 شماره نامه: 140185602024001539- 1401/02/19 نظر به اینکه سند 
مالکیت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 6065 فرعی از 5000 
اصلی ) که طبق صورتجلسه تجمیع شماره 2/9919 مورخ 1368/06/06 با پالک 
5000/5066 تجمیع گردیده و در راستای استانداردسازی به پالک 5000/24853 
تغییر یافته است( واقع در بخش پنج اصفهان ذیل ثبت 92960 در  صفحه 322 دفتر 
امالک جلد 520  به نام پروین آقایا تحت شماره چاپی 28113  ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است و طبق صورتمجلس تفکیکی شماره 2/28106 مورخ 1385/02/13 
تفکیک گردیده اســت ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 
1401/002097 مورخ 1401/01/27 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا 
شهود آن ذیل شماره 140102150162000008 و رمز تصدیق 828061 به گواهی 
دفترخانه 47 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است  
لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1315983 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/194 شــماره نامــه: 140185602024001544- 1401/02/19 نظر به اینکه 
سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 6065 فرعی از 5000 
اصلی ) که طبق صورتجلسه تجمیع شماره 2/9919 مورخ 1368/06/06 با پالک 
5000/5066 تجمیع گردیده و در راستای استانداردسازی به پالک 5000/24853 
تغییر یافته اســت( واقع در بخش پنج اصفهان ذیل ثبــت 93272 در  صفحه 208 
دفتر امالک جلد 522  به نام محمد اسماعیلی تحت شــماره چاپی 28114  ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده اســت و طبق صورتمجلس تفکیکی شماره 2/28106 مورخ 
1385/02/13 تفکیک گردیده است سپس طبق گواهی حصر وراثت شماره 1761 
مورخ 1396/09/18 شورای حل اختالف شــعبه 54 حصر وراثت اصفهان نامبرده 
فوت و تنها ورثه پروین آقایا مادر مرحوم با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 
1401/002097 مورخ 1401/01/27 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا 
شهود آن ذیل شماره 140102150162000008 و رمز تصدیق 828061 به گواهی 
دفترخانه 47 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است  
لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1315980 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/195 نظر به اینکه ســند مالکیت یک دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 
شــماره 6065 و 6066  فرعی از 5000 اصلی ) که طبق صورتجلسه تجمیع شماره 
2/9919 مورخ 1368/06/06 با پالک 5000/5066 تجمیع گردیده و در راســتای 
استانداردسازی به پالک 5000/24853 تغییر یافته است( واقع در بخش پنج اصفهان 

ذیل ثبت 132838 در  صفحه 235 دفتر امالک جلد 720  به نام حمید اسماعیلی تحت 
شماره چاپی 28115  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و طبق صورتمجلس تفکیکی 
شــماره 2/28106 مورخ 1385/02/13 تفکیک گردیده است سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 1401/002097 مورخ 1401/01/27 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 140102150162000007 و 
رمز تصدیق 438610  به گواهی دفترخانه 47 اصفهان رسیده است مدعی است که 
سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1315978 مهدي شبان سرپرست واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/196 شماره نامه: 140185602024001501 - 1401/02/19 نظر به اینکه یک 
دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 6065 و 6066  فرعی مجزی شده از 5000 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در راستای استاندارد سازی به پالک 5000/24853 
تبدیل شده و طی سند انتقال 19595 مورخ 67/10/3 دفتر 92 اصفهان در دفتر 720 
صفحه 237 به شماره چاپی 28116  به نام محمود اسماعیلی فرزند عبدالرحیم سند 
صادر شده و مع الواسطه و طی سند انتقال 107562 مورخ 71/3/19 دفتر 92 اصفهان 
و ســند 117346 مورخ 73/3/24 دفتر 92 اصفهان مجددا به نامبرده انتقال شده و 
ششــدانگ به موجب صورت مجلس تفکیکی 2/28106 مورخ 85/2/13 تفکیک 
شده و آقای علی محمد شاه نوشی به موجب وکالتنامه 112051 مورخ 1401/1/25 
دفتر 47 اصفهان به وکالت از محمود اسماعیلی به موجب درخواست 320692 مورخ 
1400/12/23 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
یکتای 140102150162000005 و رمز تصدیق 478975 مورد گواهی دفترخانه 
اسناد رسمی 47 اصفهان رسیده است اعالم نموده که سند مالکیت به علت جابجایی 
مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1315973 

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

2/197 شماره نامه: 140185602024001493-1401/02/19 نظر به اینکه نیم 
دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 6065 و 6066  فرعی مجزی شده از 5000 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در راستای استاندارد سازی به پالک 5000/24853 
تبدیل شده و طی سند انتقال 19595 مورخ 67/10/3 دفتر 92 اصفهان در دفتر 720  
صفحه 243 به شــماره چاپی 28118  به نام زهرا اسماعیلی فرزند عبدالرحیم  سند 
صادر شده و مع الواسطه و طی سند انتقال 107562 مورخ 71/3/19 دفتر 92 اصفهان 
و ســند 117346 مورخ 73/3/24 دفتر 92 اصفهان مجددا به نامبرده انتقال شده و 
ششــدانگ به موجب صورت مجلس تفکیکی 2/28106 مورخ 85/2/13 تفکیک 
شده و آقای علی محمد شاه نوشی به موجب وکالتنامه 112051 مورخ 1401/1/25 
دفتر 47 اصفهان به وکالت از زهرا اســماعیلی به موجب درخواست 320692 مورخ 
1400/12/23 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 

یکتای 140102150162000009 و رمز تصدیق 868427 مورد گواهی دفترخانه 
اسناد رسمی 47 اصفهان رسیده است اعالم نموده که سند مالکیت به علت جابجایی 
مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1315966

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

2/198 شماره نامه: 140185602024001498-1401/02/19  نظر به اینکه نیم 
دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 6065 و 6066  فرعی مجزی شده از 5000 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در راستای استاندارد سازی به پالک 5000/24853 
تبدیل شده و طی سند انتقال 19595 مورخ 67/10/3 دفتر 92 اصفهان در دفتر 720  
صفحه 246 به شماره چاپی 28119  به نام لیال اسماعیلی فرزند عبدالرحیم سند صادر 
شده و مع الواسطه و طی ســند انتقال 107562 مورخ 71/3/19 دفتر 92 اصفهان 
و ســند 117346 مورخ 73/3/24 دفتر 92 اصفهان مجددا به نامبرده انتقال شده و 
ششــدانگ به موجب صورت مجلس تفکیکی 2/28106 مورخ 85/2/13 تفکیک 
شده و آقای علی محمد شاه نوشی به موجب وکالتنامه 112051 مورخ 1401/1/25 
دفتر 47 اصفهان به وکالت از لیال اســماعیلی به موجب درخواست 320692 مورخ 
1400/12/23 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
یکتای 1401021501620000010 و رمز تصدیق 398244 مورد گواهی دفترخانه 
اسناد رسمی 47 اصفهان رسیده است اعالم نموده که سند مالکیت به علت جابجایی 
مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1315963 

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

2/199 شماره نامه: 140185602024001497-1401/02/19  نظر به اینکه نیم 
دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 6065 و 6066  فرعی مجزی شده از 5000 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در راستای استاندارد سازی به پالک 5000/24853 
تبدیل شده و طی سند انتقال 19595 مورخ 67/10/3 دفتر 92 اصفهان در دفتر 720  
صفحه 240 به شــماره چاپی 28117  به نام مریم اسماعیلی فرزند عبدالرحیم سند 
صادر شده و مع الواسطه و طی سند انتقال 107562 مورخ 71/3/19 دفتر 92 اصفهان 
و ســند 117346 مورخ 73/3/24 دفتر 92 اصفهان مجددا به نامبرده انتقال شده و 
ششــدانگ به موجب صورت مجلس تفکیکی 2/28106 مورخ 85/2/13 تفکیک 
شده و آقای علی محمد شاه نوشی به موجب وکالتنامه 112051 مورخ 1401/1/25 
دفتر 47 اصفهان به وکالت از مریم اسماعیلی به موجب درخواست 320692 مورخ 
1400/12/23 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
یکتای 140102150162000006 و رمز تصدیق 908792 مورد گواهی دفترخانه 
اسناد رسمی 47 اصفهان رسیده است اعالم نموده که سند مالکیت به علت جابجایی 
مفقود و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نموده مالکیت مذکور از درجه اعتبار 
ساقط و مقتضی است چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله به 
آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این 

اداره ارسال نمائید انجام هر نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم از 
این اداره می باشد.  م الف: 1315969 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه 

