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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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فرمانده یگان حفاظت اراضی استان خبر داد:

کاهش 35 درصدی زمین خواری در استان اصفهان

مدیرکل بیمه سالمت اصفهان مطرح کرد:

طرح »دارویار« از اولویت های بیمه سالمت

7

  استقبال کم مردم اصفهان از دوز چهارم واکسن کرونا؛ زنگ خطر عادی انگاری به صدا درآمد؛

... و همچنان کرونا

 رییس آموزش وپرورش استثنایی 
استان خبر داد:

سنجش سالمت 105 هزار 
نوآموز در پایگاه های استان 
اصفهان تا پایان مردادماه

 مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان 
مطرح کرد:

بودجه 50 میلیارد ریالی برای 
رفع گلوگاه های امامزاده 

اسماعیل)ع(

اضافه شدن 2 منطقه به 
کانون های سالک خیز 

استان اصفهان

3

5

7

5

مدیرعامل باشگاه سپاهان:

 رنگ  تیم ها نباید رسانه
 را هدایت کند

5

 مدیرکل حج و زیارت استان 
اصفهان خبر داد: ثبت نام بیش 

از 117 هزار زائر اصفهانی برای 
پیاده روی اربعین؛

 جاده به جاده، 
پای پیاده...

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری:
از کف تا دیواره  بزرگراه های 

اصفهان، مکانیزه نظافت می شود

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

3

7

بودجه مورد نیاز برای خرید مسکن در گران ترین شهر های ایران؛

»اصفهان« هم ترازِ تهران در تورم!

 بیشترین پنل های خورشیدی کشور، 
بر پشت بام منازل اصفهانی ها

      فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای

م الف:1362574 روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ مناقصه زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 

ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 
1401/05/19 می باشد. نوع تضمین شركت در فرآيند ارجاع كار: 1- ضمانت نامه بانکی و يا ضمانت نامه هاي صادره از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت 
از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 2- فیش واریزی به 
حساب شماره 4001119506377117 بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر )وجه نقد یا هر گونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد(.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از روز چهارشنبه مورخ 1401/05/19 تا روز دوشنبه 
مورخ 1401/05/24.

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1401/06/07 .
- زمان بازگشــایی پاکت ها : ساعت 08:00 صبح روز سه شــنبه مورخ 1401/06/08  - اطالعات 
تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه 
پاکتها : فوالدشــهر، بلوار ولي عصــر، ميدان ولي عصــر، كد پســتي 8491751740 ، صندوق 

پستي84915-167
تلفن 5-03152630161 دور نويس: 03152624181

-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934 
دفتر ثبت نام 88969737و 85193768

 - مراجعــه بــه وب ســایت شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر بــه آدرس :
  https://fooladshahr.ntdc.ir 

رديف
شماره و تاریخ 

مناقصه
مبلغ برآورد )ريال(موضوع مناقصه

مبلغ تضمين شركت در 
فرآيند ارجاع كار )ريال(

نحوه پرداخت گواهينامه صالحيت

1

تجدید مناقصه 
1401/4713/ص 
مورخ 1401/05/18 

شماره مناقصه 
در  سامانه ستاد 

2001001335000010

تهیه مصالح و اجرای کلیه 
عملیات مدرسه 15 کالسه 

فرهنگ 6 شهر جدید 
فوالدشهر به استناد مصوبات 

نهصد و هفتاد و یکمین 
جلسه هيأت مديره شرکت 
عمران  شهر جدید فوالدشهر

 178.773.147.803
ريال          بر اساس فهرست 

بهای ابنیه، تأسیسات 
مکانیکی، تأسیسات برقی، 

پست های انتقال و فوق توزیع 
نیروی برق و توزیع نیروی 
الکتریکی )برق( سال 1401 

 8.938.657.390
ريال

داشتن حداقل 
پايه پنج در گرایش  
ساختمان و ابنیه 
از سازمان برنامه 
و بودجه ) سازمان 
مدیریت و برنامه 

ریزی سابق( 

پرداخت حداقل سی و پنج درصد از 
مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای 
تأیید شده از طریق تهاتر با اراضی یا 
واحدهای موجود با کاربری مختلف 
در شهر جديد فوالدشهر به قيمت 
كارشناسي روز و پرداخت مابقی 
به صورت نقدی صورت می گیرد.

 

شرکت عمران شهر 
جدید فوالدشهر
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      شبکه آمریکایی MSNBCمی گوید اگر توافق هسته ای از بین برود و هر دو طرف تصمیم به تشدید تنش بگیرند، فاجعه رخ خواهد داد؛

آمریکا؛ خسته و سردرگم
شبکه آمریکایی MSNBC در مطلبی به قلم تریتا 
پارسی نوشت: آمریکایی ها خســته و سردرگم 
هستند و نمی توانند از پس درگیری های خارجی بیشتری برآیند، چه 
برســد به فاجعه ســه جانبه ای که پیش روی ما قرار دارد. با این حال، 
ایاالت متحده در آســتانه یک جنگ طوالنی در اوکراین است که خطر 
تبدیل شــدن به رویارویی مســتقیم ایاالت متحده و روســیه را دارد، 
فروپاشی توافق هسته ای ایران که شاید به جنگ با قدرت خلیج فارس 
برسد و اکنون هم یک بحران غیرضروری با پکن بر سر تایوان، که دلیل 

آن سفر نادرست نانسی پلوسی به تایپه بود.
در ادامه این مطلب آمده اســت: در نهایت، این سه گانه بحران، تهدید 
واقعی علیه موجودیت بشــر در عصر ما، یعنی تغییــرات اقلیمی را از 
اولویت خارج می کند؛ اما این داســتان دیگری است. در حال حاضر، 
دولت بایدن هنوز این فرصت را دارد که از یکی از این بحران های بالقوه 

یعنی مناقشه هسته ای با ایران جلوگیری کند.
در اوکراین در کوتاه مدت و میان مدت نه پیروزی و نه حتی یک نتیجه 
مشــخص وجود ندارد. ایاالت متحده و متحدانش و همچنین روس 
ها برای درگیــری طوالنی مدت آماده می شــوند. اســتقامت و تعهد 
نتیجه آن جنگ را تعیین خواهد کرد. با این حال، طبق گفته بری پوزن، 
استاد دانشگاه MIT، حتی پس از سرازیر شدن منابع بیشتر به جنگ، 
محتمل ترین نتیجه همچنان»یــک جنگ طوالنی، خونین و در نهایت 

بالتکلیفی« خواهد بود.
جــدا از 50 میلیارد دالری که دولــت بایدن به عنوان کمــک نظامی به 
اوکراین ارسال کرده )دولت اوکراین قبال 40 میلیارد دالر دیگر درخواست 
کرده( و اگرچه به نظر نمی رســد کاخ ســفید کمک دیگــری را قبل از 
انتخابات میان دوره ای تایید کند، اما درگیری ادامه دارد و خطر تشدید 
آن هم حس می شود. این نه تنها شامل اســتفاده بالقوه از تسلیحات 
هسته ای، بلکه دخالت مستقیم تر ایاالت متحده در جنگ نیز می شود. 
)البته باید از دولت بایدن به خاطر دور نگه داشتن نیروهای آمریکایی 

از جنگ تقدیر کرد.(
درســت اســت که ایاالت متحده نمی توانــد و نباید شــرایط راه حل 
دیپلماتیک را برای جنگ آغاز شده توسط روسیه دیکته کند؛ اما می تواند 
و باید به ایجاد شرایط دیپلماسی کمک کند. تاکنون، و به ویژه با توجه 
به ضرورت اجتناب از درگیری مســتقیم آمریکا و روسیه، دیپلماسی 
فرصت بسیار کمی داشته اســت. به عنوان مثال، آنتونی بلینکن، وزیر 
امور خارجه، برای اولین بار از زمان تهاجم روسیه تنها پنج روز پیش، با 

همتای روس خود، سرگئی الوروف، صحبت کرد.

بحران تایوان، کامال غیر ضروری بود. دولت بایدن می توانست در وهله 
اول از پلوســی بخواهد با به تعویق انداختن ســفر خود از از فوران این 
بحران جلوگیری کند. بله، پلوسی »حق« سفر به تایپه را دارد؛ اما سوال 
این نیست. بلکه سوال این است که آیا چنین سفری از نظر استراتژیک 

عاقالنه است و آیا منافع ایاالت متحده را پیش می برد یا خیر.
ابعاد این بحران هنوز به طور کامل درک نشــده است. اما همانطور که 
همکار من مایکل ســوین می گوید، »این وضعیت با توجه به وضعیت 
نامطلوب روابط کنونی ایاالت متحده و چین و توانایی های نظامی بسیار 
بهبود یافته چین، پتانسیل تبدیل شدن به نسخه ای بدتر از بحران تایوان 

را در سال های 1995-96 دارد«.
اگرچه بایدن در وهله اول این فرصت را برای جلوگیری از بروز بحران از 
دست داد، اما همچنان می تواند در مکانیسم های کاهش تنش برای 
خنثی کردن درگیری و جلوگیری از رویارویی با پکن سرمایه گذاری کند.

گویی درگیری های بالقوه با این دو قدرت هســته ای به اندازه کافی بد 
نبوده که دیپلماســی بر سر برنامه هســته ای ایران هم به نفس نفس 
افتاده اســت. دور تازه و احتماال نهایی مذاکرات در حال حاضر در وین 

پایتخت اتریش در حال برگزاری است. با این حال، هیچ نشانه روشنی 
وجود ندارد که دو طرف شجاعت الزم را برای توافق به دست آورده باشند. 
یک دیپلمات ارشــد آگاه از مذاکرات به من گفت: »ما هرگز تا این حد 
به توافق نزدیک نبودیم. اما این هنوز به این معنی نیست که ما توافقی 

خواهیم داشت.«
شکی نیست که اگر توافق از بین برود و هر دو طرف تصمیم به تشدید آن 
بگیرند، فاجعه رخ خواهد داد. بایدن و یائیر الپید، نخست وزیر اسراییل 
ماه گذشته در جریان سفر بایدن به اسراییل، »اعالمیه بیت المقدس« 
را امضا کردند که یک تعهد مشترک برای جلوگیری از دسترسی ایران به 
تسلیحات هسته ای است. روز قبل، بایدن به تلویزیون اسراییل گفته بود 
که از نیروی نظامی برای جلوگیری از هسته ای ایران به عنوان »آخرین 
راه حل« اســتفاده خواهد کرد. اگرچه ایاالت متحده مدت هاست که 
اعالم می کند برای جلوگیری از ساخت بمب هسته ای ایران وارد جنگ 
خواهد شد، اما تکرار این تهدید در بحبوحه مذاکرات جاری و در هنگام 
بازدید از اسراییل – بزرگ ترین مخالف توافق هسته ای با ایران - یادآور 

این موضوع بود که ما چقدر به چنین رویارویی نزدیک هستیم.
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 رایزنی وزیر امور خارجه ایران و عمان درباره آخرین تحوالت
 گفت وگوهای وین 

وزیر امور خارجه کشورمان با همتای خود در سلطنت عمان درباره مسائل منطقه ای و بین المللی مورد عالقه 
طرفین به صورت تلفنی گفت وگو کرد.حسین امیرعبدالهیان در گفت وگو با  بدر البوسعیدی ضمن ابالغ سالم 
دکتر رییسی به هیثم بن طارق سلطان عمان، از دیدگاه ها و تالش عمان در زمینه مذاکرات رفع تحریم ها 
قدردانی کرد.طرفین درباره آخرین تحوالت گفت وگو های وین رایزنی کردند. وزیر امور خارجه کشــورمان 
همچنین در مورد تجاوز اخیر رژیم صهیونیســتی به نوار غزه، ضمن اشــاره به رایزنی های گسترده خود با 
طرف های مختلف منطقه ای و بین المللی، این تجاوز را محکوم کرد.بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان 
نیز در این گفت وگوی تلفنی، با تاکید بر وجود نقش ســازنده ایران در مذاکره لغو تحریم ها، تصریح کرد: 
عمان اعتقاد دارد موفقیت مذاکرات، به نفع همه طرف هاست.وزیر امور خارجه عمان در مورد حقوق مردم 
فلسطین نیز خاطر نشان کرد: »عمان همواره از تحقق حقوق و آرمان های مردم فلسطین حمایت کرده و در 
کنار آن ها خواهد ماند«.طرفین در این گفت وگوی تلفنی برخی موضوعات دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند.

 
نورنیوز: 

هنوز جلسه ای در سطح عالی برای بررسی ایده های هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپا در تهران تشکیل نشده است

نورنیوز، رسانه وابسته به شــورای عالی امنیت ملی نوشت: بر اســاس روال معمول پس از اتمام فرآیند 
بررسی های کارشناســی، نتایج اولیه برای جمع بندی نهایی به سطوح تصمیم گیری ذی ربط ارائه خواهد 
شد.بالفاصله پس از بازگشت هیئت مذاکره کننده ایران از وین، فرآیند بررسی ایده های طرح شده از سوی 
هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی در سطح کارشناسی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.پیش تر اعالم شده بود 
که هیئت های مذاکره کننده کشورهای حاضر در وین قرار است، ایده های ارائه شده از سوی »انریکه مورا« 

در مورد برخی موضوعات را در پایتخت ها بررسی کنند.
 

جزییاتی از نجات کشتی ایرانی توسط ناوشکن جماران
معاون عملیات نیروی دریایی ارتش کشورمان گفت: ناوشکن جماران، قایق هایی که به یک کشتی ایرانی 
حمله کرده بودند را متواری کرد.امیر دریادار دوم تاج الدینی درباره عملیات نیروی دریایی عیله مهاجمان 
به کشتی ایرانی در دریای سرخ اظهار کرد: از تکالیف محوری نیروی دریایی ارتش تامین خطی مواصالتی 
و دفاع از منافع ایران در دریای آزاد و اقیانوس هاست.وی افزود: تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش تحت 
فرماندهی ناوشکن جماران در محدوده دریای سرخ از سوی کشتی ایرانی پیام درخواست کمک دریافت 

کرد و بالفاصله در منطقه حاضر شد و با قایق های مهاجم درگیر و آنها را متواری کرد.
 

فعال سیاسی: 

روسیه می خواهد در مذاکرات گروکشی کند
یک فعال سیاسی گفت: من همچنان نقش روسیه را در رسیدن به توافق مهم می دانم. روسیه نمی خواهد 
توازنی که به زعم خودش در اوکراین به وجود آورده متزلزل شود.محمدمهاجری، در آغاز درباره عامل برپایی 
دوباره مذاکرات پس از چند دوره توقف اظهار کرد: »از یک طرف آمریکا در پی محدودکردن مشغله های خود در 
نقاط مختلف دنیاست و از سوی دیگر خاورمیانه ملتهب به سود غربی ها نیست. جنگ اوکراین هم از مشغله 
های ذهنی آمریکا و اروپاست و تمرکز برآن نیازمند آرامش بیشتری است. از طرف ایران نیز تحریم ها مزاحم 
اصلی توسعه است و به اندازه کافی انگیزه برای مذاکره ایجاد می کند«.وی در ادامه درباره احتمال دستیابی به 
نتیجه در این دور از مذاکرات با توجه به ادعای طرف غربی برای دستیابی به متن نهایی افزود: »من همچنان 
نقش روسیه را در رسیدن به توافق مهم می دانم. روسیه نمی خواهد توازنی که به زعم خودش در اوکراین به وجود 
آورده متزلزل شود به همین علت مذاکرات وین فضای مناسبی است که مسکو گروکشی کند و امتیاز بگیرد. 

احضار »ترامپ« به دادستانی نیویورک؛ او از پاسخ به 
سواالت امتناع ورزید

دادستانی کل ایالت نیویورک، رییس جمهور سابق آمریکا را برای تحقیقات احضار کرد ؛اما او 
از پاسخ دادن به سواالت بازجوها خودداری کرد.»دونالد ترامپ« رییس جمهور سابق آمریکا 
شــامگاه چهارشــنبه به دفتر دادســتانی کل ایالت نیویورک احضار شد تا به ســواالتی درباره 
فعالیت های تجاری خانواده اش پاسخ دهد.ترامپ طی بیانیه ای در این باره گفت که در جریان 
حضورش در برابر دادستان کل ایالت نیویورک در تحقیقات مدنی در مورد فعالیت های تجاری 
خانواده اش، با استناد به حق قانون اساســی خود در برابر اتهامات تبهکاری، از پاسخ دادن به 
سواالت خودداری کرده است.به نوشته خبرگزاری »رویترز«، وی در این بیانیه که تقریبا یک 
ساعت پس از ورود به دفتر دادســتانی کل در منهتن منتشر شــد، توضیح داد: »من از پاسخ 
دادن به ســواالت مربوط به حقوق و امتیازاتی که طبق قانون اساســی ایاالت متحده برای هر 

شهروندی در نظر گرفته شده است، خودداری کردم«.
رییس جمهور ســابق آمریکا تا حدود شــش ســاعت پس از ورودش به دفتر دادســتان کل 
نیویورک، این ســاختمان را ترک نکرد که نشــان می دهد در بیشــتر روز با سواالت و بازجویی 

روبه رو بوده است.
 

خواهر رهبر کره شمالی به سئول هشدار داد
خواهر رهبر کره شمالی مدعی شد که شــیوع ویروس کرونا در این کشــور توسط کره جنوبی 
انجام شده است و به سئول در این خصوص هشــدار داد.به گزارش یونهاپ، »کیم یو جونگ« 
خواهر »کیم جونگ اون« رهبر کره شــمالی با بیــان اینکه برادرش در زمان شــیوع کرونا در 
این کشور دچار تب باالیی شده بود، کره جنوبی را به انتشــار ویروس کرونا در این کشور متهم 
کرد. بر اساس این گزارش، خواهر رهبر کره شــمالی در نشست ملی اقدامات ضد همه گیری، 
مدعی شد که کره جنوبی دست به انتشار ویروس کرونا در این کشور زده و نسبت به این اقدام 
هشدار داد.وی گفت: باید یک واکنش تالفی جویانه قوی انجام شود. اگر دشمن به اقدامات 
خطرناکی که می تواند ویروس را وارد کشور ما کند ادامه دهد، ما نه تنها ویروس بلکه مقامات 
کره جنوبی را نیز ریشه کن خواهیم کرد.این در حالی اســت که رسانه های دولتی کره شمالی 
گزارش دادند که کیم جونگ، اون رهبر این کشــور با اعالم پیروزی در نبرد علیه ویروس کرونا، 

محدودیت هایی را که در این خصوص وضع شده بود، لغو کرده است.
 

تکرار درخواست کی یف برای تحریم تمام مردم روسیه 
توسط غرب و متحدانش

وزیر خارجه اوکراین با ادعای حمایت تمام مردم روســیه از عملیــات نظامی در دونباس، از 
اتحادیه اروپا و دولت های عضو گروه ۷ خواســت تا ورود آنها به کشورهایشان را ممنوع کنند.

بعد از درخواست » زلنســکی« رییس جمهور اوکراین از کشــورهای جهان برای تحریم تمام 
شهروندان روسیه، یک مقام دیگر کی یف نیز این خواســته را تکرار کرد.»دمیترو کوِلبا« وزیر 
خارجه اوکراین شامگاه چهارشــنبه از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو گروه ۷ خواست تا صدور 
روادید برای تمام مردم روســیه را متوقف کنند.به نوشته خبرگزاری »رویترز«، کولبا در صفحه 
شخصی توئیتر خود نوشــت: »تمام روس ها به شــدت از جنگ در اوکراین حمایت می کنند. 
آنها باید از حق عبور از مرزهای بین المللی محروم شــوند تا زمانی که یاد بگیرند به آنها احترام 
بگذارند«.با وجود تالش های مقامات اوکراینی برای همراه کردن مردم روســیه با کی یف علیه 
عملیات نظامی ویژه مســکو در منطقه دونباس، اما آنها باالخره مجبور شــدند چهره واقعی و 

ضد روسی خود را نشان دهند. 

خبر روز

وزیر انرژی لبنان:

 منتظر اجازه برای رفتن به 
ایران هستم

فارس: پس از گزارش  منابــع لبنانی درباره 
رایزنی مقامات بیروت و تهران درباره واردات 
ســوخت، وزیر انرژی لبنان گفــت که برای 
رایزنی در خصوص واردات ســوخت از ایران 
آماده است.»ولید فیاض« وزیر انرژی لبنان، 
به شــبکه »المنار« خبر داد که منتظر پاسخ 
مثبت »نجیــب میقاتی« نخســت وزیر این 
کشــور تا با مقامات ایرانی دربــاره صادرات 
سوخت به لبنان رایزنی کند.بنابر این گزارش، 
وزیر انرژی لبنان در این باره گفت: ســاکم را 
بسته ام و منتظر دســتور نخست وزیر نجیب 
میقاتی برای رفتن به تهران و موافقت با گرفتن 
سوخت ایران هســتم.المنار در ادامه به نقل 
از منابع خود اشاره کرد که نخست وزیر لبنان 
به صورت اولیــه با واردات ســوخت از ایران 
موافقت کرده و در انتظار تعیین تکلیف مسئله 
»ویژگی« ســوخت مورد نیاز لبنان اســت.

