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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در نشست با خبرنگاران، از احیای زاینده رود، 
ایستادگی برسر جلوگیری از مصرف مازوت و مشکالت آزادراه شرق استان سخن گفت؛

 قول ها و قرارها

بازرسی از اصناف اصفهان 
 تا پانزدهم فروردین

ادامه دارد

ادعایی که رد شد؛

اصفهان، پایتخت بیماری 
»ام اس« نیست

مدیرعامل شرکت آبفای چهارمحال و 
بختیاری مطرح کرد:

تنش آبی در شهرکرد و 

آبرسانی با تانکر هفت سیِن گرانی
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استاندار اصفهان:

خانواده شهدا در نشان 
دادن راه به دیگران و جهاد 
تبیین نقش آفرینی کنند

5

  دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان مطرح کرد: قیمت نجومی آجیل
 و دست خالی مردم در آستانه شب عید؛ 

 رییس اداره تشخیص و پیشگیری پلیس
فتای اصفهان:

انتشار آگهی اجاره خانه های 
لوکس در سایت های 
نیازمندی ممنوع است

به یاد سردارِ بی سِر سربلند؛

بهار جان و جهان مایید
ببخشید ســرداِر 

پریا پارسادوست
بی سِر مجنون ... 
البه الی مشغله ها و دغدغه ها یادمان رفت 
دیروز سالگرد شهادت تان بود. یعنی یادمان 
بود. راســتش یادمــان رفت ایــن چندخط را 
پیشکش به محضر آسمانی و روح بلندتان کنیم 
آقاابراهیِم همــِت عزیز! برای ما که بی ســر و 
سامان تر از همیشــه ایم، روز شــهادت تان، 
فرصتی است تا دوباره به رسم عادت، دل مان را 
دخیل ببندیم به نگاه پر نفوذی كه سال هاســت فقط از عكســتان، دچار جذبه اش شده ایم... 
حداقل برای من قطعا این حسرت، ابدی است كه ندیدم تان و فقط از شما شنیده ام... برای من 
که با شما، سرم بلند است »سردارِ سربلند«. از شما می گویم و می نویسم و دلم روشن می شود 

که شاید هنوز آن قدرها هم تاریک نشده ام. قهرمان من! 
یک عمر است، همِت من به رسم شماست. یا حداقل دعا کردم که اینگونه باشد. یک عمر است 
دلم گره خورده به جزیره  مجنون و عملیات خیبر و ســرداری که چون حسین)ع( بی سر ماند. 
من برای تمام روزهای تاریک و تلخ زندگی ام، در روز و شب های به بن بست خورده روزگارم، به 
چشمان شما، به دستان حسین)خرازی( دخیل بستم و راستش حتی اگر معجزه هم نبینم، 
باز به وسعت همه ثانیه هایی که سخت می گذرد، محتاج حضورتان هستم. گاهی زیر سنگینی 

نگاه چشمان نجیب و عزیز و زیبایت، خرد می شوم ... 
یادم می آید روزگاری، کســانی از جنــس باران بودند که مــا را به بهای نبودن خــود با آفتاب 
وجودشان معامله کردند. سن و سالم قد نمی دهد اما حسی قدرتمند فراتر از روزمرگی زندگی ام 
به من ثابت کرده فاو، قصرشیرین، آبادان، شلمچه، سوسنگرد، هویزه، خرمشهر و فکه با قداست 
جادویی شان الیه های درونی هویت این ملت را تا ابد منور ساخته اند و من دلم می خواهد تا ابد 
از لمس حس حضورشان باالی سِر زندگی ام، بوی باروت بدهم، بوی باران و بوی بهار... سرداِر 
بی سِر سربلند! در آستانه بهار، تمام بهارهای پیش روی زندگی ام را پیشکش همه خوبی هایت 
می کنم فقط به این امید که رخصت دهی نه فقط امسال که همه سال های پس از این را، مثل 
سال های پیش از این، با اسم و رسم شما تحویل کنم. با شما که رفتید تا بمانیم و این روزها در 
بحبوحه جنگ و آتش دنیا، بهتر و بیشــتر می فهمیم برای ما چه کردید و امنیت ما با چه بهای 

سنگینی تضمین شد... 

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
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از هشت مشعل نیروگاه منتظری هفت مشعل خاموش شده است و یک 
مشعل باقی مانده هم حتما باید تا پایان سال خاموش شود.

پای حل مشکل آلودگی هوای استان ایستاده ایم و اجازه مازوت سوزی 
صادر نشده است.

معتقدیم که در انتقال آب رودخانه زاینده رود به یزد اشتباه شده است. این 
تصمیم کارشناسی شده نبوده و مشکالت اجتماعی ایجاد کرده است.

برای هر گونه آزادسازی آب در جلسات چهارجانبه تصمیم گیری خواهد شد. 
میزان نیاز از طرف صنف کشاورزان به جهاد کشاورزان اعالم می شود.



زلنسکی:

 »پوتین« اراده ای برای توقف جنگ ندارد
رییس جمهور اوکراین گفت که اگر والدیمیر پوتین اراده واقعی برای متوقف کردن جنگ در اوکراین 
را داشته باشد، توانایی انجام آن را دارد.به نقل از تارنمای روزنامه نیویورک پست، ولودیمیر زلنسکی 
رییس جمهوری اوکراین در مصاحبه با شبکه آمریکایی »ای بی سی« از والدمیر پوتین همتای روس 
خود خواست که مذاکره را آغاز کند. وی همچنین خواستار پایان دادن به حمله روسیه به اوکراین 
شد.زلنسکی در این مصاحبه گفت: الزم است پوتین به جای زندگی در یک حباب اطالعاتی بدون 
اکسیژن، مذاکره را آغاز کند. پوتین توانایی متوقف کردن جنگی که آغاز کرده را دارد.رییس جمهوری 
اوکراین در ادامه این مصاحبه از ســربازان و مردم عادی در اوکراین که به زعــم مواجهه با بمباران 
سنگین در جنگ با نیروهای روس مشــارکت دارند، تمجید کرد.زلنسکی گفت: مطمئن هستم که 
اوکراینی ها آماده مقابله در برابر روسیه برا ی کل زندگی شان هستند. این شجاعت بی سابقه بوده 

و حتی سربازان روس نیز آن را ندارند.
 

مادورو: 

درباره دستور کار دیدار با هیئت آمریکایی توافق کردیم
رییس جمهور ونزوئال می گوید در پی دیدار ۲ ســاعته با هیئت آمریکایی، درخصوص دســتور کار 
دیدارهای آتی توافق شده است.به نقل از رویترز، »نیکالس مادورو« رییس جمهور ونزوئال گفت: 
برای ادامه صحبت با هیئت آمریکایی که روز شنبه به کاراکاس سفر کرده بود، درخصوص یک دستور 
کار مشخص توافق شده است.به ادعای پنج منبع آگاه، مذاکراتی برای کاهش تحریم های نفتی 
ونزوئال انجام شده حال آنکه پیشــرفت برای حصول توافق اندک بوده است. به گفته مادورو، این 
گفت وگوها ۲ ساعت طول کشیده و کامال حرفه ای و محترمانه بوده است.گفته می شود که آمریکا 

برای تنظیم بازار نفت در پی تحریم های روسیه، به دنبال کاهش تحریم های نفتی ونزوئالست.
 

پوتین: 

از سرباز وظیفه در جنگ استفاده نمی کنیم
رییس جمهور روسیه گفت که وظیفه انجام عملیات نظامی ویژه در اوکراین فقط شامل پرسنل نظامی 
حرفه ای می شود.به نقل از صدی البلد، پوتین تاکید کرد که سربازان وظیفه ارتش روسیه در عملیات 
نظامی در اوکراین شرکت نخواهند کرد.پوتین خطاب به بستگان سربازانی که اکنون در عملیات ویژه 
نظامی شرکت می کنند، گفت: می خواهم خطاب به مادران، همسران، خواهران، عروس ها و دوستان 
سربازان و افسران ما که اکنون در حال دفاع از روسیه در جریان عملیات ویژه نظامی هستند، صحبت 
کنم. من درک می کنم که چگونه نگران عزیزان خود هستید. شما می توانید به اندازه کل کشور به آنها 
افتخار کنید و نگران آنها باشــید. می خواهم تاکید کنم که سربازان خدمت وظیفه در جنگ شرکت 
نمی کنند و هرگز هم نخواهند کرد. هیچ فراخوانی برای اعزام نیروهای ذخیره وجود نخواهد داشت.

 

اعالم آتش بس روسیه در چندین شهر دیگر اوکراین
روسیه از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه در چندین شــهر دیگر اوکراین آتش بس موقت اعالم کرد.

روسیه به منظور ایجاد کریدورهای بشردوســتانه در چندین شهر اوکراین، از ساعت ۱۰ صبح دیروز 
آتش بس موقت اعالم کرد.وزارت دفاع روســیه در بیانیه ای گفت: طرف روســی بدون مشارکت 
اوکراین تاکنون موفق شده است ۱73773 نفر را از مناطق عملیات ویژه نظامی از جمهوری های خلق 
لوهانسک و دونتسک به خاک روســیه منتقل کند که از این میان 44۱87 کودک هستند.در ادامه 
بیانیه آمده است: طرف روسی آمادگی خود را برای باز کردن کریدورهای بشردوستانه از »کی یف، 

چرنیهیف، سومی، خارکف و ماریوپل« اعالم می کند.

خبر روز

رییس مجلس خبرگان رهبری: 

وظیفه ماست که شکم های 
گرسنه را سیر کنیم

رییس مجلس خبــرگان رهبری گفت: حاال 
که در روزهای پایانی ســال قــرار داریم باید 
هرکاری می توانیم برای افراد فقیر و کســانی 
که وضعیت مالی خوبی ندارند انجام دهیم.

آیت ا... احمــد جنتی طی ســخنانی در آغاز 
اجالســیه دوروزه مجلس خبرگان رهبری با 
بیان این که امیدواریم در این اجالسیه نتایج 
بسیار خوبی داشته باشیم، اظهار کرد: باید هم 
در مواردی که مربوط به خبرگان است و هم در 
سایر موارد مورد بررسی موفق عمل کنیم. االن 
آخر سال اســت و ما باید هرکاری می توانیم 
برای افراد فقیر و کســانی که وضعیت مالی 
خوبی ندارند ،انجام دهیــم.وی افزود: آنچه 
می گوییم و به آن تاکید داریم باید نتایج عملی 
هم داشته باشــد و فقط به سخنرانی محدود 
نشود.وی با تاکید بر این که »من نگران اقشار 
ضعیف جامعه و محرومان هستم«، اظهار کرد: 
شرایط اقشار ضعیف جامعه مناسب نیست و 
باید فکری برای آنان کرد. مبادا در پایان سال 
کسانی پیدا شوند که غذای مناسب نداشته 
باشند. خدا کمیته امداد را خیر دهد که به این 

اقشار کمک می کند ؛اما این خیلی کم است.
رییس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: 
حکومت علوی کــه دنبال آن هســتیم باید 
نشانه های آن را هم داشــته باشد. علی )ع( 
طاقت نداشــت که در حکومت او یک شکم 
گرسنه باشد یا کسی باشــد که آب نوشیدن 
نداشته باشد یا سرپناهی به او متعلق نباشد. 
این معنای حکومت علوی اســت. امیدوارم 
ما هم بتوانیــم راه علــی )ع( را طی کنیم که 
راه سختی اســت و ریاضت می خواهد. این 
آرزوی ماست که در این مسیر حرکت کنیم. 
من خجالت می کشم از این حرفی که می زنم. 
گوینده باید خودش در این مسیر حرکت کند 
ولی در هر صورت این آرزو اســت و نمی توان 
جلــوی آن را گرفت.وی با بیــان این که »ما 
اگر بتوانیم شکم گرسنه را سیر کنیم معجزه 
کرده ایم«، ادامه داد: این جزو وظایف ماست 

که آنان را سیر کنیم و این حداقل کار است. 

نهمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبری با تاخیری یک ساله آغاز به کار کرد؛

 »رییسی« و »روحانی« در یک قاب

نهمین اجالســیه رســمی دوروزه مجلس خبرگان رهبــری دوره پنجم 
با تاخیری یک ســاله در حالی آغاز بــه کار کرد که در ایــن مدت دوتن از 
نمایندگانش درگذشــته اند و شــش عضو جدید به ترکیــب اعضا اضافه 
شده است.از ساعت 8 و ۲۰ دقیقه صبح سه شنبه ۱7 اسفندماه اجالسیه 
مجلس خبرگان رهبری با صدای زنگ شروع جلسه از سوی هئیت رییسه 
رسما آغاز شــد و آیت ا... ســیداحمد خاتمی به عنوان منشی، مهمترین 
برنامه های این اجالس دوروزه را اعالم کرد. تحلیف ۶ نفر از اعضای جدید 
خبرگان شــامل آیت ا... اعرافی، آیت ا...پیش نمازی، آیت ا...دانش زاده، 
حجت االســالم سعدی و حجت االســالم ســعیدی گلپایگانی و آیت ا... 
مدرسی یزدی، با توجه به اینکه از زمان انتخاب این منتخبان میاندوره ای، 
اجالسی برگزار نشــده، اولین دســتور کار اعالم شد.بررسی طرح اصالح 
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری دیگر دســتور کار این نشســت 
است. سخنرانی برخی از نمایندگان درباره مسائل روز داخلی و ارائه گزارش 
سیدابراهیم رییســی درباره تحوالت اقتصادی و برنامه های دولت برای 
بهبود وضعیت معیشــتی مردم نیز بخش های دیگر این اجالس دوروزه 
را تشکیل می دهد.پس از اعالم دستور کار و قرائت قرآن، جلسه با حضور 
نزدیک به ۶۰ نفر از نمایندگان آغاز شد. در ترکیب اعضای حاضر در صحن 
حضور  حسن روحانی بیش از سایر نمایندگان توجه عکاسان و خبرنگاران 

را به خود جلب کرد. او بر صندلی شماره 7۲ نشست که آخرین جایگاه در 
ردیف سوم اســت. نزدیک ترین چهره به وی دیگر نماینده تهران در این 
مجلــس و وزیر اطالعات دولت او، ســیدمحمود علوی بــود که با فاصله 
پنج صندلی در جایگاه ۶۶ نشســت و از آغاز حضور به یادداشــت برداری 
مشغول شد.در ردیف ابتدایی تصاویر، حجت االسالم فخرالدین موسوی  و 
حجت االسالم محسن مجتهد شبستری نمایندگان درگذشته استان های 
اردبیل و آذربایجان شــرقی قرار داشت؛ اما بیشتر صندلی های این ردیف 
که مرسوم است اعضای باسابقه مجلس بر آن بنشینند، خالی مانده بود.