ثبت ملک جنوب اصفهان
تبصره 1 ماده 105 اصالحی

2/200 شــماره نامــه: 140185602024001618 - 1401/02/21 نظر به اینکه 
تمامت 18 سهم مشاع از 155520 سهم ششدانگ پالک 4999/41 واقع در بخش 
5 ثبت ذیل دفتر امالک الکترونیک به شماره 140020302024020630 و شماره 
چاپی برگی 158701 ب 00 نام آقای حمید عطائی باســتثناء سه بیستم اعیانی آن 
ســابقه ثبت و صدور ســند مالکیت دارد ) که طبق پرونده ثبتی بهای ثمنیه اعیانی 
 متعلق به خانمها نرجس خاتون مرشــد شــکرچی و خانم عفت احمد زاده( اعالم
می دارد در ا جرای تبصره یک ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، مالک فوق 
تقاضای حذف قید استثناء مزبور را نموده که کارشناس رسمی دادگستری اعالم نموده 
ملک فاقد ارزش اعیانی می باشــد و چون ذی نفع فاقد نشانی است با توجه به مفاد 
تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا ذینفع به منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان مراجعه و در صورتیکه 
تضییع حقی شده باشد می تواند از تاریخ انتشار این آ گهی به مدت یک ماه به مراجع 
صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است 
در صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهی 
طرح دعوی، سند مالکیت متقاضی بدون قید استثناء بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم 
خواهد شد. م الف: 1316108  مهدي شــبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت 

ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/201 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بشماره پالک ثبتی 7876  
فرعی مفروز  از 3089 فرعی از 159-  اصلی به مســاحت 221/20 متر مربع  واقع 
در بادرود جزء بخش نه حوزه ثبتی بادرود بشــماره چاپی 332960 سری د سال 97 
با شــماره دفتر امالک الکترونیــک 139820302022001568  بنام خانم  فاطمه 
دشتی مؤخر  فرزند علی محمد ثبت و صادر و تســلیم گردیده، سپس نامبرده با ارائه 
 درخواســت کتبی به شــماره وارده: 1401/02/12-140121702022000335 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 47260 با 
شناســه یکتا 140102155818000074 -1401/02/12  بــه گواهی دفترخانه 
 23 بادرود رســیده مدعی است که ســند مالکیت آن بعلت اســباب کشی مفقود 
گردیده و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 -آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1316193 رضا طویلی رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود
تحدید حدود اختصاصی

2/191 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه نهالستان  پالک ثبتی 522 فرعی از 1 
اصلی واقع در  بخش 3 ثبت خوانسار به نام خانم اعظم کسائی و غیره فرزند سید علی 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 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 اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/02/24 م الف: 1315680 حبیب اکبری رئیس 

ثبت اسناد و امالک خوانسار 
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»مسی« در صدر پردرآمدترین ورزشکاران جهان در سال 2022 
لیونل مســی در حالی که در پنجمین ماه از سال ۲۰۲۲ میالدی هســتیم تا امروز ۱۳۰ میلیون دالر 
درآمد داشته است.جدیدترین لیســت از پردرآمدترین ورزشــکاران جهان در سال ۲۰۲۲ منتشر 
شده، در حالی که در ماه پنجم میالدی قرار داریم.لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی پاری سن ژرمن 
۱۳۰ میلیون دالر در این سال درآمد داشــته، در حالی که کریســتیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی 
منچستریونایتد با ۱۱۵ میلیون دالر در رده سوم است. نیمار هم تیمی مسی در پاری سن ژرمن هم 
با ۹۵ میلیون دالر در رده سوم جای گرفته است.این اعداد مجموع درآمدهای ورزشکاران از دنیای 

ورزش و خارج از آن شامل قراردادهای تبلیغاتی می شود.
 

جانشین »تن هاخ« در آژاکس معرفی شد
سرمربی جدید تیم فوتبال آژاکس آمستردام معرفی شد.باشگاه آژاکس با انتشار بیانیه ای رسما 
اعالم کرد که با باشگاه کلوب بروژ بلژیک و »آلفرد شرودر« برای حضور این سرمربی هلندی در تیم 
قهرمان لیگ هلند به توافق دست یافته است.این قرارداد ۲ ساله است و در صورت توافق می تواند 
برای سال سوم نیز تمدید شود. شرودر 4۹ ساله در حالی به عنوان سرمربی آژاکس انتخاب شد که 
طی سال های ۲۰۱8 تا ۲۰۱۹ به عنوان دستیار اریک تن هاخ در این تیم فعالیت می کرد. او در سال 
۲۰۰۹ از فوتبال بازنشسته و کارش را به عنوان مربی در کنار سرمربی تیم ویتسه آرنهم هلند آغاز کرد.
شرودر در فصلی به عنوان دستیار تن هاخ حضور داشت که آژاکس به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
نیز راه یافت. وی سال بعد از آن ســرمربی هوفنهایم شد و سپس در بارسلونا مسئولیت مربیگری 

این تیم را کنار رونالدو کومان بر عهده گرفت.
 

واکنش »مسی« به هو شدن توسط هواداران پاریسن ژرمن
آنخل دی ماریا فاش کرد که لیونل مســی در جریان بازی مقابل بوردو،  تحت تاثیر هو شــدن توسط 
هواداران پی اس جی قرار نگرفت.مسی از زمان ورودش به پایتخت فرانسه در تابستان گذشته، با مشکل 
مواجه بوده و کاسه صبر هواداران به سر رسیده است. انتظار می رفت که این بازیکن آرژانتینی در فوتبال 
فرانسه عملکردی طوفانی داشته باشد، اما حضور او در پاریسن ژرمن تا این لحظه به اندازه کافی موثر 
نبوده است. با این حال، دی ماریا گفته که مسی مدت زیادی روی این موضوع تمرکز نکرده است. ستاره 
سابق منچستریونایتد در گفت وگویی گفت که همه اینها جزئی از فوتبال است:»بهترین بازیکن جهان در 
حال هو شدن؛ باورش سخت است. اما اینجا مردم و اولتراها انتظار دارند. آن ها بسیار پرشور هستند و 
می بینند که باوجود آمدن بهترین بازیکنان ما در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا حذف می شویم. 
طبیعی است که آن ها ناامید شوند. همه جا چنین اتفاق می افتد. اینجا، این اتفاق با بهترین های دنیا 
می افتد.«وی ادامه داد: »لئو توجه نمی کند. این ها جزئیات است، فوتبال است. ما می دانیم که اینگونه 

باشد و باید هم چنین باشد. ما باید قوی باشیم. فوتبال همین است، این چیزها اتفاق می افتد.«
 

رقم جدایی »لواندوفسکی« مشخص شد
بایرن مونیخ حاضر است رابرت لواندوفسکی را به فروش برساند و روی او قیمت گذاشت.

آینده رابرت لواندوفسکی در بایرن مونیخ مبهم تر از همیشه شده است. ستاره لهستانی، ناراضی از 
شرایط خود در بایرن، به دنبال جدایی است ولی در حالی که او یک فصل دیگر با باشگاه مونیخی 
قرارداد دارد، با پاسخ منفی مدیران باشگاه روبه رو شده و هفته گذشته اعالم شد که قرار است جلسه 
ای مهم برای تمدید قرارداد او برگزار شود. در حالی که یولیان ناگلزمان، سرمربی، اولیور کان، مدیر 
اجرایی و حسن صالح حمیدزیچ، مدیر ورزشــی بایرن، متفق القول از ماندنی شدن لواندوفسکی 
خبر داده بودند، نشریه بیلد خبر از یک تغییر رادیکال در مورد آینده ستاره لهستانی داد؛ اینکه بایرن 

حاال حاضر است با ۳۵ تا 4۰ میلیون یورو لوا را به فروش برساند.

چرا دختر تاریخ ساز وزنه برداری به ایران برنگشت؟

مقصر شماره یک!

مرتضی رضایی  یک بار دیگر شــوک به ورزش ایران.یکتا 
جمالی در مســابقات جهانی یونان مدال 
نقره را گرفت، روی سکو رفت اما از ساعاتی بعد دیگر خبری از او نبود.خبر 
خیلی زود به ایران رســید.زودتر از آنچه که بشود فکرش را کرد.آنجا که 
علیرضا یوسفی داشت وزنه می زد و رکوردها راجابه جا می کرد کسی خبر 
نداشت که قرار است ساعاتی بعد سروصداها جای دیگری باشد! همه 
در سالن بودند و انگار کسی خبر نداشت که دارد چه اتفاق هایی در هتل 
می افتد؟ حاال تیم برگشته غیر از ۲ نفر.یکی یکتا جمالی و دیگری علی 
مرادی که در یونان مانده تا بتواند دختر گمشده وزنه برداری را پیدا کند.

