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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته  خبری از آبله میمون در اصفهان نیست؛

فعال نگران نباشید

رفع تصرفات از حریم و 
بستر زاینده رود باید با 

سرعت انجام شود

فرمانده سپاه اصفهان:

سپاه برای شناسایی و 
حل مشکالت اصفهان 

آمادگی دارد

 غرق شدگی، جان ۹ نفر را 
در استان اصفهان گرفت

وام کمک ودیعه مسکن 
در اصفهان 70 میلیون 

تومان شد

  مسئول امور کنترل کیفیت
 هوا در معاونت حمل و نقل 

شهرداری اصفهان:

خاموشی دستگاه های 
 پایش هوا،

عمدی نیست

هزار جشن دهه کرامت در استان 
اصفهان برگزار می شود

غرش »حسن یزدانی« و رفقا در 
قزاقستان؛
 و باز هم چشم
 و چراغ ورزش ایران
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نمایشگاه طالی اصفهان ترجمه 
اقتصاد مقاومتی است

ارائه بیش از 200 هزار خدمت به 
جامعه عشایری چهارمحال

 ابهام و انتظار
 اصالح تابلوی معرفی کاخ جهان نما بعد از پنج سال؛

 شــهرداری چمگردان به اســتناد مجوزهای شورای محترم اســالمی شــهر چمگردان در نظر دارد

 نسبت به فروش:
1- رادیات آب مسی ضایعاتی

2- رادیاتور شوفاژ پره ای مدرسه ای)طرح قدیم(
3- قاب مهتابی 60 * 60 و 80 *80

4- قطعات داغی ضایعاتی انواع خودرو )دیسک و صفحه کالج، کمک فنر، باک و ...(
5- ضایعات پلی اتیلن )سرعتگیر، بوالرد، اسباب بازی پارکی و ...(

6- مخزن فلزی آب 1000 لیتری
7- مخزن آب فلزی 400 لیتری

8- جا گلدانی پارکی با 7 حلقه جای گلدان
۹- انواع لوله پلی اتیلن ضایعاتی

10- الک ضایعاتی )سبد میوه، گلدان و ...(
11- ضایعات چوبی

12- انواع تیر چراغ فلزی پارکی، 3 ، 6 و 12 متری
13- انواع آهن آالت ضایعات سنگین )قوطی و درب فلزی، ایستگاه اتوبوس، تابلو ورودی شهر و ...(

14- انواع آهن آالت ضایعاتی ســبک )پلیت، ورق تابلو راهنمایی، ســطل زباله، سطل رنگ، کاسه 
چراغ و ...(

متقاضیان می توانند حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 1401/3/24 به منظور بازدید و کسب اطالعات به 
واحد آتش نشانی و در صورت درخواست جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد امور قراردادها 
مراجعه و تا پایان وقت اداری همان روز پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.
هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناسی هر یک از موارد فوق به نسبت بعهده برنده مزایده می باشد.

شماره تماس شهرداری: 52240471 

آگهی تجدید مزایده اموال منقول اسقاطی

علی پور بافرانی – شهردار چمگردان م الف:1327950

نوبت دوم
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حفظ آب حفظ زندگی است
خبر در زاینده رود

 جاریست ...
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اعتراض وزرای سعودی به رفتارهای توهین آمیز »بن سلمان«
یک حساب کاربری فاش کرد که وزرای سعودی به دلیل اهانت و بدرفتاری ولیعهد سعودی معترض 
و خشمگین هستند.منابع موثق سعودی  اعتراض وزرا در عربســتان سعودی را به دلیل  اهانت  و 
بدرفتاری  »محمد بن سلمان« ولیعهد ســعودی با آن ها فاش کردند.به گزارش سعودی لیکس، 
حساب کاربری » العهد الجدید« فاش کرد: محمد بن سلمان وزرای خود را  تحقیر و به آن ها توهین 
می کند و به همین دلیل وزرای سعودی از اقدام ولیعهد ســعودی خشمگین و ناراحت هستند.بر 
اساس گزارش حساب کاربری مذکور، اخیرا یکی از وزرا در مقابل یک هیئت خارجی  مورد  اهانت 
قرار گرفت. بن سلمان او را عصبانی کرد و به او دســتور داد که دهانش را ببندد تا سخنران خارجی 
سخنان خود را کامل کند.متخصصان می گویند که رفتارهای بن سلمان با عالئم پارانویا و اختالالت 
خودشــیفتگی تالقی دارد به صورتی که معتقد است خشونت و سرکوب دو راه برای حفظ قدرت او 
هستند.براساس اعالم متخصصان، از اقدامات و سیاست های بن سلمان می توان نتیجه گرفت که 
او فاقد اعتماد به عموم است و همیشه از تالش آنها برای سرنگونی و طرد او به عنوان وارث احتمالی 

تاج و تخت در پادشاهی می ترسد.

امتیازگیری »مادورو« از »بایدن« زیر سایه تهاجم نظامی پوتین
خبرگزاری رویترز به نقل از پنج مقام آگاه خبر داد که شــرکت  های نفتی ایتالیایی انی و اسپانیایی 
رسپول، مجوز واردات نفت ونزوئال را به منظور جبران کمبود حاصل از اجرای برنامه کاهش وابستگی 
اروپا به نفت روسیه، دریافت کردند.بر پایه این گزارش، وزارت خارجه آمریکا با ارسال نامه ای به این 
دو شرکت اعالم کرده که می توانند از ماه آینده واردات نفت ونزوئال را از سر بگیرند، البته یک مقام 
آگاه به خبرنگار رویترز گفته که حجم نفت دریافتی شرکت های انی و رسپول به میزانی نخواهد بود 

که بر قیمت جهانی نفت تاثیرگذار باشد.
 همچنین برخی منابع آگاه دیگر نیز اشــاره کرده اند که با توجه به ســرمایه گذاری مشترک این دو 
شرکت اروپایی و شــرکت ملی نفت ونزوئال، صدور نفت این کشــور در چارچوب تسویه بدهی ها و 
دیرکرد سود مطالبات شرکت های انی و رسپول انجام خواهد شد.در عین حال، یک مقام آگاه دیگر 
خاطرنشــان کرده که اعطای مجوز صدور این محموله های نفتی با این شرط انجام شده که تنها در 
اروپا مصرف شود و در هیچ بازار دیگری عرضه نشود.هر چند صدور این مجوزها می تواند چراغ سبز 
واشنگتن برای لغو تدریجی تحریم های نفتی ونزوئال باشد و عاملی برای تقویت قدرت آقای مادورو 
به نظر بیاید ولی به باور دو مقام آگاهی که با رویترز گفت وگو کرده اند، پابرجا ماندن آنها مشروط به 

از سرگیری مذاکرات سیاسی آقای مادورو و مخالفان سیاسی اوست.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه: 

روسیه قصد ایجاد پرده آهنین  ندارد
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که این کشور قصد ندارد یک »پرده آهنین« ایجاد کند و برعکس 
این چیزی است که توسط اتحادیه اروپا در حال انجام شدن است.ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
امور خارجه روســیه طی مصاحبه ای با تلویزیون ایتالیایی La۷ عنوان داشت: »خیال تان راحت، 
هیچ »پرده آهنینی« از جانب ما وجود نخواهد داشت. این اتحادیه اروپاست که روسیه را با چنین 
پرده ای احاطه کرده است. اشتباهات شما نشان می دهد که چقدر خودخواه هستید. فکر می کنید 
که در مرکز جهان هستید.«وی تاکید کرد که اروپا  هیچ حق قانونی ندارد تا هر آنچه که می خواهد را 
علیه سایر کشورها دیکته کند.در ماه مارس، سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو 
از  پرده آهنین جدید توسط غرب نمی ترسد و روسیه اقداماتی را در این خصوص انجام خواهد داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در ادامه این مصاحبه اظهار کرد که کشورهای همسایه صربستان 
حریم هوایی ملی خود را به روی هواپیمای حامل سرگئی الوروف بستند و در نتیجه کانال ارتباطی 

دیگری را مسدود کردند.

از جنگ اوکراین و بحران نفت تا آتش بس یمن و مسئله خاشقجی؛ 

چرا سفر »بایدن« به عربستان تا این حد بحث برانگیز شده است؟

به گفته کارشناسان منطقه ای، مقامات فعلی و سابق آمریکا، پس از یک 
ســری اقدامات و رایزنی ها که منجر به برقراری آتش بس در یمن در ماه 
آوریل شد، روابط بین ایاالت متحده و عربستان سعودی در ماه های اخیر تا 
حدودی بهبود یافته است. بیل برنز، مدیر سیا با محمد بن سلمان ولیعهد 
ســعودی در ماه آوریل در جده مالقات کرد و برادر ولیعهــد و معاون وزیر 
دفاع عربستان، خالد بن سلمان هفته گذشته برای مشورت با کاخ سفید، 
پنتاگون و وزارت امور خارجه به واشنگتن سفر کرد.ایاالت متحده می گوید 
این دیدار ها و دیگر رایزنی های اخیر ایاالت متحده با عربستان سعودی تا 
حدی با این هدف انجام می شود که آیا سفر بایدن، رییس جمهور آمریکا 
به عربستان سعودی، در اواخر ژوئن یا ژوئیه، هم زمان با سفر به اسراییل، 
منطقی است یا خیر. دانیل شاپیرو، سفیر ســابق آمریکا در اسراییل، که 
عادی سازی نهایی با عربستان سعودی را به عنوان یک هدف استراتژیک 
اصلی می بیند، یکی از مشوق های اصلی تالش دولت بایدن برای نزدیک 
شدن به ریاض است.شاپیرو که اکنون یکی از اعضای برجسته برنامه های 
شورای آتالنتیک در حوزه خاورمیانه است، در مصاحبه ای گفت: »من فکر 
می کنم منصفانه است بگوییم، بحث داخلی در مورد چگونگی نزدیک شدن 
به سعودی ها و به ویژه ســفر بایدن به آنجا، وجود دارد«.شاپیرو می گوید: 
»فکر می کنم برداشت غالب در دولت این است روابط دوجانبه تا حدی تیره 

شده که به صورت بالقوه برای منافع ما مضر است«. نیاز به تثبیت روابط به 
شکلی داریم که تضمین کند عربستان ســعودی محکم با ایاالت متحده 
همسو می ماند و به سمت روسیه و چین حرکت نمی کند و البته پاسخگوی 
نیاز های ایاالت متحده و متحدانش در لحظات بحران، مانند افزایش تولید و 
کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم ها علیه روسیه و تنوع بخشیدن به منابع 
انرژی برای اروپا، خواهد بود.شاپیرو گفت: »این به یک موضوع استراتژیک 
تبدیل شــده و باید برای اصالح آن تالش کنیم«. وی افزود: »سوال این 
است که آیا رهبری عربستان سعودی، به ویژه بن سلمان، می خواهد این 
روابط را اصالح کند یا معتقد است این اصالح جهت گیری ها یک ضرورت 
بوده« پاسخ این ســوال تعیین کننده ســفر احتمالی بایدن به عربستان 
سعودی هم خواهد بود.کاخ سفید اعالم کرد هنوز هیچ برنامه ای برای سفر 
به عربستان ندارد. دیپلماسی ایاالت متحده به برقراری اولین آتش بس در 
جنگ یمن در چند سال اخیر کمک کرد. همچنین به سفر برت مک گورک، 
هماهنگ کننده شــورای امنیت ملی در خاورمیانه و آموس هوخشتاین، 
فرستاده انرژی آمریکا به عربســتان در این هفته اشاره کرده، اما می گوید 
تعامل ایاالت متحده با عربستان سعودی چیزی فراتر از درخواست برای 
افزایش تولید نفت ریاض خواهد بود. برت مک گورک و آموس هوخشتاین 
نیز در منطقه بودند تا گفت وگو ها را در مورد طیف وسیعی از موضوعات، از 

جمله فعالیت های بی ثبات کننده ایران، تضمین تامین پایدار انرژی جهانی 
و سایر مسائل منطقه ای پیگیری کنند.فراس مکســاد، کارشناس ارشد 
موسسه خاورمیانه می گوید روابط ایاالت متحده و عربستان در وضعیت 
بدی قرار داشت، اما در ماه های اخیر بهبود یافته است. مکساد که اخیرا از 
سفر کارشناسان این اتاق فکر به عربستان برگشته است، گفت: هر دو طرف، 
به ویژه طرف سعودی، خواهان پیشرفت اساسی قبل از برگزاری نشستی در 
سطح عالی هستند. به نظر می رسد در هفته های اخیر، پیشرفت قابل توجهی 
وجود داشته است.«مکساد معتقد است سفر برنز، رییس سیا به عربستان 
سعودی در اواسط آوریل، زمینه را برای بهبود روابط فراهم کرد. رایزنی های 
معاون وزیر دفاع عربستان سعودی در هفته گذشته در واشنگتن به تعیین 
موضوعات مطرح میان دو طرف کمک کرد.مکساد می گوید: با آتش بسی 
که از ماه رمضان برقرار است، یمن در حال حاضر موضوع مثبت تری در روابط 
آمریکا و عربستان است. وال استریت ژورنال گزارش داد که دولت آمریکا 
برای دفع موشک های حوثی ها موشک های پاتریوت در اختیار سعودی ها 
قرار داده است. یک منبع ناشناس هم می گوید انتظار می رود دولت انبار های 
موشک های هوا به هوای عربستان را برای سرنگونی پهپاد های حوثی، پر 
کند. بر اســاس ارزیابی آمریکا، سعودی ها از این موشــک ها برای دفاع 

استفاده خواهند کرد. 

معاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور خارجه 
گفت: پس از سفر رییس جمهور کشورمان به قطر و 
سفر امیر قطر به تهران، انتظارات برای توسعه روابط 
تجاری افزایش یافته است و باید شاهد گسترش 
روابط تجاری دو کشور باشــیم.مهدی صفری در 
نشســت تجار و بازرگانان ایرانی که در نخســتین 
روز ســفر بزرگ ترین هیئت تجاری ایران به قطر 
در دوحه برگزار شــد، اظهار کرد: زمانــی که روابط 
اقتصادی میان دو کشــور برقرار می شــود، روابط 
سیاســی و امنیتی پایداری نیز میان آن کشورها 
شــکل می گیرد و اگــر روابط اقتصــادی ضغیف 
باشــد، روابط سیاســی و امنیتی نیز با یک وزش 
باد از هم جدا می شــود. به عنوان مثال می بینیم 
با وجود آنکه آمریکایی ها نفت روســیه را تحریم 

کرده اند، ولی به چین اجازه می دهند نفت روسیه 
 را بخرد و این نقــش روابط تجاری در سیاســت 
اســت.وی افــزود: بخــش خصوصــی بایــد 
روابط تجــاری پایدار و اســتاندارد ایجــاد کند و 
استانداردهای مربوطه را نیز به خوبی رعایت کند.  
پایداری و ثبات و تعهد به آنچــه در قراردادها ذکر 
می شود، نکته مهمی است که باید در روابط تجاری 

مورد توجه باشد.
بر اســاس گزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانی 
مشــترک ایران و قطر، صفری تاکید کرد: از میان 
بیش از ۱۰۰ کشــوری که ایران با آنها روابط تجاری 
دارد، در بازه سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ روابط با پنج کشور 

رشد منفی داشته که یکی از آنها قطر بوده است.
 اقدام اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر و حضور 

تجار و بازرگانان در قطر شروع خوبی برای گسترش 
تجارت با قطر است و با توجه به سفر رییس جمهور 
کشــورمان به قطر و ســفر امیر قطر بــه تهران نیز 
انتظارات برای گسترش روابط تجاری بیشتر شده 
اســت. در شــرایطی که ارتباطات تجاری ایران با 
برخی کشورهای همســایه ۵۰۰ درصد رشد داشته 
است انتظار می رود شاهد گسترش روابط تجاری 

ایران و قطر نیز باشیم.

معاون وزارت امور خارجه:

 روابط تجاری، مقدمه روابط سیاسی پایدار است

وزیر منابع آبی عراق از نشست سه جانبه با ایران و ترکیه در خصوص حق آبه عراق در بغداد خبر داد.  »مهدی رشید الحمدانی« وزیر منابع آبی عراق گفت که قرار 
است به زودی نشستی با حضور نمایندگان ایران و ترکیه در بغداد برای بحث و گفت و گو در خصوص حقابه عراق برگزار شود.الحمدانی به خبرگزاری رسمی عراق 
)واع( گفت که بغداد به رایزنی با کشورهای همسایه خود در خصوص منابع آبی ادامه می دهد و قرار است تا نماینده ویژه رییس جمهور ترکیه به بغداد سفر کند، اما 
تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نشده است.این مقام عراقی ابراز امیدواری کرد که نشست سه جانبه با ایران و ترکیه به زودی انجام شود تا به گفته وی، سهم عادالنه 
و منصفانه عراق از منابع آبی حاصل  آید.وزیر منابع آبی عراق همچنین با اشاره به سفر »علی سالجقه« معاون  رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست ایران 
و هیئت همراه در هفتم خرداد به بغداد، گفت که وزیر انرژی ایران نیز به عراق سفر خواهد کرد. الحمدانی همچنین وعده داد که به رایزنی ها جهت بازگشت آب به 
عراق ادامه دهد.وی  افزود: »منتظر سفر طرف های ایرانی و ترکیه ای هستیم و تاکید داریم که این سفرها به دلیل نوع روابط ما با دو کشور و منافع مشترکی که 
داریم به زودی انجام خواهد گرفت.«این وزیر عراقی در پایان تاکید کرد که حقوق آبی عراق را خط قرمز می داند و در این باره کوتاه نیامده و تعارف ندارد.همزمان با 
این اظهارات، »برهم صالح« رییس جمهور عراق نیز  در نشستی گفت: »میزان کمبود آب برای عراق تا سال ۲۰۳۵ به ۱۰.۸ میلیارد متر مکعب خواهد رسید و باید 

با تغییرات آب و هوایی به عنوان یک اولویت مهم برخورد شود.«

اظهار نظر  روزنشست سه جانبه ایران، عراق و ترکیه برگزار می شود

رهبر معظم انقالب:

»دعایی« مبارزی قدیمی و یار دیرین امام)ره( بود
رهبر معظم انقالب در پیامی درگذشــت مبــارز قدیمی و یار دیرین امام بزرگوار حجت االســالم 
سیدمحمود دعایی را تسلیت گفتند. در متن تسلیت ایشان آمده است: درگذشت مبارز قدیمی و 
یار دیرین امام بزرگوار جناب حجت االسالم آقای سیدمحمود دعایی رحمت ا... علیه را به خاندان 
گرامی به ویژه همسر و فرزندان مکرم و نیز مجموعه  بزرگ دوستداران و همکاران ایشان تسلیت 
عرض می کنم. ایشان برخوردار از صفات نیک و پسندیده  ای بودند: صفا و سالمت نفس، فروتنی 
و ساده زیستی، پاکدستی و قناعت، ارادت عمیق و راسخ به امام بزرگوار و انقالب و پایداری و وفا 
در دوستی و رفاقت. گذشــته  ایشــان در عراق و ایران در دوران مبارزات هم فصل مشبع دیگری 
است که موجب رحمت و مغفرت الهی است ان شــاءا... . از خداوند متعال تفضالتش را برای آن 

مرحوم مسألت می کنم.