غیبت آیت ا... محمدعلی موحدی کرمانی در ترکیب هیئت رییسه که مدتی 
است به دلیل کســالت  کمتر در جلسات حاضر می شــود از دیگر حواشی 
آغاز این اجالس بود.پس از پایان قرائت قــرآن، آیت ا... احمد جنتی در 
ســخنرانی افتتاحیه با تاکید بر این که »من نگران اقشار ضعیف جامعه و 
محرومان هستم«، اظهار کرد: شرایط اقشار ضعیف جامعه مناسب نیست 
و باید فکری برای آنان کرد. مبادا در پایان سال کسانی پیدا شوند که غذای 
مناسب نداشته باشــند. پس از پایان ســخنان رییس مجلس خبرگان 
جلسه محرمانه اعالم شد و خبرنگاران و عکاسان صحن را ترک کردند.این 
اجالسیه عصر امروز با قرائت بیانیه به کار خود پایان می دهد و پس از آن 

اعضا با رهبری انقالب دیدار می کنند.

گیشه

بین الملل گفت وگوی وزیران خارجه اسراییل و آمریکا درباره مذاکرات وین
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای به محورهای دیدار و گفت وگوی وزیران امور خارجه رژیم صهیونیستی و آمریکا اشاره کرد که موضوع مذاکرات وین نیز در میان آن ها 
بوده است.یائیر الپید، نخست وزیر جایگزین و وزیر امور خارجه اسراییل پیش از دیدار با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در ریگا، پایتخت التویا در بخشی از اظهاراتش 
با مطرح کردن ادعاهایی علیه ایران، گفت: ما درباره وضعیت مذاکرات هسته ای در وین صحبت خواهیم کرد. بر کسی پوشیده نیست که اختالفاتی در این زمینه داریم ؛اما 
این گفت وگویی میان متحدانی است که هدفی مشترک دارند و آن جلوگیری از تبدیل شدن ایران به کشوری در آستانه هسته ای شدن و متوقف کردن توان ایران برای 
اشاعه تروریسم و بی ثباتی در سراسر جهان است.بلینکن نیز پیش از دیدارشان گفت: ما در زمینه موضع مان مبنی بر این که ایران هیچ وقت نباید به یک سالح هسته ای 
دست پیدا کند، متحد و متعهدیم.همچنین در بخشی از بیانیه ای که پس از دیدار رسمی آن دو منتشر شده، آمده است: آن ها درباره چالش های ایجاد شده توسط ایران 
گفت وگو کرده و موافق بودند که ایران هیچ گاه نباید به یک سالح هسته ای دست پیدا کند. وزیر امور خارجه بلینکن بر تعهد مستحکم دولت آمریکا در قبال امنیت اسراییل 
تاکید کرد.این دیدار هم زمان با برگزاری دور هشتم مذاکرات وین انجام شده است.مقامات اسراییلی که از سال ۲۰۱۵ مخالف انجام شدن توافق هسته ای بوده اند، توافقی 
که در ازای محدود شدن برنامه هسته ای ایران موجب لغو تحریم های آن می شد، از زمان برقراری مذاکرات وین در مارس ۲۰۲۱ جهت احیای این توافق پس از خروج 

دولت قبلی آمریکا از آن در سال ۲۰۱8، سعی در کارشکنی در روند مذاکرات و منصرف کردن متحدان اروپایی وآمریکایی خود داشته اند.
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سخنگوی  کاخ سفید در یک کنفرانس خبری با اشاره 
به این که مذاکرات وین پیشــرفت زیادی داشــته 
اســت، موضوع تضمین دهی آمریکا به روســیه در 
زمینه تاثیر تحریم های مســکو بــر همکاری اش با 
ایران را موضوعی بی ربط به مذاکرات وین تلقی کرده 

و آن را رد کرد.
جن ســاکی در یک  کنفرانس خبری در پاســخ به 
سوالی درباره وضعیت مذاکرات وین گفت: مهم ترین 
دلیل برای تمرکز ما بر روی این مذاکرات با ایرانی ها 
و شــرکای گروه ۱+۵ ، جلوگیری از دست یابی ایران 
به یک ســالح هســته ای بوده و دلیل حضور ما در 
این مذاکرات این است. ما نزدیک تر شده ایم. هنوز 

بخش های مهمی مانده اســت که باید روی  آنها کار 
کنیم؛ اما مطمئنا مبحث نفت یکی از آن هاست ولی 
مهم ترین دلیل جلوگیری از دست یابی ایران به یک 

سالح هسته ای است.
ساکی  در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا 
با توجه به این که وزیر امور خارجه آمریکا گفته است 
تحریم های اعمال شده بر روسیه ارتباطی با همکاری 
با مسکو در زمینه توافق هسته ای ایران ندارد، آمریکا 
طبق درخواست مسکو، ضمانتی کتبی در زمینه عدم 
اثرگذاری این تحریم ها بر همکاری روسیه با ایران به 
دولت پوتین خواهد داد تا کار مذاکرات وین به پایان 
برسد، بیان کرد: من فکر می کنم ما باهم در این زمینه 

پیشرفت هایی داشته ایم. روسیه عضوی از گروه ۵+۱ 
است. فکر نمی کنم کسی بر این عقیده باشد دستیابی 
ایران به سالح هســته ای به نفع شــان است. این 
رویکردی است که ما به این مذاکرات داریم و مطمئنا 
همان طور که وزیر امور خارجه گفت، ما بر این عقیده 
نیســتیم که تحریم علیه آن ها ارتباطی با این هدف 
مشترک داشته باشد. بر این باور نیستیم که روسیه 

بخواهد ایران یک سالح هسته ای داشته باشد.

سخنگوی  کاخ سفید: 

 تحریم های روسیه ربطی به هدف مشترک در 
مذاکرات وین ندارد

وز عکس ر

اتفاق خوب برای 
»زلنسکی« در 
بحبوحه جنگ 

اوکراین
زلنیســکی، رییس جمهور 
اوکراین بعــد از آغاز جنگ، 
بیش از 4 میلیــون فالوور 

توئیتری به دست آورد.

روزنامه جمهوری اسالمی:

 روسوفیل ها بدانند که روسیه هم اگر زیر میز بزند فرقی 
با آمریکا ندارد

روزنامه جمهوری اسالمی با اشــاره به فرصت طلبی های روسیه نوشــت: نه ترکمنچای را از یاد برده ایم، نه 
گلستان را و نه دوران دفاع مقدس را که شــوروی همه جوره عراق را تجهیز می کرد؛ اما در گذشته نماندیم و با 
روسیه باالترین تعامالت را داریم، اما اجازه نمی دهیم برجام را به گرو بردارد و برای منافع خود و رها شدن از 
مخمصه ای که در اوکراین یقه اش را گرفته است زیر میز مذاکرات رفع تحریم های ایران بزند. همچنان که جلوی 
زیاده خواهی آمریکا هم می ایستیم. برای ما فرق نمی کند چه کسی پا در حریم ما می گذارد، ما از حریم خود 

هوشمندانه دفاع می کنیم.
قطعا تیم مذاکره کننده و مسئوالن سیاست خارجی ما باید جواب پلتیک بازی به هم زن دقیقه ۹۰ روس ها 
را بدهند. آن ها هم باید بدانند ایران بزرگ تر از آن است که به چشِم، برگ بازی به آن نگاه شود. بازیگری است 
که شأن و جایگاه خود را دارد. با ایران باید به احترام و تعامل سازنده رفتار کرد. این را به همه طرف ها باید مدام 
یادآور شــد که »هیچ وقت یک ایرانی را تهدید نکنند« و هیچ وقت برای برهم زدن بازی که یک طرفش ایران 
است، پای شان را بلند نکنند. بدانند که ما با کسی عهد اخوت نبسته ایم. روس ها هم زیر میز بزنند برای ما با 
آمریکایی ها هیچ فرقی نخواهند داشت. این را روسوفیل های وطنی هم حتما تاکنون متوجه شده اند. وقتی 

رفتار آنان فرقی نداشته باشد، تقابل ما هم تفاوتی نخواهد داشت.
 

مجلس علیه »رییسی« اعالم جرم می کند یا قبول دارد که 
قانونش به درد درِ کوزه می خورد؟

محمد مهاجری در یادداشتی که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده اســت، نوشت: سفر اخیر رییس آژانس 
بین المللی انرژی هسته ای به ایران در نقطه اوج مذاکرات وین منجر به صدور یک بیانیه مشترک شد که بند 
نخست آن، ایران را مکلف می کند تا دو هفته آینده به ســواالت آژانس پاسخ کتبی بدهد و اسناد پشتیبان را 
در اختیار آژانس قرار دهد.به خاطر داریم در بهمن ۱3۹۹، مجلس یازدهم مصوبه غالظ و شــدادی گذراند که 
طبق آن، دولت مکلف شد مادام که تحریم های ضدایرانی لغو نشده، هرگونه همکاری با آژانس ممنوع است. 
ضمانت اجرای مصوبه هم این بود که هرکس آن را رعایت نکند به شش ماه حبس محکوم می شود.به دنبال 
این مصوبه که رییس دولت دوازدهم و وزارت خارجه با آن محالف بودند و جنجال های فراوانی هم بر سر آن 
به وجود آمد، عمال مذاکرات قفل شد و روحانی و ظریف عقب نشستند. بیانیه اخیر سازمان انرژی هسته ای 
ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای در واقع نقض صریح مصوبه مجلس است و طبق آن عامل این نقض 
باید زندانی شود.  حاال آقای رییسی به عنوان مسئول نهایی و اصلی قرار است به زندان برود؟ یا رییس سازمان 
انرژی اتمی یا وزیر محترم خارجه یا همه اینها؟ قطعا هیچ کدام. چون آن مصوبه مجلس فقط به درد درِ کوزه 
می خورد و باقری کنی پس از انتخاب به عنوان رییس تیم مذاکره، رسما اعالم کرد با آن مصوبه هیچ مذاکره ای 
ممکن نیست.  االن باید دید تندروهای دوآتشه مجلس که منافع ملی را فقط در حفظ خودشان می بینند، علیه 

دولت و شخص رییسی اعالم جرم می کنند؟ یا مثل موارد متعدد دیگر شاهد استاندارد دوگانه خواهیم بود؟
 

بعضی وزیران فقط به خاطر حضور در ستاد انتخاباتی رییسی، 
منصوب شده اند

روزنامه آرمان به نقل از مهدی پازوکی، اقتصاددان نوشــت: اغلب مشــکالت اقتصادی ما داخلی اســت و 
اگرسیاست های خود را در این زمینه اصالح کنیم می توانیم با وضعیت اقتصادی بهتری در آینده مواجه باشیم. 
آقای رییســی باید در کابینه خود تجدیدنظر کند. یکی از انتقادات جدی که به رییسی وارد است استفاده از 
مدیران ضعیف در دستگاه های اجرایی است. برخی از افرادی که امروز در دستگاه های اجرایی حضور دارند تنها 
به دلیل اینکه در ستاد انتخاباتـــی آقــای رییسی حضــور داشته انــد در سمت های مدیریتی مورد استفاده 

قــرار گرفته اند و از توانایی کافی برای مدیریت برخوردار نیـــستند.

گفت وگوی امیرعبداللهیان با الوروف درباره 
مذاکرات وین و اوکراین؛

پیام ایران به روسیه
پس از آنکه روسیه از آمریکا در مذاکرات وین تضمین 
خواســت، چالش تازه ای بر ســر توافــق در وین به 
وجود آمد. ایاالت متحده آمریکا درخواست تضمین 
روسیه را رد کرده اســت. ایران هم از روسیه خواست 
که موضع خود را توضیح دهد. در همین راستا حسین 
امیرعبداللهیان با الوروف، وزیر خارجه روسیه گفت و 
گو کرد. وزیر امور خارجه روســیه، چند روز پیش خبر 
داد که کشورش از آمریکا ضمانت کتبی خواسته است 
که تحریم ها بر ســر اوکراین بر روابط مسکو با تهران 

ذیل توافق موسوم به برجام اثر منفی نداشته باشد.
 وزیر امور خارجه روسیه گفت: »ما خواستار تضمینی 
کتبی شده ایم که روند فعلی آغاز شده توسط آمریکا به 
هیچ وجه به حق ما برای تجارت، همکاری اقتصادی 
و سرمایه گذاری و همکاری نظامی-فنی آزاد و کامل 
با ایران آسیبی وارد نکند.« برخی از ناظران می گویند 
این اقدام روسیه در واقع  گروکشی است و این کشور 
می خواهد مذاکرات وین و پرونده هســته ای ایران را 
به بحران اوکراین گره بزند.  آمریکا درخواست روسیه 
را رد کرده اســت. وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد 
که »تحریم های جدید علیه روسیه ارتباطی به توافق 
هســته ای با ایران نداشــته و نباید بر روی آن تاثیر 
بگذارد. روســیه نیز منفعت عمومــی در تضمین این 
موضوع دارد که ایران هرگز به سالح هسته ای دست 

پیدا نکند«.
 به نظر می رســد آمریکا به دنبال آن اســت که سریع 
تر توافق با ایران به نتیجه برســد تا بتواند نفت ایران 
را جایگزین نفت روســیه در بازار کند و این موضوعی 

است که خوشایند روسیه نیست. 
 حاال حســین امیرعبداللهیان با وزیر خارجه روسیه 
گفت وگو کرده است. وزیرخارجه ایران هم با جنگ در 

اوکراین مخالفت کرده و هم با تحریم روسیه.
حسین امیر عبداللهیان و سرگئی الوروف، وزیر امور 
خارجه فدراســیون روســیه در گفت وگوی تلفنی در 
خصوص مناســبات دو جانبه، رونــد مذاکرات وین، 
تحوالت اوکراین و برخی از تحوالت بین المللی گفت 

وگو و تبادل نظر کردند.
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بازرسی از اصناف اصفهان تا پانزدهم فروردین ادامه دارد
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: بازرسی های ویژه ایام نوروز از سی ام بهمن 
آغاز شده و تا پانزدهم فروردین ســال آینده ادامه دارد.جواد محمدی فشــارکی اظهار کرد: این 
بازرســی ها با تعداد ۹۱ بازرس متخصص و ۲۴۶ بازرس افتخاری، در همــه روز های هفته حتی 
روز های تعطیل انجام می شود.وی گفت: بازرسی ها از ساعت ۸:۳٠ صبح شروع شده و تا ۲۱:۳٠ 
ادامه دارد.محمدی فشارکی درباره علت بازدارنده نبودن برخی نظارت ها گفت: نظارت و بازرسی 
صورت می گیرد؛ اما بعضی از کســبه به دنبال سودجویی هســتند. مردم در خرید خود حتما به 
واحد های صنفی دارای پروانه کســب مراجعه کنند.وی افزود: شهروندان برای جلوگیری از بروز 
تخلف از واحد های صنفی که برچسب قیمت بر روی کاال های آن درج شده، خرید کرده و پس از 
خرید حتما فاکتور دریافت کنند.شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گزارش یا شکایت 
خود را با پل ارتباطی ۳۲۳۵۲۰۱۲ یا ۳۲۳۵۲٠۱۶ به گوش بازرســی اصناف رســانده یا به شماره 

٠۹۱۴٠۴٠۳٠۳۹ پیامک کنند.
 