ســوال اینجاســت که آیا او پناهنده شــده یا اتفاق دیگــری برایش 
افتاده؟کســی چیز دقیقی نمی داند و خیلی ها فرض را بر این گذاشته 

اند که او دیگر قرار نیست به کشور برگردد!

تماس های بی پاسخ و شروع یک دلهره
مراســم توزیع مدال و خوشحالی برای شکســتن رکوردهای مختلف 
توسط علیرضا یوسفی که تمام شد، تازه نفرات اعزامی یادشان افتاد که 
یک نفر در سالن نیست.نه در سالن که در هتل هم نبود.هر چه با موبایل 
جمالی تماس می گرفتند خاموش بود.از همان جا بود که دلهره ها آغاز 
شد.رسیدن به هتل و روبه رو شدن با یک واقعیت؛اینکه جمالی نیست.

پرس و جوها هم فایده ای نداشته و چون بلیت ها برای برگشت به ایران 
رزرو شده بود. اعضای کاروان به کشــور برمی گردند و شخص رییس 

فدراسیون می ماند تا شاید کاری از دستش بر بیاید.

مقصر شماره یک؛کاش بازنشسته شده بودی آقای علی مرادی!
۲ نفر ورزشکار برای مسابقات قهرمانی جهان و این همه همراه.جالب 
اینجاست که کاروان به تهران برگشته اما علی مرادی رییس فدراسیون 
وزنه برداری که تمام تــالش خودش را کرد تا بازنشســتگی اش را به 
تعویق بیندازد، در یونان مانده است.آن هم به گمان اینکه می تواند دختر 
وزنه بردار را پیدا کند و به ایران بازگرداند! نکته جالب اینجاست که علی 
مرادی حتی سرپرست هم با تیم راهی نکرده و خودش نقش سرپرست 
را بازی می کرده است.شــاید اگر یک نفر به عنوان سرپرست در اعزام 
حضور داشت آن وقت حواسش سرگرم توزیع مدال ها نبود و احتماال 

این اتفاق هم نمی افتاد!

خانم مربی!شما کجا بودی؟
ابتدا این طور عنوان شد که اکبر خورشــیدی مربی دختر ایرانی در این 
مسابقات اســت.حتی در دوربین ها هم خورشیدی نقش اول را بازی 
می کند؛ اما آن طور که از داخل فدراســیون خبر رسیده یک نفر از خانم 
های مربی به نام ســعیده عبدالملکی هم به عنوان مربی راهی یونان 
شده بود.هنوز مسئوالن فدراســیون توضیحی در این مورد نداده اند که 
اگر خورشیدی مربی یکتا جمالی بوده پس عبدالملکی در یونان چه کار 
می کرده است؟معموال و در اعزام ها،به خصوص در این رده سنی مربیان 

چهار چشمی حواس شان به ورزشکاران،به خصوص ورزشکاران دختر 
است؛ اما ظاهرا مربی مخفی اعزامی اصال حواسش به این چیزها نبوده 

و در زمان وزنه زدن علیرضا یوسفی در سالن بوده است.

پاسپورت »یکتا« کجاست؟
معموال این هم یکی دیگر از قواعد سفر برای کاروان های ورزشی اعزامی 
است که پاسپورت نفرات دست سرپرســت کاروان می ماند.خبرهای 
رسیده حکایت از این دارد که این بار ظاهرا دوستان فراموش کرده اند 
که پاسپورت یکتا جمالی را از او بگیرند.نکته جالب تر سکوت مسئوالن 
فدراسیون وزنه برداری نسبت به این اتفاق است.هنوز مشخص نیست 
که چرا آنها و در رأس فدراسیون علی مرادی توضیحی در این باره نمی 
دهند که چه بالیی ســر یکتا جمالی آمده اســت و اصال آیا او پناهنده 
شده یا مشکل دیگری برایش پیش آمده است؟ تنها اظهار نظر مربوط 
به زهرا پورامین سرپرســت نایب رییس زنان فدراسیون وزنه برداری 
اســت که به خبرنگار ایرنا گفته:»نمی دانم چه اتفاقی افتاده اما »علی 
مرادی« رییس فدراسیون در یونان است تا بتواند یکتا جمالی را به ایران 
بازگرداند. البته در این زمینه رایزنی هایی با خانواده جمالی شده است 

تا بتوانیم او را به کشور برگردانیم.«

خانمی که در سالن می گفت »ماشاال« یکتا نبوده
پس از شــایعه پناهندگی یکتا جمالی خیلی ها ریز شــده بودند روی 
فیلم های وزنه زدن علیرضا یوسفی در سالن.یک خانم در آنجا با گفتن 
»ماشاال ماشــاال علیرضا« دارد به او روحیه می دهد.ابتدا تصور شد که 
این صدا متعلق به یکتا جمالی است؛ اما ظاهرا سعیده عبدالملکی بوده 

که در سالن حضور داشته است.

قبل از سفر اتفاقی افتاده بود؟
بر اساس اخبار رسیده شایعه شده که ظاهرا چند روز قبل از سفر به یونان 
اختالفی بین یکتا جمالی و سارا آذری،مسئول حسابداری فدراسیون 
پیش می آید.خبرآنالین این درگیری را تایید نمی کند؛ اما به نظر می 
رسد که علی مرادی در این درگیری طرف آذری را می گیرد که این اتفاق 
باعث دلخوری یکتا جمالی شده است.»خبرآنالین« نوشت که از زمان 
انتشــار این خبر اهالی وزنه برداری در پیام های ارسالی خود به بزرگ 
ترین صفحه خانواده وزنــه برداری در ایران از این نوشــته اند که یکتا 
همیشه ناراحت بود و می گفت که به عنوان نخستین مدال آور زنان وزنه 
برداری ایران اهمیتی به او داده نمی شد!آیا مجموع این اتفاق ها دلیل 

بر ناپدید شدن دختر وزنه برداری است؟

خبر روز

معادالت جالب نیمکت های گل گهر و نساجی
معادالت نیمکت های گل گهر و نســاجی بــرای فصل بعد بســیار جالب توجــه خواهد بود.بعد 
از قهرمانی در جام حذفی و کســب  ســهمیه لیگ قهرمانان آسیا می شــد حدس زد که مالکان 
نساجی به دنبال اسم بزرگ تری برای 
موفقیت تیم شان در  آسیا هستند، نامی 
که بتوانند با اتکا به آن رویای صعود را با 
آن در سر بپرورانند. شاید از مدت ها قبل 
مشخص بود که عمر مربیگری ساکت 
الهامی در نساجی رو  به پایان است، اما 
نیمکت نماینده ایران در آســیا به کدام 
مربی خواهد رسید؟همه از رابطه خوب 
امیر قلعه نویی و حدادیان مالک باشگاه 
نساجی آگاه هستند و چه کسی بهتر از 
ژنرال برای تیم شهر خسته.به نظر می رسد از مدت ها قبل و به خصوص بعد از مسجل  شدن حضور 
نساجی در آسیا مذاکره با قلعه نویی در پشــت پرده در حال انجام بوده و شاید هم یکی از دالیل 

دلخوری الهامی و بی انگیزگی او به خصوص در هفته بیست و ششم همین موضوع بوده است.

 »احسان« هم چنان عاجز از پرتاب 
باالی 60 متر!

احســان حدادی در مســابقات قهرمانی کشــور، پرتابی کمتر از ۶۰ متر را ثبت کرد.روز نخســت 
مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشــور در بخش مردان برگزار شد. احسان حدادی در ماده پرتاب 
دیســک شــرکت کرد و رکوردی کمتر از ۶۰ متر ثبت کرد.وی با ثبت رکــورد ۵۹.8۱ متر در جایگاه 

نخست قرار گرفت.
 پس از حدادی حسین رســولی با ثبت رکورد ۵۷.8۶ متر در جایگاه دوم قرار گرفت و محمدرضا 

رحمانی با رکورد ۵۷.8۱ متر سوم شد.
 

ستاره سابق استقالل، مربی بارسلونا شد
داریوش یزدانی، بازیکن سابق تیم استقالل، به عنوان مربی تمرین دهنده رده سنی ۱۱ تا ۱۵ سال 

بارسلونا انتخاب شد.
یزدانی، بازیکن سابق تیم اســتقالل که چند ســالی در آلمان بازی کرد و مدت ها ساکن آمریکا 
بوده، به عنوان مربی تمرین دهنده رده ســنی ۱۱ تا ۱۵ سال بارسلونا در شــهر »آستین« آمریکا 
 انتخاب شــد. یزدانی ســابقه بازی در برق شــیراز، اســتقالل، بایرلورکوزن، شــارلروا و ... در 

کارنامه دارد.
 