سفیر هند در تهران به وزارت خارجه فراخوانده شد
در پی اهانت صورت گرفته در یک برنامه تلویزیونی کشــور هند به پیامبر اکرم )ص(، ماه ســفیر 
هند در تهران از سوی سید رسول موسوی، مدیرکل آسیای جنوبی به وزارت امورخارجه فراخوانده 
شــد و مراتب اعتراض دولت و مردم جمهوری اسالمی ایران به ســفیر هند ابالغ شد. سفیر هند 
در این دیدار با ابراز تاســف و غیرقابل قبول خواندن هرگونه توهین به پیامبر اسالم، اعالم کرد که 
این موضع حکومت هند که بیشترین احترام را به ادیان قائل است، نبوده و شخص اهانت کننده 
هیچ سمت دولتی نداشته و فقط جایگاه حزبی داشــته و از این جایگاه هم اخراج شده است.به 
گزارش فارس، در پی اهانت »ناوین کومار جیندال« سخنگوی حزب افراطی »بهاراتیا جاناتا« به 
عنوان حزب حاکم هند به ساحت نبی اکرم اسالم)ص( و افزایش اعتراضات، این حزب با صدور 

بیانیه ای از تعلیق وی خبر داد.
به نوشته الجزیره، حزب حاکم هند در این بیانیه تاکید کرد: »ما به همه ادیان احترام قائلیم و با 
هر ایدئولوژی که در پی اهانت به هر دین و عقیده ای است، مخالفیم و قانون اساسی هند ضمن 

احترام به همه ادیان، به آن ها آزادی عقیده داده است.«

هراس صهیونیست ها از انتقام خون شهید »صیادخدایی«
یک رسانه صهیونیستی گزارش داد، اســراییل از ترس انتقام خون شهید »صیادخدایی« توسط 
ایران، قصد دارد کشورهای بیشتری را در لیست هشــدار سفر برای اتباعش قرار دهد.رسانه های 
رژیم صهیونیستی گزارش دادند که تل آویو قصد دارد کشورهای بیشتری را به لیست هشدار سفر 

اتباع این رژیم اضافه کند.
 وزارت خارجه رژیم صهیونیستی هفته گذشــته از ترس ایران و انتقام خون شهید صیاد خدایی 
به شهروندانش درباره ســفر به ترکیه هشــدار داده بود. کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد، 
به دلیل نگرانی هــای امنیتی مقامات این رژیم از اقدامات ایران، وزارت خارجه در حال بررســی 
این مسئله اســت که به غیر از ترکیه، اتباعش را از سفر به کشورهای بیشتری منع کند و درباره آن 
هشدار سفر صادر کند. کانال ۱۲ این رژیم بدون ذکر منبع، به این نگرانی اشاره کرد که ایران ممکن 
است در تابستان بخواهد انتقام صیاد خدایی را بگیرد. این گزارش نگفته است که چه کشورهایی 
برای توصیه منع سفر در نظر گرفته شده اند.این گزارش پس از آن منتشر شده که شورای امنیت 
ملی رژیم صهیونیستی در ماه گذشــته هشدار ســفر خود به ترکیه را اصالح کرد. این شورا اعالم 
کرده که تهدیدی ملموس برای اسراییلی ها از سوی ایران در ترکیه و کشورهای اطراف وجود دارد.

حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران روز ۹ خرداد، در دیدار با خانواده صیادخدایی با اشاره 
به اینکه »همه مردم ایران خواهان انتقام خون این شهید هستند« گفت: »ان شاءا... انتقام او را 

از دشمنان خواهیم گرفت.«

اخبار

سخنگوی کمیسیون امنیت  ملی: 

قطعنامه علیه ایران، اعتبار 
آژانس را به آتش می کشد

و  امنیت ملــی  کمیســیون  ســخنگوی 
سیاســت خارجی مجلس گفــت: بعید می 
دانم آژانس بین المللی انرژی اتمی بخواهد 
با صدور قطعنامه ای علیه ایران با اعتبار خود 
بازی کند.محمود عباس زاده مشکینی ، درباره 
احتمال صدور قطعنامه علیه کشــورمان در 
جلسه آینده شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، اظهار کرد: بعید می دانم آژانس 
بخواهد با صــدور قطعنامه ای علیــه ایران با 
اعتبار خود بازی کند خود غربی ها هم می دانند 
که صدور اینگونه قطعنامه ها علیه ایران الزام 
آور نیست.وی با بیان اینکه برخی کشورهای 
اروپایی با فشــار البی صهیونیســت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را به سمت خطرناکی 
ســوق می دهند، افزود: اگر آژانس بخواهد 
قطعنامه ای علیه ایــران صادر کند اعتبار خود 
را به آتش می کشــد.نماینده مشکین شــهر 
در مجلس بــا تاکید براینکــه همکاری های 
جمهوری اسالمی ایران با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی همواره بر اساس پروتکل ها بوده 
و هیچ کدام از کشورهای عضو NPT به میزان 
ایران همکاری های الزم را نداشته است، ادامه 
داد: اگر آژانس بخواهد ابزار سیاســی کاری 
غرب شود اعتبارش زیر سوال خواهد رفت و 
بعید می دانم مســئوالن این نهاد بین المللی 
بخواهند تاریخ مصــرف آن را منقضی کنند.

عباس زاده مشکینی با تاکید براینکه غربی ها 
می خواهند از طریق آژانس فشــار مضاعفی 
بر ایــران وارد کنند تا در مذاکرات هســته ای 
امتیازات بیشتری دریافت کنند، عنوان کرد: 
این درحالی است که ایران در شرایطی نیست 
که در مذاکرات به غربی ها امتیاز بدهد امروز 
جمهوری اســالمی ایران در حوزه مذاکرات 
هســته ای برگ های برنده زیادی در دست 
دارد.وی اضافــه کرد: حتی پــس از تصویب 
قانون اقــدام راهبردی برای لغــو تحریم ها 
دستاورهای که از دست رفته بود را نیز به دست 
آوردیم و امــروز در مذاکرات دســت برتر در 

اختیار ایران است.

مکساد که اخیرا از سفر کارشناسان این اتاق فکر به 
عربستان برگشته است، گفت: هر دو طرف، به ویژه طرف 
سعودی، خواهان پیشرفت اساسی قبل از برگزاری 
نشستی در سطح عالی هستند. به نظر می رسد در 
هفته های اخیر، پیشرفت قابل توجهی وجود داشته 

است

بین الملل

اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پارکت های الف:

آدرس: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن- 
اداره کل زندان های اســتان اصفهان- اداره 

مالی و پشتیبانی اداره کل
شماره تماس: ۳۷۸۷۲۱۰۲- ۰۳۱

آگهی مناقصه عمومی)نوبت دوم(

م الف:1330154

اداره کل زندان های استان اصفهان

چاپ دوم

اداره کل زندان های استان اصفهان نشانی: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهندستگاه مناقصه گزار

ارائه خدمات طبخ و توزیع غذای زندانهای استان اصفهانموضوع مناقصه

تضمین شرکت 
در مناقصه

 IR ۲۳۰۱۰۰۰۰۴۰6۱۰۱۳۱۰۷6۷۰۴۰۹  ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندانهای استان اصفهان یا واریز وجه نقد به شبای حساب
نزد بانک مرکزی  مهوری اسالمی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندانهای استان اصفهان به مبلغ ۵/۱۸۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال

دریافت اسناد از طریق 
سامانه تدارکات دولت

 www.setadiran.ir :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱6 لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۱۹

تحویل اسناد صرفا 
پاکت )الف(

دبیرخانه محرمانه اداره کل زندان های استان اصفهان 
حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندانهای استان اصفهان 

روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱/۰۰

اداره کل زندان های استان اصفهان
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وام کمک ودیعه مسکن در اصفهان 70 میلیون تومان شد

 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: سقف تسهیالت کمک ودیعه مسکن در مرکز استان 
اصفهان و سایر نقاط شــهری به ترتیب ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان با نرخ ســود ۱۸ درصد و طول دوره 
بازپرداخت ۵ساله است.علیرضا قاری قرآن درباره جزییات اعطای تسهیالت کمک ودیعه مسکن 
اظهار کرد: ثبت نام برای وام کمک ودیعه مسکن از طریق سامانه  جامع طرح های حمایتی مسکن 
وزارت راه و شهرسازی به نشانی saman.mrud.ir  در بخش ثبت نام تسهیالت کمک ودیعه انجام 
می شود. وی با بیان اینکه ثبت نام برای این تسهیالت از ساعت ۱۰ روز پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ آغاز 
شده است، افزود: سقف تسهیالت کمک ودیعه مسکن در مرکز استان اصفهان و سایر نقاط شهری 
به ترتیب ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان است، همچنین بسته به اینکه تقاضاها در کدام شهرها و چه تعداد 
باشد قطعا روی تعدادی که می توانند از این تسهیالت اســتفاده کنند تاثیر می گذارد. مدیرکل راه و 
شهرسازی استان اصفهان تاکید کرد: افرادی که متقاضی دریافت تسهیالت ودیعه و اجاره مسکن 
هستند باید دارای اجاره نامه و کد رهگیری باشند. وی با اشــاره به اینکه نرخ سود تسهیالت ودیعه 
مسکن ۱۸ درصد و طول دوره بازپرداخت ۵ساله است، گفت: در حال حاضر افرادی در اولویت دریافت 

وام ودیعه مسکن و معرفی به بانک هستند که سال های گذشته وام ودیعه را دریافت نکرده اند. 

ورود خودرو به استان اصفهان 7۹ درصد بیشتر از  سال گذشته 
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان گفت: هشــت میلیون و ۳۱۲ 
هزار و ۸۸۹ تردد خودرو از روز یازدهم تا پایان روز پانزدهم خرداد امســال در محورهای مواصالتی 
استان ثبت شد که بر مبنای این اطالعات، شمار ورود خودروهای ورودی به استان ۷۹ درصد بیشتر 
از پارســال بود.محمدعلی صلواتی افزود: تردد خودروهای ورودی به جاده های شریانی مجهز به 
ترددشمار برخط)آنالین( در استان از یازدهم تا پانزدهم خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۷۹ درصد افزایش یافت و  بر اساس آمار ثبت شده توسط سامانه های ترددشمار، در این ایام 
۵۰۳ هزار و ۸۰۷ دستگاه خودرو به استان وارد و ۵۱۹ هزار و ۸۱۰ خودرو از استان خارج شد.معاون 
حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان اظهار داشت: تعداد خودروهای ورودی 
و خروجی به استان در این مدت نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۴۷ و ۵۳ درصد افزایش یافته 
 اســت.وی با بیان این که در تعطیالت نیمه خرداد  ۲۳ درصد خودروها از یک تا ۲ روز، ۱۵ درصد از 
۲ تا ۳ روز و ۱۰ درصد از ۳ تا ۴ روز در استان اقامت داشته اند، بیان کرد: استان های تهران، فارس و 
چهارمحال و بختیاری و قم، بیشترین سهم را در میان مسافران وارد شده به استان اصفهان داشتند.

 طرح های انتقال آب؛ مسبب اصلی قطع شدن 
جریان دائمی زاینده رود

مدیر کل سازمان زمین شناسی و اکتشافات مواد معدنی اصفهان گفت: قبل از اینکه آبی به اصفهان 
منتقل شود چندین برابر برای مصرف آن برنامه ریزی شده است.اســالمی  اظهار کرد: موضوعی 
که این روز ها دولتمردان و مسئوالن آن را راه نجات و جاری شــدن زاینده رود می دانند طرح های 
انتقال آب از حوزه کارون یا از خلیج فارس اســت، اما مقایسه تصاویر دریافتی از وضعیت اصفهان 
در سال های ۱۹۸۶ تا ۲۰۲۰ نشــان می دهد که تا قبل ازطرح های انتقال آب از کوهرنگ ۲، چشمه 
لنگان وتونل خدنگستان که در شرایط نرمال آوردی در حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب داشتند؛ زاینده 
رود جریان داشت و گاوخونی عروس تاالب های ایران در شرق اصفهان طنازی می کرد و باغ شهر 
اصفهان با واژه ای به نام فرونشست زمین بیگانه بود.به گفته وی  اما امروز بعد از ۳۰سال از طرح های 
انتقال به تونل کوهرنگ ۲ و کمتر از۲۰ ســال از چشــمه های لنگان و خدنگســتان نه تنها سودی 
برای اصفهان نداشــته بلکه جریان دائمی زاینده رود قطع شــد و اکنون در حد یک کانال آبرسانی 
تغییرکاربری داده است و تاالب گاوخونی که زمانی اکوسیستم بسیار متنوع و پویایی داشت به کانون 

گرد و غبار تبدیل شده و زبانه های فرونشست زمین تا قلب شهر نفوذ کرده است.

براساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی استان، برداشت  گندم شرق اصفهان کاهش ۷۵ درصدی داشته است؛

خشکسالی، گندم اصفهان را بلعید

پریسا سعادت از مقدار ۱۴ میلیون تن گندم برداشت شده 
تولیدی در کشور در سال ۹۹ امسال در خوش 
بینانه ترین حالت ۹ میلیون تن گندم از مزارع برداشت خواهد شد. بخش 
زیادی از این نقصان به کاهش بارندگی ها و نوســانات دمایی مربوط می 
شود. اصفهان هم البته از این میزان از کاهش تولید گندم بی نصیب نیست 
با این تفاوت که میزان آبرسانی به مزارع شرق استان در میزان افت تولید 
گندم اصفهان تاثیر گذار بوده اســت هر چند به کشــت دیم هم نمی توان 
چندان امیدی داشت. امسال با وعده تامین آب برای کشاورزان اصفهان در 
حدود هشت هزار هکتار از اراضی شرق اصفهان گندم، ۱۵۰۰ هکتار جو و ۲ هزار 
هکتار گلرنگ کشت شد.با وجود بازگشایی های پی در پی اما مقطع زاینده 
رود به منظور تامین آب کشاورزان شرق اصفهان امید چندانی به برداشت 
محصولی خوب از مزارع وجود ندارد. اگر چه کشاورزان یک سال به منظور 
تامین آب برای کشت زمین های خود تالش کردند و اعتراضات آنها در نهایت 
با برنامه ای از سوی نهادهای ذی ربط برای تامین آب و کشت همراه بود؛ اما 
پیش بینی ها نشان می دهد به دلیل تاخیر در آب رسانی و برخی دیگر از بی 
برنامه گی ها قرار نیســت محصول چندان خوبی از مزارع برداشت شود.   
آنگونه که کارشناس مسئول گندم و کود شیمیایی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفته است: در شرایط نرمال که آب در اختیار کشاورزان قرار 
گرفته و گندم در پاییز کشت شود، در شرق شهرستان اصفهان ۱۵۰ هزارتن 

گندم برداشت خواهد شد و امسال پیش بینی می شود بین ۳۰ تا ۳۲ هزارتن 
گندم از شرق شهرستان اصفهان برداشت شود.مهران توکلی با بیان اینکه در 
شرق شهرســتان اصفهان ۸۰۰۰ هکتار و در کل استان ۴۰ هزار هکتار گندم 
کشت شده است، اظهار کرد: گندمی که در شرق اصفهان امسال کشت شد 
تاخیری بوده است. کشت های تاخیری عملکرد قابل قبولی ندارد زیرا طول 
دوره رشد گندم کوتاه می شود. همچنین اگر این گندم کشت شده به طور 
صحیح آبیاری نشود ، بازدهی آن کمتر می شود.وی افزود: وضعیت گندم 
کشت شده در شرق اصفهان مناسب نیست. کشت های تاخیری به مرحله 
برداشت می رسد؛ اما عملکرد پایین تری دارد.کارشناس مسئول گندم و کود 
شیمیایی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: بازده گندمی که 
امسال کشت شد نسبت به کشت های معمولی، بین ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش 
می یابد.توکلی اضافه کرد: هنوز مشخص نیست که در نوبت های بعدی نیز 
برای آبیاری این گندم ها آب در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت یا خیر. 
با شرایط فعلی پیش بینی می شــود بین ۳۰ تا ۳۲ هزارتن گندم از شرق 
شهرستان اصفهان برداشت شود.وی تصریح کرد: در شرایط نرمال که آب 
در اختیار کشاورزان قرار گرفته و گندم در پاییز کشت شود، بیش از ۲۸ هزار 
هکتار کشت در شرق شهرستان اصفهان انجام و ۱۵۰ هزارتن گندم برداشت 
می شود. ، در همین زمینه عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان 
هم پیش تر گفته بود کشت کشاورزان آســیب بسیاری دیده به نحوی که 

گندم های فعلی شرق اصفهان، پوک اســت و کیفیت الزم برای تحویل به 
سیلوها را ندارد. این مسئله البته تنها مختص به گندم های نیازمند به آبیاری 
نیست بلکه به دلیل گرمای هوا و کم بارشی گندم های دیم هم در استان از 
کیفیت و کمیت الزم برخوردار نیستند. آنگونه که مدیر امور زراعت سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان می گوید: با توجه به اینکه کشت دیم ۱۰۰ 
درصد وابسته به بارندگی است احتمال خسارت در این اراضی بیشتر است.
فیروزنیا خاطرنشان کرد: پیش بینی می کنیم حدود ۳۰ درصد از این سطح 
زیر کشت دیم حذف شــود یا عملکرد آن برای برداشت مناسب نباشد و 
مابقی در حد ۵۰۰ تا ۷۰۰ کیلو در هکتار عملکرد گندم دیم استان باشد.وی 
اظهار داشت: با توجه به وضعیت نامناسب آبی استان و نیاز به تامین ذرت که 
محصولی آب بر است، به دنبال کشت سورگم دانه ای هستیم و هماهنگی 
شده تا از این پس سورگم دانه ای کشت شــود و به عنوان جایگزین ذرت 
دانه ای مورد استفاده مرغداری ها قرار گیرد.وی با بیان اینکه اکنون عمده 
ذرت مورد نیاز از خارج وارد می شود، افزود: برنامه ریزی می کنیم گیاهانی 
مانند سورگم را برای تامین نهاده های دام و طیور جایگزین کنیم. فیروزنیا 
افزود: پنج نوبت آبی که امسال به کشاورزان شرق داده شد حداقل آبی بود 
که متولیان امر با توجه به ذخیره پشت سد می توانستند در اختیار کشاورزان 
قرار دهند؛ اما بی تردید اگر آب بیشــتری تامین می شد محصول عملکرد 

مطلوب تری داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: ســهم شــرکت های دانش بنیــان در تولید 
ناخالص اســتان باید به رقم ۵ درصد برسد تا نقش 
آن ها در امــور اقتصادی بیش از پیــش عملیاتی و 

موثر شود.
امیررضــا نقش با اشــاره به اهمیت شــرکت های 
دانش بنیان اظهار داشت: شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان به عنوان اولین شهرک در کشور مطرح است.