رییس اتحادیه میوه و سبزی اصفهان:

مردم نگران میوه ایام نوروز نباشند
رییس اتحادیه میوه و ســبزی اصفهان با بیان اینکه در هفته های پایان ســال استقبال نسبت به 
خرید میوه کاهش قابل توجهی داشــته اســت، گفت: تهیــه اولویت های دیگر کــه مرتبط با ایام 
نوروز اســت، درحال حاضر اقالمی مانند میوه را از ســبد خرید مردم کم رنگ کرده است.نوروزعلی 
اسماعیلی اظهار کرد: دلیل کاهش خرید میوه گرانی نیســت، بلکه قدرت پایین مالی مردم است 
که در این شــرایط، امکان تامین تمام مایحتاج را ندارند وگرنه قیمت میوه تغییری نداشته است.

وی در رابطه با تمهیدات انجام گرفته بــرای تامین میوه ایام نوروز گفت: خوشــبختانه همه اقالم 
میوه و سبزی به طور فراوان در دسترس است؛ مگر ســیب زمینی که تا عید مشکل عرضه آن حل 
می شود.رییس اتحادیه میوه و ســبزی اصفهان تصریح کرد: دولت هم ذخیره سازی مناسبی از 
ســیب و پرتقال برای ایام نوروز انجام داده که از بیست وپنجم تا بیســت وهفتم اسفند میوه های 
ذخیره شده در دســترس خواهد بود.اسماعیلی یادآور شد: امســال میوه های عرضه شده توسط 
دولت نسبت به سال های قبل با قیمت مناسب تر و کیفیت بهتری خواهد بود بنابراین افراد، نگران 
 کمبود میوه و تهیه آن زودتر از موعد الزم نباشــند و خرید میوه عید زودتر از بیست وهشتم اسفند، 

توصیه نمی شود.

 دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان مطرح کرد: قیمت نجومی آجیل
 و دست خالی مردم در آستانه شب عید؛

هفت سیِن گرانی
دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان گفت: تا این لحظه استقبال مردم برای خرید آجیل جالب 
نبوده که علت آن گرانی اســت.علیرضا حمصیان اظهار کرد: قیمت برخی اجناس نسبت به سال 
گذشته افزایش قیمت زیادی داشته برای مثال پسته حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان گران تر و تخمه 
ژاپنی نیز حدود ۲ و نیم تا ۳ برابر شده اســت و دلیل افزایش قیمت تخمه از سمتی به صادرات 
آن و از سمتی به کاهش کشت باز می گردد.به گفته وی،  از جهت موجودی مشکلی نداریم، ولی 
قیمت ها باالســت، تا این لحظه نیز اســتقبال مردم برای خرید آجیل جالب نبوده که علت آن را 
گرانی اجناس می دانیم و این موضوع هم مردم و هم ما را اذیت می کند.حمصیان افزود:  آجیل 
مانند دیگر کاال ها نیست که قیمت مصوبی داشته باشد،  آجیل تنوع زیادی دارد و به همین علت 
نمی توان قیمت خاصی را برای آن اعالم کرد.دبیر اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهان گفت: برای 
نظارت در حال همکاری با اتاق اصناف هســتیم و در کنار بازرسان اتاق، افرادی از سمت صنف با 

آن ها همراه می شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در نشست با خبرنگاران، از احیای زاینده رود، ایستادگی برسر جلوگیری از مصرف 
مازوت و مشکالت آزادراه شرق استان سخن گفت؛

 قول ها و قرارها

روز گذشته نشست خبری مهران زینلیان معاون استاندار 
اصفهان با خبرنگاران رســانه های اصفهانی برگزارشــد. 
زینلیان در این نشست درباره مسائل و مشکالت مختلف استان صحبت کرد 
و البته اولویت و محوریت با »زاینده رود« بود. در ادامه گزیده ای از مهم ترین 

سخنان مطرح شده توسط معاون استاندار در این نشست را می خوانید:
   هدف اول استان، احیای رودخانه و حوضه زاینده رود است و معتقدیم 
اگر رودخانه زاینده رود احیا نشود مشکالت زیست محیطی استان ادامه 
خواهد یافت. البته مشکلی که طی ۳۰ سال به وجود آمده در مدت کوتاه سه 
ماهه رفع نخواهد شد و نیازمند برنامه ریزی و کمک همه جوامع نخبگان 
و مسئوالن است. بر این اساس می توان فرونشست را مهار کرده و تاالب 
زاینده رود را به عنوان ذخیره ژنتیکی برای کل کشــور حفظ کرده و آلودگی 

هوا را کنترل کرد.
   متاســفانه نتوانســته ایم از بحران زاینده رود جلوگیری کنیم. سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی باید پاسخگو باشد که چرا برای پروژه های غیرقانونی 
بودجه در نظر گرفته است. دستگاه قضا باید به ترک فعل هایی که در حوضه 

زاینده رود انجام شده، ورود کند.
   هدف مدیریت استان جاری شدن آب در رودخانه زاینده رود است. برای 
این کار پنج محور اصلی و ۲۵ زیــر محور فرعی با کمک متخصصان داخل 

و خارج کشور در قرارگاه آب استان تعریف شده است. قرار نیست احیای 
زاینده رود در حد شعار باقی بماند و باید با همه افرادی که ترک فعل کرده اند 

برخورد قاطع شود.
   برای هر گونه آزادســازی آب در جلسات چهارجانبه تصمیم گیری می 
شود. آب منطقه ای که متولی تامین آب است اعالم آمادگی کرده و در نهایت 
استانداری تصمیم به رهاسازی آب خواهد گرفت. تصمیم برای رهاسازی 
آب در نوبت بعدی برای کشاورزان غرب و شرق بر اساس میزان بارندگی ها 

و آورد حجم آب پشت سد گرفته خواهد شد.
   رییس قوه قضاییه تا ۲۰ فروردین ماه به دستگاه های دولتی و تا پایان 
شهریورماه را برای همه افرادی که در این حوضه ویال دارند در نظر گرفته است 
تا این ویالها تخریب شده و حریم قانونی زاینده رود برای همه مردم قابل 
استفاده شود و همچنین مسئوالن بتوانند کنترل موثرتری بر برداشت های 
قانونی غیر قانونی داشته باشــند. این کار مشکل اســت اما حتما انجام 

خواهد شد.
   از وزارت نیــرو انتظار داریم اســتان اصفهان را تنها نگذاشــته و توجه 
ویژه تری به احیای زاینده رود داشته باشد. بیش از ۹۳ درصد حوضه آبریز 
زاینده رود در استان اصفهان است که منجر شده مشکل زاینده رود متعلق 
به استان اصفهان باشد. از رییس سازمان برنامه و بودجه مطالبه شده که 

حتما ردیفی برای احیای زاینده رود در بودجه صورت گیرد. این خواسته بر 
حق مردم اصفهان و چهارمحال و بختیاری است که باید به آن توجه شود. با 
احیای زاینده رود و تاالب گاوخونی همه استان های مرکزی و حتی کرمان 

هم منتفع خواهند شد.
  بر اساس وعده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای، سامانه دوم آبرسانی به 
سد زاینده رود امسال بهره برداری خواهد شد و تامین اعتبار برای این پروژه 

انجام شده است.
   در نوبت پیشین رهاسازی زاینده رود ۳۰ درصد از زمین های کشاورزان زیر 
کشت رفت. بسیاری از چاه های غیر مجاز مسدود شده ؛ اما هنوز هم باید با 

جدیت بر احداث چاه و برداشت های غیرمجاز نظارت شود.
   در اصفهان دو نیروگاه اصفهان و شهید منتظری برای تولید برق، بر خالف 
میل استان چاره ای به جز اســتفاده از مازوت به عنوان سوخت نداشتند. 
فیلترگذاری و نصب تجهیزات در نیروگاه ها مصوبه باالدستی دارد؛ اما تاکنون 
انجام نشده است. به دلیل سرماهای شدید ایجاد شده در کشور برخی از 
شهرهای شمالی با کمبود گاز و برق مواجه شدند که منجر به عدم تامین گاز 

مورد نیاز نیروگاه ها شد..
  از زمانی که مازوت سوزی شروع شده به دلیل بارندگی ها آلودگی پرخطر 
در اســتان ایجاد نشده اســت. از هشت مشــعل نیروگاه منتظری هفت 
مشعل خاموش شده و یک مشعل باقی مانده هم حتما باید تا پایان سال 
خاموش شود. پای حل مشکل آلودگی هوای استان ایستاده ایم و اجازه 

مازوت سوزی صادر نشده است. 
  معتقدیم که در انتقال آب رودخانه زاینده رود به یزد اشتباه شده است. این 
تصمیم کارشناسی شده نبوده و مشکالت اجتماعی ایجاد کرده است. حوضه 
زاینده رود با فقر آبی مواجه است و نباید بارگذاری جدید بر آن انجام می شد.

  انتقال آب حوضه ای به طور پیش فرض اشتباه است، اما در حوضه کارون 
که آب به خلیج فارس می ریزد این موضوع متفاوت است و باید با در نظر 
گرفتن مسائل زیست محیطی از سرریز آب به خلیج فارس که بیش از ۱۰ ها 
میلیارد متر مکعب است جلوگیری شده و نیاز آبی استان های مرکز کشوری 

که فقط ۱۰ درصد از این مقدار است با روش های انتقال آب تأمین شود.
  مشکلی با یزد نداریم اما مســیر تامین آب اشتباه است. آبی به حوضه 
آبریز زاینده رود اضافه نشده؛ اما در مقابل آب از این حوضه خارج شده است.

  جاری شدن آب در رودخانه زاینده رود بر گردشگری اصفهان و آرامش 
ذهنی مردم هم موثر است. زاینده رود سال ها محل آرامش مردم بوده 
و اکنون خشک شــدن زاینده رود این آرامش را بر هم زده است. البته 
ابتدا باید آب شرب مردم تامین شــود و پس از آن زاینده رود هم احیا 

خواهد شد.

با مسئولان

خبر روز

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

عیدی کارگران عادالنه پرداخت نشد
رییس اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری با بیان اینکه عیدی کارگران پرداخت شــده، اما نحوه 
پرداخت آن عادالنه نبوده است، گفت: عیدی باید به طورمساوی بین بازنشستگان و کارگران پرداخت 
شود؛ زیرا عیدی کمکی به سفره شب عید است که همه افراد با آن مواجه هستند و هزینه های یکسانی 
دارند.حسن صادقی در رابطه با عیدی کارگران سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: عیدی کارگران پرداخت شده، اما 
نحوه پرداخت آن عادالنه نبوده است. عیدی باید به طور مساوی بین بازنشستگان و کارگران پرداخت 
شود. عیدی کارگران امسال بر مبنای تعداد روزهایی که یک کارگر در ماه مشغول به کار است، پرداخت 
شده در حالی که عیدی نباید بر مبنای روز محاسبه شود.وی افزود: عیدی کمکی به سفره شب عید 
است که همه افراد با آن مواجه هستند و هزینه های یکسانی دارند؛ بنابراین عیدی باید به طور مساوی 
پرداخت می شد.رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: پیشنهاد داده شد عیدی معادل 
یک ماه کف حقوق بوده یا عالوه بر عیدی، مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم برای کمک به سفره 
شب عید بازنشستگان، مستمری بگیران و ازکارافتادگان اختصاص داده شود؛ اما واقعیت این است 
که وضعیت سازمان تامین اجتماعی مساعد نیست و همین مبلغی هم که پرداخت شد از بانک مرکزی 
استقراض شده اســت. صادقی تصریح کرد: هیچ یک از این موارد دلیل بر آن نیست که نحوه توزیع 

عیدی مبتنی بر میزان روز کاری افراد باشد؛ یک ماه کف حقوق باید به همه افراد عیدی داده شود.
 