پیش از این روزنامه لبنانی »االخبار« در این 
باره گزارش داده بود کــه در دیدار اخیر نجیب 
میقاتی با »مجتبی امانی« ســفیر جمهوری 
اســالمی ایران در بیروت دو طرف به مسئله 
واردات ســوخت از ایران پرداخته اند.االخبار 
گزارش داده بود که نجیب میقاتی نوع سوخت 
مورد نیاز لبنان را به اطالع سفیر ایران رسانده 
و در مقابل، مجتبی امانی سفیر ایران درباره 
سفر مقامات بیروت به تهران به منظور مذاکره 
پیرامون این مسئله با طرف لبنانی رایزنی کرده 
است.این مســئله از آنجا شروع شد که سید 
حســن نصرا...،دبیرکل حزب ا... لبنان، چند 
هفته پیش، در مصاحبه با شبکه »المیادین« 
اظهار داشــت: » درباره نفت، مشــکل از ما 
نیست، بلکه دولت لبنان مشکل اصلی است. 
من حاضرم که از ایران ســوخت وارد کنم، به 
شرط اینکه دولت لبنان این مسئله را بپذیرد؛ 
اما هیچ کس در لبنان جرأت انجام این کار را 
ندارد؛ زیرا از تحریم های آمریکا علیه خانواده 
خود می ترســد. امروز ممکن است شرکت 
های روسی و ایرانی آماده همکاری با لبنان 
باشند، ولی این جرأت در دولت وجود ندارد.«

بین الملل رییس جمهور: 

ایران هیچ گونه تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه را نمی پذیرد
رییس جمهور گفت: ایران تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه را نمی پذیرد و آمادگی دارد تمام ظرفیت  خود را برای برقراری صلح در منطقه قفقاز به کار گیرد.حجت 
االسالم سید ابراهیم رییسی در پاسخ به تماس تلفنی »نیکول پاشینیان« نخست وزیر ارمنســتان، روابط دو کشور را تاریخی و عمیق توصیف کرد و بر ضرورت 
برنامه ریزی برای افزایش سطح همکاری های اقتصادی پایدار تهران – ایروان تاکید کرد.رییس جمهور با اشاره به درگیری های روز های گذشته در قفقاز، اظهار 
داشت: پای بندی امضاکنندگان بیانیه سه جانبه آتش بس به مفاد آن و حل و فصل مسائل باقی مانده از طریق گفت وگو و راهکار های دیپلماتیک، بهترین راه برای 
ایجاد آرامش و امنیت در منطقه قفقاز است.حجت االسالم رییسی با اشاره به بیانات راهبردی رهبرمعظم انقالب در دیدار اخیر با رؤسای جمهور روسیه و ترکیه 
مبنی بر حساسیت جمهوری اسالمی ایران نسبت به مرز های خود در منطقه قفقاز و مقابله با هرگونه تالش برای تغییر آنها، تصریح کرد: ایران هیچ گونه تغییر در 
جغرافیای سیاسی منطقه را نمی پذیرد و آمادگی دارد تمام ظرفیت های خود را برای برقراری صلح و ثبات در منطقه قفقاز و رشد و توسعه آن به کار گیرد.»نیکول 
پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان نیز در این گفت وگوی تلفنی گزارشی مفصل از درگیری های اخیر بین ارمنستان و آذربایجان ارائه داد.نخست وزیر ارمنستان 
همچنین با ابراز خرسندی از توســعه روابط تهران – ایروان، بر آمادگی کشورش برای تســهیل در ترانزیت کاال میان دو کشور و افزایش همکاری ها در حوزه های 

زیرساختی ازجمله راه و انرژی تاکید کرد.

انتخاب

پنجشنبه 20  مرداد  1401 /  13 محرم 1444  /  11  آگوست  2022 / شماره 3597 

تایوان: 

چین از رزمایش برای آماده شدن به حمله استفاده می کند
»جوزف وو« وزیر امور خارجه تایوان در یک نشست خبری در تایپه گفت: »چین از رزمایش و نقشه 
راه نظامی خود برای آماده شدن برای حمله به تایوان استفاده کرد. قصد واقعی چین تغییر وضعیت 
موجود در تنگه تایوان و در سراسر منطقه است.«چین هفته گذشته بزرگ ترین مانور نظامی خود را در 
اطراف تایوان در واکنش به دیدار نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان آمریکا از این جزیره آغاز 
کرد.رییس دستگاه دیپلماسی تایوان تصریح کرد: »چین رزمایش، پرتاب موشک در مقیاس بزرگ، 
همچنین حمالت سایبری، کارزار اطالعات نادرست و تهدید اقتصادی را برای تضعیف روحیه مردم 

در تایوان انجام می دهد.«
 

احتمال گفت و گوی »اردوغان« و »اسد« به پیشنهاد »پوتین«؟ 

 المیادین: مطلقا نادرست است
شبکه المیادین گزارش ها درباره احتمال گفت و گوی تلفنی »رجب طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه 
و »بشار اسد« رییس جمهور ســوریه را نادرست خواند.این شــبکه لبنانی به نقل از منابعی که آن ها را 
»بلندپایه« خواند، نوشت: »صحبت از احتمال تماس میان رؤسای جمهور سوریه و ترکیه مطلقا نادرست 
است.«رسانه های ترکیه ای، گزارش دادند که »رجب طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه و »بشار اسد« 
رییس جمهور سوریه احتماال به زودی با یکدیگر به صورت تلفنی گفت وگو کنند. منابع ترکیه ای گفتند که 
این پیشنهاد توسط »والدیمیر پوتین« رییس جمهور روسیه در دیدار اخیر با اردوغان در سوچی مطرح 
شده است.این منابع اضافه کردند که یک کشور حاشیه خلیج فارس و یک کشور آفریقایی در حال رایزنی 

و تماس  با ترکیه و سوریه برای برگزاری دیداری میان اسد و اردوغان هستند.
   

رییس جمهوری سابق افغانستان:

 آمریکا اشتباهاتش را در افغانستان تصحیح کند  
کرزای در مصاحبه ای از دولت آمریکا خواست تا اشتباهاتش را در افغانستان تصحیح و به ملت افغان 
در این برهه سخت کمک کند.»حامد کرزای« رییس جمهوری سابق افغانستان در مصاحبه ای با شبکه 
خبری ان.پی.آر گفت، نگران امنیت خودش است اما نه به خاطر طالبان چون آنها از افغان ها هستند و به 
افغانستان تعلق دارند و او آنها را می شناسند و آنها نیز او را.وی ادامه داد: من از سوی نیروهای خارجی و 
به ویژه عناصری در پاکستان احساس خطر دارم.کرزای از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ رییس جمهوری افغانستان بود 
و همچنان چهره برجسته و مهم در این کشور حتی پس از ترک کاخ ریاست جمهوری به شمار می رود. نام 
او هنوز هم بر روی ساختمان فرودگاه بین المللی کابل است، گرچه طالبان افغانستان نام آن را تغییر داده 
است.با روی کار آمدن مجدد طالبان در اوت گذشته میالدی، کرزای در افغانستان باقی ماند و با رهبران آن 
دیدار کرد و گفت، آنها همگی به دنبال یک چیز هستند و آن یک افغانستان "پیشرو و صلح طلب" است.
یک سال پس از روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان در پی خروج نیروهای آمریکایی و خارجی از 
این کشور، کرزای با اشاره به وضعیت کنونی کشورش گفت: از نظر پایان درگیری گسترده، ما خوشحالیم 

چون ثبات بیشتر، امنیت بیشتر به وجود آورده است.

روسیه، صدها موشک اوکراین را منهدم کرد
وزارت دفاع روســیه از حمله موفق به انبار نگهداری دو نوع موشک پیشــرفته ارتش اوکراین در مرکز 
این کشــور خبر داد.وزارت دفاع روسیه روز سه شنبه اعالم کرد ارتش این کشــور یک انبار مهمات را در 
نزدیکی شهر »اومان« منهدم کرده است. گزارش ها حاکی است این انبار محل نگهداری موشک های 
»هایمارس« و »هویتزر« ساخت آمریکا نگهداری می شد، منهدم کردند.سخنگوی این وزارتخانه در 

نشست خبری روزانه خود گفت که بیش از ۳۰۰ راکت را در این حمله منهدم کرده است.

فقط یک کلمه از سوی آیت ا... سیستانی کافی است؛

آینده عراق پس از اعتراضات طرفداران »صدر«
»ســعداد الصلحی« در میدل ایســت آی نوشــت: پس از اعتراضات 
خشــمگینانه آخر هفته، مقتدی صــدر با فراخوانــدن حامیان خود در 
استان های جنوبی و مرکزی برای حضور در خیابان ها، اعتراضات را تشدید 
کرد. با شروع اعتراضات متقابل از شامگاه دوشنبه، خطر خشونت در عراق 
به چشم می خورد. روز شنبه، هواداران این روحانی بانفوذ شیعه به منطقه 
سبز بغداد هجوم آوردند و از آن زمان ساختمان پارلمان را برای اعتراض به 
رقبای مورد حمایت ایران اشغال کردند که مانع از تشکیل دولت صدر شده 
بودند.به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است:رهبران صدر 
به میدل ایست آی گفتند که بسیاری از رهبران سیاسی و دیپلمات های 
غربی سعی کرده اند با صدر ارتباط برقرار و اوضاع را آرام و کانال های گفت و 
گو بین دو طرف را باز کنند، اما او از پذیرفتن بازدیدکنندگان یا تماس های 
غیرصدری ها خودداری می کند. محمد صالح العراقی، نامی که به »وزیر 
صدر« داده شده و به طور گسترده گمان می رود سخنگوی این روحانی 
باشد، روز دوشنبه گفت که هادی العامری، رییس بلوک پارلمانی الفتح و 
یکی از رهبران چارچوب هماهنگی، تالش های خود را برای تماس با صدر 

و آغاز گفت وگو بین دو اردوگاه رقیب ادامه می دهند.

صدر، مشکل و راه حل است
صدر ،میلیون ها پیرو دارد، یکی از بزرگ ترین جناح های مســلح شیعه 
را کنترل می کند و یک امپراتوری مالی دارد که درآمد های ســاالنه آن از 
بودجه بسیاری از کشور های کوچک همسایه بیشتر است. او در کنار آیت 
ا... سید علی سیستانی یکی از دو مردی است که در عراق می تواند با یک 
کلمه میلیون ها نفر را به خیابان بیاورد.به مدت ۱۰ ماه، عراق در تالطم بود، 
زیرا صدر و رقبای او بر سر دیدگاه های رقیب در مورد اینکه آینده سیاسی 
کشور چگونه باید باشــد، بحث می کردند. صدر که در انتخابات اکتبر با 
۷۴ کرسی در پارلمان پیروز شد با احزاب سنی و کرد ائتالف کرد و قصد 
داشت سیستم سنتی تقسیم قدرت در عراق را از بین ببرد. اما مخالفان 
مورد حمایت ایران، که در صورت موفقیت صدر از قدرت خارج می شدند، 
توانستند با توسل به چالش های قانونی تا حمالت موشکی، مانع او شوند.

ماه گذشته، او به نمایندگان خود دستور داد در اعتراض استعفا کرده و یک 
بحران سیاسی جدید ایجاد کند و به احزاب چارچوب هماهنگی اجازه داد 
تا به بزرگ ترین بلوک پارلمان تبدیل شوند. رهبران چارچوب از آن زمان 
شروع به کار روی تشکیل دولت خود کردند و هفته گذشته محمد شیعه 
السودانی را که از نزدیکان مالکی است را به عنوان نامزد خود برای نخست 
وزیری معرفی کردند.رهبران صدر می گویند که صدر این را یک چالش و 
تالشی برای تحریک خود می دانست. این نامزدی سودانی بود که او را 

بر آن داشت تا پیروان خود را به منطقه سبز بفرستد و از نشست پارلمان 
جلوگیری کند. یک مقام ارشد دولتی گفت: »صدر سال ها پیش به یک 
مشکل بزرگ برای مخالفان خود تبدیل شد. حضور او یک مشکل و عدم 
حضور او یک مشکل است. او صاحب نیرو، سالح و پول است، به عالوه بی 
پروایی بی نظیری دارد و این ترسناک است. او در حال حاضر می خواهد 
به همه بگوید که اگرچه نتوانســته به هدف خــود در مجلس مطابق با 
معیار های آن ها برسد، اما با اســتفاده از نفوذش در خیابان و معیار های 
خودش به آن خواهد رسید.« به گفته این مقام، رقبای صدر در مورد نحوه 
برخورد با وی سردرگم و نامطمئن هســتند. اگر به زور متوسل شوند، در 
توسل به آن دریغ نمی کند و اگر متوســل به آتش بس و سازش شوند، 
می خواهد کار آن ها را تمام کند؛ بنابراین آن ها او را نادیده گرفته اند و اکنون 

همه بهای آن را می پردازند.

آیت ا... سیستانی وارد می شود
جنگ شیعه علیه شیعه یکی از حســاس ترین خطوط قرمز از سال ۲۰۰۳ 
بوده است. عبور از آن به معنای ســرپیچی از خواست آیت ا... سیستانی، 
رهبر جامعه شیعه است. تمامی نیرو های شیعه، از جمله ایران و نیرو های 
نیابتی آن، به طور کامل از عواقب مداخله سیستانی علیه آن ها آگاه هستند. 

رهبران شیعه و فرماندهان جناح های مســلح می گویند، اگر هر جناحی 
به عنوان تشویق کننده یا حامی چنین جنگی تلقی شود، آیت ا... سیستانی 
می توانند با فتوا یا بیانیه ای کار آن جناح را تمام کند.هر درگیری وحشیانه 
خواهد بود. اکثر جناح های شــیعه دارای شــاخه های مســلح هستند. 
اگرچه ممکن است سرایا السالم صدر از نظر تعداد برتری داشته باشد، اما 
تجهیزات مدرن متعلق به جناح های مرتبط با آیت ا... سیستانی، به ویژه 
لشکر رزمی عباس، و گروه های مرتبط با ایران، به ویژه عصائب اهل الحق و 
کتائب حزب ا... است و برتری آن ها را تضمین می کند.یکی از فرماندهان 
نزدیک به آیت ا...سیستانی گفت: »ما نگران آنچه اکنون در حال رخ دادن 
است هستیم و از بی تدبیری صدر و گستاخی مخالفانش می ترسیم، اما 
اکنون نیازی به مداخله خود نمی بینیم. در نبرد های مدرن، عنصر انسانی 
دیگر عامل تعیین کننده نیست، بلکه فناوری است. بسیاری از جناح های 
مسلح دارای فناوری های مدرنی هستند که می توانند هر نبردی را به نفع 
خود پایان دهند. اما سوال اینجاست که آیا هیچ یک از تصمیم گیرندگان 
اجازه خواهند داد شرایط به درگیری برسد؟ ما فعال نظاره گر و منتظر دستور 
هستیم، در این مرحله به نفع هیچ طرفی دخالت نخواهیم کرد، اما در دفاع 
 از خود و مواضع خود کوتاه نخواهیم آمد«.به گفته وی، تنها یک کلمه از سوی

 آیت ا...سیستانی کافی است تا آن ها وارد عمل شوند.

سخنگوی کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها 
در مجلس تاکید کرد: زمان آن رسیده که آمریکا و 
کشــورهای اروپایی از حرف زدن دست برداشته و 

برای تعهدات خود تضمین اجرایی دهند.
علی حدادی با اشــاره به روند مذاکرات هسته ای 
بیان کــرد: آنچه کــه در مذاکرات قبل بــوده و در 
مذاکرات این روزها نیز مشــخص است این بوده 
که همواره ایاالت متحده آمریکا بــه دنبال منافع 
ملی خود هست و به هیچ وجه احترام متقابل در 
مذاکرات نداشته و امروز هم ندارد. آنها امروز می 
بینند که ایران با تمــام توان پیش می رود و ارتباط 

با شــرق برقرار کرده و صرفا می خواهند برجام را  
حفظ کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: نظام جمهوری اسالمی از 
مذاکرات عقب نشینی نکرده و امروز توپ در زمین 
آمریکا و کشورهای اروپایی است. ایران آنچه را که 
باید انجام داده است. سیاســتگذاری های نظام 
جمهوری اسالمی مدافع بشریت است. از آنجا که 
امروز کشورهای اروپایی مشکل انرژی پیدا کرده 
اند و از ســوی دیگر قدرت ایران اسالمی و ارتباط 
آن را با شرق می بینند مواردی را مطرح می کنند؛ 
اما هیچ تضمینی هم ارائــه نمی دهند. بعضا بهانه 

هایی نیز مطرح می کنند که اصال موضوعیت ندارد.
فشــارهایی که امروز بر مردم فلسطین وارد شده 
و کشــتار هایی که رژیم غاصب صهیونیستی علیه 
کودکان و مادران مظلوم انجــام می دهد، حاکی 
از تالش ایــاالت متحده برای حفــظ منافع رژیم 

صهیونیستی است.

نماینده مجلس:

خبر روز توپ در زمین طرف های غربی است

توئیت ضدتوافق میرسلیم با هشتگ »یزید«
مصطفی میرسلیم، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی نوشت: فصل مشترک حکومت #یزید 
و حکومت #آمریکا؛ یزید اسالم را برنمی تابید و آمریکا انقالب اسالمی را. خدایا ما را از شر دشمنان 

اسالم و #منافقان مصون نگه دار.
 

هشدار صالحی: 

برخی می خواهند این ملت را دو پاره و چند پاره کنند
مدیر موسسه اطالعات درباره فعال شــدن مجدد عده ای برای »دوپاره و چندپاره کردن این ملت« 
هشدار داد.سید عباس صالحی، مدیر موسسه اطالعات و وزیر پیشین ارشاد نوشت: تصویری از یک 
عزادار در عاشورا. به گفته سردار دل ها: ما ملت امام حسینیم. اما برخی می خواهند این ملت را دوپاره 
و چندپاره کنند و با پایان دهه محرم دوباره شروع خواهند کرد. حب الحسین یجمعنا، فقط بین ایرانی 

و عراقی نیست. اول از خودمان آغاز کنیم.

چهار تیم نظامی جمهوری اسالمی ایران وارد مسکو شدند
چهار تیم نظامی جمهوری اسالمی ایران به منظور شرکت در مسابقات بین المللی نظامی روسیه ۲۰۲۲ 
وارد مسکو شدند.به نقل از مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح،  چهار تیم نظامی 
جمهوری اسالمی ایران شــامل  تیم های)تکاوران دریایی، تانک،حافظان نظم و ارتش فرهنگ( به 
منظور شرکت در مسابقات بین المللی نظامی روسیه ۲۰۲۲ وارد مسکو شدند.تیم های مذکور در حال 
حاضر ضمن حضور در محل برگزاری رقابت ها و آشنایی با شرایط محیطی منطقه، مراحل آماده سازی 
را می گذرانند.الزم به ذکر اســت در مسابقات مذکور که با حضور ۳۷ کشــور جهان در ۳۴ رشته از ۲۴ 
مردادماه تا ۵ شهریور به میزبانی اصلی فدراسیون روسیه  و یازده کشور برگزار خواهد شد، جمهوری 

اسالمی ایران در ۱۴ رشته پا به عرصه این رقابت ها خواهد گذاشت.
 

فعال سیاسی: 

یک دست شدن قوا به نفع کشور نبود
محمد مهاجری ،فعال سیاسی اصولگرا درباره یکدستی قوا  گفت: »من از کسانی بودم که به شدت موافق 
یک دست شدن حاکمیت بودم و باور داشتم در چنین حالتی چالش های میان قوا از بین می رود و دولت 
می تواند  کارها را به شکل مطلوب پیش ببرد؛ اما این اتفاق رخ نداد و حاال بعد از یک سال تصور می کنم 
که اشتباه می کردم و یک دست شدن قوا به نفع کشور نیست. چه آنکه رقابت های شدید درون جناحی 
اصول گرایان اجازه یک دستی را هم نمی دهد زیرا طیف های زیادی در اصول گرایان وجود دارد که هر کدام 

بر سر قدرت رقابت می کنند. آقای رییسی هم نتوانست از یک دست شدن قوا استفاده کاملی ببرد«.
 

توافق هسته ای؛ خیلی دور، خیلی نزدیک
مدیر کل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشــی مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات 
طرف های مذاکره کننده در این دور از مذاکرات به احیای برجام نزدیک  شــده یا برعکس، دور شده ایم، 
گفت: »از دید اروپایی ها از نظر موضوعات و متن، مذاکرات پایان یافته است و فقط به تصمیم سیاسی 
تهران و واشنگتن بستگی دارد. البته که آمریکایی ها بالفاصله اعالم کردند که با متن پیشنهادی اروپا موافق 
هستند. آنچه مشخص است این است که طرف های دیگر مذاکره هم منتظر تصمیم ایران هستند.«قاسم 
محبعلی، درباره راه برون رفت از اختالفات پادمانی ایران و آژانس می گوید که اگر ایران و آژانس با هم توافق 
و ایران هم روی برجام توافق کرده باشد، احتماال هم اروپایی ها و هم امریکا به آژانس این چراغ سبز را 

نشان خواهند داد که بتواند مثل دور قبلی به نوعی مسئله را حل و فصل کند. 

کافه سیاست

جانشین فرمانده کل سپاه:

  سپاه دست فلسطینی ها
 را پر خواهد کرد

جانشــین فرمانده کل ســپاه گفت: همانطور 
که امام خامنه ای فرمودند و شــهید سلیمانی 
دست فلسطینی ها را پر کرد، این روند دائمی 
است و سپاه انقالب اســالمی دائم دست آنها 
را پر خواهد کرد.ســردار علی فــدوی در تجمع 
ضد صهیونیستی مردم عاشورایی تهران که در 
میدان فلسطین برگزار شد، طی سخنانی اظهار 
داشت: سخت ترین مصیبت ها و رنج ها بر اهل 
بیت پیغمبر وارد شــد.وی عنوان کرد: مسلما 
وقتی این مصیبت ها بــر اهل بیت پیغمبر وارد 
می شد خداوند این بشارت را به آنها داد که حتما 
روزی همه مردم دنیا طعم حکومت اسالمی را 
خواهند چشــید. از روز اول نهضت اسالمی در 
سال ۴۲ امام خمینی )ره( فلسطین را به عنوان 
مهم ترین مسئله اسالم اعالم کرده و نوک حمله 
خود را متوجه رژیم صهیونیســتی و شــیطان 
بزرگ کرد.جانشین فرمانده کل سپاه بیان کرد: 
جبهه حق انقالب اسالمی رو به جلو است چرا 
که دستورات خداوند را انجام داده است. آیا در 
این سال های طوالنی خداوند به وعده خود عمل 
نکرده است؟ آیا امروز مردم فلسطین با ده سال 

قبل یکسان است؟
سردار فدوی تصریح کرد: جبهه باطل ناچار است 
شــروط جبهه حق را بپذیرد. در چند روز اخیر 
شیاطین رژیم صهیونیستی با اقدام احمقانه ای 
که انجام دادند، شکست دوباره را تجربه کردند. 
آنهــا نتوانســتند در برابر جهاد اســالمی تاب 
بیاورند، شکست خوردند و شروط جهاد را قبول 
کردند. آیا برای عموم مردم مشــخص نیست 
که وعده خدا حق است و در وعده خدا تخلفی 
نیست؟وی افزود: وقتی جزئی از جبهه حق و 
حزب ا... باشید جبهه حق پیروز میدان است. 
ما هر روز بنا بر تکلیفی که داریم باید توانمندی 
و استطاعت خود را افزایش دهیم. امروز توان 
جبهه حق در مرکز انقالب اسالمی یعنی ایران، 
 بر همه دلدادگان انقالب اســالمی ثابت شده 
 اســت. در فلســطین، لبنان، یمن و ســوریه
  علیه جبهــه باطل راه باز شــده اســت و این

 امری دائمی است.