وی با اشاره به تاسیس پارک های فناوری تخصصی 
در شــهرک علمی و تحقیقاتی افــزود: پارک های 
تخصصی در این شهرک کمک می کنند تا شرکت ها 
به صورت موضوعــی و تعاملی کنسرســیوم هایی 
تشــکیل دهند و این می تواند نقطــه امیدی برای 
همکاری های فناورانه و فناوری های همگرا باشــد. 
نقش بیان کرد: ما امروز به اتحاد شرکت های فناور 
در حوزه های مختلف نیاز داریم و امیدواریم بتوانیم 
در راستای رشد این شرکت ها و افزایش تاثیرگذاری 
آن ها در اقتصاد استان اصفهان موثر باشیم.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان 
اینکه در حال حاضر نقش شرکت های دانش بنیان 

در اقتصاد استان حدود ۲ درصد است که انتظار داریم 
سهم این شــرکت ها در اقتصاد تا ۲ ســال آینده به 
۵ درصد برسد، گفت: در تالش هســتیم سهم این 
شــرکت ها در تولید ناخالص استان به رقم ۵ درصد 
برسد تا نقش آن ها در امور اقتصادی بیش از پیش 
عملیاتی و موثر شــود.وی ادامه داد: در بازدیدی که 
از شــهرک علمی و تحقیقاتی داشتیم به این نتیجه 
رســیدیم که اســتعدادها و توانمندی های فناورانه 
بســیار زیادی در اســتان وجود دارد و امیدواریم با 
حمایت های قاطعانه ای که از این استعدادها انجام 
می شود، دســتگاه هایی اجرایی را ملزم به کمک به 

شرکت های دانش بنیان کنیم.

 سهم شرکت های دانش بنیان در اقتصاد اصفهان
 باید به 5 درصد برسد

خبر  روز

 هنوز مشخص نیست که در نوبت های بعدی نیز برای 
آبیاری این گندم ها آب در اختیار کشاورزان قرار خواهد 
گرفت یا خیر. با شرایط فعلی پیش بینی می شود 
بین ۳۰ تا ۳۲ هزارتن گندم از شرق شهرستان اصفهان 

برداشت شود

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان:

نمایشگاه طالی اصفهان ترجمه اقتصاد مقاومتی است
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان گفت: نمایشــگاه طالی اصفهان با وجود فشارهای اقتصادی 
کشور، تحریم ها و مشکالت موجود، از نظر حجم و کیفیت، باالترین سطح را در بین نمایشگاه های پیشین 
دارد که ترجمه اقتصاد مقاومتی است.علیرضا مرتضوی در نشست خبری پانزدهمین نمایشگاه تخصصی 
طال، فلزات گرانبها، گوهرسنگ ها، ماشین آالت و صنایع وابسته استان اصفهان، اظهار کرد: این نمایشگاه 
با وجود فشارهای اقتصادی کشور، تحریم ها و مشکالت موجود، از نظر حجم و کیفیت، باالترین سطح 
را در بین نمایشگاه های پیشین دارد که ترجمه اقتصاد مقاومتی اســت.وی افزود: سیاست های کلی 
نمایشگاه اصفهان نیز در راستای استفاده از توانمندی های شهر، استان و کشور و به نمایش گذاشتن آن 
برای تجار و صادرکنندگان داخلی و خارجی است تا به توسعه پایدار در راستای ایجاد اشتغال دانش بنیان و 
فضای کسب وکار بهتر برای اقتصاد کشور دست یابیم.مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان گفت: اگر 
نمایشگاه بین المللی اصفهان در برابر مشکالت موجود ایستادگی نمی کرد، نمی توانست نمایشگاه های 
با کیفیت برگزار کند. نمایشگاه های اصفهان در ادامه، تخصصی و فوق تخصصی خواهد بود به نحوی که 
بازدیدکنندگان بتوانند از آن بهره مند شوند؛ نمایشگاه هایی که در آن شاهد دستاوردهای جدید و حضور 
هیئت های خارجی باشیم.مرتضوی با اشاره به اینکه در نمایشگاه طالی اصفهان هیئتی بازدیدکننده از 
کشورهای آفریقایی نیز حضور خواهند داشت، افزود: چشم انداز نمایشگاه بین المللی اصفهان کیفی سازی 

است و اهمیت ویژه ای به صادرات و اشتغال دانش بنیان می دهد.

مدیر اجرایی انجمن علمی اقتصاد فرهنگ و هنر ایران:
آموزش نیروی متخصص برای توسعه »اقتصاد هنر« 

ضروری است
مدیر اجرایی انجمن علمی اقتصاد فرهنگ و هنر ایــران گفت: آموزش نیروی متخصص، رفع خألهای 
قانونی و افزایش رقابت پذیری برای توسعه و رشد »اقتصاد هنر« در کشور ضروری است.امین مهدوی 
افزود: با توجه به ظرفیت های بی شمار کشورمان به ویژه استان اصفهان در زمینه خلق آثار هنری، توجه به 
اقتصاد هنر و کسب و کار مبتنی بر فعالیت های هنری، امری ضروری است.وی با اشاره به اینکه مفهوم 
اقتصاد هنر از اواسط قرن بیستم در دنیا شکل گرفت و تعاریف مختلفی برای آن وجود دارد، اظهار داشت: 
هر یک از رشته های هنری و صنایع خالق، بازار مختص به خود را دارند که با استفاده از اقتصاد هنر می توان 
به بررســی بازار و رونق آنها و مباحث مدیریتی و کارآفرینی پرداخت. عضو هیئت مدیره انجمن علمی 
اقتصاد فرهنگ و هنر ایران افزود: بازار برخی از رشته های هنری مانند هنرهای تجسمی از پیچیدگی های 
خاص خود برخوردار و نسبت به بخش های دیگر مانند صنایع دستی مرسوم، متفاوت است، وی با تاکید 
بر اینکه استفاده از دانش اقتصاد هنر برای بررسی این بازارها نیاز به تربیت نیروی متخصص و آموزش 
دهنده این مباحث دارد، خاطرنشان کرد: اقداماتی از یک دهه گذشته در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و برخی از دانشگاه های کشور برای راه اندازی رشــته اقتصاد هنر انجام شده است و اکنون این رشته در 
دانشگاه هایی مانند هنر اصفهان وجود دارد.مهدوی با بیان اینکه الزم است این رشته دانشگاهی و سایر 
رشته های مرتبط با آن به منظور آموزش نیروهای انسانی متخصص در دانشگاه های کشور گسترش یابد، 
افزود: گفتمان اقتصاد هنر در جامعه علمی و نخبگانی کشور ایجاد شده است.وی، یکی دیگر از نیازهای 
توسعه اقتصاد هنر در کشور را رفع خأل های قانونی به ویژه در زمینه صادرات دانست و تصریح کرد: هنوز 
مباحث قانونی مشخص و مدون و دیدگاه هنری برای صادرات برخی از آثار هنری وجود ندارد و از طرفی 
تحریم های ظالمانه نیز صادرات محصوالت هنری و صنایع دستی کشورمان را با مشکالتی مواجه کرده 
است.مهدوی با بیان اینکه برای بازاریابی و رونق بازار محصوالت هنری باید بحث رقابت پذیری نیز در نظر 
گرفته شود، گفت: نیازسنجی و در نظرگرفتن رقیبان در بازار آثار هنری از اهمیت زیادی برخوردار است به 
عنوان مثال برای صادرات محصوالت صنایع دستی به کشورهای همسایه باید بررسی کرد که آیا مردم 

آنجا تمایلی به خرید به این محصوالت دارند یا خیر.

اخبار

کافه اقتصاد

رییس دفتر نظارت بر عملکرد استان های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: با توجه به اینکه شرایط مطلع نظر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سایر 
مباحث مقررات ملی ساختمان، رعایت نشده، متاسفانه وقوع حوادث مشابه متروپل در استان اصفهان و یا استان هایی که به شیوه های مشابه عمل کرده اند، محتمل است.

به اعتقاد رییس دفتر نظارت بر عملکرد استان های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، حوادثی نظیر ساختمان متروپل نتیجه نادیده انگاشتن و نقض قوانین مربوطه 
توسط سودجویان و گاه حتی برخی از مراجع مسئول در امر ساخت و ساز و کنترل ساختمان است که سبب شده به جای چاره اندیشی برای تقویت نظام مندی امر ساخت و 
ساز کشور، به تحلیل و تضعیف و حتی تغییر قوانین موضوعه در جهت تامین اهداف سودجویان مبادرت کنند.غالمحسین عسکری درباره اینکه ریزش ساختمان متروپل 
نتیجه عدم اجرای قوانین است یا نحوه اجرای آن، گفت: هرگونه ضعف و قصور در امر اجرای قانون و نحوه عمل به آن، در اصل خود نوعی از عدم اجرای قانون است، چراکه 
به هر دلیل، قانون محقق نشده است.وی تصریح کرد: اگرچه قوانین موجود راهگشاست، اما متاسفانه عزم و اراده ای بر اجرای آن از جانب برخی از مراجع مسئول و مشمول 
ذکر نام در قوانین موضوعه، وجود ندارد.عسکری تاکید کرد: اگر به هر دلیل، تخلفات ساختمانی توسط صاحبکاران و یا سازندگان مسکن و ساختمان انجام شود و حسب 
اعالم گزارش تخلف توسط مهندسان ناظر و سایر اشخاص حقوقی مشمول ذکر نام در بندهای فوق، اقدامات به هنگام و منطبق بر نص موازین صدرالذکر، مبنی بر جلوگیری 

از ادامه کار تا زمان رفع تخلفات توسط مراجع صدور پروانه و شهرداری ها صورت گیرد، به طور قطع دامنه چنین تخلفاتی رفته رفته محدودتر خواهد شد.

احتمال وقوع حوادثی همچون متروپل در اصفهان

کارگاه منبت 
کاری مبل

منبت یکی از ظریف ترین 
صنایع دســتی است که 
تلفیقــی از هنر و حوصله 
هنرمندانی اســت که با 
مواد اولیه  ارزان و ساده، 
محصوالتی با ارزش خلق 

می کنند.

وز عکس ر

رییس مجمع نمایندگان استان:

هرچه سریع تر بودجه های 
عمرانی ابالغ شود

رییــس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان 
گفت: متاســفانه هنوز در کل کشور بودجه 
ســال ۱۴۰۱ غیر از هرینه هــای جاری ابالغ 
نشده اســت. انتظار ما این است که هرچه 
ســریع تر بودجه های عمرانی ابالغ شــود.

ســید ناصر موســوی الرگانی اظهار داشت: 
در جلســه ای که با معــاون اجرایی رییس 
جمهور داشتیم، موضوع آب را به این صورت 
مطرح کردیم که اگر مشکل آب استان حل 
شود، همه مشــکالت اســتان حل شده و 
درغیر این صورت هیچ مشــکلی از اســتان 
حل نشده اســت.وی بیان کرد: بیش از ۸۰ 
درصد بودجه اوراق است و پیمانکارانی که در 
استان مشغول به کار هستند باتوجه به اینکه 
تنزیلی که باید پرداخت کنند، زیاد اســت، 
زیر بار ادامه پــروژه و یا حضور در مناقصه ها 

نمی شوند.
رییــس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان 
ادامه داد: متاسفانه هنوز در کل کشور بودجه 
ســال ۱۴۰۱ غیر از هزینه هــای جاری ابالغ 
نشده اســت. بودجه های عمرانی نیز هنوز 
ابالغ نشــده و این مشــکل بزرگی اســت. 
دلیلش این اســت که ۶ ماه اول ســال در 
بیشــتر اســتان ها فصل کاری محســوب 
می شــود و اگر ۶ ماه اول که فرصت طالیی 
اســت را از دســت بدهنــد، نمی توانند در 
شــش ماه دوم کارهــای عمرانــی انجام 
دهند. انتظار ما این اســت که دولت هرچه 
ســریع تر بودجه های عمرانــی را ابالغ کند.

وی با اشــاره به مســائل مطرح شــده در 
مجمع تصریح کرد: از نمایندگان خواســته 
شــد برای ارتقای بودجه استان به معاونت 
ریاســت جمهوری و رییس سازمان برنامه 
و بودجه درخواست داشــته باشند. استان 
اصفهان باوجود اینکه بیشترین پرداختی و 
مالیات و سپرده گذاری در بانک های استان 
دارد، همواره بودجه های کمتری نســبت به 
دیگر استان ها داشــته است و ما پیگیر این 

موضوع هستیم.

عکس: آنا
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شهرک الهیه بروجن؛ منظریه دوم چهارمحال و بختیاری

بی مهری به مسکن مهر
مشکالت ســایت های مســکن مهر پس از گذشــت بیش از یک دهه 
هنوز پابرجاست، هنوز بسیاری از ساکنان این شهرک ها از دسترسی به 
امکانات زیرساختی اولیه زندگی شهری محروم هستند و شاید نتوان 
شهرک های منظریه در شهرکرد و الهیه در بروجن را بخشی از شهرهای 

مرکز شهرستان نامید.
به گزارش ایســنا، مردم شــهرک الهیــه بروجن از مشــکالت زیادی 
گالیه مندند، در این ســال ها عزم چندانی برای حل مشــکالت ساکنان 
این شهرک وجود نداشته است، آسفالت نبودن معابر، نبود فضای سبز 
مناسب برای بازی کودکان و ضعف شبکه جمع آوری فاضالب تنها بخشی 
از مشکالت مردم این منطقه است.بی مهری به سایت های مسکن مهر 
تنها مختص به شهرک الهیه در شهرستان بروجن نیست و طبق گزارشات 
منتشر شده در رسانه های مختلف ســاکنان سایت های مسکن مهر در 
اقصی نقاط کشــور درگیر اختالف بین بخشــی برای دریافت خدمات 
مناسب در حوزه مدیریت شهری شده اند.نزدیک به دو دهه از عمر ساخت 
و ساز در شهرک های مســکن مهر در چهارمحال و بختیاری می گذرد و 
مردم ساکن در مسکن های مهر از امکانات اولیه زندگی شهری محرومند، 
حال باید دید در دولت سیزدهم عزمی برای حل مشکالت مردم شهرک 
الهیه وجود دارد یا مجددا حل مشکالت آن ها به آینده موکول خواهد شد.

امیری، یکی از ساکنان شهرک الهیه با اشاره به اینکه مردم شهرک الهیه با 
مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کنند، اظهار کرد: پس از سال ها 
سکونت در این شــهرک، مردم هم چنان از دسترسی به زیرساخت های 

اولیه شهری محروم هستند.
وی بیان کرد: هنوز بســیاری از معابر این شهرک آسفالت نشده است و 

در فصول مختلف مردم با مشکالت متعددی برای تردد مواجه هستند.
امیری با بیان اینکه اکثر ساکنان شهرک الهیه بروجن از اقشار کم درآمد 
جامعه هستند، خاطرنشان کرد: این مسئله موجب شده تا از نظر مالی 
نتواند مشکالت موجود در ساختمان و محله را با هزینه شخصی رفع کنند.

این شهروند ساکن در شهرک الهیه گفت: کودکان این شهرک برای بازی 
دسترسی به فضای ســبز و پارک ندارند، وعده های بسیاری برای حل 

مشکالت مردم داده شد، اما شاهد تحقق وعده نبودیم.

اجرای مانور خدمت در شهرک الهیه
علی حیدری، سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
چهارمحــال و بختیاری با اشــاره بــه اینکه مانور خدمــت برای حل 
مشکالت شهرک منظریه در شــهرکرد آغاز شده است، اظهار کرد: حل 
مشکالت شهرک الهیه در شهر بروجن در دستور کار قرار دارد، در حال 

حاضر ماشین آالت دستگاه های اجرایی در شــهرک منظریه در حال 
آواربرداری هســتند، در روزهای آینده از تعداد این ماشــین آالت کم 
می شود و این ماشــین آالت برای جمع آوری نخاله های ساختمانی 
حداکثر تا ۱۰ روز آینده به شــهرک الهیه اعزام می شود.وی افزود: در 
گام اول درصدد هستیم نخاله های ســاختمانی در شهرک منظریه و 
الهیه در بروجن را جمع آوری کنیم، ســپس در مرحله بعد آســفالت 
معابر، زیرسازی، تکمیل زیرساخت های شهری و ایجاد فضای سبز 

در دستور کار قرار دارد.
حیدری با اشاره به اینکه ایجاد فضای سبز در شهرک منظریه و الهیه 
زمان بر اســت، گفت: باتوجه بــه اینکه بیش از ۱۰ هــزار اصله درخت 
برای فضای ســبز منظریه و ۴۰۰۰ اصله نهال نیز برای شــهرک الهیه 
مورد نیاز اســت، برنامه ریزی الزم صورت گرفته تا در روز درختکاری 
این دو شهرک پوشش داده شــود، البته زیرساخت های دیگری نیز 
برای فضای سبز مورد نیاز بود که این اقدامات عمرانی به مرور انجام 

می شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار چهارمحال و 
بختیاری تاکید کرد: امید است با هم افزایی بین دستگاه های اجرایی 

شاهد حل مشکالت مردم در شهرک های مسکن مهر استان باشیم.

حل مشکالت مردم الهیه در دستور کار قرار دارد
اسکندر امینی، معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی 
اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر 
۸۰۰۰ نفر در شهرک الهیه بروجن ساکن هستند.وی با اشاره به اینکه برای 
ایجاد زیرساخت در شهرک الهیه نیازمند اعتبار هستیم، توضیح داد: برای 
حل مشکالت زیرساختی مانند شبکه فاضالب در شهرک الهیه در حال 
انعقاد قرارداد با شرکت آب و فاضالب هستیم، در فاز یک ۱۱۰۰ متر از شبکه 
جمع آوری فاضالب هم چنان اجرا نشده است و پس از جذب پیمانکار 
اجرای شبکه آغاز خواهد شد.امینی در ادامه با بیان اینکه برای آسفالت 
معابر، ایجاد جوی و جدول و ... در شهرک الهیه در حال جذب پیمانکار 
هستیم، بیان کرد: به احتمال زیاد، بنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان 
پیمانکار به این موضوع ورود پیدا کند.معاون مسکن و بازآفرینی شهری 
اداره کل راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: ساخت مسکن در طرح ملی نهضت مسکن در شهرک 
الهیه پیش بینی شده است و در ســال اول ۸۸۰ واحد مسکونی در این 
شهرک احداث خواهد شد.وی بیان کرد: تاکنون ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر در طرح 
ملی نهضت مســکن در بروجن ثبت نام کرده اند که در نهایت ۲۵۴۰ نفر 

تایید نهایی شدند و در نهایت ۱۷۲۸ نفر واریز وجه داشته  اند.

 تغییر ساعت کاری ادارات چهارمحال و بختیاری
 منوط به موافقت استاندار است

مدیرعامل شرکت برق چهارمحال و بختیاری گفت: تغییر ساعت کاری ادارات استان جهت صرفه جویی 
در مصرف برق منوط به موافقت استاندار است.مجید فرهزاد با اشاره به اینکه تغییر ساعت کاری ادارات 
جهت صرفه جویی در مصرف برق مشمول تمامی استان های کشور می شود، اظهار کرد: درخواست برای 
تغییر ساعت کاری ادارات چهارمحال و بختیاری به استانداری ارسال شده است و در صورت موافقت 
در استان اجرایی می شود.مدیرعامل شرکت برق چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ساعت کاری ادارات 

جهت صرفه جویی در مصرف و کاهش قطعی برق از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۳:۳۰ دقیقه خواهد بود.
 