جزییات سومین نشست دستمزد شورای عالی کار:

باز هم بدون نتیجه
نشست دستمزد شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت و چانه زنی برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به 
روز چهارشنبه موکول شد.سومین نشست دستمزد شــورای عالی کار پس از ساعت ها چانه زنی و 
مذاکرات مزدی بدون اعالم عدد و رقم به پایان رسید.با توجه به درصدهای پیشنهادی که دوطرف در 
خالل مذاکرات ارائه کردند پیش بینی می شد دوشــنبه شب جمع بندی حاصل شود و مذاکرات به 
نتیجه برسد ؛اما در نهایت جلسه تصمیم گیری برای نزدیک تر شدن دیدگاه های دو گروه کارفرمایی 
و کارگری به روز چهارشنبه)امروز( موکول شد.این نشست با حضور علی حسین رعیتی فرد، معاون 
وزیر کار همراه بود.نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مذاکرات تا نهایی شدن رقم دستمزد در 
روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و ابتدا باید شرکای اجتماعی به توافق در خصوص حداقل دستمزد 
برسند و پس از آن وارد موضوع سایر ســطوح مزدی و مزایای جانبی مزد از قبیل حق مسکن و بن 
خواربار خواهیم شد.هزینه سبد معیشــت خانوارهای کارگری از سوی کمیته دستمزد شورای عالی 
کار ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان تعیین شده و تالش گروه کارگری در شورای عالی کار تعیین حداقل 
دســتمزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و توجه به نرخ تورم و رقم هزینه سبد معیشت کارگران به ویژه 

موضوع حذف ارز ترجیحی در سال آینده است.
 

 افزایش ساعات کاری سامانه های بانکی در روزهای
 پایانی سال

ساعات کاری سامانه های ساتنا و پایا، با هدف ایجاد سهولت در پرداخت های مشتریان شبکه بانکی در 
ایام پایانی سال، افزایش یافت.بانک مرکزی اعالم کرد: ساعت پایان کار سامانه ساتنا در روزهای ۲۶ و 
۲۸ اسفندماه برای دستور پرداخت های بین مشتری ساعت ۲۰:۳۰  و دستور پرداخت های بین بانکی 
ساعت ۲۱:۰۰ تعیین شده است.در همین راستا در روز ۲۹ اسفندماه دستورپرداخت های بین مشتری 
تا ساعت ۱۶:۳۰ و  دستورپرداخت های بین بانکی تا ساعت ۱۷:۰۰ در سامانه ساتنا انجام خواهد گرفت.

همچنین ســامانه پایا، همانند روزهای عادی )غیرتعطیل رســمی( شــامل چهــار چرخه بوده و 
دستورپرداخت های شاپرکی نیز در چرخه اول )۰۳:۴۵ بامداد( تسویه خواهند شد.

کافه اقتصاد

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان:

مرغ و برنج در استان 
اصفهان ارزان می شود

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با 
بیان اینکه مرغ و برنج در اصفهان ارزان می شود، 
گفت: قیمت میوه شب عید در هفته جاری در 
کمیته تخصصی قیمت گذاری می شــود ولی 
بدون شک ۲۰ درصد کمتر از قیمت میوه های 
بازار عرضه خواهد شــد.کاالهای مــورد نیاز و 
ضروری مردم در روزهای پایانی سال و نوروز 
تامین شده و نظارت ها برای کنترل قیمت ها و 
رصد بازار قوت گرفته است. به گفته مسئوالن، 
در استان با فراوانی کاال مواجه هستیم و از نظر 
گوشــت قرمز، مرغ و تخم مرغ در آخر ســال 
هیچ محدودیتــی وجود ندارد. بــرای تامین 
میوه شــب عید هم تمهیداتی اندیشیده شده 
و بر کاهش قیمت و افزایش کیفیت مایحتاج 
مردم تاکید می شــود تا مردم دغدغه کمتری 
داشته باشند.حســین ایراندوست با اشاره به 
وضعیت مایحتاج مردم در استان، اظهار داشت: 
وضعیت کاالهای انباری، سردخانه ای، تولیدی 
در سطح بســیار خوبی قرار دارد و  میوه شب 
عید  وارد استان شــده و عالوه بر آن برای رفاه 
شهروندان باید سهمیه مازادی برای استان در 
نظر گرفته شود.وی افزود: در مورد گوشت مرغ 
هیچ کمبودی نداریم بلکه با فراوانی بسیار قابل 
توجهی از تولید مواجه هســتیم به طوری که 
مازاد مرغ صادر می شــود و در بحث تخم مرغ 
بالغ بر ۲ برابر نیاز، تولید داخل استان را داریم.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با 
بیان اینکه از نظر ذخیره برنج، شکر و روغن در 
مصارف خانگی و صنف و صنعت وضعیت بسیار 
خوب است، گفت: از نظر گوشت قرمز جدای از 
اینکه تولید در اســتان قابل توجه است حجم 
قابل توجهی هم در ذخایر پشــتیبانی امور دام 
ذخیره شده است.سخنگوی ستاد تنظیم بازار 
استان اصفهان با اشــاره به اینکه با مازاد تولید 
مواجه هســتیم، اظهار داشت: استان اصفهان 
بخش قابل توجهی از مرغ زنده را به استان های 
دیگر صادر می کند و هماهنگی هایی هم صورت 
گرفته که نه تنها شاهد افزایش قیمت نباشیم 
بلکه ممکن است در آینده با کاهش قیمت مرغ 

مواجه شویم. 

یمنا
س: ا

عک

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان:

۷804 حلقه چاه غیر مجاز در استان اصفهان مسدود شد
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: مسدود کردن چاه های غیر مجاز صرفه جویی حدود ۲۲۳ میلیون مترمکعب در منابع آب 
زیرزمینی به دنبال داشته است.محمود چیتیان اظهار کرد: از سال ۱۳۸۴ تا کنون هفت هزارو ۸۰۴ حلقه چاه غیرمجاز در استان اصفهان  پر و مسدود و سه هزارو 
۷۰۰ دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز هم توقیف شده است.وی  گفت: امسال ۶۱۷ حلقه چاه غیرمجاز پر شده و از سال ۱۳۹۶ تا کنون سه هزار و ۲ کنتور حجمی 
هوشــمند الکترومغناطیس بر روی چاه های کشاورزی، صنعت و خدمات دولتی نصب شده اســت.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان 
اصفهان ادامه داد: در راســتای چاره اندیشی برای کنترل افت و کســری مخزن در آبخوان ها، وزارت نیرو با تعریف طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیالب در سال ۱۳۸۴، برنامه های خود در زمینه بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی را آغاز کرد.به گفته وی، ۶۲ گروه برای گزارش به موقع و جلوگیری از بسیاری 

از تخلفات آبی در استان اصفهان فعالیت دارند.

رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان گفت: ممکن 
است برخی به دلیل نداشــتن قدرت خرید کافی به 
جای گوشت بره، مرغ و یا گوشت گوساله بخرند، اما 
برخی که توان خرید بیشتری دارند حتی یک شقه 
گوشــت هم خرید می کنند.اصغر پورباطنی درباره 
وضعیت بازار در آستانه شــب عید، اظهار کرد: مردم 
در آســتانه نوروز ناچار به خرید هستند، البته میزان 
خرید گوشت، به قدرت خرید مردم برمی گردد.وی 
افزود: ممکن اســت برخی به دلیل نداشتن قدرت 
خرید کافی به جای گوشــت بره، مرغ و یا گوشــت 
گوســاله بخرند، اما برخی که توان خرید بیشتری 

دارند حتی یک شــقه گوشــت هم خرید می کنند.
رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان تصریح کرد: 
هر چه قیمت گوشت افزایش می یابد، به تبع قدرت 
خرید مردم کاهش پیدا می کند، البته اکنون جهاد 
کشــاورزی به دنبال کنترل بازار اســت.وی درباره 
قیمت دســتوری ۱۵۵ هزار تومانی گوشــت قرمز، 
گفت: البته نرخ گوشت قرمز باالتر از این عدد است، 
بنابراین به فروشندگان اعالم کرده ایم که بنا بر فاکتور 
خرید و سود خود گوشت را به مشتری عرضه کنند.
پورباطنی درباره اینکه اکنون قیمت گوشــت در بازار 
کیلویی ۲۰۰ هزار تومان اســت، گفت: در حال حاضر 
قیمت گوشــت معمولی بین ۱۵۵ تا ۱۶۰ هزار تومان 
اســت.وی اضافه کرد: در حال حاضر قیمت گوشت 
بره درجه یک ۱۶۰ هزار تومان، بره درجه دو حدود ۱۲۰ 

هزار تومان، گوساله بدون استخوان ۱۶۵ هزار تومان، 
گوشت شــتر نیز با توجه به نرخ ارز و همچنین نوع 
داخلی، پاکستانی،  متفاوت است که با کوهان حدود 
۱۷۰ هزار تومان و بدون کوهان ۲۰۰ هزار تومان به باال 
خرید و فروش می شود.رییس اتحادیه گوشت قرمز 
اصفهان گفت: پیش بینی بازار گوشت قرمز و قیمت 
این محصول امکان پذیر نیست و شرایط اقتصادی و 

عرضه و تقاصا، قیمت گوشت را مشخص می کند.
وی درباره کمبود گوشــت قرمز در آستانه شب عید، 
اظهار کرد: اصفهان از نظر دام سنگین خودکفاست؛ اما 
از نظر دام سبک حدود ۷۰ درصد نیاز آن از استان ها 
و شهرهای همجوار همچون کردستان، مالیر، شیراز، 
تبریز و ... وارد می شود، البته ذائقه اصفهانی ها دام 

سبک است.

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

خرید گوشت قرمز به قدرت خرید مردم گره خورده است

تشدید نظارت های 
نوروزی بر فعالیت 

واحد های صنفی کاشان
در طــرح نظــارت نــوروزی واحد های 
صنفی، تولیدی و خدماتی شهرســتان 

کاشان زیر ذره بین بازرسان هستند.

عکس روز
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سنت دیرین نوروز یک پیشواز دارد و آن هم خانه تکانی است که از دیرباز 
در بین مردم رسم بوده است و هر کس برای بهبود وضعیت خانه خود 

اقدام به تمیز کردن و غبارزدایی از اسباب و اثاثیه می کند.
ساعت ۱۲ ظهر اســت، خودروها از وسط کوچه که عبور می کنند، صدای 
پاشیدن آب به اطراف، از زیر الستیک های هر خودرو عبوری به راحتی 
شنیده می شود، کمی جلو کنار یکی از خانه ها چند جوان و یک خانم در 
حال شستن قالی هستند.یک کوچه پایین تر روی پشت بام خانه ای، 
خانواده در حال شست وشوی قالی یا پتو هستند که آب از ناودان سرزیر 
شده است وسط کوچه و با رد شدن ماشــین ها، آب به اطراف پاشیده 
می شود.فیلمی در فضای مجازی منتشر شده است که مشخص نیست 
از کدام استان است اما آنچه دیده می شــود یک خانم  از داخل حیاط 
داد می زند»که قالی ها »گربه شــوری« نشود، یک سال است شسته 
نشده اند، باید دو سه بار آبکش شوند« و فرزندان او در حال شستن چند 
باره قالی هستند.عکس های برخی از جوانان در شبکه های اجتماعی در 
استان های مختلف که در حال شست وشوی فرش یا پتو و اثاثیه خانه 
در آستانه نوروز هستند انگار به یک مسابقه هدردادن آب برای عده ای 
تبدیل شده است.  شاید برخی از افراد نیز به جای زدودن گرد و غبار از 
اسباب و اثاثیه در خانه ها، مجبور باشند آنها را بشویند که در این حالت 
باید این را به جای گردگیری ساالنه به عنوان خانه شستن قلمداد کرد.

آب مایه حیات است نه حیاط، شست وشــوی خودرو در مقابل منزل 
به جای کارواش های مجوزدار، شست وشــوی فرش و قالی به جای 
قالشــویی در حالی که منابع آبــی روز به روز افــت می کنند و کاهش 
می یابند، باعث کاهش شــدیدتر منابع آبی می شود. اکنون یک بطری 
آب شرب معدنی یک لیتری برای هر مشتری بیش ۱۵ تا ۲۰ هزار ریال 
قیمت دارد و همین آب شرب با کیفیت بهتری با کمتر از ۳۰ ریال عرضه 
می شــود و در نهایت عده ای آن را بارها برای شستن خودرو و حیاط و 
حتی کارهای بنایی و خانه سازی اســتفاده می کنند.یکی از مهم ترین 
راهکارها برای بهینه ســازی مصرف آب در زمان کنونی که منابع آبی در 
کشور به پایین ترین سطح خود رسیده ، صرفه جویی در مصرف آب است 
که این میراث به نســل های آینده نیز تعلق دارد.مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب چهارمحال و بختیاری از افزایش تعداد تانکرهای آبرســانی 
سیار برای رفع تنش آبی شهر شهرکرد خبر داد و گفت: روزانه ۲۲ تانکر با 
آبرسانی سیار مخازن آب این شهر را تامین می کند.احمدرضا محمدی 
افزود: با کاهش دبی آب چشمه کوهرنگ بر اثر یخ زدگی و برودت هوا 
،تامین آب شهر شهرکرد با تنش روبه رو شد که به دنبال آن راهکارهای 
کوتاه، میان و بلندمــدت رفع تنش آبی در دســتور کار قرار گرفت.وی 
همچنین از اجاره ۲ چاه دیگر برای تامین آب مورد نیاز شهرکرد خبر داد 
و گفت: پیش از این ۶ چاه از دســتگاه هایی از جمله بخش کشاورزی 
و شهرداری اجاره شــده بود و با چاه های جدید در مجموع هشت چاه 
اجاره ای به منابع آب شــهرکرد اضافه شده است.محمدی خاطرنشان 
کرد: عالوه  بر راهکارهای کوتاه مــدت، در حال ارزیابی خطوط پدافندی 
نیز هستیم تا در زمان های بحرانی وارد مدار بهره برداری شود.وی، مهم 