اسامی لیست تیم ملی تکذیب شد!
فدراسیون فوتبال در اطالعیه ای انتشار اســامی بازیکنان تیم ملی فوتبال را تکذیب کرد.اسامی 
منتشر شده در برخی رســانه ها تحت عنوان فهرســت بازیکنان تیم ملی جوانان نادرست بوده و 
فدراسیون فوتبال پس از انتخاب کادر فنی نســبت به اعالم اسامی و دعوت از بازیکنان تیم ملی 

جوانان در اردوهاى آتى اقدام می کند.
به گزارش فدراسیون فوتبال، بر همین اساس هرگونه فهرست منتشر شده در فضای مجازی غیر 

معتبر بوده و بدین وسیله انتشار لیست تیم ملی جوانان تکذیب می شود.
 

مستطیل سبز

 تحلیل اندیشکده آمریکایی از
 ۲ هدف امیر قطر در سفر به ایران؛

برجامی و فوتبالی
اندیشــکده آمریکایی واشــنگتن گزارش داد : 
امیر قطر به دنبال ایفای نقش در احیای توافق 
هســته ای و جلب کمک ایران برای پذیرایی از 
طرفداران جام جهانی خواهد بود.اندیشــکده 
آمریکایی واشنگتن در گزارشی به تحلیل سفر 
»تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر ، اشــاره کرد 
و نوشــت که احتماال وی به دنبال ایفای نقش 
در احیای توافق هســته ای و جلب کمک ایران 
برای پذیرایی از طرفداران جام جهانی در اواخر 
ســال جاری خواهد بود.این گزارش ادامه داد: 
برخی از فعاالن فضای مجازی در شــبکه های 
اجتماعی می گویند که دوحه می تواند در برخی 
مقدمات برای آزادسازی دارایی های ایران نقش 
داشته باشد. سفیر قطر در تهران حدود سه سال 
پیش با مدیرعامل بانک مرکــزی ایران دیدار 
کرد.در این گزارش ادعا شده است که دوحه در 
حال مذاکره با ایران بــرای تامین محل اقامت 
احتیاطی برای هواداران فوتبالی است که در جام 
جهانی نوامبر شرکت خواهند کرد. در حال حاضر، 
فضای محــدود هتل قطر با کشــتی های کروز 
در تاسیســات بندری تکمیل می شود، اما یکی 
از طرح های پیشــنهادی جایگزین، استفاده از 
هتل های ایرانی در جزیره کیش است که با پرواز 
حدود سی و پنج دقیقه تا دوحه فاصله دارد.این 
اندیشکده ادامه داد: این حقیقت که قطر به دنبال 
کمک ایران برای پذیرایی از طرفداران جام جهانی 
اواخر امسال است، ناشی از مشکالت مستمر 
قطر با بحرین و امارات عربی متحده است که به 
عربستان سعودی و مصر پیوستند و از سال ۲۰۱۷ 
تا سال گذشته، محاصره اقتصادی و دیپلماتیک 
علیه این کشــور تحمیل کردند.این گزارش در 
پایان با اشاره به این موارد نوشت: اینکه آیا تهران 
روابط دوحه با واشــنگتن را به عنوان یک اهرم 
مفید در مذاکرات هسته ای می داند یا خیر، هنوز 
مشخص نیست. در ژانویه، امیر تمیم با بایدن در 
کاخ سفید دیدار کرد و بدون شک عکس های 
آن دیدار با تصاویر دیدار این هفته با رهبران ایران 
در کنار هم قرار می گیرد. حداقل، سفر امیر قطر 
یادآور این است که قطر ایران را کشوری می بیند 

که به جای مقابله باید با آن وارد تعامل شد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

عکس یادگاری 
استقاللی ها با مدافع 
خبرساز پرسپولیسی!

بازیکنــان نونهال اســتقالل وقتی 
متوجه حضور شــجاع خلیــل زاده 
شــدند با ایــن مدافع ملــی پوش 

عکس یادگاری گرفتند.

روزنامه جوان: 

انجمن اسالمی یک دانشگاه قصد داشت مسابقه ورزشی مختلط بین پسران و دختران برگزار کند
روزنامه جوان نوشت:انجمنی که پسوند »اسالمی« را یدک می کشد، از اینکه نیروهای حراست یکی از دانشکده های دانشگاه تهران مانع اختالط دختر و پسر در زمین ورزشی 
شده اند، این اقدام را »نادیده گرفتن حقوق شهروندی دانشجویان و عدم حفظ شأن« آن ها توصیف کرده است! این انجمن به اصطالح اسالمی بی آنکه اباحی گری و اقدام 
خالف شئون اسالمی عده ای فرصت طلب و غوغازی که همواره می کوشند، به بهانه های گوناگون ساحت دانشگاه را به اغراض سیاسی-جناحی آلوده کنند، تقبیح کند، حمله 
مهاجمان به حراست دانشگاه را »اعتراض مدنی« معرفی کرده و سپس در موضعی حق به جانب مسئوالن دانشگاه را به برخورد سلیقه ای و موهن با دانشجویان متهم کرده 
که باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.این بیانیه پراکنی های تحریک آمیز و دور از واقعیت در حالی است که افکار عمومی همواره از دانشگاه و جامعه دانشگاهی عقالنیت و 
خردورزی مطالبه می کند و انتظار دارد تشکل های دانشجویی بدون تاثیرپذیری از جریان های سیاسی خارج از دانشگاه، به عنوان یک قشر پرسشگر مطالبات صنفی بحق خود 
را عالمانه، مسئوالنه و فارغ از فشارهای سیاسی خارج از دانشگاه پیگیری کنند و اجازه ندهند فرصت طلبان از این ظرفیت به نفع اهداف جناحی و تخریبی خود استفاده کنند.

عادل فردوســی پور حاال بیش از ۳ ســال است که 
از تلویزیــون دور مانده ولــی هنوز یــادش در بین 
فوتبال دوســتان زنــده اســت.»فروغی می رود؛ 
فردوسی پور باز می گردد«. این تیتری بود که در چند 
ماه گذشته رسانه های بســیاری مخابره می کردند. 
عادل فردوســی پور حاال بیش از ۳ ســال است که 
از تلویزیــون دور مانده ولــی هنوز یــادش در بین 
فوتبال دوستان زنده است. با آمدن جبلی به سازمان 
صداوســیما که شــعارهای تحول خواهی می داد، 
خیلی ها به بازگشــت فردوســی پور امیدوار بودند. 
به خصوص که جبلی همیشــه در مصاحبه هایش 
ســعی می کند فضای مثبتی ترسیم کند و هیچگاه 
علیه عادل موضع گیری نکرده اســت. با این همه با 
مشخص شــدن تغییرات مدیریتی در صداوسیما، 

حاال می توان به این نتیجه رســید که فعال خبری از 
بازگشت فردوسی پور نیست.روابط عمومی سازمان 
صداوسیما اعالم کرد: محسن برمهانی، معاون سیما، 
در احکامی جداگانه میثم مرادی بینا باج را به عنوان 
مدیر شبکه یک، حامد بامروت نژاد را به عنوان مدیر 
شبکه دو، حسین شاه مرادی را به عنوان مدیر شبکه 
چهار، علی عبدالعالی را به عنوان مدیر شبکه آموزش، 
محمدحسین کشکولی را به عنوان مدیر شبکه قرآن 
و معارف سیما و محمدصادق باطنی را به عنوان مدیر 
شبکه امید منصوب کرده اســت.به این ترتیب همه 
مدیران شــبکه های اصلی تغییر کردند جز رییس 
شبکه سه و حاال پروژه بازگشــت عادل با بن بست 
مواجه شــده اســت. به خصوص که گفته می شود 
تا فروغی باشــد عادل حاضر به بازگشــت نیست.