کودک پنج ساله در رودخانه مشایخ چهارمحال غرق شد
مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری گفت: یک کودک منطقه مشایخ شهرستان کیار 
غرق شد.ایرج کیانی تاکید کرد: این کودک پنج ساله در رودخانه مشایخ شهرستان کیار غرق شد 
و تالش نیروهای امدادی برای نجات وی بی نتیجه ماند.وی افزود: تیم کوهستان منطقه مشایخ 
جمعیت هالل احمر شهرستان کیار پس از حضور در محل و جست وجوی سه ساعته توانست پیکر 
بی جان این کودک را کشف و به مراجع قضایی تحویل دهد.مشایخ شهرستان کیار در ۱۲۵ کیلومتری 

مرکز چهارمحال و بختیاری واقع شده است.
 

 حجم ترددها در محورهای چهارمحال و بختیاری 
نزدیک به 70 درصد افزایش یافت

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای چهارمحال و بختیاری گفت: حجم ترددهای ورودی به و خروجی 
از استان در تعطیالت نیمه خرداد امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به طور میانگین افزایشی 
۷۰ درصد را نشان می دهد.روح ا... غالمی افزود: در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۵ خرداد امسال، مجموع ترددهای 
ورودی به استان به ۱۹۵ هزار و ۶۱۴ مورد رسید که در مقایسه با مدت مشابه در روزهای ۱۳ تا ۱۶ خرداد 
سال گذشته با رشد ۶۶.۷ درصدی مواجه شد.وی با بیان اینکه در همین مدت ۱۹۲ هزار و ۲۰۹ مورد تردد 
خروجی از استان نیز به ثبت رسیده است، تصریح کرد: این میزان حجم خروجی نیز در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال ۷۱ درصد افزایش را نشان می دهد.غالمی با بیان اینکه بیشترین پالک های عبوری در 
استان در این بازه زمانی نیز متعلق به استان های اصفهان با ۳۱.۸ درصد، خوزستان با ۷.۴ درصد و تهران 
با ۴.۴ درصد است، تصریح کرد: بیشترین تردد مربوط به پالک های چهارمحال و بختیاری نیز به ترتیب 
در استان های اصفهان، خوزستان و قم به ثبت رسیده که نشان می دهند مردم چهارمحال و بختیاری 

این سه استان را در اولویت های سفر خود در این مدت قرار داده اند.
 

ارائه بیش از 200 هزار خدمت به جامعه عشایری چهارمحال
دبیر قرارگاه محرومیت زدایی جهاد دامپزشکی کشور با اشاره به ارائه بیش از ۲۰۰ هزار خدمت در استان، 
گفت: ارائه خدمات به جامعه عشایری از چهارمحال و بختیاری آغاز شد و این مسئله در تمام کشور 
ادامه خواهد داشت.محمدمهدی خورشــیدوند در اختتامیه رزمایش ۱۰ هزار خدمت به نیت ۱۰ هزار 
شهید جامعه عشایری در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: ۴۱ گروه تخصصی دامپزشکی با بیش از 
۲۰۰ نفر در طول مدت چهار روز  در تمامی مناطق استان خدماتی شامل واکسیناسیون، درمان، ویزیت، 
سم پاشی و موارد آموزشی و ترویجی را به جامعه عشایری ارائه کردند که تقریبا در تمام نقاط محروم 
استان به صورت هماهنگ اجرا شد.دبیر قرارگاه محرومیت زدایی جهاد دامپزشکی کشور با اشاره به 
ارائه بیش از ۲۰۰ هزار خدمت در استان، افزود: انفجار خدمت در استان ارائه شد که پشتیبانی خوبی 
در بخش های مختلف صورت گرفت، به طوری که ارائه خدمات به جامعه عشــایری از چهارمحال و 

بختیاری آغاز شد و این مسئله در تمام کشور ادامه خواهد داشت.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
3/104 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 140160302031000216-1401/2/22 هیــات موضــوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک نایین تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای 
 جالل زمانی نائینی فرزند مرحوم ابراهیم  بشماره شناســنامه 4597 صادره از نایین 
در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 1194 متر مربع پالک ثبتی 
1930 اصلــی واقع در کشــتزار ورزجان بخــش 2 ثبت نایین خریــداری عادی و 
مع الواســطه از مالک رســمی خانم صغری مفیــدی نائینی محرز گردیده اســت 
 لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/17

م الف: 1319434 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین
مفاد آراء

3/105 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایي قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذیل محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعیین 
شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي میشود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000086 مورخ 1401/02/31  مهدی منصوری نژاد 
فرزند خدا نظر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/90 متر مربع مفروز از 
پالک 107- اصلي واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداري 

شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/17

م الف: 1321691 مصطفي شمسي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

3/106 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 صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي 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 14158 - 1400/11/27 هيات دوم آقای مهدی علی اکبری رنانی به 
شناسنامه شماره 1446 کدملي 1290696772 صادره اصفهان فرزند صادق  در ششدانگ 

يک  واحد کارگاه نجاری به مساحت 120/34 متر مربع قسمتی از پالک شماره  1412 فرعی 
از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 

249 دفتر 646 امالک 
رديف 2- راي شــماره 1369 - 1401/02/17 هيات او ل خانم صغرا دهقانی جوزدانی به 
شناسنامه شماره 3 کدملي 1284167941 صادره اصفهان فرزند ابراهيم  در ششدانگ يک  
باب ساختمان به مساحت 529/15 متر مربع قسمتی از پالک شماره  3757 فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت غالمحسين قوچی رنانی 

از مورد ثبت صفحه 145 دفتر 191 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/01

م الف: 1330180  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

3/107 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 صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي 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 2209 - 1401/03/07 هيات اول آقای مهدی نصيری هرچگانی به 
شناسنامه شماره 298 کدملي 1285034775 صادره اصفهان فرزند فتح اله  در ششدانگ 
يک  باب ساختمان به مساحت 102/07 متر مربع قسمتی از پالک شماره  753 فرعی از 16  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت غالمعلی ماهرانی 

برزاتی از سند شماره 1193 مورخ 1317/5/12 دفترخانه شماره 23 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/01

م الف: 1330837  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

3/108 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 431 مورخ 1401/2/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم مريم صابريان به شناسنامه شماره 548 
کدملی 1288932911 صادره اصفهان فرزند احمد در ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
159/80 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای حسن دهقانی پور 

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

مالکيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/01

م الف: 1330678  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

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

برابر رای شــماره 422 مورخ 1401/2/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای نگهدار بازدار تشــنيزی به 
شناسنامه شماره 31 کدملی 6339667392 صادره فرزند ســيف ا... در ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 107/77 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 131 فرعی از 4483  اصلی 
 واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به موجب بيــع نامه عادی و 
 مع الواســطه از طرف آقايان عباس سخنوری دســتجردی و مهدی تيموری دستجردی 

)مالکان رسمی( خريداری شده است. 
لذا به منظــور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشــته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/01

م الف: 1330745  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
 تحدید حدود اختصاصی

3/110 شــماره نامه : 140185602024002428-1401/03/10 نظر به اينکه به موجب 
رای شــماره 3071 مورخ 1400/10/01 هيات قانــون تعيين تکليف اراضی فاقد ســند 
ثبت جنوب اصفهان ششــدانگ يکباب خانه پالک 4786/707 مجــزی از 4786   واقع 
در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 78/80 متر مربع به نام خانم زهــره ظهيری دنبه 
فرزند فتح اله مفروز گرديده و تاکنون تحديد حدود  نگرديده اســت لذا به اســتناد ماده  13 
قانون تعيين تکليف اراضی فاقد ســند طبق تقاضای مالک تحديــد حدود ملک مرقوم  در 
 روز شــنبه مورخ 1401/04/11 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به 
موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه 
قانون ثبت بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف يکماه دادخواست خود را به مرجع 
ذيصالح قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير 
اينصورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. تاريخ انتشار: 1401/03/17 
م الف: 1328839 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصي
3/111 شــماره نامه : 140185602025002706-1401/03/07 چــون تحديد حدود 
ششدانگ يکباب ساختمان پالک شماره 4728 فرعی از 40/37  واقع در لمجير بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام اصغر اکبری فرزند حسن  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 پالک مرقوم در روز يک شنبه مورخ 1400/4/12 
راس ساعت 9 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 ساعت مقرر در محل حضور يابند.  اعتراضات مجاورين 
و صاحبان امالک مطابق ماده 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: 1401/03/17
 م الف: 1325800  ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

3/112 شماره نامه: 140185602024002257- 1401/03/05 نظر به اينکه سند مالکيت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 14 فرعی از 462 اصلی واقع در بخش پنج 

اصفهان ذيل ثبت 185402 در صفحه 567  دفتر امالک جلــد 998 به نام صديقه پيمانی 
تحت شماره چاپی 728948  ثبت و صادر و تسليم گرديده است که طبق سند انتقال 148515 
مورخ 1380/04/16 دفترخانه اسناد رسمی 71 اصفهان بالسويه به آقايان خسروشاه نوش 
فروشانی و سياوش شاه نوش فروشانی انتقال شده است )با قيد به اينکه منافع مادام الحيات 
فروشنده متعلق به وی بوده و پس از فوت تابع عين است( ، اعالم می دارد بموجب وکالت نامه 
شماره 95396 مورخ 1380/12/21 دفترخانه 10 اصفهان خانم صديقه پيمانی به وکالت از 
طرف آقای خسرو شاه نوش فروشانی با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 1401/005366 
مورخ 1401/02/25 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره 
208349 مورخ 1401/02/25 به گواهی دفترخانه 10 اصفهان رسيده است مدعی است که 
سند مالکيت آن به علت نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای سند مالکيت 
ملک فوق را نموده  است  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشــد 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: 1330731 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت جلوه سازان آروین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 46110 

و شناسه ملی 10260641012 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1401/03/04 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : علی شمس باغبادرانی کدملی 1292148152 بعنوان 
رئيس هيات مديره و مدير عامل و محمدرضا شــمس باغبهادرانی 
کدملی 1284584496 بعنوان نايب رئيــس هيات مديره و عليرضا 
شمس باغبهادرانی کدملی 1271388839 بعنوان عضو هيات مديره 
. برای مدت دو ســال انتخاب گرديدند . کليه اســناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت ارقبيل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها و عقود 
اســالمی با امضای رئيس هيات مديره همراه با مهر شرکت معتبر 
ميباشد. مديرعامل مجری مصوبات هيات مديره خواهد بود . اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاری اصفهان )1330011(

اعالم مفقودی 
ســند فاکتــور فــروش و المثنــی نامــه فــک رهن 
S5- AT خودروی سواری هاچ بک سیســتم جک تیپ 
 مدل 1398 به رنگ مشــکی- متالیک به شــماره پالک

موتــور  شــماره  و   69 ن    191  -13 ایــران 
شاســی  شــماره  و   HFC4GA31DL0000391
NAKSH7327KB178903 و شناســه ملــی خودرو 
NAKSH7327KB178903   بــه نــام آقــای ایــرج 
 مصیــب مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.



سه شنبه 17 خرداد  1401 / 07  ذی القعده 1443 / 07  ژوئن  2022 / شماره 3545
از ابتدای سال جاری تاکنون؛

غرق شدگی، جان ۹ نفر را در استان اصفهان گرفت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۹ حادثه 
غرق شدگی در استان رخ داده، گفت: در این حوادث ۹ نفر جان خود را از دست دادند و ۲۰ نفر نجات 
یافتند.منصور شیشه فروش  از دو حادثه غرق شدگی در رودخانه زاینده رود طی چند روز گذشته 
خبر داد و گفت: بر اثر دو حادثه غرق شدگی در رودخانه زاینده رود در محدوده باغ بهادران و زرین شهر 
در شهرستان لنجان، ســه نفر غرق شــدند و یک نفر نجات یافت.وی گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون با احتساب آمار چند  روز گذشته، ۲۹ حادثه در منابع آبی، رودخانه ها، استخرهای ذخیره 

آب کشاورزی و کانال های انتقال آب رخ داده است.  
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: در حوادث غرق شدگی امسال ۹ نفر جان خود 
را از دست دادند و ۲۰ نفر نجات یافتند.وی به شهروندان هشدار داد شنا در رودخانه ها، استخرها، 
کانال های انتقال آب کشــاورزی، دریاچه و ســدها به علت ناپایداری بستر، جریان های گردابی، 
دمای پایین آب، شیب زیاد و لغزندگی دیواره کانال ها و استخرهای کشاورزی خطرآفرین است.

شیشــه فروش همچنین بر اعالم هشدارهای ممنوعیت شــنا با نصب تابلو و ایجاد فنس اطراف 
استخرهای کشاورزی تاکید کرد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان:

گرمای هوا به سراغ اصفهان آمد
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناســی اســتان اصفهان گفت: هفته  گرمی به ویژه  در پایان 
هفته برای اصفهان در انتظار است.  آســیه آقایی در گفت وگویی اظهار کرد: نقشه های هواشناسی 
نشان دهنده جوی نســبتا پایدار تا چند روز آینده بر روی استان اســت، بر این اساس آسمان در 
بیشتر مناطق صاف تا کمی ابری، در بعد از ظهر گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه دمای هوا در بیشتر مناطق تغییر محسوسی نخواهد داشت، افزود: هفته  گرمی به 
ویژه  در پایان هفته برای اصفهان در انتظار است.کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان خاطرنشان کرد:  احتمال رگبار پراکنده در روزهای آینده در مناطق غربی استان اصفهان، 
وجود دارد، بارش هایی که به دنبال افزایش ابر در آسمان رخ خواهد داد، قابل توجه نیست و غبار 

صبحگاهی تا پایان هفته ادامه دارد.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور:

ایجاد مزاحمت در فضای مجازی جرم است
رییس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم ســایبری پلیس فتا انتظامی کشور گفت: ایجاد 
مزاحمت در فضای مجازی جرم است و قانون گذار برای مرتکبین، مجازات حبس در نظر گرفته 
است.ســرهنگ علی محمد رجبی به موضوع »مزاحمت« در فضای مجازی اشاره و اظهار داشت: 
با افزایش ارتباطات و تعامالت در شــبکه های اجتماعی برخی از اختالفات و بداخالقی ها شکل 
می گیرد که نوعی از آن بداخالقی ها به صورت توهین، فحاشــی، ایجاد مزاحمت، ارسال محتوای 
نامناســب، تهدید کردن و... بروز می کند.وی با بیــان این مطلب که این رفتــار از نظر قانون گذار 
جرم انگاری شده و برای مرتکبین مجازات در نظر گرفته شده است تصریح کرد: کسانی که گرفتار 
مزاحمت، آزار کالمی، ارسال محتوای نامناسب ،خشونت، مزاحمت های بی موقع و ... می شوند 
می توانند با مراجعه به مراجع قضایی از ایجاد کننده مزاحمت شکایت کنند.رییس مرکز تشخیص 
و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای انتظامی کشور خاطرنشان کرد: هرگونه ایجاد مزاحمت 
و سلب آســایش در فضای مجازی جرم بوده و برابر قانون با مجرم برخورد می شود به گونه ای که 
طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسالمی هرگاه کسی در فضای مجازی برای اشخاص ایجاد مزاحمت 

کند به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم می شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته  خبری از آبله میمون در اصفهان نیست؛

فعال نگران نباشید

مهسا نعمتی با افزایش موارد ابتال به بیماری آبله میمونی، 
نگرانی ها از شیوع این بیماری در اصفهان 
باال گرفته، هر چند تاکنون هیچ مورد مثبتی از ابتال به این بیماری در استان 
اصفهان و حتی کل کشور گزارش نشده است. در همین زمینه محمد مهدی 
گویا، مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعالم کرد: 
تا به این لحظه هیچ موردی از بیماری آبله میمون در کشور شناسایی نشده 
است.وی افزود: انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر شناسایی موردی 
مشکوک به بیماری آبله میمون نادرست است و اگر موردی از این بیماری 
شناسایی شود وزارت بهداشت اولین مرکز اســت که از آن مطلع خواهد 
شــد.به گفته مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، 
بیماری آبله میمون فقط در آزمایشــگاه قابل شناسایی است. آنگونه که 
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفته اســت تاکنون تمام 
نمونه های مشکوک آبله میمون رد شد و هیچ مورد مثبتی در اصفهان وجود 
ندارد. پژمان عقدک اظهار کرد: هیچ نمونه مثبت آبله میمون در کشــور و 
استان شناسایی نشده است و با توجه به شرایط کنونی، جای هیچ گونه 
نگرانی در زمینه شیوع این بیماری وجود ندارد.وی با اشاره به اینکه هنوز 
خبر جدیدی از توزیع کیت های تشخیص آبله میمونی در اصفهان اعالم 
نشده است، افزود: هنوز ویروس گسترش نیافته که نیاز به اقدامات بعدی 
در این زمینه وجود داشته باشــد. با وجود نفی شدن موارد مشکوک اما 
سوال این است که تا چه حد باید نگران آبله میمون باشیم؟ پزشکان می 

گویند هنوز برای اینکه بگوییم این بیماری فراگیر شــده است بسیار زود 
است؛ اما تجربه ناخوشایند شیوع کرونا نگرانی از این بیماری ها را همچنان 
باقی گذاشته است. سازمان جهانی بهداشــت )WHO( اعالم کرده که 
عوارض ابتال به آبله میمون در اغلب موارد به شدت واقعی نیست و میزان 
مرگ ومیر آن نیز کمتر است. در همین زمینه دکتر مریم دلشاد با بیان اینکه 
آبله میمونی شبیه آبله   ای است که سال ها پیش در جهان شیوع داشت و 
واکسن آن نخستین واکسنی بود که در دنیا ساخته شد، گفت: در مقایسه 
با ویروس کرونا از آبله میمونی اطالعات خیلی بیشتری داریم، راه انتقال 
آن به راحتی کرونا نیست و واکسن آن ۸۵ درصد اثربخش است.مریم 
دلشاد ، با اشاره به اینکه آبله میمونی در سال های گذشته نیز وجود داشته، 
اظهار کرد: سال ۲۰۳ در آمریکا موارد متعددی از ابتال به آبله میمونی دیده 
شد. اولین بار، راه انتقال اصلی آن از حیوان به انسان بوده، ولی االن تمام 
مواردی که دیده شده از انسان به انسان بوده است، البته همچنان می تواند 
از حیواناتی مثل میمون، جوندگان، گورکن و ... به انسان منتقل شود.وی 
با اشاره به اینکه آنچه در ۲۵۷ ابتال به آبله میمون تا این لحظه دیده شده، 
بیشترین راه انتقال از انسان به انسان بوده، گفت: بیشتر مواردی که از ابتال 
به آبله میمون دیده شده در مردان همجنســگرا بوده است. این پزشک 
افزود: عالئم آبله میمونی شبیه آبله قدیمی است، با این تفاوت که در آبله 
میمونی تورم غدد لنفاوی هم دیده می شــود.وی اضافه کرد: متولدین 
دهه های ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰ کــه روی بازوی خود جای واکســن می بینند، 

واکسن آبله نیست، بلکه واکسن سل است که روز بدو تولد به همه نوزادان 
تزریق می کنند، البته متولدین ســال های ۶۶ تا ۷۰ دوباره واکسن سل 
برای شان تزریق شــده، اما قطعا از ۶۲ به بعد دیگر واکسن آبله در ایران 
تزریق نشد.این پزشک با اشــاره به اینکه واکسن آبله قدیمی ۸۵ درصد 
تاثیر در پیشگیری از ابتال به آبله میمونی دارد، تصریح کرد: همه افرادی که 
قبل از دهه ۶۰ به دنیا آمده اند و واکسن آبله را تزریق کرده اند در مقابل آبله 
میمونی هم ایمن هستند. این پزشک در مورد راه های انتقال آبله میمونی 
که در حال حاضر از انسان به انسان است نیز گفت: راه انتقال ویروس از 
ارتباط با ضایعات تاولی فرد، تمام ترشــحات بدن، قطرات تنفسی و راه 
جنسی است. آبله میمونی معموال با تب آغاز می شود و عالئم آن شامل 
تب، لرز، درد عضالنی، بدن درد، سردرد، بثورات تاولی و تورم غدد لنفاوی 
است.وی با اشاره به اینکه انستیتو پاستور ایران کیت های تشخیصی آبله 
میمونی را در اختیار دانشگاه های منتخب گذاشته تا اگر موارد مشکوکی 
دیده شد بتوانند آبله میمونی را تشخیص دهند، افزود: فردی که در مواجهه 
با فرد مبتال به آبله میمونی قرار بگیرد و ارتباط نزدیک با این فرد داشــته 
باشد، اگر تا ۳ روز بعد از مواجهه با فرد بیمار، واکسن آبله را تزریق کند، یا 
این بیماری را نمی گیرد یا اگر بگیرد بسیار خفیف می گیرد و عالئم آن به 
وضوح کاهش پیدا می کند، اما اگر در سه روز اول نتواند واکسن دریافت 
کند و ۴ تا ۷ روز بعد واکسن دریافت کند، به وضوح عالئم خفیف تر می شود 

و کاهش پیدا می کند.