ترین راهکار برای رفع تنــش آبی شــهرکرد را صرفه جویی و مدیریت 
مصرف عنوان کرد و ادامه داد: صرفه جویی ۱۰ درصدی در مصرف آب به 
منزله وارد مدار کردن ۱۰ حلقه چاه است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
چهارمحال و بختیاری، نزدیک شــدن به زمان خانه تکانی شب عید و 
افزایش مصرف آب در تشدید تنش آبی را نگران کننده دانست و افزود: 
توقف آبرسانی سیار و رفع تنش آبی در شهرکرد قابل پیش بینی نیست 
؛اما چنانچه مردم در مصرف خود ۱۰ درصــد صرفه جویی کنند می توان 
اسفند ماه را با تنش کمتری پشت سر گذاشــت ولی اگر صرفه جویی 
نشود امکان افت فشــار و قطعی آب نیز وجود دارد.شهرکرد ۸۲ هزار 
مشــترک خانگی دارد و در مجموع شــرکت آب و فاضالب شهرستان 
شهرکرد به ۱۲۰ هزار مشترک در این شهرستان خدمات رسانی می کند.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری گفت: 
خانه تکانی پایان ســال مصرف آب در استان را ۱۳ درصد افزایش داده 
اســت که در صورت تداوم این رونــد با افت فشــار و قطعی آب روبرو 
خواهیم شد.فرشاد متقی افزود: در حالی که استاندارد مصرف آب در 
شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری در فصل زمستان ۷۰۰ لیتر بر ثانیه 
است؛ اما این آمار به ۸۰۰ لیتر بر ثانیه در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده 
است.مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری 

ادامه داد: به همین نســبت مصرف آب در سایر شــهرها و روستاهای 
استان افزایش یافته است و چنانچه مردم اســتان مصرف بهینه آب 
را در دستور کار خود قرار ندهند ،امکان افت فشــار و قطعی آب وجود 
دارد.متقی خاطر نشان کرد: هم استانی  ها در صورتی که ناچار به شست 
وشــوی اقالمی هم چون لباس ها هســتند تالش کنند با زمان بندی 
و توزیع کارها در روزهای باقی مانده ســال از افت فشــار یا قطعی آب 
جلوگیری کنند تا با همکاری هم بتوانیم بدون دغدغه به استقبال سال 
جدید برویم.شــرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری به ۴۰ شهر 

و ۶۱۲ روستا با جمعیت ۹۶۷ هزار و ۲۷۴ نفر خدمات رسانی می کند.

پیشنهادی برای خانه تکانی

راهکارهایی که برای عبــور از بحران بی آبی و کم آبی توصیه می شــود، 
صرفه جویی در همه موارد به ویژه بخش خانه در روزهای پایانی ســال 
است و همچنین استفاده کردن از آب غیر شرب ؛ چرا که آب شرب برای 
شست وشو و یا آبیاری مناست نیست. استفاده از مکان های مکانیزه 
شســت و شــو و فناوری های جدید بســیار اهمیت دارد و بهره گیری 
مکانیزه بودن قالشــویی ها نیز برای جلوگیری و هدر رفت آب اهمیت 

بسزایی در این روزها خواهد داشت.

احتمال سرمازدگی درختان در دهه آخر اسفند در چهارمحال    
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر ارقام زودرس 
همچون بادام سفید در شهرستان سامان گل دهی کرده و براســاس پیش بینی های هواشناسی، 
احتمال وقوع سرمازدگی در دهه  آخر اسفندماه وجود دارد.فرشید شبانی با اشاره به اینکه در بحث 
مقابله با سرمازدگی اقدامی مبنی بر سم پاشی وجود ندارد، اظهار کرد: برای جلوگیری از سرمازدگی 
محلول پاشــی صورت می گیرد، برخی از ترکیبات ضد تنش حاوی عصاره جلبک دریایی بوده که 
موجب افزایش اندکی مقاومت درختان و جوانه های گل دهنده به ســرما می شود، بنابراین توصیه 
می شود اقدامات الزم برای اســتفاده از ترکیبات ضدتنش دو تا ســه روز پیش از گلدهی درختان 
انجام شود.مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به سرمازدگی جبهه ای 
و تشعشعی، تصریح کرد: سال گذشته چهارمحال و بختیاری با سرمازدگی جبهه ای مواجه شد که 
با ماندگاری آن، عمال اقدامی نمی توان انجام داد، اما ســرمازدگی تشعشعی که به دلیل وارونگی 
هوا اتفاق می افتد، نقطه ای است و نقاط خاصی که ســرماخیز بوده را تحت تاثیر قرار می دهد.وی 
ادامه داد: روش هایی همچون روشن کردن آتش، استفاده از پالر باغی و استفاده از توری ضدسرما 
برای سرمازدگی تشعشعی کارساز است و کشاورزان و باغداران استان به خصوص منطقه سامان با 
روش هایی همچون استفاده از بخاری های باغی در جلوگیری از سرمازدگی درختان آشنا شده اند 
و به طور خودجوش انجام می دهند.شــبانی، اســتفاده از پالر باغی به همراه مکنده هوا را از دیگر 
روش های جلوگیری از سرمازدگی درختان برشــمرد و بیان کرد: استفاده از این روش موجب گرم 
کردن هوای سرد و پخش شدن آن در سطح باغ می شــود تا از این طریق، از سرمازدگی جلوگیری 
شود.وی در خصوص روغن پاشی درختان، خاطرنشان کرد: این روش در باغات پسته برای به تاخیر 
انداختن رشد جوانه ها و همچنین مبارزه با آفات انجام می شود و در باغات درختان میوه سردسیری 

استفاده از روغن پاشی برای جلوگیری از سرمازدگی کارآیی ندارد.
 

تجمع جمعی از راهداران چهارمحال  مقابل استانداری
جمعی از راهداران چهارمحال و بختیاری مقابل استانداری تجمع کردند.سرپرست اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای چهارمحال و بختیاری در خصوص تجمعی جمعی از راهداران اســتان مقابل 
استانداری، اظهار کرد: ۱۵۳ نفر از راهداران اســتان به دلیل پرداخت نشدن حقوق بهمن ماه شان 
مقابل استانداری تجمع کردند.حسین مالکی با بیان اینکه مجموع بدهی اداره کل به این راهداران 
۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اســت، گفت: این راهداران نگران پرداخت نشدن حقوق ماه آینده، 
عیدی و سنوات و پاداش شان هستند ولی با پیگیری استاندار تا پایان امسال تمامی حقوق شان 

پرداخت خواهد شد.
 

نمایش ۷ فیلم برای اکران نوروزی در پردیس سینمایی 
بهمن شهرکرد

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: پردیس ســینمایی بهمن حوزه هنری چهارمحال و 
بختیاری با هفت فیلم میزبان مردم استان و مســافران نوروزی در اکران نوروز ۱۴۰۱ است.احسان 
قائدی اظهار کرد: پردیس ســینمایی بهمن شــهرکرد با پنج ســالن نمایش از اســفندماه میزبان 
مخاطبان فیلم های روز ایران است.رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری افزود: امسال دو فیلم 
»شادروان« و »موقعیت مهدی« در اکران نوروزی از سوی مرکز پخش حوزه هنری اکران خواهند شد 
که فیلم »شادروان« به کارگردانی حسین نمازی به  عنوان یکی از آثار سینمایی حوزه هنری در جشنواره 
فیلم فجر حضور داشت که با استقبال مطلوب مخاطبان روبه رو شد.به گفته وی، اکران اختصاصی ویژه 
فعاالن رسانه ای، خبرنگاران، هنرمندان و... برای فیلم »موقعیت مهدی« برنامه ریزی شده و با تشکیل 

تیم های تبلیغاتی تالش داریم مخاطبان بیشتری این فیلم ارزشمند را مشاهده کنند.

بام ایرانبا مسئولان

مدیرعامل شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

تنش آبی در شهرکرد و آبرسانی با تانکر

چهارشنبه  18   اسفند 1400 / 6  شعبان 1443 / 9  مارچ  2022 / شماره 3489
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مفاد آراء
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 11710 - 1400/09/29 هيات سوم آقای حميد ابافت به 
شناسنامه شــماره 1130071049 کدملي 1130071049 صادره خمينی شهر 
فرزند محمد در ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 11/66 مربع از پالک 
شماره 1313 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت مالک رسمی ابوالقاســم حسينی مورد ثبت صفحه 531 دفتر 

305 امالک 
رديف 2- راي شــماره 13493 - 1400/11/06 هيــات اول آقای محمدرضا 
شريفی رنانی به شناسنامه شــماره 194 کدملي 1290088128 صادره اصفهان 
فرزند حسين در ششــدانگ يک باب مغازه به مســاحت 50 متر مربع  قسمتی از 
پالک شــماره 1313 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت ســيد رسول حســينی رنانی از مورد ثبت صفحه 

528 دفتر 305 امالک
رديــف 3- راي شــماره 6024 - 1400/05/12 هيات ســوم آقــای مهدی 
شــرفی به شناســنامه شــماره 876 کدملي 1290592454 صــادره اصفهان 
فرزند اصغر ششــدانگ يکباب کارگاه به مســاحت 639/62  متر مربع  از پالک 
2821 فرعی از 18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان مالکيت حســن خاکســتری و احمد خاکزاد مورد ثبــت صفحه 267 

 دفتر 83 امالک
رديف 4- راي شــماره 11578 - 1400/09/27 هيات چهارم آقای محمد علی 
سهرابی رنانی به شناسنامه شماره 194 کدملي 1290254303 صادره اصفهان 
فرزند رضا در ششــدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 333/55 متر مربع  از 
پالک 3461 فرعــی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهــان از مالکيت متقاضی مورد ثبت صفحــه 205 دفتر 176 و صفحه 

240 دفتر 769 امالک
رديف 5- راي شماره 11177 - 1400/09/17 هيات سوم آقای سيد محمد تقی 
حسينی رنانی به شناسنامه شــماره 61 کدملي 1290821471 صادره اصفهان 
فرزند سيد علی در ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 140/29 متر مربع  
از پالک 1231 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مع الواســطه از مالک رسمی ســيد محمد مير حسينی مورد ثبت 

صفحه 317 دفتر 55 
رديف 6- راي شــماره 13779 - 1400/11/13 هيات دوم خانم نســرين بابا 
جعفری دمنه به شناســنامه شــماره 233 کدملي 1159397651 صادره فريدن 
فرزند حسنعلی در ششــدانگ يک باب ســاختمان تجاری مسکونی به مساحت 
75/84 متر مربع قسمتی  از پالک شماره 469 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت سعيد و رسول بلوچی رنانی از 

مورد ثبت صفحه 587 دفتر 930 و صفحه 531دفتر 939 امالک
 رديــف 7- راي شــماره 13778 - 1400/11/13 هيــات دوم خانم نســرين 
بابا جعفری دمنه به شناســنامه شــماره 2333 کدملي 1159397651 صادره 

فريدن فرزند حسنعلی در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 165/02 متر 
مربع قسمتی  از پالک شــماره 772 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت سعيد و رسول بلوچی رنانی از مورد 
ثبت صفحه 463 و 481 و 466 و 469 و 472 و 475 و 478  دفتر 909 امالک  و 

صفحه 296 دفتر 902 امالک
1400 هيــات اول آقــای  /11 رديــف 8- راي شــماره 13491 - 06/
اصغر شــريفی رنانی بــه شناســنامه شــماره 187 کدملــي 1290178259 
صادره اصفهــان فرزند حســين در ششــدانگ يک بــاب مغازه به مســاحت 
50 متر مربع قســمتی  از پــالک شــماره 1313 فرعی از 18  اصلــي واقع در 
 اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکيــت

 528 صفحــه  ثبــت  مــورد  ز  ا نــی  رنا حســينی  رســول  ســيد    
دفتر 305 ا مالک

رديف 9- راي شــماره 14011 - 1400/11/23 هيات سوم آقای اصغر شريفی 
رنانی به شناسنامه شــماره 187 کدملي 1290178259 صادره اصفهان فرزند 
حسين  نسبت به چهار و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
260/91 متر مربع  از پالک شــماره 7345 و 1299  فرعی از 18  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکيت  متقاضيان ) اصغر 
شريفی و مريم ربانی( از پالک 18/1299 مورد ثبت صفحه 24 دفتر 536 امالک 
و مالکيت مالک رسمی محمدرضا شريفی از پالک 18/7345 مورد ثبت صفحه 

27 دفتر 536 امالک
رديف 10- راي شــماره 14012 - 1400/11/23 هيات سوم خانم مريم ربانی 
به شناســنامه شــماره 0370420756 کدملي 0370420756 صادره قم فرزند 
مصطفی نســبت به يک و نيم دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 260/91 متر مربع  از پالک شــماره 7345 و 1299  فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکيت متقاضيان 
)اصغر شريفی و مريم ربانی( از پالک 18/1299 مورد ثبت صفحه 24 دفتر 536 
امالک و مالکيت مالک رسمی محمدرضا شريفی از پالک 18/7345 مورد ثبت 

صفحه 27 
دفتر 536 امالک

رديف 11- راي شماره 11452 - 1400/09/24 هيات سوم آقای کريم سهرابی 
رنانی به شناسنامه شماره 100 کدملي 1290928053 صادره فرزند حبيب اله  در 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 221/45 متر مربع  پالک شماره 313 فرعی از 
27  اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه 

از احمد انصاری ثبت در صفحه 35 دفتر 168 تائيد
رديف 12- راي شماره 13822 - 1400/11/14 هيات دوم خانم فاطمه صادقيان 
به شناسنامه شــماره 79 کدملي 1290404615 صادره اصفهان فرزند علی در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 153/96 متر مربع قسمتی از  پالک 
شماره 833 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت حسين و صادق کشــکول و عباس نيلی از مورد ثبت صفحه 

73 دفتر 57 امالک
رديــف 13- راي شــماره 13266 - 1400/11/03 هيات ســوم  خانم فاطمه 
کاظمی به شناســنامه شــماره 7618 کدملي 1292229446 صادره اصفهان 
فرزند حسن  در ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 180/06 مربع  از پالک 
شــماره 173 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان از مالکيت مالک رســمی آقای رجبعلی نظــری رنانی مورد 228 