بین الملل

آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان ) سهامی خاص ( 
ثبت شده به شماره 405 و شناسه ملی 10260086644 

با توجه به اينكه جلســه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ به علت حدنصاب نرسيدن سهامداران تشكيل نشــد ،  بدينوسيله به اطالع کلیه 
سهامداران محترم شركت خدماتی ايثارگران فالورجان )سهامی خاص(  می رســاند مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شركت رأس ساعت ۱۱ صبح روز جمعه 

مورخ ۱۴۰۱/۰6/۰۴ در محل سالن اجتماعات آموزش وپرورش شهرستان فالورجان واقع در فالورجان ، جعفرآباد ،بلوار توحيد ، خيابان فرهنگ برگزار می گردد .
موضوع جلسه :

- تصمیم گیری در خصوص تغییر و اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده
- تصمیم گیری در خصوص اصالح ماده ۵ اساسنامه 
- تصميم گيری در خصوص افزايش سرمايه شركت 

- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد

 آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان
 ) سهامی خاص ( ثبت شده به شماره 405 و شناسه ملی 10260086644 

با توجه به اينكه جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ به علت حدنصاب نرسيدن سهامداران تشكيل نگرديد ،  بدينوسيله به اطالع 
کلیه سهامداران محترم شركت خدماتی ايثارگران فالورجان )سهامی خاص(  می رساند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شركت رأس ساعت 8:۳۰ صبح 
روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰6/۰۴ در محل سالن اجتماعات آموزش وپرورش شهرستان فالورجان واقع در فالورجان ، جعفرآباد ،بلوار توحيد ، خيابان فرهنگ برگزار می گردد .

موضوعات جلسه :
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شركت 

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۴۰۰ شركت
۳- انتخاب حسابرس و بازرس شركت

۴- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شركت  
۵- سایر مواردیکه در صالحیت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده باشد

» هیئت مدیره «

» هیئت مدیره «
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سخنگوی صنعت برق استان:

مصرف برق در استان اصفهان به بیش از 5,000 مگاوات رسید
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: در روز نوزدهم مردادماه، اوج مصرف روز در ساعت ۱۱:۴۹ 
بوده است که ۵,۱۴۹ مگاوات برق در استان اصفهان تولید، ۵,۶۱۹ مگاوات مصرف و ۴۷۰ مگاوات از 
شبکه سراسری به شبکه توزیع برق استان اصفهان وارد شد.سیدمحمدرضا نوحی اظهار کرد: در روز 
نوزدهم مردادماه، اوج مصرف روز در ساعت ۱۱:۴۹ بوده است که ۵,۱۴۹ مگاوات برق در استان اصفهان 
تولید، ۵,۶۱۹ مگاوات مصرف و ۴۷۰ مگاوات از شبکه سراسری به شبکه توزیع برق استان اصفهان وارد 
شد.وی افزود: روز چهارشنبه تولید برق در استان وضعیت مناسبی داشته و همه واحدهای نیروگاهی 
استان در مدار بوده است.سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: با توجه به افزایش دمای شهر 
اصفهان و به طور کلی استان، مصرف برق در استان به بیش از پنج هزار مگاوات رسیده است.نوحی 
اضافه کرد: از مردم اصفهان خواستاریم که مدیریت و صرفه جویی در مصرف برق را جدی بگیرند تا 
بتوانیم بدون اعمال خاموشی از تابســتان عبور کنیم.وی تصریح کرد: البته مدیریت بار همچنان با 
صنایع انجام می شود و همچون گذشته تالش بر این است که خاموشی در بخش خانگی اعمال نشود.

 
به منظور حمایت از مصرف کننده صورت گرفت؛

بررسی میدانی بازرسان صمت از شناسه دار شدن برخی اقالم
با وجود شناسه دار شدن ۵۵ قلم از لوازم یدکی خودرو، برخی از فروشندگان از این طرح اطالع نداشتند.
با شناسه دار شدن تعدادی از اقالم لوازم یدکی خودرو، برخی از فروشندگان از این طرح اطالع نداشتند 
که راهنمایی الزم به آن ها داده و فرصت چند روزه ای برای دریافت شناسه کاال به آن ها داده شد.برخی 
از کسبه هم ابهام هایی نسبت به برخی از اجناس داشتند که سال هاست در فروشگاه شان مانده است 
و بازرسان صمت به آن ها فرصتی برای ثبت در سامانه و دریافت شناسه دادند.در حال حاضر ۵۵ قلم 
از لوازم یدکی خودرو شناسه دار شده که بازرسان سازمان صمت استان عرضه این اقالم را زیر ذره بین 

دارند.این طرح برای شفافیت تولید و قیمت و البته پیشگیری از قاچاق کاالست.
 

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان اصفهان:

عرضه لوازم یدکی بدون شناسه تخلف است
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان اصفهان گفت: از تاریخ ۱۵ مرداد ماه امسال شناسه دار 
شدن لوازم یدکی و مصرفی خودرو اجرایی شده است.عادل مرام اظهار کرد: از منظر قانونی عرضه کاالی 
فاقد شناسه تخلف محسوب می شود و اعضای عرضه و توزیع در فرجه سه ماهه موظف به شناسه دار 
کردن کاال های خود شدند.وی گفت: در فرجه های تعیین شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز باید ۵۵ قلم کاال مورد نظر را شناسه دار می شد که در این فرصت سه ماهه تعیین شده اعضای 
عرضه و توزیع، کاال های خود را شناسه دار کردند.به گفته وی، اجرایی شدن این طرح مستلزم همکاری 

مردم است چرا که هنگام خرید باید از شناسه دار بودن کاال اطالع کسب کنند.
 

برقراری پرواز تفلیس – اصفهان از فرودگاه اصفهان
مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان از برقراری مسیر پروازی اصفهان - تفلیس و بالعکس در فرودگاه 
شهید بهشتی اصفهان خبر داد.ضیایی با بیان اینکه شرکت هواپیمایی پارس ایر اقدام به برقراری پرواز 
در مسیر های مذکور کرده، افزود: این پرواز به صورت برنامه ای در روز های جمعه و دوشنبه هر هفته 
با هواپیمای بمباردیه ، با ظرفیت ۵۰ مسافر انجام می شود. وی گفت: این پرواز ها در روز های جمعه 
ساعت ۱۲ از تفلیس در فرودگاه اصفهان به زمین نشســته و ساعت ۱۳ از اصفهان به مقصد تفلیس 
پرواز می کند. روز های دوشنبه نیز ساعت ۱۷ از اصفهان پرواز کرده و ساعت ۲۲ نیز از تفلیس به مقصد 

اصفهان، جابه جایی مسافر دارد.

بودجه مورد نیاز برای خرید مسکن در گران ترین شهر های ایران؛

»اصفهان« هم تراِز تهران در تورم!

خرید آپارتمــان ۱۰۰ متــری در پایتخت به طور  فرارو 
متوسط چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون بودجه الزم 
دارد و قیمت مسکن در برخی از محله های اصفهان با میانگین ارزش 

خانه های منطقه یک تهران برابری می کند.
متوســط قیمت مســکن در تهران به باالترین ســطح خود رسیده و 
آخرین آمار های رســمی، اصفهان و تبریز را بعد از پایتخت گران ترین 
شهر های کشــور معرفی می کند. االن خرید خانه ۱۰۰ متری در تهران 
به طور متوســط چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومــان آب می خورد و در 
برخی از محله های اصفهان قیمت مسکن با میانگین ارزش خانه های 
منطقه یک پایتخت برابر اســت. در طرف مقابل اگر سراغ ارزان ترین 
محله های اصفهان و تبریز بروید امکان خرید خانه های ۸۰ تا ۱۰۰ متر 

با بودجه زیر یک میلیارد وجود دارد.

قیمت خانه های 80 تا 100 متری در تهران
متوســط قیمت مســکن در منطقه یک تهران به متری ۸۴ میلیون 
تومان رسیده و به عنوان گران ترین نقطه پایتخت در این بازار شناخته 

می شود. با این حال ممکن است در باالی شهر تهران ارقام پیشنهادی 
از سوی فروشنده ها خیلی بیشتر باشد. مثل واحد ۹۲ متری در محله 
کامرانیه که ارزش هر متر آن ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درنظر گرفته 
شده و قیمت کل آن به هشــت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می رسد. 
این واحد که سال ۸۵ ســاخته شده با آسانســور، انباری و پارکینگ 
فروخته می شود. اگر به جای شــمال تهران برای خرید مسکن سراغ 
مرکز شهر برویم طبق آمار متوســط قیمت مسکن باید بین ۲۵ تا ۳۲ 

میلیون تومان باشد. 
تقریبا با همین بودجه می شود حوالی میدان میدان انقالب آپارتمان 
۹۶ متری را خرید. قیمت کل این واحد ســه میلیــارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان اســت که باید ارزش هر متــر آن را حــدود ۳۶ میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان بدانیم. این آپارتمان آسانســور، انبــاری و پارکینگ دارد 
و سال ۸۷ ساخته شــده اســت. قیمت آپارتمان در منطقه ۱۸ تهران 
به متــری ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رســیده و این رقم درقیاس با 
سایر مناطق پایتخت کمتر اســت. در محله یافت آباد که در منطقه ۱۸ 
واقع شده، مالک آپارتمان ۸۹ متری در ازای دو میلیارد و ۹۱ میلیون 

تومان حاضر به فروش اســت و بابت هر مترمربــع از این واحد ۲۳ 
 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می کند. این واحد سال ۹۷ ساخته 

شده است.
قیمت مســکن در اصفهــان می تواند بــا گران ترین مناطــق تهران 
برابری کنــد. درحالی که طبــق آمار هــای رســمی میانگین ارزش 
هرمتر آپارتمان مســکونی در منطقه یک تهران به ۸۴ میلیون تومان 
رســیده در محله مرداویج اصفهــان آپارتمانی آگهی شــده که مالک 
بابت هر متر همیــن رقم را درنظر گرفته اســت. این واحد ۸۵ متری 
نوساز محســوب می شــود و برای خرید آن باید هفت میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومــان ناقابل کنار گذاشــت. در طرف مقابل خرید مســکن 
در اصفهــان می توانــد تقریبا نصــف ارزان ترین مناطق تهــران تمام 
شــود. مثل یکی از آپارتمان های ۸۵ متری مســکن مهر که در محله 
بهارستان ۹۹۰ میلیون تومان آگهی شده است. به زبان ساده فروشنده 
بابت هر مترمربــع چیزی نزدیک ۱۱ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان طلب 
کرده اســت. شــش ســال از زمان ســاخت این واحد می گذرد. در 
محله ناژوان که در بازار مســکن این شــهر چیزی بیــن گران ترین و 
ارزان ترین محله ها دسته بندی می شــود، قیمت آپارتمان ۹۵ متری 
را دو میلیــارد و ۲۰۰ میلیون تومــان اعالم کردند. ایــن واحد که یک 
 ســال از عمر بنای آن می گذرد، متری ۲۳ میلیــون و ۱۵۰ هزار تومان 

فروخته می شود.

قیمت خانه های 80 تا 100 متر در تبریز

قیمت مســکن در گران تریــن محله هــای تبریز از متوســط ارزش 
خانه های تهران بیشــتر اســت. درحالی که متوســط قیمت مسکن 
در تهران بــه قله ۴۱ میلیــون و ۷۰۰ هــزار تومانی رســیده، در محله 
ولیعصر واحد ۹۸ متــری را چهار میلیــارد و ۴۰۰ میلیون تومان یعنی 
تقریبا متری ۴۵ میلیون آگهی کرده اند. این واحد ســه ســال پیش 
ساخته شــده اســت. در محله ائل گلی تبریز واحد ۱۰۰ متری را دقیقا 
دو میلیارد تومان می فروشــند. یعنــی متری ۲۰ میلیــون تومان که 
تقریبا برابر با متوســط ارزش خانه هــا در ارزان تریــن مناطق تهران 
است. می شود با بودجه کمتری در تبریز خانه خرید. در اکباتان تبریز 
و ســایر محله های ارزان قیمت این شــهر تا دل تان بخواهد می شود 
آپارتمان های ۸۰ تا ۱۰۰ متری را زیر یــک میلیارد خرید. مثل واحدی 
۱۰۰ متــری در این محدوده که ســال ۱۴۰۰ ســاخته شــده و مالک 
 قیمت را برای فروش ۹۰۰ میلیون تومان درنظر گرفته اســت؛ متری

 ۹ میلیون تومان.

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفت: 
به منظور آســفالت معابر بافت فرســوده اســتان 
اصفهان، کل میزان قیر اختصاص یافته به استان 

را جذب کردیم.
علیرضا قاری قرآن در سی و ششمین جلسه مجمع 
نمایندگان استان، پس از استماع گزارش ارائه شده 

از سوی شهردار نایین در خصوص تخفیف عوارض 
پروانه ســاختمانی در بافت فرسوده و مبحث قیر 
برای معابر این بافت ها اظهار کرد: مطابق با قانون 
برای نوسازی در بافت فرسوده شهری، شهرداری 
ها موظف هســتند حداقــل به میــزان ۵۰ درصد 
تخفیف در عوارض صدور پروانه ساختمانی اعمال 
کنند که مبلغ آن نیز معموال در بودجه ساالنه پیش 

بینی می شود.  
وی افزود: در این رابطه شــهرداری ها می بایست 
اســناد و مدارک مرتبــط را در سیســتم مربوطه 
بارگذاری کنند تا بــه عنوان مطالبات شــهرداری 

ثبت شود، بنابراین براســاس بودجه این مبالغ یا 
پرداخت می شود و یا با بدهی هایی که شهرداری 

ها دارند به انواع مختلفی تهاتر خواهد شد.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان در 
خصوص مبحث قیر برای معابر بافت فرسوده بیان 
داشت: اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان، 
امســال کل میزان قیری که در کشــور به اســتان 
تخصیص داده شــد را جذب کرده است که در این 
رابطه ۱۴۰ تن قیر به شــهرداری نایین، ۳۷ تن به 
شهرداری انارک و حدود ۲۰۰ تن به شهرداری بافران 

تحویل داده شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد؛

جذب 100 درصدی سهمیه قیر بافت فرسوده استان اصفهان

اخبار

بیشترین پنل های خورشیدی کشور، بر پشت بام منازل اصفهانی ها
سخنگوی صنعت برق اصفهان با بیان اینکه در کل کشور نزدیک به ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی ایجاد شده، گفت: اصفهان رتبه اول نصب پنل های خورشیدی در پشت 
بام منازل مسکونی را در کشور دارد.سیدمحمدرضا نوحی اظهار کرد: وزیر نیرو برنامه۳۰ هزار مگاواتی تامین برق را تاچهارسال آینده کلید زده که شامل۱۰هزار مگاوات نیروگاه 
تجدید پذیر، تولید۱۰ هزار مگاوات برق در صنایع برای تامین نیازشــان و ۱۰ هزار مگاوات مربوط به ارتقای ظرفیت نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی و افزایش بازدهی 
نیروگاه هاست.سخنگوی صنعت برق اصفهان افزود: صنایع کوچک با ساخت نیروگاه های خود تامین عالوه بر تامین برق خود می توانند مازاد آن را به وزارت نیرو بفروشند.

نوحی با بیان اینکه هر مشترک تا دوبرابر رقم ثبت شده روی کنتور خود می تواند نیروگاه خورشیدی نصب کند، گفت: وزارت نیرو هرکیلووات برق را با قیمت حدود ۱۴۵۰تومان 
خریداری می کند؛ یعنی یک نیروگاه ۱۰ کیلوواتی خورشیدی که روی پشت بام نصب شود، پس از سه تا چهار سال بازگشت ســرمایه دارد.وی ادامه داد: یک نیروگاه ۱۰ 
کیلوواتی که با متوسط قیمت ۲۰۰ میلیون تومان راه اندازی می شود، ماهیانه ۴ میلیون تومان درآمد برای خانواده به ارمغان می آورد.همچنین نیاز بیشتر به برق با گسترش 
صنایع و تنوع نیاز های جامعه این باور را تقویت می کند که با وجود همه طرح های دولتی برای تولید بیشتر برق باید راهکار هایی را اجرایی کرد که فراتر از توصیه به خاموش 

کردن المپ های اضافی باشد. در واقع باید به سمت و سویی حرکت کرد که مصرف برق از اساس، در منازل و مکان های عمومی، بهینه باشد.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

خبر روز

اصفهان، میزبان رویداد ملی تبادل فناوری بنگاه های 
کوچک و متوسط 

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران از برگزاری رویداد ملی 
تبادل فناوری بنگاه های کوچک و متوسط همزمان با هفته صنایع کوچک در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش ایرنا ، »عزیزا... قربانی« با اشاره به برنامه های توسعه فناوری و استفاده از ظرفیت شرکت 
های دانش بنیان در رفع مسایل فناورانه واحدهای صنعتی به ویژه در سال حمایت از تولید دانش 
بنیان و اشــتغال آفرین، گفت: تاکنون بیش از یک هزار و ۷۰۰ نیاز فناورانه صنایع کشور شناسایی 
شده و در قالب برگزاری نشست های رو در رو بین فناوران و این واحدها بیش از ۴۵۰ نیاز فناورانه 
رفع شده اســت.وی بیان داشــت: در رویداد حاضر بیش از ۹۰ نیاز فناورانه از واحدهای صنعتی ۱۰ 
استان کشور مطابق با ساختار مشخص شناسایی و در ســامانه ثبت شده است. قربانی ادامه داد: 
تاکنون بیش از ۴۰ فناور برای رفع نیازهای فناورانه مذکور اعالم آمادگی کرده اند که زمینه برگزاری 
جلســات رو در رو و عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری همزمان با برگزاری رویداد فراهم می شود.

وی همچنین با اشاره به شناسایی یک هزار و ۶۵۰ واحد صنعتی مستعد دانش بنیان در شهرک ها 
و نواحی صنعتی کشور، افزود: این سازمان مشوق های متعددی برای استقرار شرکت های دانش 
بنیان در شهرک های صنعتی کشور در نظر گرفته اســت. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سه 
ماهه نخســت ســال جاری ۱۵ قرارداد واگذاری حقوق انتفاع عرضه به میزان ۱۱۳هزار مترمربع با 
شرکت های دانش بنیان منعقد شده اســت.وی گفت: در حال حاضر بیش از ۵۸۰ شرکت دانش 
بنیان در شهرک های صنعتی و فناوری کشور مستقر شده است.قربانی اظهارداشت: سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری  در جهت 
کمک به دانش بنیان شدن واحدهای مذکور فعالیت می کند. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایران اضافه کرد: ۱۸ فن بازار منطقه ای در کشور با تولیت سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با هدف به هم رسانی صنایع و شرکت های دانش بنیان و 
فناور فعالیت می کنند که در سال گذشته ۴۵۶ عنوان بازاریابی محصوالت دانش بنیان به مبلغ ۴۶۰ 
میلیارد ریال، ۹۵ مورد جذب سرمایه به ارزش یک هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال و ۳۲۶ مورد انتقال فناوری 
و رفع مسائل صنعت به ارزش۳۸۶ میلیارد ریال از طریق فن بازارهای منطقه ای انجام شده است .

 

 ذخیره گندم در استان اصفهان نسبت به سال قبل 
2 برابر افزایش یافت

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان گفت: هم اینک مشــکلی در زمینه ذخیره ســازی گندم 
وجود ندارد و ذخیره این محصول در استان نسبت به سال  گذشته حدود ۲ برابر بیشتر شده است.

محسن ضیایی افزود: عملکرد خرید گندم در اســتان  اصفهان تا امروز باالی صد در صد نسبت به 
کل خرید سال گذشته رشد داشته و پیش بینی می شود که تا پایان شهریور نسبت به سال گذشته 
به رشد ۲۰۰ درصد برسیم که خرید به نســبت خوبی انجام شده است.وی ادامه داد: تاکنون حدود 
۵۷ هزار تن گندم از کشاورزان اســتان به ارزش ۶۵۵ میلیارد تومان خریداری و  بیش از ۹۰ درصد 
مطالبات کشاورزان پرداخت شده  اســت و بقیه مطالبات کشاورزان هم به زودی پرداخت خواهد 
شد.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان اظهار داشت: امسال نرخ  ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای 
یک کیلوگرم برای خرید تضمینی گندم از طرف دولت اعالم شد که ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان آن قیمت گندم 
و هزار تومان آن هم جایزه کشاورزانی است که گندم را تحویل می دهند.وی اضافه کرد: استان های 
مختلف به فراخور وضعیت آب و هوای آن مناطق زمان مشخصی برای خرید تضمینی گندم دارند و 
خرید تضمینی در استان اصفهان به طور تقریبی از اواخر اردیبهشت از سمت کاشان و اردستان شروع 
می شود و تا پایان شهریور ادامه دارد.ضیایی خاطرنشان کرد: این مقدار خرید گندم در قالب خرید 
توافقی کارخانه ها و خرید تضمینی بخش دولتی تحویل گرفته شده که هر ۲ مورد زیر نظر دولت در 
سامانه ثبت می شود و آرد آن نیز در سامانه و بر اساس نرخ مصوب دولت عرضه و توزیع خواهد شد.