 هنوز برای اینکه بگوییم این بیماری فراگیر شده است 
بسیار زود است؛ اما تجربه ناخوشایند شیوع کرونا 
نگرانی از این بیماری ها را همچنان باقی گذاشته 
است. سازمان جهانی بهداشت )WHO( اعالم کرده 
که عوارض ابتال به آبله میمون در اغلب موارد به شدت 

واقعی نیست و میزان مرگ ومیر آن نیز کمتر است

با مسئولان جامعه

کارشناس ســتاد مبارزه با مواد مخدر  گفت: نرخ 
اعتیاد در جمعیــت عمومی کشــور ۵.۳۵ درصد 
است، که نرخ اعتیاد دانشجویی براساس آخرین 
شیوع شناســی اعتیــاد کــه صورت گرفــت، ۲.۶ 
 درصد اعالم شــد. طی بررســی ها و تحقیقاتی که

 صورت گرفته بیشــترین ماده مخــدر مصرفی در 
میان دانشــجویان عالوه بر گل، قــرص ریتالین 
است.ابراهیم عباســی،  با اشاره به اهمیت نظارت 

ستاد مبارزه با مواد مخدر بر داروخانه ها، اظهار کرد: 
نظارت بر این امر به معاونت بهداشت دانشگاه های 
علوم پزشــکی سراسر کشور ســپرده شده است 
اما با وجود این نظارت ها عرضــه داروهای مخدر 
در برخــی داروخانه هــا هنــوز صــورت می گیرد، 
چرخه قاچاق برای هــر گــروه از مخاطبان خود، 
یک ماده مخدر مجــزا، معرفی می کنــد در واقع 
این چرخه نیازســنجی می کند که به عنوان نمونه 
چه نوع مــاده مخدری بــرای زن خانــه دار، مرد 
کارمند، کارگر کارخانه و دانشــجو مناسب است و 
 جواب نیازهــای آن ها را می دهد و مشــکل حمل 

و مصرف ندارد.
این کارشــناس مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه 
چرخه قاچاق مواد مخدر برای محیط دانشگاهی، 
مواد مخدر لوکس و خاص معرفی می کند، ادامه 

داد: ماده مخدری که دانشــجو مصــرف می کند 
با ماده مخــدری که یــک کارتن خــواب مصرف 
می کنــد متفاوت اســت.  این مــواد لوکس جزو 
مواد اعتیادآور مجاز محسوب می شوند زیرا چرخه 
قاچاق نمی تواند به طور مســتقیم با قشر دانشجو 

ارتباط تنگاتنگ بگیرد. 
وی با اشــاره به مواد مخدر  اعتیاد آور اضافه کرد: 
مواد مجاز اعتیادآور شــامل قرص ها و داروهایی 
است که در شــکل مجاز در داروخانه ها و با نسخه 
عرضه می شود، شاخص ترین این داروها در کشور 
ما قرص »ریتالین« اســت، این قرص که اولین 
بار برای درمان اختــالل بیش فعالی که به اختالل 
کم توجهی و کــم تمرکزی معروف اســت تجویز 
شــد. دوز تجویزی این دارو بســتگی بــه میزان 

بیش فعالی دارد.

کارشناس ستاد مبارزه با مواد مخدر :

نرخ اعتیاد دانشجویی 2.۶ درصد اعالم شده است

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز خبر داد:

 دستگیری سرشبکه اصلی انتقال مواد افیونی
 به استان  تهران در نطنز

فرمانده انتظامی شهرســتان نطنز گفت: با تالش ماموران نیروی انتظامی و پلیس مبارزه با مواد 
مخدر شهرســتان نطنز ،دو نفر از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر کشور و سرشبکه اصلی انتقال مواد 
افیونی به استان تهران دستگیر شــدند.مهدی کریمی ، اظهار کرد: دو نفر از قاچاقچیان بزرگ مواد 
مخدر کشور و سرشبکه اصلی انتقال مواد افیونی به استان تهران با تالش ماموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر شهرستان نطنز در این شهرستان دستگیر شدند.وی افزود: این دو نفر قاچاقچی که تحت 
تعقیب نیز بودند با یکی از اتوبوس های مسافربری به مقصد تهران در حال تردد بودند که به محض 
ورود به حوزه انتظامی شهرستان نطنز عملیات دستگیری آنها آغاز شد.فرمانده انتظامی شهرستان 
نطنز گفت: بعد از دســتگیری این دو نفر قاچاقچی مقدار قابل توجهی مواد مخدر از نوع تریاک به 
طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود که توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان نطنز شناسایی 
و ضبط شد.کریمی تصریح کرد: بعد از ثبت و ضبط این مقدار از مواد مخدر و همچنین دستگیری 

این دو قاچاقچی متهمان به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

  کشف مواد مخدر در بسته های خوراکی به مقصد انگلستان 
 سخنگوی گمرک گفت: کارکنان گمرک در روزهای اخیر از بســته های پشمک، شیرینی و رب انار 
به مقصد انگلستان ۹۱۰ قرص و آمپول تستوسترون و ۲۳۱ گرم شربت تریاک کشف کردند.»سید 
روح ا... لطیفی« در خصوص کشفیات گمرک در حوزه مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کاال اظهار داشت: 
مبارزه موثر با قاچاق مواد مخدر، حفظ و صیانت از ســالمت  جامعه، جلوگیــری از اخالل فرآیند 
ترخیص کاال، رعایت احترام مســافران و عدم اتالف وقت تجار و مســافران در فرآیندهای کنترلی 
همواره در دستور کار گمرک جمهوری اسالمی ایران در کنار سایر وظایف محوله اش قرار دارد و بهبود 
آن  مستلزم به روزرسانی ساختار سازمانی گمرکات کشــور، استانداردسازی زیر ساخت ها، تهیه و 
استقرار تجهیزات کنترلی از جمله دستگاه های ایکس ری و سگ های موادیاب در مرزهای تجاری 
و مسافری  خواهد بود.وی در خصوص کشفیات مواد مخدر در مرزهای شرقی تصریح کرد: کشف 
مواد مخدر از برخی از اتباع افغانستانی در گمرک دوغارون در استان خراسان رضوی و سایر مرزهای 
شــرقی  به صورت روزانه، به امری روزمره و عادی تبدیل شده و جاسازی ها نیز توسط قاچاقچی ها 
به قدری شایع و متنوع شده که فقط محدود به شاخص های خطر یا شیوه های مرسوم  نمی شوند. 
دو هزار و ۴۴ گرم هروئین، ۲۴ گرم حشــیش در جاسازی دور کمر مســافر، ۵۶ گرم هروئین در 
جاسازی لباس زیر، ۵۸۸ گرم هرویین در داخل دسته چمدان، یک هزار و ۵۷۸ گرم  هروئین در 
جاسازی اطراف ران و پایین تر از زانوی مسافر، دو هزار و ۲۸ گرم هروئین، هزار و ۶ گرم  تریاک در 
جاسازی اطراف پاهای مسافر افغانستانی، یک کیلو و ۵۶ گرم شیشه و ۵۳۲ گرم هروئین فشرده، 

فقط کشفیات  روزهای اخیر در واحد مسافری گمرک دوغارون بوده است.

کشف یک توله خرس سیاه از قاچاقچیان حیوان
با هوشیاری پلیس راهور اســتان در جاده محور نایین اصفهان، یک توله خرس سیاه از متخلفان 
زنده گیری وحوش کشف و ضبط شد.بر اساس همین گزارش نیروهای انتظامی مستقر در پاسگاه 
پلیس راه شهرستان نایین به اصفهان ضمن کشف مواد مخدر از یک خودروی مشکوک، با شنیدن 
صدای نامتعارف از داخل خودرو موفق به کشف این توله خرس شده و آن را به محیط بانان حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان تحویل می دهند. با توجه به اینکه خرس سیاه در نقاط مرکزی کشور 
زیست نمی کند، نتایج تحقیق و بررسی در خصوص زیســتگاه توله خرس مکشوفه پس از محرز 

شدن، از طریق این پایگاه به آگاهی عموم خواهد رسید.  

خبر روزاخبار

رییس کل دادگستری استان:

رفع تصرفات از حریم و 
بستر زاینده رود باید با 

سرعت انجام شود
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: 
رفع تصرفات از حریم و بستر زاینده رود باید 
با سرعت و به طور کامل و دقیق انجام شود 
و هیچ بهانه ای در تاخیر و یا نقص در اجرای 

این طرح پذیرفتنی نیست.
اسدا... جعفری در دومین نشست شورای 
حفظ حقــوق بیت المال در اراضــی ملی و 
منابع طبیعی با تاکید بر لزوم اجرای سریع، 
درست و کامل آزادسازی های حریم و بستر 
زاینده رود اظهار داشــت: رفــع تصرفات از 
حریم و بســتر زاینده رود باید با سرعت و به 
طور کامل و دقیق انجام شود و هیچ بهانه ای 
در تاخیــر و یا نقــص در اجــرای این طرح 

پذیرفتنی نیست.
وی افزود: آزادسازی منابع طبیعی از تصرف 
برخی افراد خاص و قرار دادن این منابع در 
اختیار همــه مردم عالوه بر اجــرای قانون، 
ضرورتی است اجتماعی و مسئوالن باید این 
تکلیف را با جدیت و احســاس مسئولیت 

بیشتری به انجام برسانند.
جعفری بــا بیان اینکــه در اجــرای قانون 
همه یکسان هســتند، بیان کرد: در برخورد 
با متخلفــان و متجاوزان بــه منابع ملی، با 
داشــتن برنامــه زمانی مشــخص و بدون 
تبعیض عمل شــود تا اقدامات انجام گرفته 
در این حوزه تحت تاثیر سالیق و روابط افراد 

خاص، قرار نگیرد.
 رییــس کل دادگســتری اســتان اصفهان

  از رؤســا و دادســتان های حوزه هــای 
 قضایــی حاشــیه زاینــده رود خواســت

 در کوتاه تریــن زمان با حضــور میدانی در 
اراضی آزادسازی شــده به بررسی و راستی 
آزمایی نحوه و میزان آزادسازی ها پرداخته 
و در صورت مشاهده موارد خالف، واقعیت 
میدان را به دبیرخانه شــورای حفظ حقوق 
بیت المــال در اراضی ملــی و منابع طبیعی 

گزارش کنند.

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان در مورد چرایی خاموشی دستگاه های پایش ها  به خصوص در روزهای آلوده اصفهان 
گفت: با قطعی ایستگاه ها نفعی عاید محیط زیست و شهرداری نمی شــود! با وجود قطعی برخی ایستگاه ها، چند ایستگاهی که فعال است داده های روزهای 
سالم و ناسالم را نشان می دهد و در این مدت روزهای قرمز و نارنجی )ناسالم برای عموم و گروه های حساس( و روزهای قابل قبول هم تجربه کردیم در حالی که 
این قطعی برقرار بوده است.لقایی اظهار کرد: اگر قطعی ایستگاه ها عمدی بود همه ایستگاه ها قطع می شد ضمن اینکه محیط زیست و شهرداری تالش می کنند 
مردم از وضعیت کیفی هوا لحظه ای آگاهی داشته باشند که روزهای آلوده زودتر اطالع یابند و از فعالیت در فضای باز و سطح شهر بپرهیزند.وی با بیان اینکه قطعی 
ایستگاه ها به دلیل مشکل نرم افزاری است، افزود: دستگاه های این چهار ایستگاه پایش هوا در خیابان های کاوه، انقالب، میرزا طاهر و رهنان که قطع شده از 
یک برند فرانسوی خریداری شده و نرم افزاری نیز داشته که شرکت فرانسوی تامین کرده است.لقایی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دستگاه های پایش ژاپنی 
فعال مشکل ندارد البته تردید داریم که مشکل تحریمی باشد؛ اما خارجی ها گاهی بهتر همکاری می کنند و برخی مواقع همکاری ضعیفی دارند؛ با وجود این ما 
به دنبال شرکت های داخلی هستیم که شرکت های دانش بنیان نرم افزارهای واسط را تهیه کنند که ما وابستگی نداشته باشیم و خوشبختانه برخی را توانستیم 
جایگزین کنیم.وی با بیان اینکه رفع مشکل ایستگاه ها جزو خدمات پشتیبانی است، تصریح کرد: این شرکت های پشتیبانی قراردادهای نگهداری سالیانه با 
شهرداری دارند که مبلغ ساالنه آن حدود ۶۰۰ میلیون تومان برای ارائه خدمات است که شرکت هر نوع ایراد نرم افزاری و سخت افزاری را برطرف و حمایت کند و 

اگر تجهیزات خاص نیاز داشته باشد، موردی خریداری می شود.

 مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان:

 خاموشی دستگاه های پایش هوا،عمدی نیست

حسن حجتی- شهردار تیران م الف:1330762

آگهی مزایده
احترامًا شهرداری تیران در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره ۱۴۰۱/۱۰۰/۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ شورای اسالمی محترم شهر تیران، حمام عمومی شهرداری به انضمام یک باب واحد تجاری واقع در ساختمان 

مذکور را از طریق برگزاری مزایده عمومی و با برآورد قیمت پایه ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال اجاره ماهانه جهت حمام عمومی و مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال جهت اجاره واحد تجاری برابر نظریه کارشناسی به واجدین شرایط 

واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و جهت شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی به امور مالی شهرداری تیران مراجعه نمایند.

تاریخ تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: از زمان چاپ آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۹
                              محل دریافت اسناد: اصفهان- تیران- پارک اداری- شهرداری تیران                           آدرس سایت: http://www.tiran-sh.ir                        تلفن: ۰۳۱-۴۲۲۲۲۰۵۴    

نوبت اول



مهرداد خانبان با چند روز وقفه، تصمیم گرفت به تیم ملی ایران ملحق شود و با این حســاب او نمی تواند در پرسپولیس فعالیتی داشته باشد.مهرداد خانبان از 
روز شنبه به عنوان آنالیزور در تمرینات تیم ملی ایران حضور دارد و به دراگان اســکوچیچ، سرمربی تیم ملی در راه آماده سازی ایران کمک می کند. این اتفاق در 

حالی رخ داده که تا هفته های گذشته شرایط حضور کریم باقری و مهرداد خانبان به علت داشتن قرارداد با پرسپولیس، در تیم ملی غیر ممکن اعالم شده بود.
در نتیجه به نظر می رسد خانبان با اتمام لیگ برتر، تصمیم به جدایی از کادر فنی پرسپولیس گرفته و حضور در تیم ملی ایران و جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را ترجیح 
داده است و شاید در لیگ بیست و دوم عضوی از کادر فنی پرسپولیس نباشد چرا که طبق قانون، هیچ کدام از مربیان ملی  نمی توانند به صورت همزمان در تیم های 
باشگاهی هم کار کنند.به خاطر همین قانون کریم باقری که در طول یک سال گذشته عضوی از کادر فنی تیم ملی ایران بود، نتوانست در تیم ملی حضور داشته 

باشد چرا که باقری پرسپولیس را اولویت نخست خود برای فعالیت به عنوان مربی می داند.

دستیار »یحیی«، به خاطر تیم ملی قید پرسپولیس را زد؟

سه شنبه 17 خرداد  1401 / 07  ذی القعده 1443 / 07  ژوئن  2022 / شماره 3545

»وینیسیوس« از الگوی بزرگ  خود سخن گفت
ستاره تیم ملی فوتبال برزیل به ستایش از نیمار پرداخت و او را الگوی بزرگ  خود معرفی کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل  ESPN، وینیسیوس جونیور در ۲۱ سالگی موفق به گلزنی در فینال لیگ 
قهرمانان اروپا و قهرمانی در این رقابت بزرگ شــد.او اکنون به تیم ملی فوتبال برزیل هم دعوت 
شده اســت و در جام جهانی قطر حضور خواهد یافت.این بازیکن برزیلی درباره گلزنی در فینال 
لیگ قهرمانان اروپا گفت: گلزنی در این بازی  بزرگ همچون بار سنگینی روی دوش من شده اما 
من مدت ها بود که رویای چنین گلی را داشتم و بسیار خوشــحالم که این رویا برآورده شد.وی 
درباره الگوی خود گفت: نیمار، الگوی بزرگ من در کودکی بوده است و بسیار خوشحالم که اکنون 
در کنار او بازی می کنم.وینیســیوس درباره بنزما هم گفت: او امیدوار است که کشورش در فینال 

حریف برزیل شود؛ اما من دوست ندارم برابر بنزما بازی کنم.
 

سانتوس: 

تکرار می کنم، »رونالدو« بهترین بازیکن جهان است!
تیم های ملی پرتغال و سوئیس در ورزشگاه ژوزه آلواالده شهر لیسبون برابر هم به میدان رفتند که 
با درخشش رونالدو این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر به سود پرتغال به پایان رسید. در این دیدار رونالدو 
۲ بار موفق به گلزنی شد و بر این اساس تعداد گل های کاپیتان تیم ملی پرتغال به عدد ۱۱۷ رسید.