جالب اینجاســت که  به تازگی هم رییس سازمان 
صداوســیما با ســوال یک خبرنگار درباره احتمال 
بازگشت فردوسی پور مواجه شــد و پاسخ داد: »در 
دوره تحولی جدید در صدا و سیما، بارها گفتم و باز هم 
می گویم آنتن صداوسیما برای نزدیک شدن بیشتر به 
مردم و دادن عرصه به سرمایه های ارزشمند باز است 
و این امکان وجود دارد. در این دوره ما تالش خواهیم 
کرد که حداکثر امکان استفاده از تریبون رسانه ملی 

برای نزدیک تر شدن به مردم فراهم شود.« 

خبری از بازگشت »عادل« نیست!
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عضویت شهردار اصفهان در شورای سازمان شهرداری ها
شهردار اصفهان با رای شهرداران منتخب اســتان ها، به عنوان عضو شورای سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور انتخاب شد.رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: هفتمین 
دوره انتخابات شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با حضور شهرداران 
منتخب استان های کشور برگزار شد و با رای این شهرداران، شــهرداران تبریز، مشهد و اصفهان به 
عنوان سه عضو اصلی شورای ســازمان شهرداری ها و دهیاری های کشــور انتخاب شدند.مهدی 
جمالی نژاد افزود:  برگزیدگان این انتخابات، یعقوب هوشیار، شهردار تبریز، سید عبدا... ارجایی، 
شهردار مشهد مقدس و علی قاسم زاده، شهردار اصفهان هستند که امیدواریم حضور آن ها موجب 

تعالی بیش از پیش این شورا باشد.
 

انفجار مواد شیمیایی در یک منزل مسکونی در اصفهان
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان از انفجار توأم با حریق مواد 
شیمیایی در داخل منزل مسکونی و مصدوم شــدن ۲ نفر خبر داد.فرهاد کاوه آهنگران گفت: یک 
مورد انفجار مواد شیمیایی توأم با حریق در انبار واحد غیر مسکونی واقع در خیابان جامی شرقی به 
سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی اصفهان اعالم شد.با سرعت عمل خوب آتش نشانان از ایستگاه 
شماره ۲ و ۱۶ حریق اطفا و محل ایمن سازی و توصیه های ایمنی در این خصوص به مالک منزلی که 
با تغییر کاربری به عنوان انبار از ملک مذکور استفاده می کرد، ارائه شد.به گفته وی، این حادثه ۲ نفر 

آقا حدودا ۴۰ ساله مصدوم داشت که از ناحیه دست دچار سوختگی درجه ۲ شدند.
 

 لزوم رفع معضالت پایانه های شهر اصفهان برای ارائه
 خدمات بهینه به شهروندان

مدیرعامل ســازمان پایانه های مســافربری شــهرداری اصفهان گفت: رفع معضــالت پایانه های 
مسافربری برای ارائه خدمات بهینه به شهروندان ضروری است.ابوالفضل توکلی در جلسه هم اندیشی 
معضالت ســازمان پایانه ها با حضور مدیران اســتان گفت: پس از گذر از موج های کرونا و افزایش 
تردد های مسافران شــاهد اتفاق های خوبی در حوزه حمل و نقل بین شهری هستیم، در تعطیالت 
نوروزی از نظر میزان پذیرش مسافران، اصفهان در رتبه دوم گردشگری قرار داشت و در تعطیلی عید 
فطر نیز ورود و خروج مسافران به اصفهان آمار باالیی داشته است.در تعطیالت عید فطر آمار خروج 
مسافران درون شهری از پایانه های اصفهان به سایر شهر ها حدود ۲۷ هزار و ۳۲۷ نفر و مسافران برون 
شهری حدود ۶۴ هزار و ۲۸۱ نفر بود و در مجموع کل مسافرت ها و خروج افراد از پایانه های اصفهان در 
این ایام حدود ۹۱ هزار و ۶۰۴ نفر گزارش شده است.به گفته وی، از جمله برنامه های سازمان پایانه ها در 
شهر اصفهان تعامل نیرو ها با شهروندان و توجه به مشکالت حوزه حمل ونقل شهری بوده است، البته 
اســتقرار نیروی انتظامی در پایانه کاوه به صورت ثابت انجام شده و نظارت های تصویری و حضوری 
بر تردد های روزانه مسافران به شهر اصفهان در پایانه ها انجام می شود.اصفهان تنها شهری است که 
در کشور جایگاه سوخت گازوئیل دارد و از محاسن این جایگاه این بوده است که مسافران برای ورود 
به شهر های دیگر برای تامین سوخت در اصفهان توقف می کنند، از این رو قطع شدن این سوخت و 
کاهش سهمیه در آینده مشــکالتی را به همراه دارد.توکلی معتقد است در حال حاضر درصد زیادی 
از مسافران درخواســت اســتفاده از اتوبوس های پایانه ها برای جابه جایی و سفر را دارند، قطعا این 
اتفاق مزیتی برای شهر اصفهان است، در این راستا رفع معضالت پایانه ها برای ارائه خدمات بهینه به 
شهروندان ضروری است.مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان گفت: در حال 
حاضر بحث باربری های تجاری در اتوبوس ها چالش هایی را در پایانه های شــهری به همراه داشته 
است، موضوع دفتر باربری های غیرمجاز نیز از معضالت شهری به شمار می رود و نیازمند توجه بیشتر 

مدیریت شهری به کاهش این مشکالت در شهر است.

فرمانده قرارگاه سیدالشــهدای سپاه اســتان اصفهان گفت: استان 
اصفهان در مهار غائله کردســتان که در محاصره نیروهای ضد انقالب 

قرار داشت، پیشتاز بود.
سردار پاســدار جواد اســتکی در یادواره پنج هزار و ۷۰۰ شهید استان 
اصفهان در مناطق عملیاتی کردستان و گرامیداشت و حماسه آفرینی 
رزمندگان اصفهانی در آزادســازی شــهر ســنندج  اظهار کرد: پس از 
پیروزی انقالب اســالمی و شــروع درگیری ها در غرب و شمال غرب 
کشور نیرو های پاسدار، بســیجی، ارتش و انتظامی آن زمان پیشتاز 
مقابله بــا فتنه ضد انقالب در کردســتان بودند و توانســتند به خوبی 
این ماموریت را به پایان برسانند.گروه ضد انقالب با محاصره پادگان 
مهاباد و غارت تمامی امکانات، سالح، مهمات و تجهیزات یک تیپ، به 
شهر های سنندج حمله کرد و بسیاری از مردم و نیرو های ارزشی را به 
شهادت رساند و حضرت امام)ره( فرمان بسیج عمومی را صادر کرد و 
با حضور نیرو های انقالبی و پاسداران شهر پاوه که محاصره گروه ضد 

انقالب بود، پاکسازی شد.
به گفته وی، پس از پاکســازی منطقه پاوه حضرت امام خمینی )ره( 
فرمانی برای پاکسازی سنندج را صادر و اولین نیرو های داوطلب برای 

انجام این ماموریت از استان اصفهان بودند.بالفاصله نیرو های ارزشی 
با هواپیما به ســمت ســنندج حرکت کردند، ولی در فرودگاه هواپیما 
مورد اصابت تیر نیرو های ضد انقالب قرار گرفت و مجبور به برگشــت 
شدند و به اجبار از طریق پادگان دلی زنجان فرود آمدند.سرداراستکی 
افزود: به فرمان حضرت امام )ره( نیرو ها از زنجان به سمت شهر های 
سنندج اعزام شدند و با آغاز پاکسازی مناطقی، چون دیواندره، سقز و 

بانه آرامش به کردستان برگشت.
از مجموع ۲۳ هزار شــهید تقدیمی استان اصفهان به انقالب اسالمی، 
بیش از پنج هزار شــهید در مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور 

به شهادت رسیدند.
فرمانده قرارگاه سیدالشــهدای سپاه اســتان اصفهان گفت: شهدای 
انقالب اسالمی، دفاع مقدس، امنیت و حرم و سالمت نقش ارزنده و 

تاثیر گذاری را در تثبیت نظام اسالمی ایفا کردند.
یادواره پنج هزار و ۷۰۰ شــهید اســتان اصفهان در مناطــق عملیاتی 
کردستان همچنین گرامیداشت حماســه آفرینی رزمندگان اصفهانی 
در آزاد سازی شهر سنندج، به همت سپاه صاحب الزمان )عج( استان 

اصفهان در سالن گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.