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان 
اعالم کرد:

 روند کاهشی قیمت سکه 
و طال در بازار

رییس اتحادیه طــال و جواهر اصفهان گفت: 
این روزها با مدیریت بانک مرکزی و کنترل 
نرخ ارز و همچنین نتایج مثبت مذاکرات به 
نظر می رسد روند کاهشی طال همچنان ادامه 
یابد.هوشنگ شیشه بران در گفت وگو با ایسنا 
با اشاره به بازار جهانی طال، اظهار کرد: قیمت 
اونس جهانی در معامالت اخیر با نوسان ۷ 

دالری همراه بود و به ۱۷۹۴ دالر رسید.
وی با بیــان اینکه ایــن روزها بــه دلیل ایام 
سوگواری ماه محرم تقاضا در بازار طال و سکه 
کاهشی است، گفت: از طرفی به دلیل نتایج 
مثبت مذاکرات وین نرخ دالر روند کاهشــی 
به خود گرفته و باعث شــده کــه قیمت طال و 
سکه طی روزهای گذشته روند نزولی به خود 
بگیرد. رییس اتحادیه طــال و جواهر اصفهان 
افزود: چهارشــنبه ۱۹مردادمــاه، قیمت دالر 
در آغاز معامــالت توافقی با نــرخ ۳۰ هزار و 
۲۱۰ تومان معامله شــد و در صرافی ملی نیز 
قیمت دالر برای فروش ۲۷ هزار و ۹۹۷ تومان 
و قیمت یورو ۲۸ هزار و ۹۴۰ تومان به فروش 
رسید. وی با اشاره به قیمت انواع سکه در بازار 
اصفهان، گفت: قیمت ســکه طرح قدیم ۱۴ 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، سکه طرح جدید ۱۴ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۸ میلیون و 
۱۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۱۷۰ هزار 
تومان و سکه های یک گرمی بانک مرکزی ۳ 
میلیون و ۹۰ هزار تومان و قیمت هر گرم طالی 
۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسید.

شیشــه بران همچنین اضافه کرد: قیمت هر 
مثقال طالی آب شده به ۵ میلیون و ۸۹۲ هزار 
تومان رسید.وی تاکید کرد: به نظر می رسد این 
روزها با مدیریت بانک مرکزی و کنترل نرخ ارز 
و همچنین نتایج مثبت مذاکرات روند کاهشی 
قیمت طال همچنان ادامه یابد.رییس اتحادیه 
طال و جواهر اصفهان گفت: بــازار بزرگ طال و 
جواهر تهران بعد از یک هفته تعطیلی به دلیل 
ایام سوگواری، باز می شود و قیمت ها به دلیل 

داد و ستدها واقعی تر خواهد شد.

آبرسانی به عشایر 
خراسان شمالی

آبرســانی به عشایر خراســان شمالی 
روزانه توسط چندین تانکر آب انجام می 
شود تا عشایر این ناحیه طی زمانی که در 
منطقه آشخانه حضور دارند با مشکل کم 
آبی برای مصرف انسانی و دامی مواجه 
نشوند. شهر آشــخانه، مرکز شهرستان 
مانه و ســملقان در اســتان خراســان 
شمالی و در فاصله ۴۰ کیلومتری غرب 

بجنورد قرار دارد.



           معرفی خانه های تاریخی اصفهان؛

        پیوند چشم نواز تاریخ و تبحر
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11- خانه سوکیاس
یکی دیگر از خانه های تاریخی اصفهان، خانه سوکیاس اســت که در محله تبریزی های جلفا قرار گرفته و زیربنایی به اندازه ۹۲۰ 
مترمربع دارد. این خانه دارای تزیینات چوبی ســقف، تنگبری ها و تزیینات نقاشی فرنگی بیرونی کوشک و فضاسازی های تاالر 
مرکزی نیز بسیار منحصربه فرد است. خانه تاریخی ســوکیاس در محله جلفا و در خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگتراش ها واقع 

شده است.

اصفهان، استانی پهناور در ایران است که با توجه به جاذبه های تاریخی و دیدنی که دارد توانسته عنوان نصف جهان را برای خود کسب کند. این استان 
با توجه به جاذبه های منحصر به فردی که دارد و تاریخی بودن شان، جزو برترین استان های کشور از لحاظ جذب گردشگر و توریست به شمار می رود؛ 
به غیر از جاذبه های معروفی نظیر سی و سه پل و میدان نقش جهان، بناهای دیدنی دیگری هم هستند که این شهر را در برای گردشگران جذاب می 

کنند. در این شماره درباره خانه های تاریخی اصفهان صحبت می کنیم:

1- خانه امین التجار
یکی از خانه های تاریخی اصفهان که بســیار هم معروف است، خانه امین التجار است، صاحب این خانه ســید حبیب ا... امین التجار اصفهانی بوده که از تجار 
سرشناس در این استان به شــمار می رفته، وی به غیر از اصفهان دامنه فعالیت های خود را به سمت تهران هم کشانده  و با رجال سیاسی و اقتصادی تهران هم 
مراوده هایی را برقرار کرده است. ملک التجار حدود ۱۵۰ سال پیش در ایران زندگی می کرده و همچنان آثار تاریخی وی در بازار بزرگ اصفهان، تخت پوالد، خیابان 
ملک، بندرعباس و تیمچه ملک بعد از دروازه اشراف بازار نیز واقع شده است. این خانه جزو خانه های تاریخی اصفهان است که به ثبت رسیده  در ردیف بناهای 

صفویه تا اواخر پهلوی اول نیز قرار دارد.

2- خانه تاریخی بخردی 
از دیگر بناهای این استان که در لیست خانه های تاریخی اصفهان واقع شــده خانه تاریخی بخردی است که از دوران صفویان تاکنون در این استان باقی مانده و 
یکی از بناهای دیدنی اصفهان برای بازدید گردشگران به شمار می رود. این خانه تاریخی در شهر اصفهان در آن دوره تاریخی به عنوان کاروانسرا مورد استفاده قرار 
می گرفته و در دوران بعد از صفویان و دوره قاجاریه هم مجددا با همین عنوان کاربری داشته است. محل قرار گیری خانه بخردی در منطقه سنبالن محله ای در 

شمال شهر اصفهان است.

3- خانه دهدشتی 
برخی از خانه های تاریخی اصفهان با تغییر کاربری به کافه تبدیل شده اند. خانه دهدشتی هم یکی از همین خانه های تاریخی اصفهان است که از دوره قاجاریه 
در این استان باقی مانده و در روزهای تابستان بیشترین حجم مهمان را به خود می بیند. این خانه در سال ۱۳۸۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده 

است. نام دیگر خانه تاریخی دهشتی کافه هوگر است و امروزه این خانه تاریخی به عنوان کافه مورد استفاده قرار می گیرد.

4- خانه شیخ االسالم
خانه شیخ االسالم از دیگر خانه های تاریخی اصفهان اســت که قدمت آن به دوره قاجاریه باز می گردد، این خانه هدیه شاه عباس به دخترش و دامادش بوده 
است. این خانه عموما محل برگزاری مراسم مذهبی نظیر سوگواری ایام شهادت امام حسین )ع( بوده است. خانه شیخ االسالم در چهارراه تختی، خیابان جمال 

الدین عبدالرزاق، کوچه شیخ االسالم قرار دارد.

5- خانه وثیق انصاری
از دیگر خانه های تاریخی اصفهان که خالی از لطف است به اصفهان بروید و از آن دیدن نکنید، خانه وثیق انصاری است. در واقع آن چیزی که این خانه را به نسبت 
دیگر خانه های تاریخی اصفهان متمایز می کند کاربرد وســیع آن از پارچه و کاغذ دیواری در تزیین شاه نشین و اتاق مجاور آن در ضلع غربی این خانه است که با 
بیش از ۴۵ طرح و نقش متنوعی که در ابعاد و اندازه های گوناگون دارد، بسیار خانه ای قابل توجه است. این خانه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

۶- خانه مالباشی
یک دیگر از خانه های تاریخی اصفهان، خانه مالباشی است که مربوط به دوره حکومت زندیه و قاجاریه بوده و در زمان ظل سلطان این کوچه و محل را مالباشی 

که منجم ناصرالین شاه بوده خریداری کرده اســت. این خانه یک نهاد مذهبی و فرنگی اســت و یک حیاط بیرونی، اتاق کار و ورودی مستقل بیرونی دارد و در 
سمت غربی حیاط بیرونی فضای مستقلی به اتاق کار مالک و پذیرش مراجعه اختصاص داشته است. خانه مالباشی در خیابان ملک، کوچه پشت بارو قرار دارد.

5- خانه مشروطیت
از دیگر خانه های تاریخی اصفهان، خانه مشروطیت است که در دوره حکومت قاجاریه توسط معماری معروفی به نام نوا... نجفی نیز ساخته شده است. این بنا به 
غیر از ارزش های معماری ، وقایع مهم تاریخی نظیر انقالب مشروطه که بر سرنوشت سیاسی کشور تاثیر بسزایی داشته،در خود جای داده است. جالب است بدانید 
که نخستین نشست مشروطیت اصفهان در خانه آقا نجفی برگزار شد. موقعیت قرار گیری خانه مشروطیت در محله حسن آباد و در خیابان نشاط اصفهان است.

8- مجموعه خان خوراسگان
مجموعه خانه خان خوراسگان که از جمله خانه های تاریخی اصفهان به شمار می رود در این شهر ارزش بازدید را دارد. عمارت خان در بافت میانی خوراسگان که 
یکی از قدیمی ترین بافت های تاریخی شرق شهر اصفهان محسوب می شود، واقع شده اســت. این خانه متعلق به حاکم قدرتمند خوراسگان به نام باقرخان 
خوراسگانی است و این خانه به سه بخش مسکونی، تشریفاتی و ویالیی تقسیم شده و چندین خانه مجزا پیرامون سه عمارت مرکزی این خانه واقع شده است.

9- خانه شهشهانی
از دیگر خانه های تاریخی اصفهان خانه شهشهانی است که در سال ۱۲۷۶ در محله شهشهانی اصفهانی قرار دارد. این خانه با توجه به نام آن در زمان شاه نشینی 
شهر اصفهان ساخته شده و عده زیادی از رجال و معتمدین در ناحیه این محله نیز سکونت داشته اند. نگهداری و سرپرستی از این بنای ارزشمند از۹۰ سال پیش 

تا کنون نسل به نسل به عهده خانواده شهشهانی و زیر نظر سازمان میراث فرهنگی کشور اداره می شود.

10- خانه سرتیپ سدهی
خانه سرتیپ سدهی از دیگر خانه های تاریخی اصفهان است که شامل چند خانه، دیوان خانه، حمام، نارنجستان، اتاق های سه دری و پنج دری، چایخانه و برج 

مراقبت می شود. این خانه در زمان قاجاریه ساخته شد و محل قرارگیری آن در خمینی شهر، محله الدره فروشان و بلوار توحید است.
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مفاد آراء
5/116 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت 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 5362 - 1401/05/12 هيات دوم آقای غالمرضا رضائی حسين  
آبادی به شناسنامه شماره 640 کدملي 1289173516 صادره اصفهان فرزند عليرضا 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 370/61 متر مربع قسمتی از  پالک شماره  
258 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مورد ثبت دفتر امالک الکترونيکی 139920302025013361  
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/06

م الف: 1362793  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/117 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 1186 مورخ 1401/04/20 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 آقای عبدالرضا 
مومنی به شناسنامه شماره 1 کدملی 4519899206 صادره فرزند اسکندر در ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 93/92 متر مربع مفروزی از پالک شماره 290 فرعی از 4348 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/06

م الف: 1362095  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/118 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 1227 مــورخ 1401/04/22 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  
خانم هديه اميديان مفرد به شناســنامه شــماره 12 کدملی 4209903531 صادره 
فرزند سلطانعلی  در ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 97/55 متر مربع مفروزی 
از پالک شــماره 4786   اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
 اصفهان  مع الواســطه و به موجب بيع نامــه عادی از طرف آقای حســين دهقان

 )مالک رسمی( خريداری شده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 

مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/06

م الف: 1362257  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/119 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 1365 مورخ 1401/5/8 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 آقای يوســف 
غالميان حسين آبادی  به شناسنامه شماره 821 کدملی 1288684320 صادره اصفهان 
فرزند حسن در ششدانگ قسمتی از يکباب خانه به مساحت 154/10 متر مربع پالک 
شماره شماره 3 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان و در ششدانگ قسمتی از يکباب خانه به مساحت 5/87 متر مربع پالک ثبتی 
4348/2469 ) که تواما تشــکيل يکباب خانه را می دهند( در خصوص پالک ثبتی 
4348/3 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان اعالم می دارد: به موجب سند شماره 156333 
مورخ 82/4/2 دفتر 71 اصفهان تمامت بيست و شش- سی و دوم يک قفيز مشاع از 
12 قفيز و سه نی ششدانگ و نيز به موجب سند شماره 156408 مورخ 82/4/1 دفتر 
71 اصفهان مقدار يک - دوم از يک قفيز مشاع از 12 قفيز و سه نی ششدانگ پالک 
مزبور به آقای يوسف غالميان حسين آبادی فرزند حسن انتقال قطعی گرديده است 
و در خصوص پالک ثبتی 4348/2469 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان ) که به پالک 
4348/2969 استاندارد شده است( اعالم می دارد ششدانگ پالک مزبور به موجب 
سند انتقال شماره 64698 مورخ 1400/2/19 دفتر 133اصفهان بنام آقای عباسعلی 
غالميان حسين آبادی سابقه ثبت و ســند برگی دارد و مقدار 154/10 متر مربع در 
پالک ثبتی 4348/3 قرار دارد و مقدار 5/87 متــر در پالک ثبتی 4348/2469 قرار 
دارد و آقايان يوسف غالميان حسين  آبادی ) نسبت به مالکيت خود از پالک 4348/3( 
و عباسعلی غالميان حسين آبادی )نســبت به مالکيت خود از پالک 4348/2469( 
 به موجب اقرار نامه شــماره 183910 مورخ 1401/1/17 دفتــر 103 اصفهان اقرار 
نموده اند که طول و ابعاد پالک های ثبتی مذکور طبق وضع موجود اصالح و موافقت 
خود را در اين خصوص اعالم نموده اند و وضعيت موجود محل اين دو ثبتی مورد قبول 
طرفين می باشد و آقای عباسعلی غالميان حسين آبادی مالک پالک 4348/2469 
با مقدار 5/87 متر مربع سمت شمال شرقی که از پالک خويش ضميمه مجاور شرقی 
پالک 4348/3 شده است موافقت نموده اند و هر گونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب 

و ساقط نموده اند. 
  لذا بــه منظور اطــالع عمومــی مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آ گهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/06

م الف: 1362191  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/120 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 1323 مورخ 1401/5/1 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 آقای رسول عنايت 
به شناسنامه شماره 245 کدملی 1289209235 صادره اصفهان فرزند جمشيد در 14/4 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يکباب ساختمان به استثنای بهای ثمنيه اعيانی آن 
به مساحت 173/80  متر مربع مفروزی از پالک شماره 46 فرعی از 4485 اصلی واقع 

در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی 
اوليه )سهم االرث وی از مرحوم جمشيد عنايت دستجردی(  مفروز ثبتی گرديده است.

- برابر رای شــماره 1326 مورخ 1401/5/1 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 آقای محمد حسن 
عنايت دستجردی به شناسنامه شماره 1273684974 کدملی 1273684974 صادره 
اصفهان فرزند جمشيد در 14/4 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يکباب ساختمان به 
استثنای بهای ثمنيه اعيانی آن به مساحت 173/80  متر مربع مفروزی از پالک شماره 
46 فرعی از 4485 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
در ازای مالکيت رسمی مشــاعی اوليه )ســهم االرث وی از مرحوم جمشيد عنايت 

دستجردی(  مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شــماره 1325 مورخ 1401/5/1 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 آقای جالل عنايت 
دستجردی به شناسنامه شماره 1271588226 کدملی 1271588226 صادره اصفهان 
فرزند جمشيد در 14/4 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يکباب ساختمان به استثنای 
بهای ثمنيه اعيانی آن به مســاحت 173/80  متر مربع مفروزی از پالک شماره 46 
فرعی از 4485 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 
مالکيت رسمی مشاعی اوليه )سهم االرث وی از مرحوم جمشيد عنايت دستجردی(  

مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شــماره 1324 مورخ 1401/5/1 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 بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای عليرضا 
عنايت دستجردی به شناسنامه شماره 1973 کدملی 1289052166 صادره اصفهان 
فرزند جمشيد در 14/4 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يکباب ساختمان به استثنای 
بهای ثمنيه اعيانی آن به مســاحت 173/80  متر مربع مفروزی از پالک شماره 46 
فرعی از 4485 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 
مالکيت رسمی مشاعی اوليه )سهم االرث وی از مرحوم جمشيد عنايت دستجردی(  

مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شــماره 1322 مورخ 1401/5/1 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 آقای جواد عنايت 
دستجردی به شناسنامه شماره 18611 کدملی 1292895748 صادره اصفهان فرزند 
جمشيد در 14/4 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يکباب ساختمان به استثنای بهای 
ثمنيه اعيانی آن به مســاحت 173/80  متر مربع مفروزی از پالک شماره شماره 46 
فرعی از 4485 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 
مالکيت رسمی مشاعی اوليه )سهم االرث وی از مرحوم جمشيد عنايت دستجردی(  

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/06

م الف: 1362877  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/121 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 1229 مورخ 1401/04/22 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 صغرا اقمشه 

دستجردی به شناسنامه شماره 1666 کدملی 1288920024 صادره اصفهان فرزند 
مرتضی  در ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 68/32 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 85 فرعی از 4348   اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان  بالواسطه از طرف مرتضی آقمشه دستجردی به فرزندش )متقاضی( واگذار 
گرديده است و آقای مرتضی آقمشه دستجردی به موجب گواهی حصر وراثت شماره 
3605 مورخ 1379/12/6 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی اصفهان فوت نموده و ورثه 
حين الفوت وی شامل: چهار فرزند پسر بنام های: علی، حسين، محمد، رضا و شش 
فرزند دختر بنام های: عزت، صغرا، بتول، عفت، زهرا، فاطمه و يک همسر دائمی بنام 
رقيه ملک محمدی می باشــند و تعدادی از ورثه  نامبرده به موجب مشروحه مورخ 
1401/3/1 در جلسه هيات حاضر  و فروش مورث خود را تأييد و هر گونه اعتراض را 
از خود سلب نموده اند و همسر متقاضی )آقای خداداد چرامين( نيز به موجب مشروحه 
 مورخ 1401/3/2 در جلســه هيات حاضر و اعالم نموده اســت ملــک مورد تقاضا 
)عرصه و اعيان( متعلق به متقاضی بوده و هر گونه اعتراض را از خود ســلب نموده 
است.  لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود 
 در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/06

م الف: 1362711  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/122 شــماره نامه: 140185602210003056- 1401/04/25 ســند مالکيت 
تمامت 32/61 سهم مشاع از 2840 سهم ششــدانگ  پالک ثبتی شماره 20 فرعی 
از 153 اصلی واقع در بخش 20 ثبت اصفهان بنام آقای براتعلی باسره موسی آبادی 
فرزند عباسعلی سابقه ثبت و صدور سند به شــماره چاپی 540696  ج/ 97  به شماره 
دفتر امالک الکترونيکی 139820302210004708 که به مالکيت نامبرده در آمده 
و سند صادر و تسليم شده است و سپس  نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو 
برگ استشهاديه که امضاء شهود آن ذيل شماره  يکتا 140102155687000774 و 
رمز تصديق 223630 مورخ 1401/4/16  که به گواهی دفترخانه 110 بهارســتان 
رســيده  مدعی اســت که  ســند مالکيت آن بعلت جابجايی مفقود گرديده و وی 
درخواست صدور سند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره 
يک اصالحی ذيل ماده 120 آئيــن نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد 
خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1362913 ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

5/123 چون تحديد حدود ششــدانگ يک قطعه زمين پــالک ثبتی 676 فرعی از 
26  اصلی واقع در  بخش 4 ثبت خوانســار به نام آقای حميد امينــی فرزند علی در 
جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا 
به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1401/06/19 ســاعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليــه مجاورين اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در اين آگهــی در محل حضور يابنــد و اعتراضات مالکين يا 
مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صــورت مجلس تحديدی تا 
 30 روز پذيرفته خواهد شــد. تاريخ انتشــار: 1401/05/22م الف: 1345550 

حبيب اکبري رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار



مراکز واکسیناسیون ما صبح و عصر فعال هستند، اما 
واحدهای سیار در هیئت های مذهبی، ادارات و مراکز 
توبوس  ا کنون یک  ا ند.  ل شده ا تجمعی مردم فعا
کسیناسیون وجود دارد و از شهرداری تقاضا  سیار وا

می کنیم تعداد اتوبوس بیشتری را اختصاص دهد

شنبه 22 مردا د 1401 / 15 محرم 1444 / 3 1 آگوست 2022 / شماره 3598

اضافه شدن 2 منطقه به کانون های سالک خیز استان اصفهان
کارشناس بیماری سالک مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: ۲ منطقه جدید شامل چوپانان در شهرستان 
نایین و محدوده امامزاده علی اکبر)ع( شهرستان شهرضا به کانون های سالک خیز استان اصفهان اضافه 
شده است.»سالک« یک بیماری پوستی است که بر اثر گزش نوعی پشه خاکی به انسان منتقل می شود 
و ضایعات بد شکل و عوارض اجتماعی، روحی و روانی از پیامد های ناگوار این بیماری است؛ اصفهان از 
استان های سالک خیز کشور محسوب می شود.جواد رمضانپور گفت: با توجه به شناسایی موارد جدید 
ابتال به سالک در چوپانان  ومحدوده امامزاده علی اکبر)ع(  و بررسی های کارشناسی انجام شده، این 
مراکز به جمع کانون های مهم سالک خیز استان اصفهان اضافه شد و تعداد کانون های سالک خیز به ۹۱ 
مورد رسید.وی درباره چگونگی انتقال عوامل بیماری زای سالک به این مناطق توضیح داد: با وجودی 
که منطقه چوپانان در فاصله ۲ تا سه ساعتی اصفهان قرار دارد بررسی ها نشان می دهد که انتقال مقداری 
کود از منطقه ورزنه به چوپانان به منظور پسته کاری باعث سرایت این بیماری شد، زیرا در این محموله 
کود، پشه ناقل سالک وجود داشته است.رمضانپور با بیان اینکه با انتقال این محموله کود به چوپانان، 
انگل سالک به این روستا هم رسید، خاطرنشان کرد: از جمعیت حدود ۸۰۰ نفری این روستا، حدود ۸۰ 
نفر در سال گذشته به سالک مبتال شدند.وی با اشــاره به اینکه محدوده امامزاده علی اکبر )ع( شهرضا 
در سال های گذشته از مناطق پاک سالک بود، تصریح کرد: این منطقه در ۲۰ کیلومتری جنوبی نصرآباد 
جرقویه قرار دارد و موش سالک از آنجا به سمت منطقه امامزاده علی اکبر )ع( مهاجرت و انگل و پشه 
سالک را با خود به آنجا منتقل کرده است.ما نگران سرایت این بیماری به مناطقی مانند خور و بیابانک و 

دهاقان هستیم و حتی ممکن است به مرکز کالن شهر اصفهان نیز کشیده شود.
 