فرناندو سانتوس پس از این بازی با تمجید از درخشش بازیکن تیمش در این دیدار گفت: نمی دانم 
درباره او چه باید بگویم. همه این دیدار را دیدند و مشاهده کردند که رونالدو از چه توانایی برخوردار 
است.سرمربی پرتغال با بیان اینکه نمی دانم چه چیز دیگری می توانم بگویم، افزود: تکرار می کنم که 
او بهترین بازیکن جهان است و در این دیدار بار دیگر توانایی خود را به رخ کشید.سانتوس به عملکرد 
کلی پرتغال اشاره کرد و  افزود: من کسی هستم که وقتی برنده می شوم و وقتی تیم به گونه ای بازی 
می کند که از آنها انتظار دارم خوشحالی خود را بروز می دهم. سوئیس مشکالتی ایجاد کرد ؛اما ما بر 

بازی مسلط بودیم و توانستیم به چیزی که می خواهیم برسیم.
 

»مسی«، پوشکاش را پشت سر گذاشت
کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین با پنج گلی که در دیدار برابر استونی به ثمر رساند توانست به چهارمین 
گلزن برتر فوتبال جهان در رده ملی تبدیل شود.مسی توانســت یک رکورد جدید را با پیراهن تیم ملی 

فوتبال آرژانتین به ثبت برساند. 
این فوق ستاره بزرگ در دیدار دوستانه برابر استونی پنج گل به ثمر رساند. مسی شمار گل های ملی خود را 
به عدد ۸۶ رساند تا با پشت سر گذاشتن پوشکاش به چهارمین گلزن برتر تاریخ فوتبال جهان در رده ملی 
تبدیل شود.کریستیانو رونالدو با زدن ۱۱۷ گل بهترین گلزن تاریخ فوتبال جهان در رده ملی است. بعد از او 

علی دایی با زدن ۱۰۹ گل قرار دارد و مختار داهاری هم با ۸۹ گل در رده سوم است.
 

اسکالونی: 

مسی، میراث تاریخی برای فوتبال جهان است
سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین بعد از پیروزی برابر استونی به ستایش از لیونل مسی پرداخت.

مسی در دیدار برابر استونی درخشید و توانست با پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین ۵ گل به ثمر 
برساند.اسکالونی بعد از درخشش مسی گفت: مسی تنها یک میراث برای آرژانتین نیست بلکه 
او یک میراث بزرگ برای تاریخ فوتبال جهان است. مســی یک لذت بزرگ است. امیدواریم که 
همچنان شاهد حضور او در میدان باشــیم. بســیار دلتنگ حضور مجدد او در تیم ملی بودیم.او 
ادامه داد: واقعا نمی دانم چه بگویم، زبان در توصیف مسی قاصر است. او یک استثناست و تنها 

می توانم از او به خاطر این درخشش تشکر کنم.

غرش »حسن یزدانی« و رفقا در قزاقستان؛

و باز هم چشم و چراغ ورزش ایران

امیررضا احمدی  بدون تعارف باید اذعان کرد که کشتی، چشم 
و چراغ ورزش ایران است؛ ورزش اول این 
سرزمین که همیشه در مســابقات مختلف و رقابت های بین المللی، از 
جمله المپیک، مســابقات جهانی و بازی های آســیایی برای ورزش 
آبروداری کرده و خورجینی از افتخارات را به ورزش ایران هدیه داده است.

سال گذشته پس از درخشش ملی پوشان آزاد و فرنگی ایران در رقابت 
های جهانی پاریس، شور و نشاط کشتی دوباره به جامعه تزریق شد و نام 
مدال آوران ایران بر سر زبان ها افتاد تا بار دیگر ثابت شود دایره طالیی، 

محبوب ایرانی هاست و کشتی، ورزش اول آن ها.
پس از رقابت های جهانی، ملی پوشــان ایران به استراحت پرداختند تا 
خود را برای سال پرفشار ۲۰۲۲ و بازی های آسیایی و مسابقات جهانی 
آماده کنند. موضوعی که به یک چالش جدی برای مســئوالن کشتی و 
ورزش تبدیل شــده بود که با توجه به فاصله کم این دو رقابت مهم، کار 
برای کادر فنی سخت می شد اما لغو بازی های آسیایی هانگژو، باعث 
شد تا سردرد کشتی کمتر شود و کادرهای فنی، این روزها با آرامش خاطر 
بیشتری کار را پیش ببرند.رقابت های بین المللی کشتی قزاقستان جام 
بوالت تورلیخانوف، یکی از همین رقابت ها بود که در برنامه کادر فنی، در 
مسیر آماده ســازی مســابقات جهانی جایگاه ویژه ای داشت و نفرات 
شاخصی به این مسابقات اعزام شدند.اگر چه به عقیده خیلی ها، سطح 
فنی رقابت های قزاقســتان نسبتا متوسط بود و شــاید میدان چندان 
سختی برای ملی پوشان محسوب نمی شد، اما دوری چند ماهه نفرات 
شاخص همچون میثم دلخانی، محمدرضا گرایی، حسن یزدانی، کامران 
قاسمپور و... از میادین، باعث شــد تا کادرهای فنی تصمیم بگیرند این 
نفرات را به یک تورنمنت سبک ببرند تا پس از مدت ها تمرین، بدن آن 
ها در فضای کشتی باشد و هم با سرشاخ شدن با رقبا، دوباره شرایط برای 
حضور پرقدرت شان روی تشک فراهم شود.از طرفی طبق چرخه انتخابی 
تیم های ملی، نفرات مختلفی در رقابت های قهرمانی کشــور، قهرمانی 
آســیا و جام تختی، محک خورده یا می خورند اما قهرمانان المپیک و 
جهانی نروژ، به دلیل اینکه در چرخه انتخابی در مراحل آخر وارد می شوند، 
نیاز به مســابقه دارند تا دوباره روی ریل کشتی قرار بگیرند و با حضور در 

چنین رقابت هایی، نقاط ضعف و قوت شان مشخص و رفع شود.

اهمیت باالی مسابقات برای »محمد بنا« و فرنگی کاران
یکی از نکات مهمی که در رقابت های بین المللی قزاقستان وجود داشت، 
نگاه کادر فنی کشتی فرنگی به این مسابقات و تالش برای باز کردن گره 
بعضی اوزان بود. اگر چه محمد بنا، اعتقادی به انتخابی رو در رو ندارد و 
همین موضوع جای نقدهای بسیاری است، اما سیستم بنا بر این شیوه 
است که نفرات مدنظر را در تورنمنت های مختلف محک بزند تا عیار آن 
ها برای پوشیدن دوبنده تیم ملی مشخص شود.یکی از این اوزان، وزن 
۶۰کیلوگرم است که پویا ناصر پور و علیرضا نجاتی، دو ستاره ایران باید با 
یکدیگر مصاف کنند که اولین قدم از دوئل آن ها، در فینال همین رقابت ها 

بود که با برتری نجاتی همراه شد.

از این مهم تر اما، گره کور ســنگین وزن است که می تواند هر سرمربی را 
دچار سردرد کند. سال گذشته امین میرزازاده، نماینده ایران در المپیک بود 
که در اوج جوانی، عملکردی مناسب داشت و پنجم شد. او قرار بود دوبنده 
تیم ملی کشتی فرنگی، در مسابقات جهانی را هم بر تن کند اما در آستانه 
اعزام به مسابقات، به کرونا مبتال شــد تا علی اکبر یوسفی جایگزین او 
شود. یوسفی از فرصت پیش آمده به خوبی بهره برد و با قهرمانی در جهان، 
برای اولین بار ایران را در سنگین وزن صاحب مدال جهانی کرد تا تاریخ 
ساز شــود.پس از آن هم میرزازاده درمسابقات امیدهای جهان قهرمان 
شد تا کادرفنی برای انتخاب فرد برتر به دردسر بیفتد. به همین دلیل هم 
به نظر می رسد محمد بنا، نگاه ویژه ای به تورنمنت های خارجی داشته 
باشــد تا بتواند با محک زدن این دو نفر، فرد برتر را انتخاب کند. در نیمه 
نهایی این مسابقات هم دو سنگین وزن ایران با یکدیگر روبه رو شدند که 
در یک کشتی نزدیک، میرزازاده با نتیجه ۲ بر ۲ یوسفی را شکست داد تا 
گره کور این وزن، پابرجا بماند و کادر فنی به دنبال محک آن ها در رقابت 
های پیش رو باشد.یکی دیگر از مهم ترین نکات رقابت های قزاقستان، 
بازگشت سه قهرمان ایران در کشتی آزاد بود که پس از هفت ماه دوری، 

دوباره به روی تشک برگشتند.
حسن یزدانی، کامران قاسمپور و امیرحسین زارع، مثلث طالیی کشتی 

آزاد ایران در مسابقات جهانی نروژ بودند که سال گذشته، سالن مسابقات 
اسلو را زیر گام های خود به لرزه در آوردند. به جز کامران قاسمپور که در 
لیگ یکی-دو کشتی گرفت، بقیه نفرات در قریب به ده ماه اخیر محک 
جدی نخورده بودند تا کادرفنی تصمیم بگیرد در یک مســابقه نســبتا 
متوسط و سبک، از آن ها بهره ببرد. مسابقاتی که البته جنبه بازگشت به 
روی تشک و قرارگرفتن در مسیر موفقیت را داشت و برای این سه نفر 

چالش سختی نبود.
حسن یزدانی و کامران قاسمپور در اوزان ۸۶ . ۹۲ کیلوگرم، با صالبت ظاهر 
شدند و به کسی باج ندادند تا از همین جا برای رقبای داخلی و خارجی 
خط و نشان بکشند. در سنگین وزن هم امیرحسین زارع اگر چه به مدال 
طال رســید ولی به دلیل مصدومیت و البته عدم آمادگی کافی، صالبت 

همیشگی را نداشت؛ اما با تجربه خود موفق شد قهرمان این وزن شود.
حاال و با پایان این مسابقات، مطمئنا کادرهای فنی کشتی آزاد و فرنگی با 
دید بازتر و بهتری می توانند برای آینده ملی پوشان برنامه بریزند. ویترین 
بیرونی این مسابقات اگرچه درخشش همیشگی کشتی گیران را به دنبال 
داشت؛ اما نشان داد در بعضی اوزان، همچون سنگین وزن در کشتی آزاد، 
نفرات ما با شرایط آرمانی فاصله زیادی دارند و بهتر است این اشکاالت 
در تمرینات رفع شود تا در مسابقات جهانی با آمادگی کامل حاضر شوند.

خبر روز

توقف رقیب ایران در جام جهانی برابر  اروگوئه
تیم ملی فوتبال آمریکا در خانه برابر اروگوئه به تساوی بدون گل رسید.در ادامه دیدارهای دوستانه 
تیم های ملی فوتبال، تیم ملی فوتبال آمریکا، یکی از رقیبان ایران در جام جهانی بامداد دوشــنبه 
به مصاف اروگوئه رفت که این دیدار برنده ای نداشت و با تســاوی بدون گل به پایان رسید.آمریکا 
 در اولین دیدار دوســتانه خود توانســته بود مراکش را با ســه گل شکســت دهد و در دیدارهای
  بعدی خود با گرانادا و الســالوادور دیدار خواهد کرد.دیــدار کانادا و پاناما نیز لغو شــد. در همین
  راســتا کلمبیا با یک گل عربســتان را شکســت داد و آرژانتین با پنج گل لیونل مســی، استونی

 را از پیش رو برداشت.
 

 چند بلیت بازی های جام جهانی
 به تماشاگران ایرانی می رسد؟

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت های اقتصادی 
ورزش، اظهار کرد: برگزاری جام جهانی در منطقه فرصتی است که شاید تا سال ها تکرار نشود و تجار 
و بازرگانان ایرانی باید از این ظرفیت استفاده کنند.سینا کلهر در نشست تجار و بازرگانان ایرانی که در 
نخستین روز سفر بزرگ ترین هیئت تجاری ایران به قطر در دوحه برگزار شد، گفت: متوسط ظرفیت 
ورزشــگاه های محل برگزاری مسابقات، ۴۰ هزار نفر اســت که از این تعداد ۸ درصد برای ایرانیان 
داخل کشور اختصاص یافته است که تعداد آن ۵۷۰۰ قطعه بلیت برای سه بازی ایران خواهد بود. 
۵۹ هزار نفر متقاضی تهیه بلیت بودند که قرعه کشی انجام شده و هفته گذشته نیز بلیت ها فروخته 
شده است. مرحله دوم فروش بلیت ها نیز ویژه افرادی است که مسترکارت دارند و با توجه به اینکه 
امکان خرید این بلیت ها در داخل کشــور وجود ندارد، امید ما به ایرانیان مقیم کشور قطر است که 
این سهمیه را نیز خریداری کنند و سکوهای ایران در مسابقات کامال پر شود. ۱۰۵۰ قطعه بلیت نیز به 

خانواده فوتبال اختصاص یافته است.
 

لغو دیدار کانادا - پاناما به دلیل اعتراض بازیکنان کانادا
بازیکنان تیم ملی فوتبال کانادا بازی دوســتانه تیم شــان برابر پاناما را لغو کردند.بعد از لغو دیدار 
دوستانه کانادا برابر ایران، این تیم قرار بود به جای ایران با پاناما دیدار کند که این دیدار نیز لغو شد. 
دلیل لغو این دیدار اختالف نظر و درگیری بازیکنان بازیکنان و سران فوتبال این کشور بر سر مسائل 
مالی بود.بازیکنان کانادایی بعد از ظهر یکشــنبه بیانیه ای صادر کردنــد و گفتند که تصمیم گرفتند 
بازی را انجام ندهند. لغو این دیدار چند ساعت قبل از بازی دو تیم اعالم شد. هزاران هوادار کانادا در 
ورزشگاه ونکوور منتظر شروع این دیدار بودند که با این خبر مواجه شدند.در بیانیه بازیکنان کانادا 
آمده است: زمان آن فرا رسیده است که برای آینده فوتبال در کانادا موضع گیری کنیم.بازیکنان گفتند 
که خواهان شفافیت بیشتر در فوتبال کانادا، تغییرات در رأس امور و پاداش جام جهانی هستند که 

قرار بود ۴۰ درصد آن به بازیکنان برسد.
 

مذاکره پرسپولیس با دستیار »مجیدی« و ستاره استقالل
ایران ورزشی نوشت: گویا بعد از جدایی مجیدی باشگاه پرسپولیس هم به جذب پین ابراز عالقه کرده 
تا با یک تیر دو نشان بزند.بازیکنان استقالل معتقدند پین به بهترین شکل ممکن، نقش تئوریسین 
را در تمرین استقالل ایفا کرد و یکی از دالیل اصلی موفقیت خط دفاعی این تیم بود. پین که سابقه کار 
برای پارما، والنسیا، گاالتاسرای، النصر و تیم ملی ایتالیا را در کارنامه داشت، حاال مورد توجه چند تیم 
ایرانی قرار گرفته و به همین دلیل خیلی ها جدایی او از ترکیب کادرفنی استقالل را قطعی می دانند. 
گویا در این میان، باشگاه پرسپولیس هم به جذب پین ابراز عالقه کرده تا با یک تیر دو نشان بزند. 

ابتدا خط دفاع خود را ترمیم کند و سپس یک مهره قابل اتکا از رقیب را به خدمت بگیرد. 

مستطیل سبز

 پیشکسوت فوتبال: 

نباید زمان را از دست داد
یک پیشکســوت فوتبال می گوید سرمربی 
تیم ملی باید اقتدار خودش را نشــان دهد 
و خواسته هایش را مشــخص کند.منصور 
ابراهیــم زاده درباره وضعیــت این روزهای 
تیم ملی فوتبال ایران اظهار کرد: ابتدا باید به 
همه مردم آبادان و خوزستان تسلیت بگویم. 
امیدوارم روزی برسد که همه در آرامش کنار 
هم زندگــی کنیم. فوتبال وقتی به شــرایط 
سیاســی گره می خورد، همه چیز ســخت 
می شــود. من از بازی با کانادا خوشــحال 
شــدم چون نزدیک ترین تیم از نظر فنی با 
آمریکا همین تیم اســت؛ اما تعجب کردم 
چرا بازی در کانادا برگزار می شود. این بازی 
باتوجه به مسائل سیاســی تحت تاثیر قرار 
می گرفت و می توانســتیم در کشور دیگری 
این بازی را برگزار کنیــم.وی در رابطه با تیم 
ملی آمریکا گفت: بیشــتر بازیکنان این تیم 
در اروپــا بــازی می کنند و میانگین ســنی 
پایینی دارند. شرایط شــان نســبت به جام 
جهانی ۹۸ بسیار تغییر کرده است. آن ها در 
آن سال ها بیشتر در آمریکا بازی می کردند؛ 
اما امروز در اروپا کار می کنند و جزو بازیکنان 
شــاخص تیم های بزرگ اروپایی هستند. 
البته تیم ملی ما هم چنیــن تغییراتی را در 
خود دیده است. ملی پوشان خوبی در فوتبال 
اروپا داریم و در هر دو تیــم این تغییرات به 
وجود آمد. امیدوارم انتخاب های بعدی ما 
به شکلی باشد که چنین مشکالتی به وجود 
نیاید و روزهــای فیفا را از دســت ندهیم.

این پیشکســوت فوتبال در رابطه با شرایط 
نامســاعد فوتبال ایــران عنوان کــرد: همه 
چیز ما به کل جامعه مان برمی گردد. وقتی 
تحریم ها و مسائل سیاسی وجود دارد چنین 
مشــکالتی پیش می آید؛ اما اگــر بتوانیم 
ورزش را از بقیه سیاست جدا کنیم، راحت تر 
می توانیم کار کنیم و در بازی های دوستانه 
انتخاب داشته باشــیم.وی درباره سکوت 
اسکوچیچ در مقابل وضعیت نامناسب تیم 
ملی گفت: ممکن اســت واسطه ها و برخی 

منافع باعث این سکوت شده باشد. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

اولین تصویر فرهاد 
مجیدی با قلب زرد

فرهــاد مجیدی به صورت رســمی 
سرمربی االتحاد شد. مجیدی که با 
جدایی از استقالل رســما به عنوان 
ســرمربی تیم االتحاد کلبای امارات 
معرفی شده بود، تصویری در صفحه 

اینستاگرامش منتشر کرد.