دفتر 480 امالک
رديف 14- راي شــماره 14121 - 1400/11/27 هيات دوم آقای سيد محمد 
صديقی به شناسنامه شماره 1169 کدملي 1290832552 صادره اصفهان فرزند 
سيد باقر  در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 186/69 متر مربع قسمتی از  
پالک شماره 3201 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مورد ثبت دفتر امالک الکترونيکی 139420302025011385
رديف 15- راي شــماره 13478 - 1400/11/06 هيات اول خانم فاطمه علی 
عسگری رنانی به شناسنامه شماره 281 کدملي 1290102325 صادره اصفهان 
فرزند ابوالقاسم  در ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 42/10 متر مربع 
قســمتی از پالک شــماره 2554 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت علــی صابری از مورد ثبت صفحه 84 

دفتر 245 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/18

م الف: 1280702  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

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

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 14013 - 1400/11/23 هيات دوم آقای سعيد رحيم زاده 
رنانی به شناسنامه شــماره 217 کدملي 1290405999 صادره اصفهان فرزند 
قدير در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 124/24 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 147 فرعی از 19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکيت حيدر صباغ از مورد ثبت صفحه 649 دفتر 83 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/18

م الف: 1280708  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان

مفاد آراء
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 تعييــن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
 زير بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي

 مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 

رديف 1- راي شــماره 14021 - 1400/11/24 هيــات دوم خانم زهرا قديری 
نوکابادی به شناسنامه شــماره 1160052905 کدملي 1160052905 صادره 
اصفهان فرزند حسنعلی در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 308/99 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 3039 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 102810 مورخ 1399/3/1 دفترخانه 

شماره 112 اصفهان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/18

م الف: 1280741  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان

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

رديف 1- راي شــماره 13972 - 1400/11/23 هيات چهارم آقای ابوالقاســم 
جنگروی به شناسنامه شماره 663 کدملي 6219521803 صادره فريدن فرزند 
محمد علی در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 167/83 متر مربع از پالک 
شماره 404 فرعی از 15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکيت متقاضی مورد ثبت صفحه 123 و دفتر 1037 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/18

م الف: 1280846  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان

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

رديف 1- راي شماره 13470 - 1400/11/06 هيات اول آقای اکبر حيدری به 
شناسنامه شــماره 9 کدملي 1290187517 صادره اصفهان فرزند نعمت اله در 
يک و نيم دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 260/35 متر مربع 
پالک شــماره 9/1 و 9  فرعی از 27 اصلي ) قبال پالک 2455 فرعی تخصيص 
داده شــده اســت( واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالک رسمی محترم- بتول- شهناز- صديقه- فاطمه- نصرت همگی شعرباف 
از ســند 105081 مورخ 55/12/21 دفتر 5 اصفهان و با توجه به دادنامه شماره 
99099703691102319 شــعبه 9 دادگاه تجديد نظر استان اصفهان به تاريخ 

 99/11/30
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/18

م الف: 1280832  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان



چهارشنبه 18 اسفند 1400 / 06 شعبان 1443 / 09 مارس 2022 / شماره 3489

اجرای طرح تحول و پیشرفت در مدارس اصفهان
رییس سازمان بسیج فرهنگیان استان اصفهان گفت: امسال بسیج فرهنگیان برنامه های زیادی 
در زمینه های مختلف اجرا کرد و با شــیوع بیمــاری کرونا و تغییر فاز آمــوزش و پرورش از فضای 
حضوری به سمت فضای مجازی، فرهنگیان بســیجی فعالیت های خود را در دیگر زمینه ها آغاز 
کردند. گروه های جهادی براســاس اطلس جغرافیایی که در آموزش و پرورش شناسایی شد، در 
دورترین نقاط استان حضور پیدا کردند و جهاد علمی-آموزشــی، دانش آموزان محروم را شروع 
کردند.به گفته سرهنگ علی پیمان صفت،   جهاد علمی، آموزشی و طرح تحول و پیشرفت مدرسه را 
رقم زدیم، اما مهم ترین برنامه ها برای سال ۱۴۰۱ است و به گونه ای که اگر مدارس به صورت فضای 
حقیقی و مجازی برگزار شود، برنامه تحول را اجرا کنیم.رییس ســازمان بسیج فرهنگیان استان 
اصفهان اظهار کرد: یکی دیگر از برنامه های معرفی مدرسه در تراز انقالب است، تاکنون برنامه هایی 
که بسیج فرهنگیان برگزار می کرد تنها برای فرهنگیان بود و از مدرسه غفلت کرده بودیم، اما نبض 
اصلی آموزش و پرورش در مدرسه می زند؛ امســال طرح تحولی و پیشرفت مدرسه را رقم زدیم و 
در سال ۱۴۰۱ یکی از مهم ترین برنامه های ما خواهد بود. ۲۰ درصد مدارس استان اصفهان در طرح 
پیشرفت مدرسه قرار می گیرند، این طرح با حضور مدیر مدرسه، نماینده انجمن اولیان و مربیان، 
نماینده دانش آموزان و معلم در تراز انقالب اســالمی و معلم پرورشــی برای برنامه های مباحث 
سازندگی، اجتماعی، علمی و پژوهشی، تربیت بدنی برنامه ریزی می شود تا مدارس در تراز انقالب 

اسالمی تشکیل شود.

کشف بیش از 1700 عدد ترقه خطرناک از یک مغازه در اصفهان
رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کشف بیش از ۱7۰۰ عدد ترقه 
خطرناک بازرسی از یک واحد صنفی خبر داد .سرهنگ محمدحسن اسماعیلی گفت: ماموران اداره 
نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی استان اصفهان در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری 
اقالم خوراکی غیر مجاز و اقالم ممنوعه در یک واحد صنفی طی هماهنگی با مقام قضایی به همراه 
نمایندگان اداره بهداشت از واحد صنفی مذکور بازدید کردند که در نتیجه این عملیات ۴3 قبضه انواع 
سالح سرد شامل چاقوهای نامتعارف و پنجه بکس، هزار و 73۴ عدد انواع ترقه خطرناک و آتش زا 
به همراه ۱5 کیلو لواشک غیرمجاز و 3۰ بسته ماسک غیر مجاز را کشف کردند.رییس پلیس امنیت 
عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان داشت: در این راستا واحدصنفی مذکور با دستور 

مقام قضایی به صورت آنی پلمب و متصدی آن نیز به همراه پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

 افزایش 100 درصدی تسهیالت اعطایی اشتغال 
به مددجویان بهزیستی

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در حاشیه دیدار با مددجویان تحت پوشش بهزیستی شهرستان 
گلپایگان، اظهار کرد: در کل اســتان اصفهان ۱3۲ هزار معلول و در این شهرســتان نیز ۱۶۰۰ معلول 
تحت پوشش بهزیستی قرار دارند. ولی ا...نصر اصفهانی اظهار کرد: به معلوالن دارای درجه معلولیت 
باال، عالوه بر مستمری، حق پرستاری و کمک درمانی پرداخت می شود و همچنین به خانواده های 
دارای دو عضو معلول کمک هزینه ساخت مسکن نیز پرداخت خواهد شد.  نصر اصفهانی با اشاره 
به اینکه در استان اصفهان  ۱۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشــش بهزیستی هستند، افزود: 
زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیســتی در قالب گروه های همیار با استفاده از تسهیالت 
اشتغال زایی کم بهره توانمند می شوند.مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه امسال 
تسهیالت اشتغال مددجویان بهزیســتی از 5۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت، 
گفت: کارفرمایانی که مددجویان تحت پوشش بهزیستی را استخدام کنند، عالوه براینکه مشمول 
تسهیالت ۴ درصد می شوند، می توانند ۲3 درصد ســهم کارفرمایی یا 5۰ درصد حقوق مددجو را به 

عنوان جبران عدم کارایی دریافت کنند.

ادعایی که رد شد؛

اصفهان، پایتخت بیماری »ام اس« نیست

 اســتاد گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: میزان 
شیوع بیماری »ام اس« )MS( در اصفهان همچون دیگر کالن شهرها از 
جمله شیراز، مشهد و تبریز است و با یک شیب کم و زیاد، نمی توان آن را 
پایتخت بیماری »ام اس« در کشور نامید.دکتر سیدجالل ضیایی افزود: 
سال هاست به دروغ اصفهان را پایتخت بیماری»ام اس«و برنج لنجان را 
در بروز این بیماری موثر خوانده اند که این ادعا کامال رد می شود زیرا اصفهان 
از نظر میران شیوع این بیماری با دیگر کالن شهرهای کشور هم رده است. 
وی اضافه کرد: امروزه بیماری »ام اس« را در اکثر کالن شهرها شاهدیم 
؛اما سابقه آن در اصفهان به 5۰ سال پیش برمی گردد. دکتر ضیایی اظهار 
داشــت: در حال حاضر بالغ بر ۱۲ هزار نفر از مردم اصفهان به این بیماری 
مبتال هستند که این رقم ثبت شده و البته شــاید آمار غیررسمی، باالتر از 
این رقم باشــد.  وی ادامه داد: زنان به دلیل ضعیف بودن سیستم ایمنی 
خود، چهار برابر بیش از مردان  به بیماری »ام اس« مبتال می شوند که در 
اغلب موارد و پس از زایمان، احتمال بهبــود بیماری وجود دارد. ضیایی با 
بیان اینکه بیشترین دوره بیماری »ام اس« در رده سنی ۲5 تا ۴5 سال رخ 
می دهد، اظهار داشت: بروز این بیماری را در افراد زیر ۱۰ و باالی ۶۰ سال، 
کمتر شاهد هستیم. این استاد گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان تصریح کرد: نخســتین عالمت بروز بیماری در چشم فرد پدیدار 
می شود و بیشتر مبتالیان با اختالل دوبینی و نابینایی در یک چشم و درد 

و فشار چشم به پزشــک مراجعه می کنند. وی افزود: به مرور با پیشرفته 
شدن بیماری شــاهد برهم خوردن تعادل فرد و فلج گذرا و سوزن سوزن 
شدن و بی حس شدن دست ها و ایجاد خستگی مداوم در بیماری مواجه 
می شــویم.این متخصص با بیان اینکه دلیل این بیماری هنوز مشخص 
نیست؛ اما با ضعیف شدن سیســتم ایمنی بدن، امکان ابتال به آن وجود 
دارد، ادامه داد: انجام »MRI« تنها راه تشــخیص بیماریست که۹۰ تا ۹5 
درصد با این روش می توان ابتالی فرد به آن را شناسایی کرد و در 5 درصد 
باقی مانده با گرفتن آب نخاع، امکان تشــخیص قطعی »ام اس« وجود 
دارد. وی افزود: ماهیــت بیماری »ام اس« به صورت عود و خاموشــی 
اســت یعنی در یک مقطع عالئم بروز رخ می دهد که باعث بستری شدن 
بیمار می شود و در مقطع دیگر تمام عالئم رفع می شود که البته نشانه بهبود 
نیست بلکه نشانه این اســت که فرد به مرحله خاموش بیماری خود وارد 
شده است. استاد گروه مغز و اعصاب دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان با 
بیان اینکه بیماری »ام اس« با طب سنتی و داروهای گیاهی قابل درمان 
نیست، اعالم کرد: هم اکنون 35 نوع دارو برای این بیماری در بازار وجود 
دارد.  »ام اس« یک بیماری عصبی فلج کننده مغز و نخاع اســت و در آن 
سیســتم ایمنی بدن به غالف محافظ)میلین( بافت عصبی حمله کرده و 
موجب اختالل در ارتباط بین مغز و دیگــر مناطق بدن و در نهایت تخریب 

موقت یا دائم اعصاب می شود.

خبرخوان جامعه

رییس اداره تشخیص و پیشگیری پلیس فتای اســتان اصفهان در رابطه با 
جرائم موجود در ســایت های نیازمندی اینترنتی و نظارت پلیس فتا بر درج 
آگهی اجاره ساعتی خانه های لوکس، اظهار داشــت: به سایت های شیپور و 
دیوار تکلیف شده و این ها مجوزی ندارند که آگهی خانه های لوکس اجاره ای 
را منتشر کنند ضمن اینکه این موارد از طریق دادگستری نیز به این سایت ها 

ابالغ شده است.
ســرهنگ مصطفی پیرمرادیان با بیان اینکه بر ســایت های واسط فروش و 
یا واسط بین خریدار و فروشــنده نظارت داریم و طرح هایی در این باره اجرا 
کرده ایم، افزود: به مدیران عامل سایت های شــیپور و دیوار نیز ابالغ شده که 
اجازه ندارند چنین آگهی هایی را درج کنند زیرا این سایت ها تیمی برای بررسی 

و تایید آگهی ها قبل از انتشار، دارند.
رییس اداره تشخیص و پیشــگیری پلیس فتای اســتان اصفهان تصریح 
کرد: موارد تخلف نیز بررسی و به تهران منعکس می شود زیرا این ها استارت 
اپ هایی هستند که در سطح کشور فعالیت می کنند. به تازگی نیز سایت دیوار 
به پلیس فتا نامه ای نوشــته بود که آمادگی دارد در بحث آموزشی همکاری 

کنند.
سرهنگ پیرمرادیان اظهار داشت: آنچه که ما به مسئوالن سایت دیوار مطرح 
کردیم این است که در کنار آموزش، باید در زمینه احراز هویت ورود پیدا کنند و 
افرادی که قرار است از سامانه آنها استفاده کنند، برای درج آگهی مانند کاربران 
سامانه سجام احراز هویت شوند تا مردم چه خریدار یا فروشنده برای دریافت 

یا ارائه خدمات متضرر نشوند.
وی خاطرنشــان کرد: برخی جرائم در فضای سایبری مشــهود و برخی غیر 
مشهود اســت؛ به بیان دیگر ممکن اســت جرمی در این فضا انجام شود اما 
در ظاهر آن را نمی توانید ببینید که کالهبرداری اســت یــا مجرمانه. از این رو 
مســتقیم نمی توان با این آگهی ها برخورد کرد مگر اینکــه از آگهی دهندگان 

شکایت شود.
رییس اداره تشخیص و پیشــگیری پلیس فتای استان اصفهان اضافه کرد: 
با اجرای طرح مبارزه با جرائم موجود در ســایت های نیازمندی ها در آذرماه 
امسال ۹۴ مورد تخلف در این حوزه رصد و شناسایی و پرونده آنان به مراجع 

قضایی ارسال شد. 