دستگیری عامالن درگذشت 2 تن از کارکنان پلیس دلیجان
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از دســتگیری عامالن جان باختن ۲ مامور  انتظامی 
شهرستان دلیجان توســط ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم 
، سردار محمدرضا هاشمی فر پیرامون دســتگیری عامالن درگذشت کارکنان پلیس دلیجان اظهار 
داشت: با هوشیاری ماموران انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه، عامالن آسمانی شدن ۲ نفر 
از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان دلیجان دستگیر شــدند.وی با بیان اینکه متهمان ۲ نفر 
هستند که به وسیله یک دستگاه خودرو در حال فرار بودند، افزود: این افراد  پس از دستگیری و طی 
هماهنگی با فرماندهی انتظامی استان مرکزی، طی اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده 
شدند.جانشین فرمانده انتظامی  استان اصفهان در پایان خاطر نشان کرد: پلیس با مخالن نظم و 

امنیت قاطعانه برخورد می کند  و اجازه جوالن به آنان را نخواهد داد.
 

کدام استان ها درگیر توده گردوخاک هستند؟
با ورود توده گردوخاک از عراق به ایران و افزایش نســبی دما در بســیاری از نقاط کشور، خیزش 
گردوخاک تا اواسط این هفته ادامه دارد.طبق اعالم سازمان هواشناسی، با ورود توده گردوخاک از 
کشور عراق با شکل گیری این توده، خیزش گردوخاک در بخش هایی از ایالم و خوزستان پیش بینی 
می شود که در این مناطق شاهد کاهش کیفیت هوا خواهیم بود.در این باره فریبا گودرزی، با تشریح 
آخرین وضعیت جوی کشور گفت: از امروز تا اواسط هفته بیشتر مناطق کشور جوی پایدار را تجربه 
خواهند کرد، همچنین برای مناطق مذکور آســمانی صاف و آفتابی را خواهیم داشت.کارشــناس 
سازمان هواشناسی برای روزهای یکشنبه و دوشــنبه از شرایط موزون برای نیمه جنوبی سیستان 
و بلوچستان پیش بینی و اظهار کرد: این شرایط ســبب می شود در مناطق مذکور برای بعد از ظهر و 
شب ها رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و گاهی گردوخاک رخ دهد.وی تصریح کرد: طی 
چند روز آینده در نیمه شرقی کشور به خصوص در منطقه زابل و بخش هایی از مرکز و در نوار غربی 
کشور وزش باد و وقوع گردوخاک را خواهیم داشت که سبب کاهش دید در محورهای مواصالتی این 
مناطق می شود؛ بنابراین رانندگانی که قصد تردد در این مناطق را دارند، تمهیدات الزم را درنظر گیرند.

  استقبال کم مردم اصفهان از دوز چهارم واکسن کرونا؛ زنگ خطر عادی انگاری به صدا درآمد؛

... و همچنان کرونا

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۱۲۷ هزار نفر از مردم استان 
دوز چهارم واکسن را تزریق کردند و استقبال از دوز چهارم واکسن ۳.۴۱ 

درصد است که استقبال کم مردم از تزریق دوز یادآور را نشان می دهد.
شاهین شیرانی در ستاد مبارزه با کرونا در استانداری اصفهان با اشاره به 
وضعیت همه گیری کرونا در جهان اظهار داشت: آمارها حاکی از این است 
که روند مبتالیان در جنوب شرقی آسیا افزایشی است. در آمریکا و اروپا 
روند افزایشی کمی کاهش یافته است. بیشترین مبتالیان به کرونا نیز 
در ۱6 مرداد ماه مربوط به کشــور ژاپن است. از میان کشورهای همسایه 
بیماری کرونا در قطر، عراق و عربستان روند نزولی را طی می کند. البته 

وضعیت ابتال در عراق نسبت به افغانستان و پاکستان شدیدتر است.
وی در خصوص وضعیت بیماری در کشور و استان های مختلف افزود: 
طبق آخرین آمار در ۱۴ مرداد ماه بیشتر استان های کشور در رنگ بندی 
قرمز و نارنجی کرونایی قرار دارند. فوت ناشی از کرونا هنوز به میزان پیک 
پنجم و ششم نرسیده است، اما فوت یک نفر هم برای ما اهمیت دارد. 
میزان بستری ها و بیماران سرپایی هفته به هفته در حال افزایش است 
و در بیشتر استان ها هفته دوم مرداد ماه میزان بستری ها نسبت به هفته 
اول افزایش یافته است. متاسفانه استقبال از تزریق دوز یادآور واکسن 

نیز نسبت به گذشته در کشور کاهش یافته و در استان اصفهان نیز استقبال 
کمی صورت گرفته است.رییس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان بیان 
کرد: بررسی ها نشان می دهد بیشترین عامل بیماری ناشی از زیرسویه 
اومیکرون یعنی BA5 است و این زیر سویه قدرت سرایت بیشتری دارد 
و هر نفر بیمار، ۱۸ نفر را مبتال می کند. میزان رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی در کشور به ۳5 درصد رسیده است و این عادی انگاری نشانه و 
زنگ خطری برای جامعه است.شیرانی در خصوص رنگ بندی کرونایی 
شهرهای مختلف اســتان اصفهان تصریح کرد: اکنون شهر اصفهان در 
وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد. شهرستان برخوار از رنگ بندی آبی به زرد 
و شهرستان های خور و گلپایگان از نارنجی به قرمز تبدیل شدند که نشان  
دهنده افزایش آمار بستری است. ۳ درصد از افراد بستری در تیرماه فوت 
شدند و این روند فعال در مرداد ماه ۲ درصد است. از تاریخ ۱6 تا ۱۸ مرداد 
ماه روند تعداد افراد بستری  در بیمارستان افزایش داشته که ممکن است 
به دلیل تعطیلی و کاهش ترخیصی ها باشــد. اکنون ۹5 نفر در بخش 

مراقبت های ویژه در مراکز درمانی بستری هستند.
وی با اشاره به استقبال کم مردم از واکسیناسیون گفت: ۱۲۷ هزار نفر از 
مردم استان دوز چهارم واکســن را تزریق کردند و استقبال از دوز چهارم 

واکسن ۳.۴۱ درصد است که حاکی از اســتقبال کم مردم از تزریق دوز 
یادآور است. شهرســتان های نطنز، خور و اردســتان با ۸ درصد تزریق 
واکســن دوز چهارم مشارکت بیشــتری داشــتند که جای تقدیر دارد 
و نشان می دهد مردم واکســن ستیز نیســتند.رییس دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان با بیان اینکه باید فعالیت خود را در خصوص تشویق 
به واکسیناسیون افزایش دهیم، اظهار داشت: مراکز واکسیناسیون ما 
صبح و عصر فعال هستند، اما واحدهای ســیار در هیئت های مذهبی، 
ادارات و مراکز تجمعی مردم فعال شــده اند. اکنون یک اتوبوس سیار 
واکسیناسیون وجود دارد و از شــهرداری تقاضا می کنیم تعداد اتوبوس 
بیشتری را اختصاص دهد.شیرانی با اشاره به ضرورت همکاری مخابرات 
برای ارسال پیامک برای تشــویق به تزریق دوز یادآور افزود: با همکاری 
مخابرات 6۰ هزار پیامک انبوه با محتوای اعالم زمان و مکان به افراد برای 

تزریق دوز یادآور ارسال شده است.
وی با اشاره به  بازگشــایی مدارس و دانشــگاه ها بیان کرد: با تاکیدات 
رییس جمهور و ســتاد ملی مقابله با کرونا دیگــر تعطیلی در مدارس و 
دانشگاه ها و آموزش عالی نداریم. الزم است که مراکز آموزشی نسبت به 

رفع مشکالت تهویه در کالس ها اقدام کنند.

اخبار جامعه

 سیل ویرانگر 
در سئول

حداقــل ۹ کشــته در 
سیالب اخیر شهر سئول 
کره جنوبی اعالم شــده 

است.

عکس خبر

مدیرکل بیمه سالمت اصفهان مطرح کرد:

طرح »دارویار« از اولویت های بیمه سالمت
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان در پاسخ به این ســوال که بیمه ســالمت در طرح دارویار چه وظیفه ای دارد؟ گفت: نقش بیمه های پایه درمان در طرح دارویار، پرداخت 
مابه التفاوت ارز دارویی است؛ در واقع بیمه ها افزایش قیمت ایجاد شده برای داروها را پوشش می دهند تا پرداختی افراد جامعه تفاوتی نسبت به قبل نداشته باشد. درحال حاضر 
همه مطالبات سطح استان تا پایان تیرماه از طریق بیمه سالمت پرداخت شده است و هیچ مطالبه ای از بیمه سالمت وجود ندارد.محمدحسین صفاری افزود: مابه التفاوت پرداخت 
شده توسط بیمه سالمت و سایر بیمه های درمانی بسته به داروی خریداری شده، متفاوت است. میزان افزایش قیمت اعمال شده بر ۱۴۰۰ قلم دارو در صورتی که از طریق نسخه 
الکترونیک برای خرید اقالم دارویی اقدام شود، توسط بیمه ها پوشش داده می شود تا پرداختی از جیب مردم افزایشی نداشته باشد.صفاری گفت: طبق مصوبه شورای عالی 
بیمه درمان کشور، بیمه های پایه درمانی ۹۰ درصد هزینه ها در بخش بستری با تعرفه دولتی را تحت پوشش قرار می دهند؛ به عنوان مثال هنگام بستری یک بیمار در بیمارستان 
دولتی، در صورتی که ۱۰ میلیون تومان هزینه درمان داشته باشد، ۹ میلیون آن توسط بیمه پرداخت می شود. ۹5 درصد هزینه های بستری بیماران تحت پوشش کمیته امداد برعهده 

بیمه سالمت است و برای پنج درصد مابقی نیز مذاکراتی انجام شده است تا خود مرکز درمانی تخفیفی در نظر بگیرند و هزینه درمانی برای این بیماران صددرصد رایگان باشد. 

رییس اداره آموزش وپرورش استثنایی استان اصفهان 
گفت: در اجرای طرح سنجش سالمت نوآموزان بدو 
ورود به مدارس و پیش دبستانی سال تحصیلی ۱۴۰۱-

۱۴۰۰ از یازدهم تیرماه، سنجش سالمت ۱۰5 هزار نوآموز 
در پایگاه های سطح اســتان آغاز شده است و تاکنون 
حدود 6۹ هزار و ۴۰۰ نفر در سامانه سنجش نوبت گیری 
شده اند.روح ا... خزایی با بیان اینکه امسال ۱۰5 هزار 
نوآموز بــدو ورود به مدارس با فعالیــت مراکز جامع 
سالمت در شهرها و روســتاهای استان اصفهان مورد 
غربالگری قرار می گیرند، اظهار کرد: تاکنون ۸۷ درصد 
از جمعیت هدف ما در پایگاه های سنجش سالمت در 
سطح استان نوبت گیری شدند که برنامه ریزی آموزش 

و پرورش استثنایی، پوشش صددرصدی نوبت گیری 
تا پایان مردادماه است.وی با اشاره به اینکه از یازدهم 
تیرماه، ارزیابی سنجش سالمت حدود ۱۰5 هزار نفر 
نوآموز در پایگاه های ســطح اســتان آغاز شده است، 
افزود: تاکنون حــدود 6۹ هزار و ۴۰۰ نفر در ســامانه 
سنجش نوبت گیری شده اند که از این تعداد ۴۴ هزار و 
5۰۰ نفر در پایگاه های سنجش سالمت در سطح استان 
مورد ارزیابی و غربالگری قــرار گرفته اند.رییس اداره 
آموزش وپرورش استثنایی اســتان اصفهان با اشاره 
به فعالیت ۸۰ پایگاه ســنجش سالمت نوآموزان بدو 
ورود مدارس در اســتان، تصریح کرد: طی سال های 
گذشته غربالگری نوآموزان بدو ورود و پیش دبستانی 

در ۷۲ پایگاه ســنجش مورد ارزیابی قرار می گرفت؛ 
اما امسال برای آسودگی و تسهیل خانواده ها، هشت 
پایگاه سنجش دیگر در سطح استان راه اندازی و فعال 
شده اســت.وی ادامه داد: فعالیت این هشت پایگاه 
سنجش در شهرســتان های شاهین شهر، نجف آباد، 
خمینی شهر و شــهر کاشــان که از مناطق پرجمعیت 
استان در شیفت عصر دایر شــده است تا غربالگری 
 نوآموزان بدو ورود و پیش دبســتانی با خیالی آسوده 

صورت بگیرد.

رییس آموزش وپرورش استثنایی استان خبر داد:

سنجش سالمت 105 هزار نوآموز در پایگاه های استان 
اصفهان تا پایان مردادماه

معاون فنی حفاظت محیط زیست استان اصفهان توضیح می دهد:

سرنوشت ظروف یک بار مصرف پس از جمع آوری چه می شود؟
معاون فنی حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر بخش خیلی کمی از 
ظروف یک بار مصرف قابلیت بازیافت دارند، گفت: این ظروف در کارخانه های بازیافت تبدیل به گرانول 

می شوند، اما بخش عظیمی از آن ها در محیط و محل های دفن زباله رهاسازی می شوند.
حمیرا صفی قلی در گفت وگو با ایسنا، به آسیب های ظروف یک بار مصرف به محیط زیست اشاره و اظهار 
کرد: بیشتر ظروف یک بار مصرف مورد استفاده در کشور ما ظروف پالستیکی و بر پایه نفت هستند، 
این ظروف برای مدت بسیار طوالنی، شاید صدها ســال در طبیعت باقی می مانند و با توجه به آمار 
باالی مصرف پالستیک در کشور، منجر به انباشته شدن حجم غیرقابل باوری از ضایعات پالستیکی 

در طبیعت می شوند، همچنین آلودگی منابع آبی و خاکی را به دنبال خواهند داشت.
وی با اشاره به مشکالت دفع غیراصولی ظروف یک بار مصرف، بیان کرد: اگر این ضایعات به صورت اصولی 
دفع نشوند، به کمک باد جابه جا شــده و وارد کانال ها، جوی ها و آبراهه ها می شوند و ایجاد آب گرفتگی 
می کنند. راکد ماندن آب باعث کاهش اکســیژن محلول آب، »سپتیک« شــدن محیط و ایجاد بوی 
نامطبوع، افزایش زاد و ولد حشرات و کاهش کیفیت آب می شود و می تواند به اکوسیستم محیط های آبی 
آسیب برساند.معاون فنی حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اعالم اینکه در صورت سوزاندن ضایعات 
پالستیکی گازهای سمی همچون دی اکسین، فوران، گازهای اسیدی و فلزات سنگین آزاد می شود که 
هرکدام تهدیدی جدی برای سالمت انسان و محیط زیست اســت، هشدار داد: در بسیاری از موارد این 
پالستیک ها توسط جانوران خورده شده و باعث خفگی آن ها می شود و متاسفانه پس از مرگ و تجزیه 
بیولوژیکی بدن جانور نیز سالم می مانند و چرخه آسیب ها در طبیعت ادامه پیدا می کند. از سوی دیگر 
حضور این مواد در طبیعت می تواند باعث مهاجرت »مونومرها« به خاک و ورود به زنجیره غذایی شود که 
برای حیات انسان و دیگر موجودات زنده خطرناک است.وی درباره معضالت دفن بهداشتی ظروف یک 
بار مصرف گفت: در صورت دفن بهداشتی با توجه به مساحت محل دفن و حجم عظیمی از خاک که برای 
رعایت اصول صحیح دفن مورد نیاز است، با کمبود زمین برای دفن زباله مواجه خواهیم شد. همچنین 
شیرابه ای که طی صدها سال از این مواد خارج می شــود می تواند باعث آلودگی محیط طبیعی و منابع 
آب زیرزمینی شود. این موضوع به خصوص در مناطقی مانند شمال کشور که تراکم جمعیت و سطح آب 
زیرزمینی باالیی دارند، معضل بزرگ تری است و بازیافت این مواد به سختی انجام می شود.صفی قلی 
در پاسخ به این سوال که آیا جنس ظروف یک بار مصرف تفاوتی برای محیط زیست دارد؟ تصریح کرد: 
برخی ظروف یک بار مصرف مانند لیوان ها و بشقاب ها، کاغذی و قابل بازیافت هستند و اما برخی دیگر بر 
پایه گیاهان و نشاسته تهیه می شوند که قسمت گیاهی این ظروف به راحتی در طبیعت تجزیه می شود. 
با این وجود در بیشتر موارد، برحسب فرآیند تولید درصدی پلیمرهای پایه نفتی استفاده خواهد شد که 
این قسمت های نفتی تجزیه پذیر نیست و بنابراین ظروف یک بار مصرف طبق میزان پلیمر نفتی استفاده 
شده، تا حدی مشکالت ظروف پالستیکی را همانند مشکالت زیست محیطی و مشکالت بهداشتی ازجمله 
سرطان زایی در صورت تماس با غذای داغ خواهد داشــت.وی خاطرنشان کرد: پالستیک ها بر اساس 
روش طبقه بندی انجمن صنایع پالســتیک )PSI( ازنظر ساختار شیمیایی و قابلیت بازیافت به هفت 
دسته تقسیم می شوند که هر دسته با یک کد معرفی می شود. اگر دقت کنید این کدها را درون عالمت 
مثلث نشانه بازیافت بر روی ظروف پالستیکی مشاهده خواهید کرد. کد ۱ و ۲ مربوط به پت ها و ظروف 
HDPE هستند که عموما قابل بازیافت است. دسته های ۳ و ۴ و 5 اغلب بازیافت نمی شوند. عمده ظروف 
یک بار مصرف پالستیکی از جنس پلی استایرن یا PS هستند که در دسته بندی کد 6 قرار می گیرند و 
به سختی قابل بازیافت هستند.معاون فنی حفاظت محیط زیست استان با اعالم اینکه مهم ترین راهکار 
برای کاهش آسیب ها به حداقل رساندن استفاده از ظروف یک بار مصرف و استفاده از ظروفی با قابلیت 
مصرف مجدد است، گفت: گام بعدی استفاده از ظروف یک بار مصرف قابل بازیافت و جداسازی این 
ظروف از دیگر زباله ها برای ارسال به کارخانه های بازیافت و درنهایت دفع اصولی آن هاست. همچنین 
جمع آوری و بسته بندی ظروف از مرحله مصرف تا دفع نهایی باید به گونه ای انجام شود که از پراکنده شدن 

آن ها در طبیعت با جریان باد یا آب و یا توسط جانوران اهلی و وحشی و ... پیشگیری شود.

خبر روزگفت و گو

توضیحات مدیریت بحران 
درخصوص علت ایجاد صدا 
دراطراف پاالیشگاه اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
گفــت: راه اندازی خــط کاهــش ترکیبات 
گوگردی ار واحد تولید گازوییل، علت ایجاد 
صدا طی روزهای اخیر در اطراف پاالیشــگاه 

اصفهان بوده است.
منصور شیشه فروش در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با اشــاره به اینکه طی روزهای گذشته 
انتشار و شنیده شــدن صداهایی در اطراف 
پاالیشــگاه اصفهان ســاکنان این منطقه 
را نگران کــرده بود، اظهــار داشــت: بنا به 
گفته مسئوالن پاالیشــگاه راه اندازی واحد 
عملیاتی کاهــش ترکیبات گوگردی از واحد 
تولید گازوییل، علت ایجاد این صداها بود.

وی با بیان اینکه خــط گوگردزدایی گازوییل 
با هدف کاهــش آالیندگی هــوا راه اندازی 
شــده، خاطرنشــان کرد: صدا طی فرآیند 
زمان روشن کردن سیستم فلر و پاک کردن 
مســیر لوله ها از آالیندگی با فشار زیاد بخار 
و فلش کردن لوله ها برای شــیرین سازی 
گازوییل ایجاد شده است.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان افزود: بنا به گفته 
مسئوالن پاالیشگاه قرار است این صداها تا 
چند روز آینده برطرف شود.به گزارش مهر، 
پاالیشــگاه اصفهان یا شرکت پاالیش نفت 
اصفهان از ســال ۱۳5۸ تاسیس و در زمینه 
پاالیش نفت خام و تولید فرآورده های نفتی 
شــروع به فعالیت کرد. پاالیشگاه اصفهان 
در شمال غربی شــهر اصفهان واقع شده و 
با ظرفیت تولید ۳6۰ هزار بشکه در روز %۲۲ 
از نیازهای کشــور به فرآورده هــای نفتی را 
تامین می کند.خوراک اولیه مورد نیاز شرکت 
پاالیش نفت اصفهان بــا توجه به نفت خیز 
نبودن این استان به طور روزانه از طریق خط 
لوله ای به طول ۴۳۰ کیلومتر از میدان نفتی 

مارون در استان خوزستان فراهم می شود.
فرآورده ای این پاالیشــگاه شامل گاز مایع، 
بنزین، نفــت گاز، انواع ســوخت هواپیما، 
نفت سفید، انواع حالل، روغن خام و گوگرد 

است.
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پیام جالب »تیبو کورتوا« به هواداران رئال مادرید
تیبو کورتوا، دروازه بان رئال مادرید، بعد از پیروزی تیمش مقابل آینتراخت فرانکفورت در سوپرجام 
اروپا، پیامی ویدئویی برای هواداران منتشــر کرد.رئال مادرید موفق شــد با پیروزی 2-0 مقابل 
آینتراخت فرانکفورت، فاتح سوپرجام اروپا شود و یک جام دیگر به ویترین افتخاراتش اضافه کند. 
تیبو کورتوا که فصل گذشــته یکی از بازیکنان کلیدی رئال بود، با چند واکنش خوب مانع باز شدن 
دروازه تیمش شد و نقشی تاثیرگذار در این قهرمانی داشت.او بعد از دریافت مدال قهرمانی، ویدئویی 
کوتاه در شبکه های اجتماعی منتشــر کرد و این قهرمانی را به هوادارانش تیمش تبریک گفت:» 
هی رئالی ها! یک جام دیگر! ما هیجان زده ایم که فصل را با کسب یک جام شروع کردیم! به پیش 

رئال!« رئال فصل جدید اللیگا را با دیدار خارج از خانه مقابل آلمریا آغاز خواهد کرد.
 