اخبار

  فرمانده قرارگاه سیدالشهدای سپاه اصفهان:

رزمندگان اصفهانی پیشتاز مهار غائله کردستان بودند

وزیر فرهنگ لبنان به اصفهان آمد و مورد اســتقبال مســئوالن استان قرار گرفت.
محمد رضا جانثاری، معاون سیاسی و امنیتی استاندار اصفهان، در آیین استقبال 
از وزیر فرهنگ لبنان با اشــاره به روابط دیرینه و قدیمی این دو کشــور اظهار کرد: 
اصفهان از جمله شهرهای تاریخی ایران است. علمای اصفهان با علمای جبل عامل 
لبنان قرابت فراوانی داشته اند. ما به مردم کشور لبنان افتخار می کنیم و امیدواریم 
نصرت الهی همواره شامل حال محور مقاومت لبنان شود.وی افزود: امیدواریم سفر 

جنابعالی به ایران موجب تقویت روابط بین دو کشور ایران و قطر شود.محمد وسام 
المرتضی، وزیر فرهنگ لبنان ظهر پنجشــنبه در دیدار با معاون سیاسی و امنیتی 
استاندار اصفهان اظهار کرد: همکاری ایران و لبنان به منظور حاکم کردن گفتمان حق 
بر دنیاست، اکنون بر این باور هستیم که لبنان و ایران پشتیبان یکدیگر هستند و 
امیدواریم در این راه پیروزی حاصل شود.وی افزود: امروز مبارزه با ظلم به یک جنبه 
فرهنگی تبدیل شده است. در این راستا باید به توانمندی های خودمان توجه کنیم.

اصفهان؛ میزبان وزیر فرهنگ لبنان شد

مسئول دبیرخانه نظام پیشنهادات اداره خالقیت شهرداری:

 توسعه زیست بوم های فناوری در مدیریت شهری اصفهان 
در دستور کار است

مســئول دبیرخانــه نظــام پیشــنهادات اداره خالقیت شــهرداری اصفهــان گفــت: حمایت از 
دانش بنیان ها،توســعه زیســت بوم های فناوری و ارائه راهکارهای خالقانه درمدیریت شــهری از 
برنامه های این مجموعه است.حسین کشانی در دومین دورهمی تخصصی بالک چین که در کتابخانه 
مرکزی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت:این کارگاه آموزشی با رویکرد نوآورانه در حوزه کسب و کارهای 
جدید و کارآفرینی خالقانه برگزاری شده و امید است با برگزاری این نشست ها نسل جوان ما با مفاهیم 
و رویکردهای جدید برای کسب و کار آشنا شوند.وی با بیان اینکه مدیریت شهری نیازمند تفکر خالقانه 
است، افزود: در این راستا و با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب که امسال را سال تولید؛ دانش 
بنیان، اشتغال آفرین نام گذاری کردند، یکی از رویکردهای خوب اداره خالقیت و نوآوری شهرداری 
اصفهان حمایت از دانش بنیان هاست.مســئول دبیرخانه نظام پیشنهادات اداره خالقیت و نوآوری 
شهرداری اصفهان ادامه داد: برای حمایت از دانش بنیان ها از ابتدای سال جاری برنامه ریزی شد و 
این اداره توسعه پایدار صنایع و صنایع فرهنگی خالق و نیز پایدار بهبود سیستم زیست بوم های فناوری 
و راهکارهای خالقانه را برای مرتفع کردن چالش های شهری را در دستور کار قرار داد.کشانی با بیان 
اینکه اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان عضو جهانی شبکه خالق و صنایع دستی خالق است، 
خاطرنشان کرد: ۱۶۰ عنوان صنایع دستی در استان اصفهان وجود دارد که با این رویکرد توانستیم عنوان 
شهر خالق را کسب کنیم .در ادامه این نشست تخصصی زوبین نعمتی، بنیانگذار و مدیر ارشد توسعه 
کسب و کار زارال از طریق تماس تصویری با بیان اینکه بالکچین بستر بیزینس )تجارت( نیست، آن را 
یک مسیر اقتصادی جدید دانست و اظهار داشت: برای راه اندازی بیزینس ابتدا باید مشکل را پیدا کرد 
و زمانی که روی فناوری های ویرانگر مخرب فکر می کنیم باید دید آیا نیاز به بستر بالک چین وجود دارد 
که به عنوان فناوری استفاده شود یا خیر.وی با بیان اینکه پروژه بالک چین باید جهان شمول باشد، 

افزود: بالک چین برای فرار و دور زدن تحریم مناسب نیست.
  

معاون عمرانی استاندار:

طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان متوقف نشده است
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان گفت: طرح انتقــال آب خلیج فارس به اصفهان 
متوقف نشده بلکه قوی تر از قبل در حال اجراســت.مهران زینلیان در گفت وگو با خبرنگار مهر با رد 
شایعاتی مبنی بر توقف طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان، اظهار داشت: عملیات اجرایی این 
پروژه نه تنها متوقف نشده بلکه قوی تر از قبل پیش می رود.وی افزود: جلسات و مذاکرات متعددی 
درباره این طرح انتقال آب برگزار شــده و اتفاق مثبتی که افتاده این اســت که مدیرعامل شرکت 
آب صفه که وظیفه انتقال آب خلیج فارس به اصفهــان را برعهده دارد، تغییر کرده و یک مدیرعامل 
جوان انقالبی و تازه نفس آمده اســت تا این پروژه را بهتر از گذشته پیگیری کند.معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: مدیریت استان پیگیر است تا آب از خلیج فارس به 
اصفهان منتقل شود و از نظر اعتباری نیز مشکلی وجود ندارد.طرح تامین آب صنعت استان اصفهان 
از خلیج فارس از اواخر سال ۱۳۹۸ با هدف گزینه یابی نقاط آبگیری، نمک زدایی و سامانه انتقال آب 
به کارفرمایی شرکت تامین آب اصفهان )صفه( و مدیریت طرح شرکت مهندسان مشاور زایندآب و 
طوس آب در دست مطالعه بوده و در ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۹۹ کلنگ زنی شد.براساس مجوزی که 
وزارت نیرو صادر کرده است استان اصفهان می تواند ساالنه ۳۷۵ میلیون مترمکعب از خلیج فارس 
یا دریای عمان منتقل کند که این حجم آب معادل ۱۲۵ میلیون مترمکعب آب نمک زدایی شده در 
سال است و حجم زیادی از آب برداشت شده پس از نمک زدایی به صورت پساب به دریا برمی گردد، 
با به کارگیری تکنولوژی های روز دنیا برای شیرین سازی می توان در نهایت ۱۵۰ میلیون مترمکعب 

آب شیرین را در مسافت حدود ۹۱۰ کیلومتر به اصفهان انتقال داد.

خبر روزاخبار

مدیر خانه ریاضیات مطرح کرد:

 حمایت شهرداری اصفهان
 از خانه ریاضیات

مدیر خانه ریاضیات گفت: شــهرداری اصفهان 
طی سال های گذشته از خانه ریاضیات اصفهان 
حمایت خوبــی کرده اســت.فروزان خردپژوه 
در آیین بزرگداشــت مریــم میرزاخانی که به 
همت بنیــاد مریم و بخش دانشــجویی خانه 
ریاضیات اصفهان در ســال بین المللی علوم 
پایه برای توســعه پایدار و به مناسبت روز زنان 
در ریاضیات برگزار شد، اظهار کرد: طی دو سال 
گذشته با شیوع کرونا خانه ریاضیات اصفهان 
جلسه حضوری نداشته ، اما چندی است دبیران 
ریاضی متوسطه اول و دوم برنامه های حضوری 
خودشان را آغاز کرده اند.وی تصریح کرد: سالروز 
تولد مریــم میرزاخانــی و روز زن و ریاضیات 
بهانه ای شــد تا این دورهمی را برگزار کنیم و از 
حمایت بنیاد مریم در برگزاری این برنامه تشکر 
می کنم.مدیر خانه ریاضیــات اصفهان گفت: 
خانه ریاضیات اصفهان نیز سعی کرده شرایط 
آموزشی یکسان را برای بانوان و آقایان فراهم 
کند.وی با تاکید بر اینکه بسیاری از اعضای خانه 
ریاضیات اصفهــان کــه در دوره دانش آموزی 
و دانشــجویی خود با این خانه در ارتباط بودند 
امروز در سراســر دنیا به تحقیــق و تدریس و 
کار مشغول هســتند و افتخار خانه ریاضیات 
اصفهان محسوب می شوند، افزود: خانه های 
ریاضیات در کشــور ســازمان های مردم نهاد 
علمی محسوب می شوند که میزان فعالیت آنها 
به میزان حمایت از آنها وابسته است.خردپژوه 
با بیان اینکه نهادهای علمــی زیر نظر معاونت 
پژوهشی وزارت علوم هستند و مجوزهای الزم از 
سوی آن ها برای این نهادها صادر می شود ،ادامه 
داد: شهرداری اصفهان نیز طی سال های گذشته 
از خانه ریاضیــات اصفهان حمایت خوبی کرده 
است.وی با اشاره به تعطیلی چند خانه ریاضیات 
در کشــور به دلیل مشــکالت و شرایط سخت 
اقتصادی و کاهش حمایت هــا در دوران کرونا 
اظهار کرد: خوشبختانه خانه ریاضیات اصفهان 
ظرفیت برگــزاری برنامه های خــود به صورت 
مجازی طی دو سال گذشته را داشته است و به 
این دلیل برنامه های خانه تا خارج از محدوده 

شهر اصفهان هم مخاطب پیدا کرد.