اســتاندار اصفهان گفت : اگر امام خمینی )ره( خانواده شــهدا را چشم و 
چراغ جامعه می دانســتند به این دلیل است که چشــم، راه را می بیند و 
چراغ، راه را به دیگران نشان می دهد و الزم است که خانواده شهدا در نشان 

دادن راه به دیگران و جهاد تبیین نقش آفرینی کنند.
سید رضا مرتضوی روز سه شنبه  در مراسم تقدیر از برگزیدگان  »ششمین 
جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار« در استانداری اصفهان، اظهار 
کرد: جنس بیعت ایثارگران در انقالب اسالمی ایران، مبتنی بر آیات قرآن 

با مال و جان بوده است و همه چیز را با اخالص به میدان آوردند.
اســتاندار اصفهان افزود: خانواده شهدا الزم اســت که به مصداق وظیفه 
چشم، مراقبت از خود داشته باشــند و راه را تشخیص دهند و به مصداق 
چراغ مراقب باشــند که دیگران منحرف نشــوند و راه را به دیگران نشان 

دهند.
وی با اشــاره به پیشــینه اصفهان در نهضت امام خمینی )ره( اظهار کرد: 
استان اصفهان ۱۰ شهید قبل از سال ۴۲ و همچنین ۲۴ هزار و ۶35شهید 
معادل ۱۰درصد شهدای کشور را در سال های دفاع مقدس مقدس تقدیم 

راه اسالم کرد.
مرتضوی خاطر نشــان کرد:این اســتان همچنین 5۱ هزار جانباز  معادل 
۱۰درصد جانبازان کشور و 7۸ هزار ایثارگر  معادل ۱۱درصد ایثارگران کشور 

را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد:  3۱ درصد از اعزام ها از این استان پشتیبانی شده و ۲5یگان 
رزمی از این اســتان در ســال های دفاع مقدس در جبهه ها نقش آفرینی 
داشتند.اســتاندار اصفهان تصریح کرد: اســتان اصفهان با 7۰۰ فرمانده 
شهید جایگاه اول فرماندهان شهید، ۲57 جانباز قطع نخاعی معادل ۱3 
درصد از مجروحین قطع نخاعی و هفت درصد از آزادگان کشــور را به خود 

اختصاص داده است.
وی اضافه کرد: این استان همچنین پنج هزار و 5۰۰ دانش آموز شهید، 5۱۰ 
طلبه شهید، 733 دانشجوی شهید تقدیم راه اسالم کرده است.مرتضوی 
یادآور شــد: همچنین هفت هزار و 5۰۰ دانشــجوی شــاهد، ۶هزار و 5۰۰ 
دانش آموز شاهد، 35۰ طلبه شــاهد و ۸۰۰ نخبه علمی ایثارگر و شاهد در 

مراکز علمی آموزشی استان فعالیت علمی و آموزشی دارند.

رییس اداره تشخیص و پیشگیری پلیس فتای اصفهان:

انتشار آگهی اجاره خانه های لوکس در سایت های نیازمندی ممنوع است
استاندار اصفهان:

خانواده شهدا در نشان دادن راه به دیگران و جهاد تبیین نقش آفرینی کنند

رییس سازمان بسیج هنرمندان استان:

شناسایی آسیب های بسیج 
هنرمندان از اهداف برنامه 

محوری »چفیه« است
رییس ســازمان بسیج هنرمندان اســتان اصفهان 
اظهار داشــت: براســاس آسیب شناســایی که از 
برنامه های بســیج به صورت میدانــی و تحقیقاتی 
داشتیم، برنامه های ســال های گذشته مشکالتی 
داشــت که تالش کردیم با یک برنامــه محوری به 
نام »چفیه« این آســیب ها را به جبران کنیم و این 
برنامه چرخــه فرآیند محور یــاوران هنری انقالب 

اسالمی است.
علیرضا عســگری زاده افزود: هنری های تجسمی، 
ادبیات داستانی، خوشنویسی، شعر، تئاتر، هنرهای 
ســنتی و صنایع دســتی، فیلم، هنرهای رقومی و 
بازی های رایانه ای، شــبیه خوانی و هنرهای آئینی، 
عکس، موســیقی و ســرود عرصه های کار بسیج 
هنرمندان اســت که در چرخه فرآینــد محور یاوران 
هنری انقالب اسالمی برای هرکدام از این عرصه ها 
به صــورت جداگانه یــک چرخه پنج بعــدی ایجاد 

می شود.
رییس ســازمان بسیج هنرمندان اســتان اصفهان 
گفت: مرحله اول این چرخه، بعد مهارتی اســت که 
در ابتدا استعدادیابی انجام می شود،بعد اندیشه ای 
مرحله دوم این چرخه است؛ روش اصلی اندیشه ای 
در حوزه هنری، تربیت در میدان است که در فضای 
آموزشــی انجام می شــود و موضوع اصلی آن هنر 
حقیقت اســت، یکی از زمینه های پیدایش بسیج 
هنرمندان، دنبال کردن ترویــج هنر حقیقت در بعد 

اندیشه ای است.
وی بــا توضیح اینکه مرحله ســوم، بعد رســانه ای 
اســت که در این مرحله دیده شــدن هنرمندان در 
برنامه ها انجام می شود، بیان کرد: مرحله چهارم بعد 
نقش آفرینی است، حیات یک هنرمند نقش آفرینی 
اســت و آخرین بعد تشــکیالتی اســت که در آن 
سرنوشت معیشــتی هنرمندان برای ما مهم است. 
در این بعد فعالیت هایی مانند بســته های غذایی، 
وام های معیشتی، سفرهای زیارتی و اردوی، کمک 

در زمینه ازدواج و فرزند آوری انجام می شود .
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مفاد آراء
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 تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و
 ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي  مي شود . در صورتي که اشــخاص 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 دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 14022 - 1400/11/24 هيات دوم خانم بتول ذوالفقاری 
جونی به شناســنامه شــماره 38 کدملي 1289980586 صادره اصفهان فرزند 
حسنعلی در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 220/12 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 972 فرعی از 25 اصلي  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان که طبق سامانه امالک 8/5 سهم از 72 سهم بنام متقاضی می باشد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/18

م الف: 1280759  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از هيات قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده يک قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذيل کــه از طرف اين 
هيات مبنی بــر تاييد انتقال عادی و يا ســهم مفروزی متقاضــی صادر گرديده 

در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود تا شخص يا اشــخاصی که به  آرا 
مذکور اعتراض دارند از تاريخ اولين انتشــار ظرف مــدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم نموده و در مهلت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض فرصت 
دارند نســبت به تقديم دادخواســت بــه دادگاه صالحه و ارايه گواهــی مبنی بر 
طرح دعوی اقــدام نمايند و اقدامات ثبــت موکول به ارايه حکــم قطعی دادگاه 
خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
 مالکيت صادر خواهد شد  و صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نخواهد بود. 
1- راي شــماره 140060302027013866 مورخ 1400/11/06 صغری امينی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 27 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291400680 
در ششدانگ يکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمين پالک 135 فرعی 
از اصلی 10353 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 169/01 متر مربع 

خريداری طی سند رسمی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/18

م الف: 1280996  مهدی صادقی وصفی رييس منطقه ثبت اسناد و امالک 
شرق اصفهان

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140085602011003174- 1400/12/15 نظر به اينکه ســند 
مالکيت ســه دانگ مشاع از شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 4 فرعی از 1347 
اصلی واقع در بخش 2 خوانســار ذيل ثبت 4075 در صفحــه 530 دفتر امالک 
جلد 21 به نام حيدر بخشــی تحت شماره چاپی مسلســل 754229 ثبت و صادر 
و تسليم گرديده است ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 
140021702011007867 بــه انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضاء 
شهود آن ذيل شــماره 140002155344000 به گواهی دفترخانه 12 خوانسار 
رسيده است مدعی اســت که ســند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده 

 اســت و درخواســت صدور المثنای ســند مالکيت ملک فوق را نمــوده اند لذا 
مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک 
نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا سند معامله به اين 
اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در 
صورت اعتراض سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت 
 المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1288604  اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار 
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه 140085602015004265- 1400/12/15 نظر بــه اينکه آقای 
مهدی دهقانی ريزی فرزند احمد به اســتناد 2 برگ استشهاديه محلی که هويت 
و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکيت ششدانگ يکباب 
خانه پالک 1819 فرعی از 658- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان 
که در صفحه 566 دفتر 46- امالک اين اداره ذيل شماره 7218 به نام وی، ثبت 
و سند مالکيت به شــماره چاپی 235749 صادر و تسليم گرديده و معامله ديگری 
انجام نشده و به علت جابجايی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور 
سند مالکيت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت، مراتب 
آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف يا وجود 
سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به اين 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تســليم نمايد و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض، اصل سند يا سند معامله ارائه 
نشود، اداره ثبت، المثنای سند مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم 
خواهد کرد. م الف: 1288045 مصطفی شمسی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک زرين شهر) لنجان (

تحدید حدود اختصاصی
شماره نامه: 140085602033004850- 1400/12/14 چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمين فوق استخر پالک ثبتی 11 فرعی از 101  اصلی واقع در مزرعه دراشت 
روستای طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
آقای ولی اله محمد اسماعيلی فرزند لطف اله در جريان ثبت است و عمليات تحديد 
حدود قانونی آن به عمل نيامده اســت. اينک بنا به دســتور قسمت اخير ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز پنج شــنبه 
مورخ  1401/02/08  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين 
آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد.تاريخ 
انتشار:1400/12/18  م الف:1287713 رحمت اله شاهدي سرپرست واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

شماره نامه: 140085602033004849- 1400/12/14 چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمين زير اســتخر پالک ثبتی 4 مکرر از 101 اصلی واقع در مزرعه دراشت 
روستای طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
آقای ولی اله محمد اسماعيلی فرزند لطف اله در جريان ثبت است و عمليات تحديد 
حدود قانونی آن به عمل نيامده اســت. اينک بنا به دســتور قسمت اخير ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز پنج شــنبه 
مورخ  1401/02/08  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد.

تاريخ انتشار:1400/12/18   م الف:1287705 رحمت اله شاهدي سرپرست 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
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سفر چراغ خاموش رییس فیفا به عربستان
نشریه »الشرق االوسط« عربستان خبر داد جانی اینفانتینو، رییس فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا( 
در سفری خارج از برنامه راهی ریاض شد.طبق اعالم رسانه های سعودی، دلیل اصلی سفر اینفانتینو 
در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین مشخص نیست و رییس فیفا در تصمیمی غافلگیرکننده راهی 

این کشور شده است.
جانی اینفانتیو با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی دیدار کرد. شنیده شده در این مالقات در زمینه 
همکاری های ورزشی فیفا با عربستان صحبت شده اســت.فیفا و یوفا این روزها با دخالت دادن 
ورزش در سیاست علیه ورزش روسیه موضع گیری های ســختی کردند. به همین خاطر روس ها 

علیه فیفا و یوفا به دادگاه حکمیت ورزش)CAS( شکایت کردند.

روایت جالب »آنلکا« از دوران حضور در رئال مادرید
نیکوالس آنلکا، ستاره فرانسوی و ســابق رئال مادرید، صحبت های جالبی را در مورد دوران حضور 
خود در این تیم مطرح کرد. بعد از یک دوره حضور موفق در آرسنال نیکوالس آنلکا مورد توجه رئال 
مادرید قرار گرفت و در سال ۱۹۹۹ به این تیم ملحق شد. با این حال دوران حضور ستاره فرانسوی 
در ســانتیاگو برنابئو زیاد طول نکشــید و این بازیکن بعد از تنها یک فصل لوس بالنکوس را ترک 
کرد.آنلکا حاال در مصاحبه ای صحبت های جالبی را درباره دوران حضور خود در رئال مادرید مطرح 
کرده است. او گفت: » کار آسانی نیست که برای باشگاهی مانند رئال مادرید که بزرگ ترین باشگاه 
جهان و موفق ترین در لیگ قهرمانان اروپاست بازی کنید. در اوج فوتبال اروپا بودن، اینکه بتوانم با 
پوشیدن آن پیراهن با بهترین های جهان بازی کنم، چیز خاصی بود. بله شرایط آنطور که می خواستم 

پیش نرفت، اما هنوز هم خاطره ای مثبت است زیرا در نهایت، ما قهرمان لیگ قهرمانان شدیم.«
آنلکا در ادامه گفت: »در رئال مادرید حتما باید در هر مســابقه عملکرد خوبی داشته باشید. از نظر 
ذهنی سخت است. هر روز چهره شما در روزنامه ها منتشر می شود. وقتی به این باشگاه می رسید، 
شرایط بسیار دشوار است اما این بخشی از وظیفه یک فوتبالیست است که می خواهد موفق شود. 
همچنین فشار بسیار زیادی از سوی هواداران وجود دارد. شما احساس می کنید این باشگاهی است 
که به بردن عادت کرده است. این که باید در هر بازی بهترین عملکرد را داشته باشید و این موضوع 

یک نیاز ۲۰۰ درصدی محسوب می شود.«

کارلوس کی روش:

 این راهی است که مصر را به قطر می رساند
مصر با کارلوس کی روش در قامت یک مدعی در جام ملت های آفریقا تا فینال پیش رفت؛ اما در 
ضربات پنالتی مغلوب سنگال شد. حال شاگردان کی روش دوبازی حساس تر با سنگال دارند و 

برای رسیدن به جام جهانی باید مقابل تیمی پیروز شوند که چندی پیش از آنها شکست خوردند.
کی روش پانزده روز قبل از آغاز اردوی آماده سازی برای این دو بازی ۹ لژیونر را دعوت کرده است. 
محمد صالح)لیورپول(، احمد حســن)قونیه اســپور ترکیه(، محمد الننی)آرســنال(، مصطفی 
محمد)گاالتاسرای(، ســام مرسی)ایپسویچ(، عمر مرموش)اشــتوتگارت(، احمد یاسر)آلتای 
اســپور(، کریم حافظ) ینی مالتیا ترکیــه( و احمد حجازی )االتحاد عربســتان( لژیونرهای تیم 

کی روش در اردوی پیش رو خواهند بود.
کی روش در این خصوص در توئیتی نوشت: پانزده روز قبل از شروع اردوی آماده سازی برای بازی با 
سنگال، شمارش معکوس برای مسابقات و بازی های حساس آغاز شده است. تنها با رفتار درستی 
که قبال از خود نشان داده ایم می توانیم موفق شــویم و به آرزوی مصر و به انتظارات و اهداف خود 
برسیم. ما باید متواضع، متمرکز و متعهد باشیم که در هر لحظه از زندگی خود سخت کار کنیم و این 
راهی است که ما را به قطر می رســاند. کی روش در پایان صحبت های خود خطاب به ملی پوشان 

گفت: برای شما بهترین ها را آرزو می کنم، اما نرم نباشید و اشتباه نکنید.