بهترین بازیکن دیدار سوپرجام اروپا
هافبک دفاعی برزیلی رئال مادرید درخشان ظاهر شد.کاســمیرو که حاال با شروع فصل ، اورلین 
شوامنی را رقیب خود می بیند، شروع درخشــانی در ترکیب رئال مادرید داشت و با یک پاس گل 
و چندین شرکت در حمله خطرناک و کمک به ثبت کلین شیت تیم، جایزه بهترین بازیکن میدان 
را کسب کرد.به نقل از وب سایت رســمی یوفا، رئال مادرید با کسب پیروزی 2-0 مقابل آینتراخت 

فرانکفورت، پنجمین قهرمانی تاریخ خود در سوپرکاپ اروپا را کسب کرد.
 

کسی سر از کار بارسلونا درنمی آورد؛ آنها دیوانه هستند!
آلمانی ها که به مدیریت دقیق و بی نقص معروف هســتند، فعالیت های الپورتا در بارسلونا را درک 
نمی کنند.فرناندو کارو، رییس باشگاه بایرلورکوزن، اقدامات خوان الپورتا در بارسلونا که تحت عنوان 
فعال کردن اهرم های اقتصادی شناخته می شود را درک نمی کند و آن را کامال غیرعقالنی می داند.

در شرایطی که بارسلونا زیر بدهی سنگینی است، خوان الپورتا با فعال کردن اهرم های اقتصادی خود 
موفق به کسب درآمد شده و خریدهای بزرگی در تابستان 2022 انجام داده است. بارسلونا بخش 
زیادی از درآمدهای آینده خود را از پیش دریافت کرده است. این استراتژی در میان باشگاه های 
اروپایی سابقه ندارد و کامال ریسکی است؛ شاید بارسلونا به ورشکستگی نزدیک تر شود یا شاید این 
برنامه جواب بدهد و باشگاه به روزهای خوب گذشته برگردد. بسیاری از روزنامه ها از این استراتژی 
تحت عنوان »قمار الپورتا« یاد می کنند.فرناندو کارو، رییس باشگاه بایرلورکوزن در این مورد به رادیو 
مارکا گفت:در آلمان هیچ کسی سر از کار بارسلونا درنمی آورد. ما به این باور رسیده ایم که آنها دیوانه 
هستند. کاری که الپورتا انجام می دهد مثل انسانی است که امروز خود را با نان سیر می کند؛ اما فردا 

دوباره گرسنه خواهد بود. این اقدامات کامال ریسکی است.
 

»هالند« و »هری کین« رکورد گلزنی من را می شکنند
آلن شیرر، رکورددار بیشترین گل های زده در تاریخ لیگ برتر، می گوید ارلینگ هالند، ستاره جدید 
منچسترســیتی، می تواند رکورد او را بشــکند هر چند هری کین زودتر به این رکورد خواهد رسید.

ارلینگ هالند، ستاره نروژی که امسال تابستان با قراردادی 50 میلیون یورویی به منچسترسیتی 
پیوست بعد از درخشش در پیروزی 2-0 این تیم مقابل وستهام در هفته اول لیگ برتر با سیلی از 
تعریف و تمجید و ستایش مواجه شده است.هالند هر دو گل منچسترسیتی را وارد دروازه وستهام 
کرد تا نشان دهد یکی از مدعیان کفش طالی امســال لیگ برتر خواهد بود. آلن شیرر، کسی که با 
260 گل زده، رکورد تعداد گل های زده در تاریخ لیگ برتر را در اختیار دارد می گوید تعریف و تمجیدها 
از هالند بی دلیل نیست و او پتانسیل این را دارد که روزی رکورد گلزنی در لیگ جزیره را بشکند. با این 
حال شیرر معتقد اســت هری کین زودتر از هالند رکورد او را خواهد شکست.آلن شیرر در این باره 

گفت:»هالند مهاجم درجه  یکی است و در این باره شکی وجود ندارد. 

خبر  روز

مسن ترین بازیکن لیگ برتر از فوالد جدا شد
محمدرضا خلعتبری، وینگر خوش تکنیک و هافبک سرعتی فوالد که نزدیک به دو دهه در باالترین سطح 
فوتبال ایران حضور داشته، در حالی که پیش فصل را با فوالد سپری کرد، حاال از این تیم جدا شده است.او 
که با ۳۸ سال و ۱۱ ماه، مسن ترین بازیکن لیگ برتر باالتر از لوسیانو پذیرا و شهاب گردان محسوب می شود، 
در حالی از فوالد جدا شده که جواد نکونام این موضوع را در نشست خبری اعالم کرد و گفت که این جدایی 
به درخواست خود خلعتبری انجام می شود.خلعتبری فصل گذشته نیز قصد داشت در نساجی بازی کند؛ 
اما این اتفاق برایش رخ نداد و حاال مشخص نیســت که چه مقصدی را برای فصل جدید انتخاب خواهد 
کرد.این بازیکن پرسابقه ۱6 انتقال را در فوتبال خود تجربه کرده و با بازی در شموشک، ابومسلم، ذوب آهن، 
سپاهان، پرسپولیس، گسترش فوالد، سایپا، شهرخودرو و فوالد، حضور در ۹ باشگاه مختلف ایرانی را تجربه 

کرده تا رکوردی ویژه را به نام خود ثبت کند.
 

پیشکسوت پرسپولیس:

مشکالت پرسپولیس خارج از چارچوب فوتبال است
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مشکالتی که برای پرسپولیس پیش می آید حاشیه های بیرون 
زمین و خارج از چارچوب فوتبالی است.بهنام طاهرزاده درباره عملکرد تیم فوتبال پرسپولیس در فصل نقل 
و انتقاالت اظهار داشت: پرسپولیس در شروع نقل و انتقاالت پیش فصل عالی بود و تمامی نقاط ضعف در 
خطوط مختلف را با خرید بازیکنان مدنظرش پوشش داد، اما در خط حمله خواسته های گل محمدی برآورده 
نشد. هر گزینه ای که سرمربی خواســت، مدیریت انجام نداد که این مسئله کمی بودار است. مدیرعامل 
باشگاه از سوی وزارت ورزش و جوانان منصوب شده و مستقیما دستورات مسئوالن وزارت ورزش را اجرا 
می کند.وی افزود: چطور تیم های فوالد، سپاهان و … به راحتی می توانند بازیکنان مدنظر خارجی شان را 
جذب کنند. در حالی که هم اکنون پرسپولیس نیاز به گلزن ششدانگ دارد، متاسفانه هر بازیکنی که کادر فنی 
می خواهد، حضورش در ایران به مشکل می خورد. مشکالتی که برای پرسپولیس پیش می آید حاشیه های 

بیرون زمین و خارج از چارچوب فوتبالی است.
 

سرمربی استقالل به وعده اش عمل کرد
اگرچه استقالل فصل گذشته بدون باخت تیم قهرمان فصل شد،اما شکی نیست که در خط حمله ضعف هایی 
داشت.روزی که ساپینتو به عنوان سرمربی استقالل معرفی شد، صحبت از تمایل زیاد او به بازی هجومی به 
میان آمد ؛اما کسی فکرش را نمی کرد استقالل به این اندازه لیست خود را با بازیکنان هجومی پر کند.کاوه 
رضایی، ارسالن مطهری، سجاد شهباز زاده، پیمان بابایی،آرمان رمضانی، کوین یامگا، محمد محبی و ... همه 
از نفرات تاثیر گذار و تهاجمی استقالل هستند که این تیم را به یکی از هجومی ترین تیم ها تبدیل کرده اند.اگر 
چه استقالل فصل گذشته بدون باخت تیم قهرمان فصل شد،اما شکی نیست که در خط حمله ضعف هایی 
داشت که یکی از مهم ترین آن ها کمبود عناصر تهاجمی در این تیم بود؛ اما حاال استقالل برای فصل جدید 
بهترین مهاجمان را در اختیار دارد و برای دروازه حریفان خود دندان تیز کرده تا شاید بتواند بهترین آمار خط 
حمله لیگ را متعلق به خود کند.تیمی که سرمربی آن تشنه فوتبال تهاجمی است و همه عناصر تهاجمی را 

هم در اختیار دارد، حتما می شود منتظر آتش بازی اش در لیگ هم بود.
 

طلسم »سردار« می شکند؟
سردار آزمون در هفته دوم بوندس لیگا فرصت دارد تا اولین گل این فصلش را به ثمر برساند.رقابت های هفته 
دوم بوندسلیگا با انجام بازی فرایبورگ و دورتموند برگزار شد و 6 دیدار نیز امروز و دو دیدار هم یکشنبه انجام می 
شود.اما بایرلورکوزن که سردار آزمون ملی پوش کشورمان در آن حضور دارد امروز ساعت ۱۸ در خانه به مصاف 
آگزبورگ خواهد رفت. سردار آزمون در بازی هفته اول مقابل دورتموند به عنوان بازیکن جانشین از دقیقه 66 به 
میدان رفت ولی نتوانست مانع شکست یک بر صفر تیمش شود ولی در هفته دوم مهاجم ملی پوش کشورمان 

این فرصت را دارد مقابل حریف نه چندان مطرح و رده هفدهم جدول به میدان برود و گلزنی کند.

اخبار

مربی تیم ملی کشتی آزاد:

 فکر نمی کردم سطح 
مسابقات این قدر باال باشد

مربی تیــم ملی کشــتی آزاد تاکیــد کرد که 
کشــتی گیران خوب و مدعــی در همه اوزان 
پیکارهای کشورهای اســالمی حضور دارند و 
فکرش را نمی کردند که سطح مسابقات این 
قدر باال باشد.احســان امینــی در خصوص 
عملکرد کشــتی گیران 5 وزن اول کشتی آزاد 
که با دو طالی علیرضا کریمی و مجتبی گلیج، 
نقــره محمدصادق فیروزپــور و برنز مرتضی 
قیاسی برای کشورمان در مسابقات کشورهای 
اســالمی همراه بود، اظهار داشت: بد نتیجه 
نگرفتیم، اما از این هم می توانست بهتر باشد. 
ســطح رقابت ها هم خوب بود. در همه اوزان 
تقریبا کشتی گیران مدعی و عنوان دار داشتیم. 
ما خودمان فکر نمی کردیم سطح مسابقات 
این قدر باال باشــد.وی با اشــاره به عملکرد 
محمدصادق فیروزپور در این رقابت ها تاکید 
کرد: نماینده کشورمان در دور اول و دور سوم 
دو عنوان دار جهان را شکست داد. او در فینال 
هم می توانست بهتر از این عمل کرده و توران 
بایراموف را شکســت دهد. حیف شد که کار 
خوبش را تکمیل نکرد. اگر فیروزپور، بایراموف 
را شکست می داد که توانش را هم داشت، از 
نظر امتیاز تیمی شــرایط خوبی در همین روز 
اول بر تیم حاکم می شد.امینی ادامه داد: در 
۸6 کیلوگرم علیرضا کریمی عالی بود، او دارنده 
مدال برنــز جهان را شکســت داد. گلیج هم 
ابراگیموف را شکست داد که مدال دار المپیک 
است. قیاسی هم به حریفی باخت که قهرمان 
جهان و المپیک بود، کشتی بدی با او نگرفت، 
اما به هرحال حاجــی علی یف باتجربه تر بود 
و پیش بینی هم می شــد که در این وزن اول 
شود. قیاسی در کل خوب بود، حریف ازبکی که 
شکست داد، قبال در جام یاشاردوغو به او باخته 
بود. رضا مومنی هم جوان و کم تجربه است.

این مربی کرمانشاهی در پاسخ به این سوال 
که چه تعداد از کشتی گیرانی که در قونیه روی 
تشک رفتند در مســابقات جهانی بلگراد هم 
حضور خواهند داشت؟، گفت: آذربایجان که 
با تیم اصلی اش آمده بود، ازبک ها هم همین 

نفرات هستند. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

نمایندگان ایران در 
مسابقات تنیس 

روی میز کشورهای 
اسالمی در قونیه

اتفاقات عجیب بعد از قرعه کشی لیگ یک
بعد از قرعه کشی لیگ یک، هم سهمیه بوشهر فروخته شد و هم ســرمربی چوکا تغییر کرد.در حالی که چندروز از قرعه کشی لیگ یک فوتبال ایران می گذرد، 
حواشی این لیگ هنوز شروع نشده و ادامه پیدا کرده و سهمیه شاهین بندرعامری بوشهر پس از مدت ها دست به دست شدن به خلیج فارس ماهشهر فروخته 
شد تا خوزستان ۳ نماینده در لیگ یک داشته باشد.شاهین بندرعامری که این فصل از لیگ دو به لیگ آزادگان صعود کرده بود، بارها اعالم کرد که قصد تیمداری 
ندارد و سرانجام هم با مس سونگون برای انتقال امتیاز به توافق رسید؛ اما این انتقال در لحظه آخر لغو شد تا نام شاهین در گوی قرعه کشی دیروز)چهارشنبه( 
لیگ یک باشد.با این حال چند ساعت پس از قرعه کشی، امتیاز شاهین به خلیج فارس ماهشهر فروخته شد تا ماهشهری ها در لیگ یک حضور داشته باشند.

همچنین در اتفاقی عجیب حسن اشجاری که توانسته بود چوکا را قهرمان لیگ دو کند، از نیمکت این تیم کنار گذاشته شد و سهراب بختیاری زاده به عنوان سرمربی 
جدید چوکا انتخاب شد. همچنین قرار است میالد میداوودی به عنوان دستیار سهراب بختیاری زاده روی نیمکت چوکا بنشیند.تکلیف دیگر نماینده خوزستان 

نیز هنوز مشخص نیست و دعوای حقوقی استقالل مالثانی و پرسپولیس خوزستان هنوز ادامه دارد و معلوم نیست کدام تیم مجوز بازی در لیگ یک را بگیرد.
نام نماینده بابل که سهمیه رایکا را خرید نیز هنوز مشخص نشــده و این هم از دیگر نکات عجیب لیگ یک تنها در فاصله کمتر از 2 هفته تا شروع این مسابقات 

است. باید دید سازمان لیگ تا چه زمانی قرار است به باشگاه ها برای تعیین تکلیف فرصت دهد.

مشــاهدات عالقه مندان به خرید بلیت های بازی 
ایران در جام جهانی نشــان می دهد خرید بلیت از 
ســایت فدراسیون ممکن شده اســت.درحالی که 
مسئوالن فدراسیون از فراهم شــدن امکان خرید 
بلیت بازی های ایران در جام جهانی از چهارشنبه خبر 
دادند، تا ساعتی قبل از اعالم این خبر چنین امکانی 
فراهم نشــده بود؛ اما از حدود ساعت ۱6 مشخص 
بود که تغییراتی در ســایت مورد نظر به وجود آمده 
است.با این حال، گزارشــات نشان می دهد خرید 
بلیت از سامانه معرفی شده توسط فدراسیون فوتبال 
فراهم شده و عالقه مندان توانستند با انتخاب نوع 
بلیتی که می خواهند، جواز حضور در بازی های تیم 
ملی در جام جهانی به عنوان تماشــاگر را به دست 

بیاورند. البته خریداران باید در نظر داشــته باشند 
که امکان انتخاب بلیت در ســطوح متفاوت برای 
بازی های مختلف تیم ملی فراهم نیست و به طور 
مثال اگر یک نفر خواهان خرید بلیت برای بازی های 
ایران برابر انگلستان، آمریکا و ولز باشد، نمی تواند 
یک بلیت ســطح یک برای بازی با انگلیس بخرد 
و بلیت بازی بــا آمریکا را ســطح دو انتخاب کند و 
تمامی بلیت ها باید از یک کالس باشند.نکته ای که 
مسئوالن فدراســیون از آن خبر نداده بودند، کارمزد 
ده درصدی ایــن نهاد از بلیت هایی اســت که برای 
تماشاگران در نظر گرفته شــده است به گونه ای که 
متقاضیان خرید بلیت، بعــد از انتخاب نوع بلیتی 
که می خواهند، با افزوده شدن ده درصد کارمزد به 

ســمت درگاه پرداخت آنالین هدایت می شوند و با 
پرداخت مبلغ مورد نظر، کد پیگیری و تاییدیه خرید 
را به صورت پیامکی از سرشماره مربوط به فدراسیون 
فوتبال دریافت می کنند.البته کماکان صادرشــدن 
کد مربوط به فیفا در این مرحله انجام نمی شود و به 
نظر می رسد در روزهای آینده این کد برای خریداران 

بلیت ارسال شود.

سایت بلیت فروشی فدراسیون برای جام جهانی باز شد!

مدیرعامل باشگاه سپاهان:

رنگ  تیم ها نباید رسانه را هدایت کند

مدیرعامل باشــگاه ســپاهان گفت: اتاق فکر در قرارگاه هایی هر از چند 
گاهی موضوعی را راســت یا دروغ برای تخریب کشــور پخش می کنند 
که از رسانه های استان می خواهیم درگیر این حواشــی و امواج نشده و 
نگذارند رنگ تیم ها رسانه را هدایت کند.محمدرضا ساکت، در آیین تجلیل 
از خبرنگاران و فعاالن رسانه ای عرصه ورزش به مناسبت روز خبرنگار، با 
تاکید بر تصمیم حساب شده، غیر احساسی و منطقی سپاهان در انتخاب 
ســرمربی فوتبال، اظهار کرد: برخالف برنامه ریزی هیئــت مدیره اتفاق 
غافلگیرکننده ای در پایان فصل قبل افتاد و با قطــع همکاری نویدکیا به 
علت مسائل شخصی، چالش بزرگی برای ســپاهان ایجاد شد. باید در 
مدت کوتاهی سرمربی بررسی و جایگزین می شد. هیئت مدیره به طور 
جدی فعالیت کرد و پس از بررسی میان ۱2۳ مربی، به طور کامال منطقی 
و غیر احساسی، مربی با تجربه آسیایی و بین المللی را دعوت به همکاری 
کردیم و پس از آن وارد بازار نقل و انتقاالت شدیم.وی تاکید کرد: رسانه ها 
باید به هوش باشند تا اجازه ندهند رنگ ها برنامه و اخبار آن ها را جلو ببرند.

ساکت از برخی بی مهری ها به این باشگاه شهرستانی گالیه کرد و گفت: 
برخی سپاهان از پا افتاده را دوست دارند، اما سپاهان با رفتن چند بازیکن 
از دســت نمی رود. ما در مرحله دوم وارد بازار نقل و انتقاالت شدیم. پس 
از ۱0 روز برنامه فشرده تنها مربی تیم مشخص شد و سراغ پست به پست 
بازیکنان رفتیم.وی با رد شــایعه حضور چهارســاله یک بازیکن خارجی 
به عنوان نیمکت نشین در سپاهان، افزود: امکان ندارد بازیکنی بتواند چهار 
سال بازی نکند، زیرا از سوی فدراسیون جهانی رجیستر نخواهد شد و این 
امر شدنی نیست.ساکت با اشــاره به برخی اخبار و حواشی، تصریح کرد: 
مسئله تحریم بزرگ ترین رنجی است که عالوه بر اقتصاد در حوزه ورزش 
نیز وجود دارد. وی اضافه کرد: تصاویر و قلم های ناپاک و مزدوری وجود 
دارد که در کنار هر اقدام باید توجه کنیم که این قلم ها را افشا و تصویر واقعی 
از ایران و شرایط و امنیت کشور منعکس کنیم.به گزارش ایسنا، مدیر عامل 
باشگاه سپاهان با یادآوری سفر ســه روزه محرمانه سرمربی تیم فوتبال 
پیش از عقد قرارداد، تصریح کرد: آمدن مربیان خارجی پیش از این در ایران 
باعث شد که تصویر خوبی از ایران منعکس شود.وی افزود: موفق شدیم 
در قدم های اول انگیزه مورایس برای آمدن به ایران را کسب کنیم، اما هنوز 
تصمیم قطعی نگرفته بود و می خواست تمام برنامه ها و چشم اندازهای 
استراتژیک باشگاه را ببیند. پس از بازید محرمانه، جلسه با هیئت مدیره، 

بررسی برنامه استراتژیک باشگاه تصویر واقعی اینجا به او معرفی شد.

   قرارگاهی برای تخریب برخی باشگاه ها وجود دارد
این مدیر ورزشی با گالیه از برخی رسانه ها، اعالم کرد: قرارگاه هایی برای  
تخریب برخی باشگاه ها وجود دارد که در اتاق فکر آن ها هر از چند گاهی 
موضوعی را راست یا دروغ به طور کشوری پخش می کنند. از رسانه های 
اســتان می خواهیم درگیر این حواشــی و امواج نشوند.ساکت تاکید 
کرد: برای باشگاهی مانند سپاهان پسندیده نیست که یک شخص را 
در بستن تیم معرفی کنند. تمام بازیکنان توسط سرمربی و پس از ارائه 
به هیئت مدیره بازیکنان در شرایط اقتصادی به سپاهان پیوستند.وی 
خاطر نشان کرد: سپاهان به هر کسی که یک دقیقه در تیمش توپ زده 

تا پایان احترام می گذارد. از رسانه ها نیز انتظار داریم ورزش 
استان اصفهان را دریابند. قطعا اشــکاالتی در باشگاه ها وجود دارد، اما 

باید پذیرفت که ظرفیت کالنی در اختیار برخی باشگاه ها قرار دارد.