استاندار اصفهان:

 رییس جمهور 2 روزه به این استان سفر می کند
استاندار اصفهان گفت:در جلسه ای از آقای رییس جمهور خواهش کردیم که یک سفر ۲ روزه به اصفهان و شهرستان های مختلف این استان داشته باشند که ایشان 
هم قبول کردند.  سید رضا مرتضوی روز پنجشنبه در یکصدو چهاردهمین جلسه  شورای گفت  و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استان افزود: شرایط 
این سفر به احتمال زیاد برای ۲ هفته آینده فراهم خواهد شد ؛اما نمی توان در این زمینه قولی داد.وی ادامه داد: از آقای رییس جمهور خواهش کردیم که یک سفر 
۲ روزه به اصفهان و شهرستان های مختلف این استان داشته باشند که ایشان هم قبول کردند.استاندار اصفهان گفت: اقشار مختلف  این استان نیاز به جلسه های 
زیادی با رییس جمهور و وزرا دارند؛ تالش می کنیم که این برنامه محقق شود اما برنامه ریزی در این زمینه بر عهده نهاد ریاست جمهوری است.مرتضوی افزود: 
پیش از برگزاری این سفر، مسئوالن حوزه های مختلف صنعت، خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی و مجموعه صنایع باید بعضی از اولویت های حوزه صنعت را طرح 
موضوع کنند و جلساتی را بین خودشان برگزار کنند و تعدادی را به عنوان نماینده  انتخاب و حدود پنج  تا ۶ موضوع اساسی را در آن جلسه  مطرح کنند تا بتوانیم در آن 
جلسه نهایی جمع بندی الزم را داشته باشیم. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه گفت: در زمان حاضر بعضی از فعالیت ها و کسب 
و کارها و به ویژه سرمایه گذاری ها در استان اصفهان گرفتار اجرا نشدن سیاست های کلی اصل ۴۴ است. مهدی طغیانی افزود: یعنی آنجایی که دولت باید عقب 
نشینی می کرده، اما این کار را نکرده و همچنان برعکس، سیاست به سمت توسعه است.وی ادامه داد: مسئله ای که در زمینه خط آنتنی پاالیشگاه داریم و یا در 
حوزه راه آهن و فوالد مبارکه وجود دارد در بخش های مختلف احساس می شود که دستگاه به طور سلیقه ای و بر خالف سیاست های نظام تصمیم گیری می کند.

سخنگوی سی وسومین نمایشگاه کتاب خبر داد:

 اصفهان دارای بیشترین 
خریداران کتاب

سخنگوی سی وسومین نمایشگاه کتاب گفت: طبق آخرین آمار به 
دست آمده از بخش مجازی کتاب تا ساعت ۱۵ روز دوم نمایشگاه، 
بیش از ۹۷ هزار عنوان جلد کتاب به ارزش بالغ بر ۸۴ میلیارد ریال 
به فروش رسیده است.علی رمضانی در نشست خبری روزانه خود 
با اصحاب رسانه به بخش مجازی سی و سومین دوره از نمایشگاه 
کتاب اشاره و اظهار کرد: طبق آخرین آمار به دست آمده از بخش 
مجازی کتاب تا ساعت ۱۵ روز دوم نمایشــگاه، بیش از ۹۷ هزار 
عنوان جلد کتاب به ارزش بالغ بر ۸۴ میلیارد ریال به فروش رسیده 
است.وی با بیان اینکه تاکنون تعداد کتاب موجود ناشران در بستر 
مجازی نمایشگاه ۱۹۶ هزار و۷۸۷ جلد است که با سرعت در حال 
افزایش اســت، عنوان کرد: قابل توجه اســت که استقبال بسیار 
خوبی از بخش مجازی نمایشــگاه کتاب تهران شده به نحوی که 
۳۳ هزار و۷۴۰ سفارش ثبت شده، همچنین ۳۵ هزار و۲۴۹ بسته 
کتاب تحویل پست شده است.سخنگوی سی و سومین نمایشگاه 
کتاب تاکید کرد: درخواســت های خرید کتاب از بخش مجازی 
کتاب از ۵۰۰ شهر ایران ثبت شده است، بیشترین شهرهای دریافت 
و خرید کتاب از شــهرهای قم، مشــهد و تهران بوده و بیشترین 
استان های دریافت کتاب تهران، اصفهان و خراسان رضوی ثبت 
شده است.وی خاطرنشــان کرد: ناشران تهرانی بیشترین تعداد 
کتاب را در بخش مجازی ارســال کرده اند که نشانه برنامه ریزی 
ناشران برای فروش در بخش مجازی است.رمضانی عنوان کرد 
:۴۰۰ مرسوله به روستاهای ایران از بخش مجازی نمایشگاه کتاب 
تاکنون ارسال شده که بیشترین آنها برای روستاهای مازندران و 
همدان است.وی تصریح کرد: با توجه به افزایش خوب یارانه خرید 
کتاب در بخش مجازی نمایشگاه، هزینه ارسال مرسوالت کتاب 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده که بیش از ۷۷۰ میلیون ریال 

از بخش یارانه هزینه شده است.

شهرداری چرمهین بر اساس مصوبه شماره ۶/۲۶۱/ش مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ شورای محترم اسالمی شهر و به  موجب ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر 
دارد در راستای فروش دو دستگاه خودرو )یک دستگاه خودرو مزدا دو کابین به شماره انتظامی 

۲۳ – ۱۱۱ ی ۱۸ را بر اساس قیمت پایه کارشناسی )کارشناس رسمی دادگستری( به مبلغ ۱/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ )یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال( و یک دستگاه 
خودرو نیسان کمپرسی به شماره انتظامی ۲۳- ۱۳۲ ی ۲۳ را بر اســاس قیمت پایه کارشناسی )کارشناس رسمی دادگستری( به مبلغ ۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ )یک میلیارد و 
پانصد و پنجاه میلیون ریال( به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده با شرایط آگهی، به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این 
آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ به واحد درآمد شهرداری مراجعه و اسناد شــرکت در مزایده را دریافت و قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت 
اداری روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند. شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری 

چرمهین به آدرس: www.Chermahin.ir مراجعه و یا با شماره ۵۲۵۵۲۴۴۴-۰۳۱ تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده نوبت دوم
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین
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چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

طرح های نیمه کاره مهم و اثرگذار متعددی در بخش های مختلف مانند حمل و 
نقل، عمرانی، بهداشت و درمان و آب و فاضالب در استان اصفهان وجود دارد که 
پنج پروژه ملی و استانی نیمه تمام در بخش راه و شهرسازی از مهم ترین طرح 

هایی است که تکمیل آنها در سال جاری در اولویت و دستور کار قرار دارد.
استان اصفهان با بیش از پنج میلیون و 300 هزار نفر جمعیت یکی از قطب های 
صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشور به شمار می آید؛ اما از طرفی به دلیل مواجه 
بودن با چالش های مختلفی از جمله مسائل آب، محیط زیست و آلودگی هوا به 
اجرای طرح ها و ابر طرح هایی نیاز دارد که از حجم این مشکالت بکاهد و سطح 

مطلوبی از خدمات را به مردم ارائه کند.
برای تحقق این امر تا کنون طرح های زیادی در بخش های متعدد از جمله راه 
و شهرسازی، حمل و نقل، مسکن، آبرســانی و بهداشت و درمان در این استان 
تعریف و اجرا شده اما برخی از این طرح ها که می توان از تعدادی از آنها به عنوان 
ابر پروژه نام برد، نیمه کاره باقی مانده است که از مهم ترین آنها می توان به قطار 
تندروی اصفهان - تهران، قطار شــهری و قطار حومه ای اصفهان، کنارگذرهای 
غرب و شرق، چندین تونل دسترسی بین استانی، سد و تونل کوهرنگ سه و سد 