یک پیشکسوت تیم فوتبال استقالل گفت: عده ای 
در مراسم قهرمانی استقالل مسئولیت داشتند که 
هیچ کس را نمی شــناختند و بدترین برخورد را با 

پیشکسوتان کردند.
بهروز پرورش خواه، درباره حضورش در استادیوم 
آزادی برای تماشــای دیدار پایانی استقالل اظهار 
کــرد: خیلی ها بیرون مانــده بودنــد و این اتفاق 
بی ســابقه بودو مردم واقعا خوشحال بودند. آرزو 
می کنم مردم همیشه خوشحال باشند و از زندگی 
شان راضی باشند. مردم ما حق شان خیلی بیشتر 
از این چیزی است که وجود دارد.باشگاه استقالل 
برخی پیشکســوتان خود را برای حضور در جشن 
قهرمانی دعوت کرده بود و از آنها خواســته بود که 
در مکانی جمع شــوند تا همه با هم وارد ورزشگاه 

شــوند؛ اما با این حال به دلیل پر شدن صندلی ها 
درهای ورزشــگاه بسته شــده بود. بعد از دقایقی 
معطلی، پیشکسوتان استقالل باالخره به ورزشگاه 
راه پیدا کردند؛ اما این اتفاق با بی نظمی و ازدحام 

همراه بود.
پرورش خواه درباره اتفاقاتی که در ورزشگاه آزادی 
برای پیشکسوتان استقالل رخ داد اظهار کرد: من 
واقعا بــه خاطر این اتفاق تاســف می خورم. ما به 
عشق استقالل به اســتادیوم آمدیم؛ اما این حق 
پیشکسوت  نیست. آدم وقتی موردهای خارجی 
را نگاه می کند، می بیند که جایگاه پیشکســوت ها 
همیشه مشخص بوده و همیشه با آن ها با احترام 
رفتار شده اســت؛ اما یک عده ای مسئول هستند 
که هیچ کس را نمی شناسند و بدترین برخورد را با 

پیشکسوتان دارند.
وی  افــزود: نمی دانــم چه کســی به ایــن افراد 
مسئولیت داده است. یک عمری با سالم و صلوات 
با ما برخورد می شد؛ اما االن به پیشکسوت توهین 
می کنند و امر و نهی می کنند البته حدشان همان 
است و اگر غیر از این بود باید شک می کردم چون 
حق شان خیلی پایین تر از این حرف ها بوده ولی با 
رانت و مســائل دیگر به این جایگاه رسیده اند و  ۴ 

نفر پیشکسوت را نمی شناسند. 

پرورش خواه: در جشن قهرمانی به پیشکسوتان توهین شد؛

 4 نفر  پیشکسوت را نمی شناسند!
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اصالح تابلوی معرفی کاخ جهان نما بعد از پنج سال؛

ابهام و انتظار

مدیرعامل ســازمان  شیرین مستغاثی
نوســازی و بهسازی 
شــهرداری اصفهان با اعالم اینکه اطالعات صحیح 
تابلوی معرفی کاخ جهان نما از سرپرســت هیئت 
کاوش ایســتگاه قطار شــهری امام حسین)ع( 
دریافت و طراحی جدید تابلــوی معرفی نیز انجام 
شده است، گفت: دوستان، تابلوی جدید را طراحی 
کردند ولی من طراحی را نپسندیدم و اصالحاتی را 
در طراحی آن ارائه کردم که یک کار آرتیستی از آب در 
بیاید و درعین حال زبان انگلیسی آن  هم بدون نقص 

باشد که تا دو هفته دیگر قطعا عوض می شود.
بیست و چهارم فروردین ماه ۱۳۹۴ بود که این خبر 
در رسانه ها منتشر شــد: »پایه های کاخ جهان نما 
کشف شد«؛ آن زمان علی شجاعی اصفهانی، عضو 
هیئت علمی دانشــگاه هنر اصفهان و سرپرســت 
هیئت کاوش در محدوده  دروازه دولت )ایســتگاه 
قطار شهری امام حسین)ع(( اصفهان در گفت وگو 
با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: »کاوش در این محوطه  
تاریخی با هدف کشف شواهد وجود کاخ جهان نما و 
انتهای محدوده  عرضی سنگ فرش خیابان چهارباغ 

در حال انجام است«.
به گفته  این باستان شــناس، تا پیــش  از این نیز 
اسناد مکتوب مانند نوشــته های تاریخی، نقشه ها 
و عکس های قدیمی، وجود کاخ جهان نما را در این 
حوالی ثابت می کرد که بــا فعالیت های اخیر محل 

دقیق آن مشخص  شده بود.
وی اضافــه کــرد کــه در ادامه  ایــن کاوش تالش 
می کنند تا از دیگر بخش های مدفون شــده  کاخ که 
از گزند روزها سالم یا قابل تشخیص باقی مانده اند، 

شواهدی به دست آورند.
این کاوش در یک فصل و در فاصله زمانی اســفند 
۱۳۹۳ تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ انجام شد و به گفته 
علی شــجاعی اصفهانــی، سرپرســت این هیئت 
کاوش، داده های با ارزشی به دســت آمد و نه تنها 
شــواهدی از آثار معماری و تزئینات، بلکه بقایای 
دیگــر ســاخته های صفویــه خیابــان چهارباغ و 
دولت خانه و همچنین آثار باارزشــی از قبل و بعد از 
دوره صفویه حاصل شد، ازجمله اینکه تالش شد تا 
فهم دقیق موقعیت کاخ جهان نما و ابعاد شمالی و 
جنوبی کاخ، محل دقیق شــروع و پایان آن و به تبع 
آن ابتدای خیابان چهارباغ مشــخص شود؛ ضمن 
اینکه نحوه پی ریــزی و قرار گرفتــن دیوارها روی 

پی و مصالح به کاررفته در ســاخت از مسائل مورد 
توجه در این کاوش بود و مشخص شد که این کاخ 
دارای تزئینــات مفصلی از کاشــی کاری و گچ بری 

بوده است.
بر اســاس این کاوش، عالوه بر کشف شواهد کاخ 
جهان نما، در قســمت جنوبی نیز شواهد نخستین 
حوض خیابان چهارباغ یافت شــد. در این کاوش 
هشت پایه از پایه های مرکزی کاخ به دست آمد که 
چهارپایه در قسمت شــرقی و چهارپایه در قسمت 
غربی قرار دارد. بخشی از کف کاخ در قسمت شمالی 
نیز شناسایی شــد. ماحصل دیگر کاوش این بود 
که کاخ جهان نما کاخی مربع شــکل بوده است، اما 
حدود نیمــی از کاخ همچنان در زیر آســفالت دو 
طرف خیابان چهارباغ قرار دارد هرچند که در پرونده 
ثبتی کاخ جهان نما در فهرست میراث ملی با شماره 
۳۱۴۸۸، کل این محــدوده به عنوان عرصه آن قرار 

داده  شده است.

تابلویی با داده های نادرست!
مهرمــاه ۱۳۹۶ کاخ جهان نما در حصار شیشــه ای 
قرار گرفت و تابلوی معرفی آن نصب شــد، تابلویی 
با این مضمون که »عمــارت جهان نما یادگار دوران 
صفوی بــا دارا بودن ۴  طبقه و بلندای حدود ســی 
متر که به دلیل ارتفاع عمارت، چهارباغ تا کوه صفه 
و دولت خانه صفوی به راحتی دیده می شده است، 
کاخ جهان نما نامیده شــده است. مصالح این کاخ 
تاریخی، سنگ، گچ وخاک و بخشــی از آن از آجر 
تشکیل شده اســت. این کاخ در سال ۱۲۶۰ هجری 
شمسی توسط ظل السلطان حاکم اصفهان به دلیل 
اینکه کاخ هشت بهشت محل اسکان خواهرش بانو 
عظما از دیــد نامحرمان حفظ گــردد این عمارت را 

تخریب می کند«.
اما علی شجاعی اصفهانی در گفت وگویی به تاریخ 
بیســت وهفتم مهرماه ۱۳۹۶ اعالم کرد: داده های 
ارائه  شده در تابلوی معرفی عمارت جهان نما دارای 

اشتباهات بسیاری است.
وی گفت: »بر اســاس کاوش های صورت گرفته، 
کامال اثبات  شــده که این بنا تقریبا مکعبی شــکل 
بــوده و ارتفاعی حــدود ۱۷متر و ۵۰ســانتی متر و 
عرضی حدود ۱۷متر داشــته اســت؛ ضمن اینکه 
هدف از ساختن این عمارت، دیدن کوه صفه نبوده ، 
بلکه دیدن چهارباغ بوده است. آیا از بنایی به ارتفاع 

تقریبی ۱۷ متــر می توان کوه صفــه را دید؟! حتی 
اگر هم فرض را بر دیده شــدن کــوه صفه بگیریم 
با هدف ساخته شــدن این بنا مغایر است، چراکه 
عمارت جهان نما با این هدف ســاخته شد تا بانوان 
این عمارت بتوانند چهاربــاغ را ببینند، عالوه بر این 
بانوان که روی پشــت بام این عمــارت نمی رفتند، 
بلکه از داخل پنجره ها مناظــر بیرون را می دیدند و 
من تاکید می کنم که هدف از ساخت این بنا دیدن 
کوه نبوده، بلکه فقــط باهدف دیدن مناظر چهارباغ 

ساخته شده است.
این باستان شــناس تصریح کرد که تاریخ تخریب 
کاخ جهان نما نیز بر اساس کتاب »تاریخ اصفهان و 
ری« نوشته »محمدحسن جابری انصاری« ۱۳۱۴ 
هجری قمری اســت و تاریخ ذکرشــده در تابلوی 
معرفی عمارت جهان نما یعنی سال ۱۲۶۰ شمسی 

صحیح نیست.

تغییر داده های تابلو تنها در یک طبقه!
اگرچه موضوع تصحیح تابلوی معرفی کاخ جهان نما 

در ســال ۱۳۹۶، همــان زمــان به روابــط عمومی 
شهرداری اصفهان و سازمان نوســازی و بهسازی 
شهرداری و همچنین کمیسیون های مختلف شورای 
شهر وقت اعالم شد، اما تنها تغییری که همان سال 
در محتوای تابلــوی عمارت جهان نما ایجاد شــد، 
این بود که در متــن موجــود، آن را از ۴ طبقه به ۳ 
طبقه کاهش دادند و البته اندکی در شــیوه نگارش 
تغییراتی داده شد و سایر اطالعات نادرست موجود 
در تابلوی معرفی کاخ جهان نما همچنان باقی ماند 

و متن زیر جایگزین شد:
»عمارت جهان نما یادگار دوران صفوی با دارا بودن 
۳ طبقه و بلندای حدود سی متر که به دلیل ارتفاع 
عمارت، چهارباغ تا کوه صفــه و دولت خانه صفوی 
به راحتی دیده می شده، کاخ جهان نما نامیده شده 
است. مصالح این کاخ تاریخی، سنگ، گچ وخاک 
و بخشی از آن از آجر تشکیل شده است. این کاخ را 
در سال ۱۲۶۰ هجری شمسی، ظل السلطان حاکم 
اصفهان به دلیــل اینکه کاخ هشت بهشــت محل 
اسکان خواهرش بانو عظما از دید نامحرمان حفظ 

شود، تخریب می کند.«
ضمن اینکــه در متن انگلیســی تابلــوی معرفی 
کاخ جهان نمــا کوچک ترین تغییری ایجاد نشــد. 
به این ترتیب تا ســال ۱۴۰۰ همچنــان تابلویی کاخ 
جهان نمــا را به شــهروندان و گردشــگران معرفی 
می کرد که اطالعات آن غیرکارشناســی و نادرست 

بود.

تکرار اشــتباه و بی توجهی به دیدگاه سرپرست 
هیئت کاوش!

سال گذشــته و اندکی پیش از روی کار آمدن علی 
قاســم زاده به عنوان شــهردار جدید اصفهان، کپی 
جدیدی  از تابلوی معرفی عمارت جهان نما جایگزین 
تابلوی رنگ و رو رفته پیشــین شــد، امــا با تکرار 
همان اشــتباهات! چند روز بعد از انتصاب ســید 
علی معرک نژاد در مقام مدیــرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری اصفهان، این مقام مسئول در 
تماسی با خبرنگار ایسنا اعالم کرد که موضوع تغییر 
اطالعات موجود در تابلوی معرفــی کاخ جهان نما 
را با همراهی علی شــجاعی اصفهانی، سرپرســت 
هیئت کاوش در آن محدوده، پیگیری خواهد کرد. 
موضوعی که البته تا امروز و با گذشت حدود هشت 
ماه از آن تماس و قول پیگیری، همچنان بی نتیجه 
مانده و به این ترتیب انتظار برای تصحیح اطالعات 

تابلوی معرفی کاخ جهان نما پنج ساله شده است!

تعویص تابلوی معرفــی جهان نما تا دو هفته 
دیگر

این روزها که در نیمه خردادماه ۱۴۰۱ به سر می بریم 
از کشــف کاخ جهان نمــا هفــت ســال و از نصب 
تابلوی معرفی آن پنج ســال می گذرد.محمدعلی 
ایزدخواستی، مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی 
شهرداری اصفهان در این خصوص به خبرنگار ایسنا 
می گوید: آقای شــجاعی یک مــاه پیش موضوع 
تصحیح اطالعات تابلــوی جهان نما را به من گفتند 
و من در پاســخ گفتم که طراحی می شــود، البته 
دوســتان تابلو را طراحی کردند، ولی من طراحی را 
نپسندیدم و قرار اســت که تابلوی معرفی، مجددا 
طراحی شــود و به محض به پایان رســیدن مرحله 
طراحی، این تابلــو تعویض می شــود.وی افزود: 
اطالعات تصحیح شده از آقای شــجاعی دریافت 
شده و طراحی تابلوی معرفی هم صورت گرفته، اما 

من اصالحاتی را در طراحی آن ارائه کردم که یک کار 
آرتیستی از آب در بیاید و درعین حال زبان انگلیسی 
آن هم بدون نقص باشــد و ان شــاءالله تا دو هفته 
دیگر قطعا عوض می شود.بنابه گفته علی شجاعی 
اصفهانی، سرپرست هیئت کاوش باستان شناسی 
ایســتگاه قطار شهری امام حســین)ع(، مطالعه  
اطالعات زیــر بــرای درج در تابلــوی معرفی کاخ 
جهان نما الزم به نظر می رســد: عمارت جهان نما در 
دوره شــاه عباس اول )حکومــت ۱۰۳۹-۹۹۶ ق.( 
در ابتدای خیابــان چهارباغ و هم زمان با ســاخت 
خیابان، حوالی سال های ۱۰۰۶ تا ۱۰۱۱ قمری ساخته 
شد. کاخ به شکل مکعب مربع با سه طبقه و ارتفاع 
حدود۱۷٫۵ متر در شــمار بلندترین ساختمان های 
شهر محســوب می شــد که تنها بانوان حرم امکان 
ورود و مشــاهده مناظر و افراد خیابــان چهارباغ را 
داشــتند. بنا همانند کاخ عالی قاپو عملکرد دوگانه 
کاخ-دروازه داشــت و به گونه ای ساخته شده بود 
که آمدوشد به دولت خانه صفوی و خیابان چهارباغ 
را برای درباریان ممکن می ســاخت.کاخ جهان نما 
در ســال ۱۳۱۴ قمری هم زمان با بیست و سومین 
سال حکومت ظل الســلطان )فوت ۱۳۳۶ قمری( 
به بهانه اشــراف بر عمارت هشت بهشــت که محل 
ســکونت خواهر او بانو عظمی بود، تخریب شــد و 
مصالح آن به فروش رسید. قبل از تخریب، بخشی 
از تزیینات کاشی کاری کاخ فروخته شد که هم اکنون 
در موزه های معتبر جهان قرار دارد. نکته حائز اهمیت 
اینکه چرا در معرفی بنایی بسیار مهم در یکی از نقاط 
مهم شهر اصفهان، موضوع ساده  تعویض یک تابلوی 
معرفی تا این اندازه باید پیچیده شود! ضمن اینکه 
یکی دیگر از مباحث موردنظر درباره این کاخ، شیوه 
مرمت و نمایش آن است که به صورت کامال مبهم و 
گنگ ارائه شده اســت و حتی متخصصان مرمت و 
باستان شناسی نیز با این شیوه  ارائه، سردرگم شده 
و متوجه بخش هــای مختلف ایــن کاخ نخواهند 
شد، بنابراین از شهرداری به عنوان نهاد متولی انتظار 
می رود که شیوه مناسب تری را برای ارائه به مخاطب 
استفاده کند، نه اینکه روی پایه های کاخ جهان نما 
را با کاه گل بپوشاند! از ســوی دیگر نیمی از این بنا 
همچنان در زیر خاک مدفون است و این موضوع نیز 
قابل چشم پوشی نیست که حوض ۴۰۰ ساله  صفوی 
که طی کاوش ها به دســت آمده است محو شده و 

حوض جدیدی بر روی آن ساخته شود!

مفاد آراء
3/113 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر 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 ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 2618 - 1401/03/16 هيات ســوم آقای حسين نصر آزادانی به 
شناسنامه شماره 13 کدملي 1290208034 صادره اصفهان فرزند عباس  نسبت ده حبه 
و دو - هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 162/46 
متر مربع از پالک  45 فرعی از 8  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت عباس نصر آزادانی و خانم عفــت نصر آزادانی مورد صفحات 43 الی 

64 دفتر 804 امالک
رديف 2- راي شــماره 2619 - 1401/03/16 هيات ســوم خانم عفت  نصر آزادانی به 
شناسنامه شــماره 1949 کدملي 1283491869 صادره اصفهان فرزند حسين در نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 162/46 متر مربع از پالک  
45 فرعی از 8  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 
عباس نصر آزادانی و خانم عفت نصر آزادانی مورد صفحات 43 الی 64 دفتر 804 امالک 

 رديف 3- راي شماره 2620 - 1401/03/16 هيات ســوم خانم مليحه نصر آزادانی به 
شناسنامه شماره 11419 کدملي 1292267161 صادره اصفهان فرزند عباس  نسبت پنج 
حبه و يک - هفتم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
162/46 متر مربع از پالک  45 فرعی از 8  اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت عباس نصر آزادانی و خانم عفت نصر آزادانی مورد صفحات 

43 الی 64 دفتر 804 امالک 
رديف 4- راي شــماره 2621 - 1401/03/16 هيات ســوم خانم زهره نصر آزادانی به 
شناسنامه شماره 1699 کدملي 1282927957 صادره اصفهان فرزند عباس  نسبت پنج 
حبه و يک - هفتم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
162/46 متر مربع از پالک  45 فرعی از 8  اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب از مالکيت عباس نصر آزادانی و خانم عفت نصر آزادانی مورد صفحات 43 الی 
64 دفتر 804 امالک 

رديف 5- راي شــماره 2622 - 1401/03/16 هيات ســوم خانم زهرا نصر آزادانی به 
شناسنامه شماره 1650 کدملي 1282927477 صادره اصفهان فرزند عباس  نسبت پنج 
حبه و يک - هفتم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
162/46 متر مربع از پالک  45 فرعی از 8  اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت عباس نصر آزادانی و خانم عفت نصر آزادانی مورد صفحات 

43 الی 64 دفتر 804 امالک 
رديف 6- راي شــماره 2623 - 1401/03/16 هيات ســوم خانم تينا نصــر آزادانی به 
شناسنامه شــماره 1274093384 کدملي 1274093384 صادره اصفهان فرزند محمد 
علی  نسبت ده حبه و دو - هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يکباب ساختمان 
به مساحت 162/46 متر مربع از پالک  45 فرعی از 8  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت عباس نصــر آزادانی و خانم عفت نصر آزادانی 

مورد صفحات 43 الی 64 دفتر 804 امالک 
رديف 7- راي شماره 2606 - 1401/03/12 هيات سوم خانم ايران رجبی به شناسنامه 
شــماره 1 کدملي 5419474220 صادره مبارکه فرزند شــکراله  در ششدانگ يکباب 

ساختمان به مساحت 360/14 متر مربع از پالک  676 فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکيت متقاضی طبق ســند الکترونيکی 

139720302025005297 امالک
رديف 8- راي شماره 2002 - 1401/03/03 هيات سوم آقای مجيد وفائی به شناسنامه 
شماره 236 کدملي 1285642805 صادره اصفهان فرزند ناصرقلی  در ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 310/84 متر مربع از پالک شماره  399 فرعی از 37  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی مورد ثبت صفحات 