  تاکنون قهرمانی ناپاک وجود نداشته است
مدیرعامل باشگاه سپاهان از برنامه بلند مدت این باشگاه با مورایس خبر 
داد و گفت: برنامه ای بلند مدت با مورایس داریم تا نتیجیه ای در شأن این 
باشگاه پر افتخار کسب کنیم. او بازیکنان پایه را رصد و برخی را جذب کرده 
است. همچنین می خواهد برخی از مربیان پایه در کنار تمرینات تیم باشند.

وی با تاکید بر قهرمانی پاک همه تیم ها، تاکید کرد:هیچ قهرمانی تاکنون در 
لیگ برتر ناپاک نبوده و همه به قهرمانی پاک رسیدند. سپاهان نیز به عنوان 
یکی از مدعیان قهرمانی با احترام به رقبا تالش می کند. ساکت یادآور شد: 
وقتی بازیکن جدیدی جذب می کنیم، زیر مجوز فیفا به عنوان تنها باشگاه 
راه یافته به جام باشگاه های جهان عکس می گیریم و قطعا این موضوع و 

تکرار دوباره این افتخار هدف سپاهان است.

   مشکل ویلموتس، عدم پرداخت وجه از فیفا بود
ساکت با اشاره پرونده طلب ویلموتس از ایران، توضیح داد: در زمان کارلوس 
کی روش برای دادن پول باید به فیفا نامه نوشته و فیفا به طور مستقیم این 
هزینه را پرداخت می کرد. متاسفانه برخی مشکالت جدید توسط ترامپ از 

خرداد ایجاد شد که امکان انتقال به ذی نفع خارجی نیز ممنوع شده و جلوی 
پرداخت پول این مربی گرفته شد. این در حالی است که همه برای پرداخت 
طلب او بسیج شده بودند، اما نتوانستند.وی ادامه داد: در حال حاضر نیز 
باشگاه های ایرانی مانند سپاهان، پرسپولیس و استقالل پول در فیفا دارند 

که به علت همین مانع ها نمی توانند دریافت کنند.

   سپاهان یک اسپورت کالب است، نه فوتبال کالب
مدیرعامل باشگاه ســپاهان با تاکید بر فعالیت ورزشــی این باشگاه در 
سایر رشته ها، گفت: برنامه ریزی های سال باشگاه سپاهان در سال ۱۴0۱ 
به عنوان یک اسپورت کالب ادامه داشته و بر اساس برنامه های کارشناسی 
پیش می رویم. در هندبال آقایان و بانوان برای حضور شایســته در آسیا 
آماده می شویم، در دیگر رشته ها نیز این مسیر ادامه دارد.وی اضافه کرد: در 
حوزه آکادمی توجه به استعدادیابی فراگیر سطح استان در نظر گرفته شده 
است. پایگاه های همگام امسال به سمت کیفی سازی رفته و بیشترین 

استعدادهای ناب سطح استان را انتخاب خواهند کرد.
ساکت با اشاره به سرمربی خارجی تیم هندبال بانوان سپاهان، تصریح 
کرد: طی تعاملی که با فدراسیون هندبال داشتیم، توانستیم با هدف ارتقای 
دانش ورزش بانوان، مربی تیم ملی را همزمان به عنوان سرمربی به تیم 
هندبال بانوان سپاهان بیاوریم تا عالوه بر دانش افزایی مربیان، به سطح 

کیفی تیم کمک کند. 
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مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان مطرح کرد:

بودجه 50 میلیارد ریالی برای رفع گلوگاه های امامزاده 
اسماعیل)ع(

مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان گفت: طی بازدید مدیران شهری از محله امامزاده اسماعیل)ع( و 
پیگیری درخواست های شهروندان، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به آزادسازی گلوگاه های ترافیکی این محله 
اختصاص یافت.محمدباقر کالهدوزان با اشاره به ویژگی های محله امامزاده اسماعیل)ع(، اظهار کرد: 
این محله یکی از قدیمی ترین محله های اصفهان است که آثار تاریخی ارزشمند و مقدسی را در دل خود 
جای داده است؛ وجود نخستین مسجد شــهر اصفهان و امامزادگان بسیار در این محله، حال و هوای 
مذهبی به آن بخشیده است.وی ادامه داد: قدمت »مسجد شعیا« به زمان خالفت حضرت امام علی 
)ع( بازمی گردد که نام اولیه آن »خوشینان« بود و پس از مدت ها مسجد شعیا نام گرفت.مدیر منطقه 
سه شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: یکی از معضالت محله امامزاده اســماعیل)ع(، وجود بافت 
فرسوده و تاریخی اســت که عالوه بر اینکه خدمات رسانی به ساکنان را با مشــکل روبه رو کرده است، 
مشکالت زیادی را برای ساکنان آن فراهم کرده اســت که از جمله آنها می توان به خالی از سکنه بودن 
خانه های تاریخی و مخروبه که گاهی محل ریختن پسماندهای برخی از شهروندان است، تبدیل بعضی 
خانه ها به کارگاه های طالسازی و رهاسازی مواد آالینده حاصل از آن، وجود گلوگاه ها و تردد بیش از حد 
در این محله و ایجاد ترافیک و اســکان مهاجران در خانه های تاریخی و ناامنی حاصل از آن اشاره کرد.

وی با اشاره به اعتبار ۵۰ میلیارد ریالی طرح آزادسازی گلوگاه های محله امامزاده اسماعیل)ع(، تصریح 
کرد: با توجه به اینکه گذرهای قدیمی گنجایش تردد وســایل نقلیه را ندارند، تردد در بعضی نقاط این 
محله با مشکل روبه رو است که باعث افزایش ترافیک در رفت و آمد در آن نقطه می شود؛ به این منظور 
با شناسایی این گلوگاه ها در سال جاری، عملیات آزادسازی آن در اولویت برنامه های شهرداری منطقه 
سه قرار گرفت که با توافق مالکان، قسمتی از طرح با هزینه ای بیش از ۳۲ میلیارد ریال تا پایان امسال 

آزادسازی خواهد شد.
 

تشکیل جلسات کمیته فنی فاز 2 برای رفع نواقص پروژه های 
عمرانی اصفهان

مدیرکل هماهنگــی و برنامه ریزی امور عمرانی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در راســتای کاهش 
مشکالت اجرایی و رفع نواقص طرح های عمرانی پیش از اجرای آنها جلسات کمیته فنی فاز دو تشکیل 
شده است، گفت: در این جلسه تمام جزییات اجرایی، نقشه ها و معارضات موجود در طرح مورد بررسی 
قرار می گیرد.محمد عبادی در خصوص جلسه کمیته فنی فاز دو اظهار کرد: در راستای کاهش مشکالت 
اجرایی و رفع نواقص طرح های عمرانی پیش از اجرای پروژه، این کمیته فنی در حوزه معاونت عمران 
شــهری شــهرداری اصفهان، با دعوت از تمام ذی نفعان پروژه به ویژه معاونت های فرهنگی، خدمات 
شهری، حمل ونقل و ترافیک، سازمان آتش نشانی و مناطق مربوطه، تشکیل می شود. وی ادامه داد: در 
جلسه کمیته فنی فاز دو، تمام جزییات اجرایی، نقشه ها و معارضات موجود در طرح مورد بررسی قرار 
می گیرد و بین حاضران در جلسه تبادل نظر می شود تا بتوان مشکالت زمان اجرای پروژه را تا حد امکان 
کاهش داد.مدیرکل هماهنگی و برنامه ریزی امور عمرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه بهره برداران 
پروژه نیز در جلســات کمیته فنی فاز دو حاضر می شــوند و نظرات خود را پیش از اجرای پروژه اعالم 
می کنند، خاطرنشان کرد: این نظرات پیش از اجرای پروژه به اداره کل طراحی ارجاع می شود تا پس از 

رفع تمام نواقص موجود، پیمانکار پروژه برای اجرا تعیین شود.
عبادی تصریح کرد: پروژه ها پس از تصویب و تهیه نقشه های اجرایی )نقشه های فاز دو( و برآورد، جهت 
بررسی و اجرا به معاونت عمران ارسال می شود که در این معاونت نقشه ها، برآورد ارسالی، مشکالت و 
تناقضات مورد بررسی قرار می گیرد.وی در خصوص محاسن تشکیل کمیته فنی فاز دو تاکید کرد: از جمله 
این موارد می توان به دریافت نظرات ذی نفعان و اصالح در طرح نهایی پیش از اجرا، بررسی طرح و حذف 

مشکالت نقشه، برآورد و جلوگیری از به وجود آمدن مشکالت حین اجرا اشاره کرد.

با مسئولان 

پاسخ بنیاد شهید به فیلم شهروندی درباره 
زندگی یک جانباز:

 ارائه تمام خدمات قانونی به 
جانباز اصفهانی

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان با 
تشــریح وضعیت یکی از جانبازان اصفهانــی از اقدامات 
همه جانبه بنیاد برای حل مشکل مسکن این جانباز معزز 

خبر داد.
مسعود احمدی نیا با بیان اینکه این جانباز معزز ۳۰ درصد 
دارای مشکالت زیادی در زندگی شخصی بوده است، گفت: 
متاسفانه همســر این جانباز دچار بیماری سختی بوده و 
فرزند ایشان نیز معلول است و بنیاد شهید و امور ایثارگران 
نیز تاکنــون تمام خدمات مشــمول قانونی را به ایشــان 
ارائه داده است و حقوق حالت اشــتغال، حق پرستاری و 
یارانه ماده ۲۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به 
ایشان در حال پرداخت است. همچنین در سال های قبل 
یک قطعه زمین مســکونی طبق ضوابط به ایشان واگذار 

شده است.
وی با بیان اینکه خدمات مددکاری نیز به این جانباز عزیز 
ارائه می شود، گفت: مدیران و کارشناسان بنیاد شهید و امور 
ایثارگران از گذشته به صورت مستمر با خانواده این جانباز 
در ارتباط هســتند، ولی این جانباز به دلیل برخی مسائل 
روحی از جابه جایی مســکن فعلی خــود خودداری کرده 
است که برای حل این مشکل نیز مددکار بنیاد شهید و امور 

ایثارگران و خانواده این جانباز در تالش هستند.
مدیرکل بنیاد استان اصفهان خاطرنشان کرد: بنیاد شهید و 
امور ایثارگران به صورت همه جانبه از ایثارگران عزیز حمایت 
می کند و با ارائه تسهیالت الزم و با موافقت این جانباز جابه 
جایی ایشان به مسکن مناسب به زودی انجام خواهد شد.

احمدی نیا در پایان با بیان اینکه این جانباز عزیز از پخش 
فیلمی درباره مسائل خود در فضای مجازی ابراز نارضایتی 
می کند، ادامه داد: خانواده ایشان در تماس با بنیاد شهید 
و امور ایثارگران از انتشــار فیلمی از حریم شــخصی خود 
به شــدت گالیه دارند و این امر موجب نارضایتی شــدید 
شــده اســت. ضروری اســت فعاالن فضای مجــازی با 
رعایت اخالق به ضرورت حفظ شــأن و کرامت افراد توجه 
 داشته باشــند و زمینه سوءاستفاده دشــمنان ملت ایران

 را فراهم نکنند.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خبر داد:

 پیشرفت 35 درصدی احداث پروژه تجاری، فرهنگی 
و گردشگری منارجنبان

مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان گفت: احداث مجتمع تجاری، فرهنگی و گردشگری منارجنبان یکی 
از پروژه های منطقه در راستای ساماندهی محوطه منارجنبان محســوب می شود که تاکنون ۳۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشــته است.سیدسلمان قاضی عســگر با اشــاره به روند احداث مجتمع تجاری، 
فرهنگی و گردشگری منارجنبان، اظهار کرد: مجوز ساخت این مجتمع تجاری، فرهنگی طبق مقررات و 
آیین نامه های میراث فرهنگی در تاریخ بیست وششم اسفندماه سال ۹۹ دریافت و عملیات خاکبرداری 
آن از بیست وپنجم فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شد.وی با بیان اینکه در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه ۳۵ 
درصد است، افزود: مجموعه تجاری، اداری و فرهنگی منارجنبان به مساحت ۳۶۷۶ مترمربع و زیربنای ۱۴ 
هزار و ۱۲۸ متر مربع شامل بخش هایی همچون مجموعه تجاری، رستوران، پارکینگ، مدیریت، نمایشگاه، 
پخش اسالید و محوطه سازی خواهد بود.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با بیان اینکه سازه نگهبان و 
سقف نخست پروژه مجتمع تجاری، فرهنگی و گردشگری منارجنبان اجرا شده است، گفت: این مجموعه 
در پنج طبقه طراحی شده که طبقه منهای یک و دو آن به پارکینگ با ظرفیت حدود ۲۵۰ خودرو اختصاص 
یافته و طبقه همکف، یک و دو مجتمع مشتمل بر ۵۰ واحد تجاری است.وی گفت: در راستای خدمت رسانی 
به شهروندان منطقه و بر اساس برنامه زمان بندی شده، پروژه بزرگ مجتمع تجاری، فرهنگی و گردشگری 
منارجنبان در سال ۱۴۰۳ به بهره برداری خواهد رسید.قاضی عسگر با اشاره به اینکه احداث مجتمع تجاری، 
فرهنگی و گردشگری منارجنبان، پروژه محرک توسعه منطقه ۹ محسوب می شود و در جذب گردشگر تأثیر 
بسزایی دارد، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح که با مشارکت بخش خصوصی در حال انجام است، 

بسترسازی، مشارکت و توسعه در تهیه و اجرای طرح های گردشگری است.
 

مسئول بازرسی منطقه ۱۳ شهرداری مطرح کرد:

اشراف و سایه اندازی ساختمان ها، بیشترین شکایت 
شهروندان منطقه 13 اصفهان

مسئول بازرسی منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان گفت: اشــراف و سایه اندازی ساختمان ها، بیشترین 
موارد شکایت شهروندان این منطقه است که بررسی آن به واحد شهرسازی شهرداری منطقه ارجاع 
داده می شــود.غالمرضا صداقت نســب در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، در رابطه با تشــریح روند ثبت 
شکایت شهروندان از تخلفات، اظهار کرد: در حال حاضر سامانه ثبت شکایات مردمی بر روی بستر 
my.isfahan.ir قرار دارد و در این راستا شهروندان می توانند با مراجعه به این سامانه انواع شکایات 
خود را ثبت کنند.وی ادامه داد: شهروندان با ورود به آدرس اینترنتی my.isfahan.ir پس از احراز 
هویت می توانند وارد قسمت درخواست های مردمی، بخش حوادث و تخلفات شوند، در واقع از این 
طریق شهروندان باید درخواست خود را به صورت سه مرحله ای ثبت کنند.مسئول بازرسی منطقه ۱۳ 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه قسمت حوادث و تخلفات شامل سه قسمت ثبت شکایت ساختمانی، 
شکایت تخلفات شهری و شکایت به بازرسی اســت، تصریح کرد: در قسمت شکایات ساختمانی 
مواردی همچون ساخت وسازهای غیرمجاز و یا مغایر با پروانه ساختمانی، موارد بدون استحکام بنا، 
رعایت نکردن موارد ایمنی و ساختمان هایی که تغییر کاربری های غیرمجاز می دهند، مطرح می شود.

وی افزود: بر اساس اجازه قانونگذار، واحد بازرسی می تواند به این موارد رسیدگی کند و مشکالتی که 
خارج از ضوابط مقررات و یا پروانه ساختمانی باشد را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد که در این صورت 
شهرداری ملزم به اجرای دستور تخریب یا رأی قاضی خواهد بود.صداقت نسب با بیان اینکه قسمت 
دوم حوادث و تخلفات، موضوع شکایت تخلفات شهری غیر از ســاختمان است که شامل مواردی 
همچون سد معبر، مشاغل مزاحم، رفع خطر از معابر خطرناک و حادثه آفرین و زمین های بایر و رها 
شده است، خاطرنشان کرد: این درخواست نیز پس از ثبت اطالعاتی همچون آدرس محل سکونت و 

در مرحله آخر مستنداتی را شامل عکس و فیلم را از شاکی دریافت می کند.

خبر  روزاخبار

رییس شورای شهر اصفهان:

اجرای هر چه سریع تر 
پروژه های عمرانی به نفع 

مردم و شهرداری است
رییس شورای اســالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه اجرای هر چه سریع تر پروژه های عمرانی 
به نفع مردم و شهرداری است، گفت: هر چه 
زودتــر بتوانیم پروژه های عمرانی شــهر را به 
بهره برداری و در اختیار شهروندان قرار دهیم، 
با توجه به تورم ساالنه و رشد قیمت ها، احداث 

این پروژه ها ارزان تر تمام می شود.
محمد نور صالحی در نشست بررسی پروژه های 
شاخص عمرانی شهرداری اصفهان که در محل 
تجهیــز کارگاه پروژه حلقــه حفاظتی واقع در 
محور خاتون آباد برگزار شد، اظهار کرد: پیشرفت 
قابل قبولی را در اجرای پروژه های رینگ چهارم 
حفاظتی، تقاطع غی هم سطح میدان شهدای 
ورزشکار و تقاطع آیت ا... غفاری شاهد هستیم، 
در این راستا به منظور تسریع در روند آزادسازی 
اراضی و امالک در مسیر این پروژه ها درصدد 
تامین منابع مالی هستیم.وی ادامه داد: الزم 
است برای رفع موانع در مسیر اجرای پروژه ها 
که عمده آن آزاد سازی اراضی و تامین اعتبار در 
این بخش است، تدبیر الزم انجام شود.رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه یکی 
دیگر از معضالتی که در اغلب پروژه های عمرانی 
مشــاهده می شــود، جابه جایی تاسیسات 
شرکت های خدماتی همچون آب و فاضالب، 
برق و گاز اســت، گفت: در این راســتا یکی از 
مسائل مهم در مسیر اجرای پروژه رینگ چهارم 
حفاظتی، تقاطع غیر همسطح میدان شهدای 
ورزشکار و پروژه تقاطع آیت ا... غفاری حجم 
باالی جابه جایی تاسیسات و نداشتن اطالعات 
کافی و الزم شرکت های خدماتی از تاسیسات 
مربوطه خود در این مسیرهاست.وی افزود: 
جابه جایی تاسیسات در روند اجرای پروژه های 
عمرانی زمان بر و پرهزینه است که باعث کندی 
کار می شــود، اما این معضل در پروژه رینگ 
چهارم حفاظتی با توجه به اینکه اجرای طرح 
در حریم شــهری اتفاق می افتــد و اطالعات 
شرکت های مربوطه از تاسیسات خود کم بوده، 

بسیار مشکل ساز شده است.

نشست خبری 
معاون شهرسازی و 
معماری شهرداری 

اصفهان
نشســت خبری وحید مهدویان، 
معــاون شهرســازی و معماری 
شهرداری اصفهان با موضوع صدور 

پروانه الکترونیکی برگزار شد.

عکس خبر

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خبر داد:

ارتقای درجه 1۷ شهرداری در کشور
معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: ۱۷ شهرداری از سوی وزیر کشور ارتقای درجه یافت که به موجب این ابالغیه ها، درجه 
شهرداری بوشــهر به ۱۱ ارتقا یافته است.علی زینی وند اظهار کرد: براســاس مصوبه وزیر کشور، درجه شهرداری های سلماس در اســتان آذربایجان غربی به ۹ و 
شریف آباد در استان تهران به هفت ارتقا یافت، همچنین درجه شهرداری های بهاران شهر و هرند در استان اصفهان و فاضل آباد در استان گلستان به شش ارتقا یافت.

وی با بیان اینکه درجه شهرداری های ورزقان در استان آذربایجان شرقی و جناح در اســتان هرمزگان به پنج ارتقا یافته است، ادامه داد: درجه شهرداری های باغ 
شاد در استان اصفهان، خنجین در استان مرکزی، ریحان در استان کرمان، ریز در استان بوشهر و زرنق در استان آذربایجان شرقی به چهار ارتقا یافت.معاون امور 
شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ادامه داد: درجه شهرداری های آچاچی در استان آذربایجان شرقی، نازک علیا در استان آذربایجان غربی، 
کمه در استان اصفهان و چیتاب در استان کهگیلویه وبویراحمد هم به سه ارتقا یافت.وی افزود: براساس دستورالعمل ابالغی وزارت کشور، شهرداری هایی که چهار 
سال از زمان ابالغ آخرین درجه آن ها گذشته، می توانند پیشنهاد ارتقای درجه خود را بعد از تایید استانداری به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارسال کنند.