و تونل بهشت آباد اشاره کرد.
مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری اصفهان در 
گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه تعداد طرح های اولویت دار و نیمه تمام این استان 
بسیار زیاد است، اظهار داشت:طرح های اساســی و مهمی در بخش های راه، 
آب، فاضالب )تصفیه خانه ها و شبکه های فاضالب( و دانشگاه علوم پزشکی 
)مراکز بهداشتی و سالمت محور( وجود دارد که جزو طرح های زیربنایی استان 
در نظر گرفته شده ؛ اما مصوبه و جمع بندی نهایی این طرح ها باید در سفر رییس 

جمهور انجام و ابالغ شود.
حمیدرضا رحیمی  افزود: مقرر شــده است که طرح های آبی استان اصفهان در 
جلسه ای با حضور استاندار، وزیر نیرو و رییس سازمان برنامه و بودجه به صورت 
سه جانبه بررسی و جمع بندی و در قالب مصوبه هیئت وزیران ارائه شود؛ اما این 
موضوع هنوز نهایی نشده است.وی تاکید کرد: همه طرح های آبرسانی در اولویت 

استان اصفهان قرار دارد و هیچ کدام از آنها از قلم نیفتاده است.
رحیمی اضافه کرد: طرح های راه سازی اســتان اصفهان نیز به صورت کلی بیان 
و مقرر شده است که جزییات این طرح ها در جلســه مشترکی توسط سازمان 
برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی مربوطه در استان مشخص شود البته حوزه 
مرکزی وزارتخانه نیز در بعضی از طرح های ملی دخیل است و طرح های راه سازی 

و راهداری و هزینه های نگهداری آنها جزو توزیع های استان قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: رقم و اعتبار کلی این طرح ها در اختیار استان اصفهان قرار 

گرفته و سهم هر کدام از دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها مشخص شده است 
و باید توزیع شهرستانی آن را در استان انجام دهند.

طرح های نیمه تمام اصفهــان با ۷2 هزار میلیارد تومــان اعتبار تکمیل 
می شود

اســتاندار اصفهان هم در این باره گفت: تکمیل طرح هــای نیمه تمام باالی 50 
درصد پیشرفت فیزیکی در این استان به 72 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

سید رضا مرتضوی افزود: وضعیت طرح های نیمه تمام اصفهان مورد بررسی قرار 
گرفته تا در سفر رییس جمهور به استان، برنامه ریزی تکمیل و تامین اعتبار آن 
صورت گیرد.وی خاطرنشان کرد: تحقق کامل اعتبار مورد نیاز امکان پذیر نیست 

و بر این اساس اولویت بندی نسبت به طرح های ضروری صورت می گیرد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه ضرورت ها و نیازهای استان جمع بندی و مصوبات 
مورد نیاز پیش بینی شده است، تصریح کرد: در سفر رییس جمهور و هیئت دولت 

به این استان، این موضوعات مطرح و برای آن تصمیم گیری می شود.

تکمیل پنج طرح راه و شهرسازی اصفهان با جدیت دنبال می شود
مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان، تکمیل طرح های ملی و استانی نیمه 
تمام  را از اهداف این مجموعه در سال جاری دانست و گفت: تکمیل پنج طرح 

بزرگ راه و شهرسازی جزو اولویت های ما در اصفهان است.
علیرضا صلواتی فــزود: قطار تندروی اصفهــان - تهران، طرح قطار شــهری، 
کنارگذرهای غرب و شرق اصفهان، آزادراه اصفهان به شیراز و احداث چند تونل 
و بزرگراه بین استانی از جمله این طرح هاست که در سال جاری با جدیت دنبال 
می شود.وی ادامه داد: طرح کنار گذر غرب اصفهان تا حد فاصل میدان »کرکوند« 
در شهرستان مبارکه ادامه پیدا کرده است و تکمیل این طرح تا جاده اصفهان - 
شیراز در دستور کار قرار دارد و به دنبال سرمایه گذار برای این طرح هستیم که با 

تعامل با سرمایه گذار این طرح انجام خواهد شد.
صلواتی اظهار داشت: 63 کیلومتر از طرح کنار گذر شرق اصفهان هم سال گذشته 
به بهره برداری رســید و 33 کیلومتر حد فاصل جاده باغ رضــوان تا پلیس راه 

مبارکه- شیراز- اصفهان در حال انجام است.
وی اضافه کرد: این طرح در 2 قطعه کارگاهی پیشــنهاد شده که یک قطعه 17 
کیلومتر و قطعه دیگر 13 کیلومتر است و برای هر 2 قطعه پیمانکار مجزا مشخص 
شــده و عملیات اجرایی آنها با دریافت مجوز زیست محیطی ادامه پیدا خواهد 
کرد.مجری طرح های زیر بنایی استان اصفهان خاطرنشان کرد: قطار تندروی 
اصفهان - تهران یکی از طرح های مهمی است که سال ها بر زمین مانده بود و با 
پیگیری های انجام شده در مجموعه وزارت راه و شهرسازی این طرح در دستور 

کار قرار گرفت و پروژه توسط 6 مجموعه پیمانکاری در حال انجام است.

وی با بیان اینکه این طرح در تعداد قابل توجهی کارگاه در حال اجراست، افزود: 
در زمان حاضر با توجه به حجم بیشتر فعالیت های کاری در مسیر اصفهان - قم، 
انجام زیرسازی در حال انجام است.وی با تاکید بر اینکه مسیر قم- تهران هم 
هرگز از دستور کار حذف نشده و در حال پیگیری است تا کل مسیر تهران - قم - 
اصفهان به صورت یکپارچه تکمیل شود، تصریح کرد: قطار تندرو به صورت مقطعی 
و جزئی معنی ندارد و کل محور به صورت یکپارچه است و تاکید رییس جمهور و 
وزیر راه و شهرسازی شروع ادامه مسیر به شهرهای مشهد، شیراز و اهواز است.

صلواتی گفت: اقدامات خوبی در این دوره برای تکمیل این طرح توسط وزیر راه و 
شهرسازی انجام شده و تاکید وی بر این است که طرح با قدرت ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به طرح قطار حومه ای اصفهان اظهار داشت: مسیرهای پنجگانه این 
طرح مشخص و بهره برداران آن تعریف شده است و در مراحل مطالعاتی قرار دارد 
و در صدد هستیم که با کمک صنایع و دیگر ذی نفعان از جمله شهرداری ها این 
طرح را به نتیجه برسانیم.صلواتی ادامه داد: منطقه شرق در طرح قطار شهری 
اصفهان کمتر مورد توجــه قرار گرفته؛ اما در طرح قطــار حومه ای به عنوان یک 
ظرفیت مورد توجه قرار گرفته است تا بتوانیم حمل و نقل ریلی در شرق استان 
و شهرستان اصفهان را توسعه دهیم.وی خاطرنشان کرد: اتصال قطار حومه ای 
به قطار تندروی اصفهان - تهران و خطوط یک، دو و سه قطار شهری اصفهان نیز 
پیش بینی شده است.مجری طرح های زیر بنایی استان اصفهان گفت: احداث 
چند جاده دسترسی بین شهرستان های استان از جمله پروژه بادرود - کاشان 
و جاده های دسترســی قمصر و تقاطع های غیر همســطح شهدای هسته ای، 
نجف آباد و پروژه جاده پیامبر اعظم حدفاصل دنبی تا دولت آباد در شهرســتان 

برخوار برای ایمن سازی تردد نیز در حال انجام است.

کنارگذر شرق اصفهان، شریان حیاتی بین جنوب و شمال کشور 
کنارگذر شرق اصفهان شــریانی مهم و حیاتی رای ارتباط هرچه بهتر و سریع تر 
ترافیک جنوب به جاده های منتهی به مرکز و شمال کشور به شمار می آید که از 

آزاد راه نطنز – کاشان – اصفهان آغاز و به آزاد راه اصفهان – شیراز ختم می شود.
تفاهم نامه تامین مالی، اجرا، بهره برداری و انتقال آزادراه کنارگذر شرق اصفهان 
از سال ۹4 بین وزارت راه و شهرســازی و صندوق بازنشستگی کشوری به امضا 
رســید.عملیات اجرایی آزادراه کنار گذر شــرق اصفهان که در سال های گذشته 
متوقف شــده بود با هدف کاهش زمان ســفر، جلوگیری از تــردد خودروهای 
سنگین و دودزا به درون محیط شــهری اصفهان و کاهش آلودگی هوا و در پی 
آن ایجاد سفری پاک با همکاری ســازمان بازنشستگی کشوری و با مشارکت 

بخش خصوصی اجرا شد.

تکمیل پنج طرح نیمه تمام راه و شهرسازی، اولویت اصفهان در سال ۱۴۰۱
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