2 و 328 و 331 دفاتر 189 و 798 امالک باشد
رديف 9- راي شــماره 2605 - 1401/03/12 هيات ســوم آقای محمدرضا رضائی به 
شناسنامه شماره 1270256076 کدملي 1270256076 صادره اصفهان فرزند حسين  در 
ششدانگ يکباب مغازه تجاری به مساحت 21/75 متر مربع از پالک  28 اصلی  واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی حسين موذنی 

طبق سند انتقالی 362633 مورخ 1347/08/20 دفترخانه 86 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/01

م الف: 1330887  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

دبیر جشن های مردمی »زیر ســایه خورشید« زیر 
نظر آســتان قدس رضوی در اصفهــان گفت: بالغ بر 
هزار جشن مردمی به همت تشکل ها، نهاد فرهنگی و 
اشخاص حقیقی همزمان با دهه کرامت در این استان 
تا سالروز میالد امام رضا)ع( اجرا می شود.جشن های 
مردمی و بین المللی »زیر ســایه خورشید« با همت 
شبکه جوانان رضوی و با همکاری تشکل های مردمی 
برگزار خواهد شد.محمد توکلی زاده افزود: جشن های 
دهه کرامت تحت عنوان »زیر سایه خورشید« به همت 

مردم و عاشــقان خاندان عصمت و طهــارت برنامه 
ریزی شــده که برخی از آن ها در سامانه الکترونیکی 
شبکه جوانان رضوی به ثبت رسیده است.وی با اشاره 
به اینکه زمینه حضور خادمان امام رضا)ع( در برخی 
از این جشن ها فراهم شده است، بیان کرد: افزون بر 
۵۰۰ مورد از جشن ها با حضور خادمان آستان قدس 
رضوی توام بوده است که ۴۰ هزار تبرکی هشتم)ع( را 
در بین حاضران این جشــن ها توزیع شد.وی با بیان 
اینکه سه گروه چهار نفره از خادمان رضوی برای ایام 
دهه کرامت بــه اصفهان آمده اند، اظهارداشــت: یک 
گروه آن در طول دهه در برنامه های شهرســتان های 
کاشــان، آران و بیدگل و نطنز و ۲ گروه دیگر در جشن 
و برنامه های کالن شهر اصفهان و دیگر مناطق استان 
حاضر می شوند.به گفته مسئول شبکه جوانان آستان 

قدس رضوی اصفهان، همــه برنامه های این  ایام به 
صورت مردمی و با مشارکت جوانان تحت نظر شبکه 
جوانان رضوی انجام می گیرد.توکلی حضور خادمان 
رضوی در بیمارســتان ها، عیادت بیمــاران، دیدار با 
خانواده شهدا، حضور در مدارس و دانشگاه ها و شرکت 
در زورخانه های ورزش پهلوانی در جمع ورزشــکاران 
این رشته را از جمله اقدامات این روزهای مبارک اعالم 
کرد.وی حضور خادمان در روستاها و مناطق محروم 
را از جمله برنامه ها بیان کرد و یادآورشد: طرح نمک 
امام رضا)ع( در قالب اختصاص نمک به نانوایی ها و 
استفاده در تهیه نان اجرا می شــود.پانزدهمین دوره 
جشن های زیر ســایه خورشــید  از ۱۱  تا ۲۳ خرداد 
امســال در سراسر کشــور اجرا می شــود که استان 

اصفهان  میزبان سه گروه از خادمان رضوی است.

دبیر جشن های مردمی »زیر سایه خورشید«:

هزار جشن دهه کرامت در استان اصفهان برگزار می شود مدیر منطقه ۹ شهرداری خبر داد:

اصالح هندسی میدان سقاخانه در خیابان میرزا طاهر
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: اصالح هندسی میادین بر اساس نیازهای ترافیکی و لزوم بهبود تردد صورت می گیرد و بر همین اساس شکل هندسی 
میدان سقاخانه با حفظ فضای سبز آن اصالح شد.سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: به منظور اصالح نقاط حادثه خیز منطقه، ایمن سازی و اصالح شکل هندسی 

میدان سقاخانه واقع در خیابان میرزاطاهر با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید.
وی با تاکید بر اینکه شناسایی معابر دارای ترافیک جهت اصالح هندسی و حل مشکل ترافیک آن همواره مورد توجه بوده است، افزود: با اصالح شکل هندسی 
میدان سقاخانه گره ترافیکی این محدوده تا حدود زیادی رفع شد و با توجه به وجود درختان و فضای سبز این میدان، حفظ آنها در نظر گرفته شد.مدیر منطقه ۹ 
شهرداری اصفهان اضافه کرد: عملیات اجرایی مناسب سازی و تعمیرات پیاده روهای جانبی میدان سقاخانه به منظور تسهیل در رفت و آمد عابران پیاده به ویژه 
تردد سالمندان و کودکان و همچنین زیباسازی منظر شهری در نقشه های اداره عمران شــهرداری منطقه اجرا شد.وی گفت: روند اجرای فعالیت های عمرانی 
منطقه ٩ با رویکرد تحقق اهداف مدیریت شهری و اجرای تعهدات با عنوان خدمات به شهروندان و توسعه محالت در راستای تأمین رفاه، آسایش و جلب رضایت 

شهروندان است.

فرمانده سپاه اصفهان:

سپاه برای شناسایی و حل مشکالت اصفهان آمادگی دارد
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان گفت:مجمع نخبگان در سپاه و بسیج مشکالت و مسائل استان اصفهان را بررسی و ارائه راهکار دهند و موانع و 
مشکالت را شناسایی کنند.سردار مجتبی فدا در مورد مباحث مطرح شده در سی و یکمین مجمع نمایندگان استان اصفهان اظهار کرد: بیشتر موضوعات مربوط به 
مسائل فرهنگی، اجتماعی و امنیتی استان که نیاز به قانون گذاری و تدوین و دستورالعمل ها داشت، مطرح شد که این قوانین برای آرامش، آسایش و امنیت مردم 
است.برای هم افزایی، هم پوشانی و کمک به نمایندگان در بحث رســیدگی و توجه به مناطق کم برخوردار و محروم بحث هایی صورت گرفت که بسیج و سپاه این 
آمادگی را دارد در قالب مجمع نخبگان بسیج و دبیرخانه شهید مدرس به مجمع نمایندگان کمک کند.به گفته وی، مجمع نخبگان در سپاه و بسیج مشکالت و مسائل 

استان را بررسی و ارائه راهکار دهند و موانع و مشکالت را شناسایی کنند و طرح هایی که در این مسیر نیاز است تهیه شود، را تهیه و در اختیار نمایندگان قرار دهند.

همزمان با دهه کرامت انجام می شود؛

تخفیف ویژه ابرسازه های تفریحی اصفهان ویژه اسامی »رضا« و »معصومه«
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان گفت: همزمان با دهه کرامت و میالد با سعادت حضرت معصومه 
)س( و امام رضا )ع( ظرفیت های تفریحی گردشگری شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی سپاهان با تخفیف ۳۰ درصدی به افرادی که نام های مقدس رضا 
و معصومه دارند، ارائه می شود.سعید ساکت در خصوص طرح تخفیفی ویژه دهه کرامت اظهار کرد: شــرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی 
ســپاهان شــهرداری اصفهان همزمان با دهه کرامت، طرح تخفیف ۳۰ درصدی خود را برگزار می کند.وی ادامه داد: در طرح تخفیف ویژه ابرسازه های تفریحی 
اصفهان، افراد با نام های مقدس رضا و معصومه می توانند از ظرفیت های تفریحی تله کابین صفه، تله ســیژ ناژوان و پک کامل مجموعه شــهر رویاها با تخفیف 
۳۰ درصدی بهره مند شوند.مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان پیرامون جزییات طرح تخفیف ویژه 
ابرسازه های تفریحی اصفهان، افزود: طرح تخفیفی ۳۰ درصدی دهه کرامت از تاریخ شانزدهم تا بیستم خردادماه ۱۴۰۱ به مردم و گردشگران اصفهان با نام های 
مقدس رضا و معصومه ارائه می شود.وی با بیان اینکه این طرح تخفیفی برای تله کابین صفه، تله سیژ ناژوان و پک کامل شهر رویاها تعلق می گیرد، تصریح کرد: 
با توجه به سالروز والدت حضرت معصومه )س( و امام رضا )ع( این طرح تخفیفی به افرادی که نام کوچک آنها به این اسامی مزین است یا آن را در ترکیب نام 

خود دارند به همراه دو نفر از همراهان خود تعلق می گیرد.



   

مدیرعامل یک مجموعه فوالدی گفت: مجموعه ای از  اقدامات برای کاهش عدم النفع 
مدیریت مصرف از جمله انتقال تامین تعمیرات اساسی به زمان مدیریت مصرف در 
دستور کار فوالد مبارکه قرار دارد.محمدیاسر طیب نیا با اشاره به تامین پایدار برق در 
دو ماه و نیم  گذشته از ابتدای سال ۱۴۰۱  اظهار کرد: تا االن محدودیتی از جانب تامین 
انرژی برق به محموعه فوالد مبارکه اصفهان اعمال نشده است.مدیرعامل فوالد مبارکه 
اصفهان در تشریح شرایط دریافت برق این شرکت به عنوان یک صنعت بزرگ گفت: 
انرژی مورد نیاز فوالد مبارکه به طور کامل تامین شده و برنامه های مدیریت مصرف 
برق ضمن هماهنگی با مقامات استانی و ستادی مرکز در ادامه اعمال خواهد شد.وی 
در مقایسه شرایط تامین برق در سال جاری نسبت به سال گذشته افزود: صنعت برق 
در سال جاری سعی دارد با هماهنگی کامل نسبت به اعمال مدیریت مصرف اقدام 
کند؛ اما طبیعتا هیچ صنعتی به طور کامل از محدودیت رضایت ندارد.طیب نیا با اشاره 

به اقدامات صنعت برق به منظور جبران اعمال سیاست های مدیریت مصرف در فصل 
گرم گفت: سعی شده اســت طی هماهنگی هایی، تا حد امکان زمینه جبران انرژی 
مدیریت مصرف شده تابستان در سایر ماه های سال مهیا شود.مدیرعامل فوالد مبارکه 
اصفهان در مقایسه شرایط تامین برق صنایع در سال جاری و سال گذشته گفت: در 
حال رایزنی هستیم تا نسبت به سال گذشته شرایط بهتری را تجربه کنیم.طیب نیا 
با اشاره به اقدامات پیشنهاد شده از ســوی وزارت نیرو نظیر انتقال تامین تعمیرات 
اساسی به زمان مدیریت مصرف در فصل گرم، گفت: مجموعه اقداماتی برای کاهش 
عدم النفع مدیریت مصرف از جمله انتقال تامین تعمیرات اساسی به زمان مدیریت 
مصرف در دســتور کار فوالد مبارکه قرار دارد.پیش از این ســخنگوی صنعت برق از 
افزایش ۱۰ درصدی تامین برق برای صنایع طی دو ماه و نیم ابتدایی ســال جاری 

نسبت به سال گذشته خبر داده بود.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان:

تاکنون محدودیتی در تامین انرژی برق نداشتیم

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: 8-3628۴۱67-۰3۱     فکس: 3628۴۱66

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

سرپرست شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه سعی داریم 
تابستان امسال آبرسانی سیار نداشته باشیم، گفت: ما ناچار به ورود چاه ها به مدار 
تامین آب شرب اصفهان هستیم، البته ســعی می کنیم آب چاه ها با آب سامانه 
اول آبرسانی اختالط داشته باشند تا طعم و مزه آب برای تمام نقاط شهر یکسان 
باشــد.ناصر اکبری ، درباره آخرین وضعیت تامین آب شرب اصفهان با توجه به 
افزایش دمای هوا، اظهار کرد: تمام تالش شرکت این است که در اصفهان قطعی 
آب نداشته باشیم و بتوانیم آب شرب را در شبکه به صورت پایدار و با عدالت، یکسان 
بین مردم توزیع کنیم.وی ادامه داد: به طور قطع شرکت آبفا، ساختار فنی خود را با 
همین نگاه پیاده سازی کرده است تا مردم تابستان امسال دغدغه ای برای تامین 
آب شرب خود نداشته باشند و اولویت نخست ما آبرسانی حداقل طبقات همکف 
است، البته در صورت شرایط بهتر طبقات باالتر نیز آب خواهند داشت.سرپرست 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در پاسخ به این سوال که اصفهان همانند سال 
گذشته آبرسانی سیار خواهد داشت یا خیر؟ گفت: تمام نقاط ضعف شبکه آبرسانی 
اصفهان را که سال گذشته وجود داشت، مرتفع و همچنین برخی منابع آب خود را 

بهسازی کرده ایم تا امسال حداقل آبرسانی سیار نداشته باشیم.وی تاکید کرد: در 
صورت نیاز به آبرسانی سیار، این آمادگی در شرکت آبفا وجود دارد، اما سعی بر این 
داریم تا آبرسانی سیار نداشته باشیم.اکبری همچنین در پاسخ به این سوال که با 
افزایش دمای هوا تصفیه خانه باباشیخعلی همانند سال های گذشته جوابگوی 
تامین آب شرب مردم اصفهان نخواهد بود، درباره آخرین وضعیت فاز اضطراری 
سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ، گفت: وضعیت این سامانه را باید از شرکت آب 
منطقه ای جویا شویم، با این حال در تالشیم آب را با عدالت به صورت یکنواخت در 
شهر توزیع کنیم.وی با تاکید بر اینکه فرهنگ و مدیریت مصرف آب توسط مردم 
یکی از اولویت های این شرکت است، تصریح کرد: اصفهان با واقع شدن در منطقه 
خشک و نیمه خشک کشور همواره با کمبود و محدودیت منابع آبی مواجه است، 
بنابراین در بهترین شرایط نیز باید فرهنگ بهینه مصرف آب را داشته باشیم.وی در 
پاسخ به این سوال که آیا چاه ها وارد مدار شده اند یا خیر؟ گفت: ما ناچار به ورود چاه 
ها به مدار تامین آب شرب هستیم، البته سعی می کنیم آب چاه ها با آب سامانه اول 
آبرسانی اختالط داشته باشند تا طعم و مزه آب برای تمام نقاط شهر یکسان باشد.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان ۱۴ خردادماه از کوره بلند شماره 3 و تعمیرات در حال 
انجام این بخش و همچنین نورد6۵۰ و انبار آهن قراضه بازدید کرد و ضمن قدردانی از 
همت واالی تالشگران این بخش ها توصیه های الزم را در خصوص اجرای تعمیرات 
ارائه داد.رخصتی، همت تالشگران این شرکت را ستودنی دانست و گفت: بزرگ ترین 
سرمایه ذوب آهن ، تالش و جهاد فوالدمردانش است که با شایستگی مفهوم غیرت 
و همت مردانه را جلوه گر ساخته اند.مدیر عامل ذوب آهن ، سالروز رحلت حضرت 
امام خمینی )ره( بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی را تسلیت گفت و فعالیت تالشگران 
ذوب آهن در راستای اســتقالل صنعتی و اقتصادی کشور را حرکت در جهت آرمان 
های امام )ره( و مقام معظم رهبری دانست .وی همچنین با ابراز تاثیر و تالم نسبت 
به واقعه منجر به فوت علی سلیمانی ، همکار بخش کوره بلند ، با حضور بر سر مزار و 
دیدار با خانواده ایشان ،ضمن تسلیت مجدد به کانون داغدار ، از آن مرحوم که آتشکار 
ارشد این بخش بود ، به عنوان یکی از پرتالش ترین و متعهد ترین فوالمردان ذوب 
آهن نام برد.شایان ذکر است تعمیرات اساسی کارگاه سرباره کوره بلند شماره 3 طبق 
گراف به مدت یک ماه انجام خواهد شد و کل تجهیزات این کارگاه نوسازی می  شود.
محسن عسکری، معاون تجهیزات مکانیکی کوره بلند در این خصوص گفت : هدف 
اصلی این تعمیرات تعویض و تعمیر سیستم دانه بندی سرباره کوره بلند شماره 3 

است که برای اولین بار با توان متخصصین ذوب آهن انجام می شود.

رییس امور ســهام و مجامع فوالد مبارکه اصفهان گفت: بنگاه داری از وظایف 
دولت ها نیســت و بنگاه داری و صنایع باید به بخش خصوصی واگذار شــود 
اما بخش خصوصــی ای که اهلیت و تخصص مدیریت آن را داشــته باشــد.

مهدی توانگر اظهار کرد: بنگاه داری دولت در هرجای دنیا باعث افزایش فرآیند 
بروکراسی می شود؛ اما در جهت اجرای بنگاه داری موفق، الزم است تخصص 

هایی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: برخی خصوصی سازی ها بابت رد دیون و درجهت پرداخت قرض 
انجام شــده  و تخصص الزمه واگذاری نبوده اســت بنابراین  اگر »تخصصی 
سازی« در واگذاری ها صورت گیرد شرکت ها می توانند به اعتال برسند. رییس 
امور سهام و مجامع فوالد مبارکه  افزود: به نظر می رسد علت مخالفت عده ای با 
فرآیند واگذاری بنگاه های دولتی، ازبین رفتن منافع آنهاست.درصورتی که در 
اقتصاد سالم نباید این مسئله دیده شود. توانگر ادامه داد: نباید شرایط به گونه 

ای باشــد که بعد از واگذاری، همچنان نرخ گذاری،صادرات و واردات دستوری 
باقی بماند. همه امور از ابتدای واگذاری تا ســهام دار ،هیئت مدیره  وقوانین و 
دستور العمل ها باید به صورت تخصصی اجرا شــود و البته اتحاد رویه دولت و 
مجلس نیز نیاز است.رییس امور سهام و مجامع فوالد مبارکه افزود: فوالد مبارکه 
یکی از صنایعی اســت که در سبد مشمولین ســهام عدالت وجود دارد. حدود 
36 شرکت هستند و هر شــرکتی با یک درصد معین در سبد سهام عدالت قرار 
دارد. توانگر در پاسخ به این ســوال که آیا روند سهام عدالت به رفاه مردم کمک 
می کند یا خیر بیان کرد: قطعا واگذاری سهام عدالت اقدام خوبی بوده؛ اما باید 
مدیریت مناسبی صورت گیرد.همچنین الزم است زیرساخت های الزم جهت 
اینکه این سهام دارها که حدود۵۰ میلیون نفر هستند، بتوانند به سیستم سهام 
داری کشور اضافه شوند،ایجاد و سیســتم مالی که بتواند این تعداد را ساپورت 

کند،طراحی شود. 

سرپرست شرکت آب و فاضالب اصفهان:

آبرسانی سیار نخواهیم داشت

رییس امور سهام و مجامع فوالد مبارکه اصفهان:

خصوصی سازی با»تخصصی سازی« پیش نرفته است

بازدید مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از خطوط تولید شرکت 

سه شنبه 17 خرداد  1401 / 07  ذی القعده 1443 / 07  ژوئن  2022 / شماره 3545

رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: ۵3.۴

منبع: مهر منبع: ایمنا
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