مدیرعامل ســازمان خدمات موتوری شــهرداری 
اصفهان با بیان اینکه تحت هیچ شــرایطی نظافت 
بزرگراه های شــهری اصفهان توسط کارگران انجام 
نمی شود، گفت: این ســازمان به غیر از خودروهای 
جــاروی مکانیــزه، از خودروهای جدول شــوی و 
دیوارشوی برای شست وشوی جداول و دیواره های 

بزرگراه ها استفاده می کند.
حســن نظام زاده اظهار کــرد: با توجه بــه اینکه در 

گذشته نظافت بزرگراه های شهری اصفهان توسط 
کارگران انجام و گاهی باعث تصادفات منجر به فوت 
یا جرح آنها می شد، طبق بررسی و تصمیم معاونت 
خدمات شهری، مقرر شد نظافت این بزرگراه ها با 

استفاده از ماشین آالت مکانیزه انجام شود.
وی ادامــه داد: از یکــم تیرمــاه امســال، نظافت 
بزرگراه های اصفهان با اســتفاده از ماشــین آالت 
مکانیزه و بدون اســتفاده از نیروی انسانی انجام 
می شــود.مدیرعامل ســازمان خدمــات موتوری 
شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: این سازمان 
به غیر از خودروهای جاروی مکانیزه، از خودروهای 
جدول شوی و دیوارشوی برای شست وشوی جداول 

و دیواره های بزرگراه ها استفاده می کند.
وی تاکید کرد: اتوبان فرودگاه و بزرگراه های شهید 
چمران، شهید اقارب پرســت، شهید میثمی، شهید 
دستجردی، شهید آقابابایی، شهید کشوری و شهید 
همت توسط ماشین آالت مکانیزه نظافت می شود 
و مدتی است بزرگراه شــهید روح االمین نیز به این 
موضوع اضافه شده اســت.نظام زاده با بیان اینکه 
طی بررسی های انجام شده توسط برخی از مدیران 
شهری، رضایت مندی مناســبی از این اقدام ایجاد 
شده است، تصریح کرد: از ساعت ۲۲، چهار دستگاه 
و از ســاعت ۸ تا حدود ۱۸ نیز یک دستگاه مکانیزه 

دیگر، نظافت بزرگراه های شهر را انجام می دهد.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری:

از کف تا دیواره  بزرگراه های اصفهان، مکانیزه نظافت می شود

 مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان خبر داد: ثبت نام بیش از ۱۱۷ هزار زائر اصفهانی برای پیاده روی اربعین؛

جاده به جاده، پای پیاده...

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان با بیان اینکــه ۵۰ هزار و ۲۳۰ نفر 
متقاضی زن و ۶۷ هزار و ۵۷۲ نفر مــرد برای پیاده روی اربعین ثبت نام 
کرده اند، گفت: ۷۵ هزار و ۷۸۹ نفر مرز مهــران، ۱۱ هزار و ۴۷۴ نفر مرز 
شــلمچه، ۱۰ هزار و ۴۷۹ نفر مرز چذابه و ۳۱۳۴ نفر مرز هوایی را برای 
خروج انتخاب کرده اند.علیرضا صادقی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار 
کرد: تاکنون ۱۱۷ هزار و ۷۷۱ زائر اصفهانی برای پیاده روی اربعین سال 
جاری در سامانه سماح ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۵۰ هزار و ۲۳۰ نفر 

متقاضی زن و ۶۷ هزار ۵۷۲ نفر مرد هستند.

1۶ هزار نفر هنوز مرزی برای خروج انتخاب نکردند
وی با اشــاره به ثبت نام ۶۳ هزار و ۴۹۵ نفر از کالن شــهر اصفهان برای 
پیاده روی اربعین، افــزود: ۵۹۸۲ نفــر از خمینی شــهر، ۵۱۴۹ نفر از 
نجف آباد، ۲۵۹۱ نفر از شهرضا و ۲۵۹۰ نفر از شاهین شهر برای پیاده روی 
اربعین در سامانه ســماح ثبت نام کرده اند.مدیرکل حج و زیارت استان 
اصفهان با بیان اینکه بیش از ۱۶ هزار نفر هنوز مرزی برای خروج انتخاب 
نکرده اند، تصریح کرد: ۷۵ هزار و ۷۸۹ نفر مرز مهران، ۱۱ هزار و ۴۷۴ نفر 
مرز شلمچه، ۱۰ هزار و ۴۷۹ نفر مرز چذابه و ۳۱۳۴ نفر مرز هوایی را برای 
خروج انتخاب کرده اند.وی با اشــاره به تمدید مهلت ثبت نام پیاده روی 
اربعین، ادامــه داد: مهلت ثبت نام پیــاده روی اربعین ابتــدا تا تاریخ 

سی ویکم تیرماه بود، ســپس تا هفدهم مرداد تمدید شد و اکنون نیز تا 
بیست ویکم مردادماه تمدید شده است.

دایر شدن 142 موکب در استان اصفهان
صادقی با بیان اینکه محدودیت سنی برای پیاده روی اربعین سال جاری 
درنظر گرفته نشده است، گفت: افراد دارای سن بیش از ۶۰ سال و افراد 
دارای بیماری زمینه ای و خاص نظیر بیماری های قلبی عروقی، کلیوی، 
درگیر دیابت شدید و افراد نیازمند خدمات ویژه پزشکی، از ثبت نام برای 
پیاده روی اربعین پرهیز کنند اما در صورت ثبت نام پیش بینی های الزم 
را برای بیماری ها انجام دهند و داروهای مورد نیاز را همراه داشته باشند.

وی با بیان اینکه وضعیت موکب ها مربوط به ستاد بازسازی عتبات است، 
اما طبق آخرین اطالعات ۱۴۲ موکب در اســتان اصفهان دایر می شود، 
اضافه کرد: پوشــش بیمه ای برای زائران اربعین سال جاری وجود دارد 
و با به پایان رســیدن زمان پیش ثبت نام باید مبلغ بیمه را پرداخت کنند 
تا ثبت نام آنها قطعی شود.مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان 
اینکه هنوز شرایط بیمه زائران اربعین اعالم نشده است، خاطرنشان کرد: 
افراد متقاضی شرکت در مراسم اربعین حتما باید نسبت به تزریق دو دوز 
واکسن کرونا اقدام کرده باشــند و توسط دانشگاه علوم پزشکی استان 

توصیه شده است که دوزهای یادآور نیز تزریق شود.
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فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان گفت: با اقدامات موثر و کنترل های 
هوشمندانه، زمین خواری در استان اصفهان تا 35 درصد کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی )اصفهان(؛ سرهنگ امیرسعید 
باقری فرمانده یگان حفاظت اراضی اســتان اصفهان اظهار کــرد: اراضی تحت 
پوشــش این فرماندهی، در گستره 28 شهرستان و 108 شــهر واقع شده اند که 
در راستای حفاظت از آن اقدامات پیشگیرانه در سه بخش )وضعی، اجتماعی، 
فرهنگی(، )بازدید و بازرسی از یگان های مستقر در شهرستان ها( و )آموزش( 
انجام می پذیرد.  وی اذعان داشت: دقت، هوشیاری و تالش مجموعه فرماندهی 
یگان حفاظت اراضی استان اصفهان به همراه اقدامات پیشگیرانه و شبانه روزی 
به ویژه در ایام تعطیالت، همچنین اجرای طرح های تشدید حفاظت اراضی ملی 
و دولتی استان منجر به ایجاد امنیت پایدار در این حوزه به منظور حفظ بیت المال 
و کاهش جرم زمین خواری شده اســت.  فرمانده یگان حفاظت اراضی استان 
اصفهان با اشاره به همکاری و پشتیبانی خوب مجموعه قضایی و انتظامی استان 

اصفهان گفت: با تالش های صورت گرفته، امسال )در سه ماهه اول سال جاری( 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد کاهش 35 درصدی تعرض و تصرف 
اراضی ملی و دولتی در سطح استان اصفهان بودیم.  وی با بیان اینکه این یگان 
وظیفه حراست و رفع تصرف انفال و اراضی دولتی و ملی را بر عهده دارد، عنوان کرد: 
در بازه زمانی فوق در سال 1400 تعداد 51 مورد تعرض به اراضی ملی و دولتی استان 
اصفهان به وقوع پیوست که توسط کارکنان فرماندهی یگان حفاظت اراضی استان 
مورد رفع تصرف قرار گرفت.  سرهنگ باقری اضافه کرد: با تالش های شبانه روزی 
به عمل آمده این تعداد در سال جاری به 33 مورد کاهش یافته است و به لطف 
خدا توانســتیم اراضی و امالک دولتی و ملی را از تعرض غیر، مصون نگه داریم.  
وی خاطرنشان کرد: تیم های گشــت و مراقبت یگان حفاظت اراضی در سراسر 
استان اصفهان به صورت پیمایش روزانه در حال گشت زنی برای رصد اراضی ملی 
و دولتی تحت پوشش هستند و در صورت مشاهده موارد مربوط به تصرف این 

اراضی اقدامات قانونی الزم را انجام می دهند.

شرکت فوالد مبارکه در ســال 1401 با مدیریت و برنامه ریزی دقیق توانست 
امکان تولید فوالدهای الکتریکی را فراهم کند که نشــان دهنده توانایی باال 

برای رقابت تنگاتنگ با فوالدسازان برتر جهان است.
به گزارش خبرنگار مهر، شرکت فوالد مبارکه مجمع عمومی عادی سالیانه و 
مجمع عمومی فوق العاده خود را برگزار کرد و این امر توجه بازار سرمایه را بار 
دیگر به سهم ارزشمند و فعالیت های صورت گرفته در این شرکت جلب کرد؛ 
آنچه در این مجمع گذشت حمایت فعاالن ســرمایه را در پی داشت. از این 
رو تحلیل دقیق از وضعیت فعالیت شــرکت فوالد مبارکه سپاهان می تواند 
برای فعاالن بازار ســرمایه، تحلیل گران اقتصاد و پژوهشــگران کارآفرینی 

ارزشمند باشد.
در این مجمع افزایش ســرمایه 80.88 درصدی از محل ســود انباشــته و 
تقسیم حدود 50 هزار میلیارد تومان سود نقدی )170 تومان به ازای هر سهم( 

در مجمع فوالد مبارکه اصفهان محقق شد.
حاضران در این مجمع نمایندگان ســازمان ایمیدرو، شرکت توسعه رفاه و 
سهام عدالت به عنوان ناظر و نماینده ســازمان بورس و حسابرس شرکت 
و مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه حضور داشــتند. طــی مجمع عمومی 
فوق العاده، ســرمایه شــرکت از مبلغ 2۹,300 به 53 هــزار میلیارد تومان 
)معادل 80.88 درصد( از محل سود انباشــته افزایش یافت؛ این افزایش 
سرمایه به منظور احداث نیروگاه ۹14 مگاواتی، خرید 50 دستگاه لوکوموتیو 
و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر صورت گرفته است؛ 
همچنین اصالحات پیشنهادی ســازمان بورس در اساسنامه شرکت اعمال 

شد.
ثبت 27 رکورد در زمینه های مختلف از جمله تولید دالیلی بر صحت رشد این 
شرکت محسوب می شود و 186 هزار میلیارد تومان پروژه برای فوالد مبارکه 

طی سه سال آینده دیگر گواه قدرت شرکت بود.

   مشارکت در بزرگ ترین سرمایه گذاری صنعتی تاریخ اقتصاد ایران
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در گزارش خود پیرامون 
فعالیت های این شــرکت در این مجمع گفت: فوالد مبارکه در سال گذشته 
به عنــوان یکی از شــرکت های بزرگ کارگروه پیشــرانان پیشــرفت ایران 
اسالمی برای مشارکت در بزرگ ترین سرمایه گذاری صنعتی تاریخ اقتصاد 
ایران، عملیات احداث پنج پروژه بزرگ با ســرمایه گذاری 40 هزار میلیارد 
تومانی را آغاز کرد و در همین راســتا در سال جاری نیز با امضای تفاهم نامه 
همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، راه آهن جمهوری 
اســالمی ایران و شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، در مسیر تحقق این 
طرح ها گام نهاد و با پیگیری اهداف تعیین شــده در ســند چشــم انداز 20 
ســاله صنعت کشــور، همه توان و تالش خود را جهت افزایش تولید به کار 
گرفته تا با تضمین ادامه روند رو به رشد خود و تامین نیاز بیش از سه هزار 
و 500 شرکت و صنایع اســتراتژیک ازجمله خودروســازی، لوازم خانگی، 
 لوله و پروفیل، صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی، پیشــران اقتصاد غیر نفتی

 کشور باشد.
وی خاطرنشان کرد: آمار و ارقام به روشــنی گواه این مدعاست که شرکت 

فوالد مبارکه در سال 1401، با مدیریت و برنامه ریزی دقیق و با بهره برداری از 
پروژه های متعدد ازجمله با قوت هرچه بیشتر عزم خود را جزم کرده تا به رغم 
همه محدودیت ها، اسمز معکوس ثانویه و راه اندازی واحد گاز زدایی و کربن 
زدایی، ضمن کاهش مصرف آب، امکان تولید فوالدهای الکتریکی را فراهم 
کند که این امر نشان دهنده توانایی باال برای رقابت تنگاتنگ با فوالدسازان 
برتر جهان است. این در حالی است که در سال 1400 برای پاسخگویی بهتر 
به نیاز بازار داخل 8 محصول جدید توسط فوالد مبارکه طراحی و تولید شد.

طیب نیــا تاکید کرد: بومی ســازی بیــش از 100 هزار قطعــه و تجهیز طی 
ســالیان گذشــته با حمایت های همه جانبه از شــرکت های دانش بنیان 
و همکاری شــرکت های ســازنده داخلی تنها گوشــه ای از دســتاوردهای 
فوالد مبارکــه بــرای خودکفایی حداکثری صنعت فوالد کشــور اســت که 
با وجود مشــکالت، با مدیریت بهینــه منابع موجود و جدیــت کارکنان در 
بخش های مختلف تــداوم می یابد. مایه مباهات اســت کــه در کنار این 
دستاوردها فوالد مبارکه به عنوان شهروندی مســئولیت پذیر و در راستای 
عمل بــه مســئولیت های اجتماعی خــود از ابتدای همه گیــری ویروس 
کرونا در سطح کشــور در کنار کادر درمان و مردم شــریف ایران بوده است 
و با تامین بیش از 25 هــزار و 700 تن اکســیژن مورد نیــاز مراکز درمانی 
 کشــور، از هیچ تالشــی برای کمک به خدمتگــزاران این عرصــه کوتاهی

 نکرده است.
وی با بیان اینکه در فروردین ماه امســال 30 رکورد تولیــد روزانه در فوالد 
مبارکه ثبت شــده که در نوع خود بی ســابقه اســت، ادامه داد: از آنجایی 
که این شــرکت، عمل به مســئولیت های اجتماعی را یکی از رسالت های 
اصلی خود می داند، با فراهم کردن زمینه اشــتغال پایــدار برای 350 هزار 
نفر به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم و همچنین بــا حمایت حداکثری 
از مراکــز دانــش بنیــان در رونق اقتصــادی و تزریــق امید بــه جامعه با 
 فاصله معنی داری نســبت به ســایر شــرکت های داخلــی ایفای نقش

 کرده است.

   تولید تختال الکتریکی؛ گامی در جهت تحقق تولید محصوالت جدید
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه درآمد فوالد مبارکه از فروش 
داخلی 147 هزار میلیارد تومان بوده، گفت: 32 هزار میلیارد تومان نیز مربوط 
به صادرات این شرکت بوده که در این زمینه به ترتیب شاهد افزایش 78 و 

66 درصدی فروش در سال 1400 نسبت به سال ۹۹ بوده ایم.
امیر خرمی شاد، رییس مجمع نیز در ادامه ضمن قدردانی از عملکرد شرکت 
فوالد مبارکه در سال مالی 1400 اظهار کرد: از دو سال گذشته وعده افزایش 
ســهام فوالد مبارکه را در بورس داشــتیم که این امر به دالیلی محقق نشد؛ 
اما امروز این افزایش سرمایه با همراهی ســهامداران شرکت فوالد مبارکه 

محقق شد.
وی افزود: سهامداران در شرکت نمایندگانی دارند که به راحتی می توانند با 
هیئت مدیره ارتباط داشته باشند و مطالبات خود را پیگیری می کنند، ما در 
مجامع نیز بنا را بر این داریم که سهامداران صحبت کنند و این مطالب باید 

بر اساس آیین نامه باشد.

در راســتای طرح جهاد آبرســانی و محرومیت زدایی، احداث دو مجتمع 
آبرسانی روستایی در شهرستان فریدون شــهر کلید خورد.به گزارش روابط 
عمومی آبفای منطقه فریدون شهر، محل اجرای این طرح در دو جبهه کاری 
دهستان های پشتکوه موگویی و روستاهای برف انبار توسط سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در حال اجراست.این طرح ها شــامل 45 کیلومتر خط و 
ساخت 15 مخزن پیش ساخته و بتنی ، ساخت 5 ایستگاه پمپاژ و کلر زنی 
آب و 5 مورد اصالح شبکه توزیع آب در روســتاهای محروم و دارای شبکه 
توزیع آب فرســوده اســت.محمد رضا یبلوئی، مدیر آبفای منطقه فریدون 
شهر با بیان این که آبرسانی روستاهای فوق در گذشته به صورت سیار بوده 
است ،گفت: از مزایای این طرح توزیع آب شرب بهداشتی و پایدار در سطح 

روستاهای شهرستان و 23 روستای دچار تنش آبی است.

10 فقره انشعاب آب غیرمجاز در روستای زمان آباد قهجاورستان شناسایی 
و قطع شد.

به گزارش روابط عمومی آبفای قهجاورســتان، این انشــعابات غیرمجاز در 
خیابان امامزاده شاهزاده حسن واقع در روستای زمان آباد کشف شد.

متخلفین بــا اتصال لوله بــه قطــر 32 میلیمتر به شــبکه اصلــی و لوله 
گذاری به طــول تقریبا 300 متر نســبت به نصــب 10 فقره انشــعاب غیر 

مجاز اقــدام کرده بودنــد که پس از شناســایی، توســط اکیــپ حوادث 
منطقه قطــع و جمع آوری شــد. گفتنی اســت؛ پرونــده متخلفین جهت 
مطالبه خســارت شــبکه و برداشــت آب غیر مجــاز در دســت پیگیری 
قرارگرفت و با توجــه به اینکه اکثــر کاربری ها باغ ویال و در حال ســاخت 
 و ســاز بودند،با قطع این انشــعابات آب شــرب حدود 40 واحد مسکونی

 تامین شد.

بیش از 5۹ هزار متر از شبکه فاضالب برخوار شستشو و رفع گرفتگی شد.
به گزارش روابط عمومی آبفای برخوار، با توجه به نقش بسیار مهم جمع آوری 
و دفع فاضالب در ایجاد سالمت جامعه ، لزوم حفظ و نگهداری شبكه فاضالب 
و جلوگیری از گرفتگی و كاهش حوادث، واحد بهره برداری وتوسعه فاضالب 
آبفای شهرستان در بازه زمانی خرداد و تیر ماه سال 1401 اقدام به شست وشوی 

شبكه جمع آوری فاضالب را درشهرهای تحت پوشش منطقه کرده و مشكالت 
ناشی از پس زدگی و بوی نامطبوع و ریزش شبكه راكاهش داد.

همچنین در اقدامی دیگر 60 مورد همسطح سازی دریچه های منهول فاضالبی 
با هدف پیشگیری از حادثه در تردد وسایل نقلیه و همچنین مرئی کردن دریچه 

های فاضالب در بازه زمانی خرداد و تیر ماه سال جاری در منطقه انجام شد.

رییس اداره نظارت بر ســاخت راه های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از 
نصب و راه اندازی ایستگاه تولید بتن غلطکی باند دوم مبارکه- مجلسی- بروجن 
خبر داد و گفت: در این نوع روسازی به مواردی نظیر جلوگیری از فرسایش زمین و 
اقتصادی تر شدن پروژه توجه شایانی شده است.محسن قدیری اظهار کرد: محور 
مبارکه- مجلسی- بروجن یکی از پرحادثه ترین محورهای استان اصفهان است که 
در قالب راه سازی و عملیات اجرای بیس تثبیتی و بتن غلطکی اجرا می شود.وی 
افزود: فاز یک این پروژه به طول هفت کیلومتر، با احتساب دو دستگاه دور برگردان 
و ورودی و خروجی روستای قلعه سفید با عرض 11 متر همچنین روسازی دو الیه 
آسفالت به ضخامت 12 ســانتی متر، دو الیه اساس به ضخامت 25 سانتی متر و 
تعداد 10 دستگاه پل آبرو با دهانه های مختلف به بهره برداری رسیده است. رییس 
اداره نظارت بر ساخت راه های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت: 
فاز دوم پروژه باند دوم مبارکه – مجلسی– بروجن به طول 2۹ کیلومتر )با احتساب 
6 دســتگاه دوربرگردان و ورودی و خروجی های روستای حوض ماهی – معدن 
فوالد سنگ و قامیشلو( است که با عرض 12 متر و روسازی 4.5 سانتی متر آسفالت 

SMA و 1۹ سانتی متر RCCP و 15 سانتی متر اساس تثبیت شده با سیمان 130 
کیلوگرم در مترمکعب بتن به ضخامت 10 سانتی متر طراحی شده است.وی اضافه 
 CBR کرد: همچنین دارای تراکم ۹8 درصد به باالست و این اساس دارای مقاومت
بوده که به مراتب مقاومتی بیشتر از اساس معمولی دارد.قدیری با اشاره به نصب 
و راه اندازی ایستگاه تولید بتن غلطکی باند دوم مبارکه- مجلسی- بروجن اذعان 
داشت: تولید این نوع روسازی از منظر خصوصیاتی نظیر مقاومت و دوام به نوعی 
روسازی صلب محسوب می شــود.وی توضیح داد: در سال های گذشته اساس 
تثبیت شده با سیمان به روش مخلوط کردن سیمان با گریدر انجام می گرفت که به 
دلیل پخش ذرات گرد و غبار در هوا عالوه بر اینکه برای ایمنی کارکنان مضر و زیان 
آور بود، پرت مصالح ســیمان را نیز به همراه داشت.رییس اداره نظارت بر ساخت 
راه های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: برای این پروژه مصالح اساس 
در ایستگاه تولید بتن غلطکی )بچینگ پالنت( همانند بتن ساخته می شود و توسط 
فینیشر آسفالت پخش و توسط غلطک های فلزی ویبره متراکم همچنین توسط 

غلطک های الستیکی پرداخت می شود.

فرمانده یگان حفاظت اراضی استان خبر داد:

کاهش ۳۵ درصدی زمین خواری در استان اصفهان

رقابت تنگاتنگ فوالدمبارکه با فوالدسازان برتر جهان

شست و شو و رفع گرفتگی بیش از ۵9 هزار متر از شبكه فاضالب برخوار

احداث 2 مجتمع آبرسانی روستایی در شهرستان فریدون شهر

شناسایی و قطع انشعابات غیر مجاز در روستای زمان آباد
رییس اداره نظارت بر ساخت راه های اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:  

اجرای روسازی محور مبارکه- مجلسی- بروجن با نگاهی اقتصادی و زیست محیطی

منبع : ایمنا
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