میزبانی ذوب آهن ازآلومینیوم اراک؛

گاندوها در اندیشه سومین پیروزی متوالی

تیم فوتبال ذوب آهن در هفته بیســت و   سمیه مصور
دوم رقابت های لیــگ برتر فوتبال ، جام 
خلیج فارس روز جمعه در ورزشگاه فوالد شهر به مصاف تیم آلومینیوم 
اراک می رود. دیداری حســاس که نتیجه آن عالوه بر دو تیم برگزار 
کننده برای تیم هــای گل گهر، پیکان، صنعت نفت آبــادان، هوادار و 

نساجی نیز اهمیت دارد.
سبزپوشــان اصفهانی در شــرایطی آماده دیدار با شــاگردان رسول 
خطیبی می شوند که هفته گذشته موفق شدند تیم فوالد خوزستان را با 
نتیجه دو بر یک شکست داده و به دومین پیروزی متوالی خود دست 
یابند. ذوب آهن در ۲۱ بازی قبلی خود، 7 برد، 4 تساوی و ۱۰ شکست 

به دست آورده و با ۲5 امتیاز در رده  دوازدهم جدول ایستاده است.
 در آن سو تیم آلومینیوم اراک هفته گذشــته مقابل تیم هوادار تن به 
شکست یک بر صفر داد تا بهترین فرصت برای بهبود جایگاهش در 
جدول را از دست بدهد. شاگردان خطیبی در ۲۱ هفته گذشته، 5 برد، 
۱۱ تساوی و پنج شکست را به دست آورده اند و با ۲6 امتیاز در رده نهم 

جدول رده بندی قرار گرفته اند.

ذوب آهن در بهترین شــرایط ممکن  مقابل تیم آلومینوم اراک صف 
آرایی می کند ، تیِم تارتار که در نیم فصل دوم فوتبال خوبی به نمایش 
می گذاشت اما در نتیجه گیری مشکل داشت، با دو برد متوالی که در 
هفته های اخیر به دســت آورد، به روند ناکامی هایش خاتمه داد و از 

نظر روحی_روانی در ایده آل ترین شرایط ممکن قرار دارد.
ذوب آهــن در کمربنــد میانی وضعیــت خوبــی دارد و بازیکنانی از 
جمله محمدخدابنده لو و محمدحســین اســالمی در میانه میدان، 
نقش پررنگــی در نظم دادن به شــیوه بازی و شــکل دهی حمالت 
ذوب آهن ایفا می کنند. برگ برنده ذوب آهن در میانه میدان، دوندگی 
باالی هافبک های این تیم و آمادگی جســمانی مناسب آنهاست که 

می تواند شرایط را به سود تیم تارتار برگرداند.
شاگردان تارتار در فاز دفاعی نیز شــرایط خوبی دارند و مدافعان این 
تیم با عباسی فر به هماهنگی خوبی دست پیدا کرده اند. نقطه ضعف 

اصلی ذوبی ها در بازی روز جمعه به خط حمله این تیم باز می گردد.
سبزپوشان اصفهانی خوب موقعیت می سازند؛ اما مهاجمان این تیم 
در زدن ضربات نهایی دقت الزم را ندارند و همین ضعف باعث شده تا 

سبزپوشان اصفهانی امتیازات زیادی را از دست بدهند.
ذوب آهن در جدال با تیــم آلومینیوم اراک کار ســختی را در پیش 
خواهد داشــت. شــاگردان خطیبی یکی از تیم های با کیفیت لیگ 
محسوب می شــوند که عملکرد خوبی را از خود به نمایش می گذارند 
اما در نتیجه گیری موفق نبوده اند. تیــم اراکی در این دیدار به دنبال 
کسب امتیاز و برگشــت از اصفهان با دست پر است و همین موضوع 
سبب می شود تا شاگردان تاتار برای پیروزی در این بازی خانگی راه 
دشــواری را در پیش داشته باشند. سبزپوشــان اصفهانی می توانند 
با پیروزی در این دیــدار صعود چند پله ای را در جــدول تجربه کنند 
و همین عامل باعث باالرفتن انگیزه ذوبی ها برای کســب سه امتیاز 

این دیدار می شود.
تقابل ذوب آهــن و آلومنیوم می تواند تبدیل بــه یکی از جذاب ترین 
بازی های لیگ شــود و باید منتظر ماند و دید که حوادث فوتبالی به 
سود کدام تیم رقم خواهد خورد. دیدار رفت دو تیم در اراک با نتیجه 
تساوی بدون گل به پایان رسیده بود. دیدار این دو تیم روز جمعه و از 

ساعت ۱5 و در ورزشگاه فوالد شهر برگزار می شود. 

معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان با اعالم برگزاری جام 
موالی عرشیان و بانوی قدسیان در ماه رمضان، اظهار 
کرد: فراخوان بیست و یکمین دوره رقابت های جام 
موالی عرشیان و بانوی قدسیان منتشر شده و این 
مسابقات در رشته های ورزشی بوکس، تیراندازی 
با کمان، وزنه بــرداری، والیبال، اســکواش، گلف، 
تکواندو، جودو، کاراته، کشــتی، کبــدی، کونگ فو، 
واترپلو، هندبال، بدمینتون، بسکتبال، دوومیدانی، 
فوتســال، گل کوچک، تنیس روی میز، جانبازان و 
معلولین و بیماران خاص برگزار خواهد شد.احسان 
بعیدی با اشاره به برگزاری این رقابت ها همزمان با 
ماه مبارک رمضان، بیان کرد: ثبت نام مسابقات گل 
کوچک از چهاردهم اســفند آغاز شده و تا بیست و 
پنجم اسفندماه در اداره ورزش همگانی و محالت 

معاونــت ورزشــی تفریحــی ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان ادامه دارد. 
ثبت نام مســابقات والیبال بانوان تا بیست و سوم 
اسفند و مسابقات والیبال آقایان تا بیست و ششم 
اســفندماه ادامه دارد و زمان ثبت نام سایر رشته ها 

نیز متعاقبا اعالم می شود.
بعیدی افــزود: رقابت های گل کوچــک و والیبال 
آقایان در رده ســنی ۱۸ ســال به باال و مســابقات 
فوتسال نیز در رده های سنی زیر ۱4 سال، نوجوانان، 
جوانــان و پیشکســوتان )45 ســال به بــاال( در 
ورزشــگاه های زیتون، توانا و شــهید غازی برگزار 
می شود.وی با اشاره به رده های سنی ورزشکاران، 
گفت: مســابقات جام مــوالی عرشــیان و بانوی 
قدســیان در بخش بانوان در ۱5 رشته و در بخش 
آقایان در ۲4 رشته برگزار خواهد شد. رده های سنی 

خردساالن، نونهاالن، نوجوانان، جوانان، بزرگساالن 
و پیشکســوتان برای این رقابت هــا در نظر گرفته 
شده که بسته به هر رشــته ورزشی در دو تا چند رده 
سنی برگزار می شــود.بعیدی در خصوص فلسفه 
و اهمیت برگــزاری جام موالی عرشــیان و بانوی 
قدســیان، تصریح کرد: پرداختن به ورزش در ماه 
مبارک رمضان از گذشــته تا به امروز ســابقه دارد 
و به همین دلیــل برگزاری بیســت و یکمین دوره 
رقابت های جام موالی عرشــیان و بانوی قدسیان 
در رشته ها و رده های سنی گوناگون را در دستور کار 

خود قرار دادیم.

به همت معاونت ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان؛

جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان در رمضان 1401 برگزار می شود

دور برگشت مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته یک مردان ایران جام »سردار دل ها« با دو دیدار برگزار شد که در نخستین دیدار تیم 
گیتی پسند اصفهان با نتیجه سه بر دو گل گهر سیرجان را از پیش رو برداشت تا عالوه بر رسیدن به دیدار نهایی، جواز حضور در لیگ برتر سال آینده را کسب کند.در 
دومین مسابقه نیز تیم های ایرانشید چالوس و ستاره طبرستان نوشهر در حالی به مصاف یکدیگر رفتند که نماینده چالوس در دیدار رفت موفق به شکست حریف 
شده بود.در این مسابقه ستاره طبرستان نوشهر سه بر یک به پیروزی رسید تا دو تیم از نظر برد یک بر یک برابر شوند و دیدار سوم که امروز برگزار می شود تعیین 
کننده تیم فینالیست دوم این رقابت ها باشد.دیدار رده بندی و نهایی لیگ دسته یک مردان جمعه ۲۰ اسفند به صورت تک مسابقه در خانه والیبال تهران برگزار 

می شود تا پرونده سال ۱4۰۰ این رقابت ها با معرفی تیم های اول تا چهارم بسته شود.

تیم والیبال گیتی پسند لیگ برتری شد
دوومیدانی کار کشورمان:

دو و میدانی در ایران پسرفت 
داشته است

خبر روز

وز عکس ر

برگزاری مراسم 
روز جهانی فوتبال 

بانوان 
همزمــان با هشــتم مارس، 
مراســم روز جهانــی فوتبال 
بانوان با حضور شهره موسوی، 
نایــب رییس فدراســیون در 
امور بانوان در مرکز ملی فوتبال 

برگزار شد.

جمله جالب منصوریان درباره نویدکیا؛

»سپاهان« بدشانس بزرگ لیگ برتر
علیرضا منصوریان دوشنبه شب در گفت وگوی تلفنی با برنامه فوتبال برتر در پاسخ به سوال مجری 
برنامه در خصوص اینکه کدام تیم را برای قهرمانی شایسته تر دیده است، گفت: اگر سپاهان آقای 
نویدکیا در چند هفته آســیب نمی خورد، این تیم به لحاظ خلق موقعیت، شناور بازی کردن تیم و 
اینکه خودشــان را در موقعیت قرار می دهند و مالکیت خوبی دارند، بهتر از سایر تیم ها بوده  است.

سرمربی صنعت نفت آبادان ادامه داد: شما برای بازی با سپاهان باید چند روز این تیم را آنالیز کنی 
تا ببینی در کدام نقاط تمرکز دارند؛ خیلی شناور فوتبال بازی می کنند. من تا این لحظه اسم آنها را 

»بدشانس بزرگ« می گذارم.
منصوریان با اشاره به شرایط گل گهر عنوان کرد: طبق روال در تاریخ، استقالل و پرسپولیس همیشه 
یک کورس قوی با یکدیگر دارند و امسال هم توانستند بعد از افت چند هفته ای سپاهان خودشان 
را جدا کنند. اعتقاد من بر این بود که اگر امیرخان هفت امتیازش را از دســت نمی داد همین چهار 
تیم برای کورس قهرمانی می جنگیدند چون کسر هفت امتیاز، یک آسیب چند امتیازی دیگر هم 
به آنها زد و تیم چندین هفته از حالت طبیعی خارج شد ؛اما حاال در این چند هفته اخیر استقالل و 

پرسپولیس از جدول جدا شده اند.
وی در خصوص شرایط استقالل افزود: استقالل به واسطه دو مهاجمی که دارد، کم گل خوردنش 
و یک دســت بودن بازیکنانش در کورس مانده و من اعتقاد دارم این تیم روی هنر فردی بازیکن 
تکیه زیادی می کند اما فکر می کنم اگــر تیم های حریف از پرســپولیس مواظبت نکنند این تیم 
خطرناک است؛ ضمن اینکه فکر می کنم در دو سه هفته اخیر به پرسپولیس هم آسیب خورد ولی 
شکل کورس همین است. استقالل االن اول است و با پرسپولیس در کورس قرار می گیرد و اگر از 
امیرخان هفت امتیاز کم نمی شد قطعا جزو سه تیم باال بود و من برای تیم سپاهان آقای نویدکیا 

هم خیلی ناراحتم.
منصوریان در پایان گفت: سیاســتمدارانه صحبت نمی کنم چون اگر می خواســتم سیاستمدارانه 

صحبت کنم باید می گفتم استقالل؛ من سپاهان را می پسندم.

رونمایی از مدافع برزیلی استقالل مقابل نفت؟
جدایی سیاوش یزدانی و محمدحســین مرادمند از استقالل وحضور آنها در 
ملوان برای گذراندن خدمت ســربازی باعث شــد تا آبی های پایتخت برای 
جذب یک مدافع خارجی اقدام کنند. رافائل سیلوا، مدافع برزیلی که سابقه 
بازی در لیگ عربســتان را دارد، چند روزی اســت به ایران سفر کرده و در 
حال طی کردن مراحل اداری قراردادش است تا بتواند برای استقالل به 
میدان برود.مسائل قراردادی و استعالمی مدافع برزیلی 
استقالل طی یکی دو روز آینده انجام می شود و مسئوالن 
باشگاه کارت بازی او را قبل از دیدار با نفت آبادان دریافت 
خواهند کرد.در چنین شــرایطی احتمال دارد او مقابل نفــت آبادان از ابتدا در 
ترکیب اصلی استقالل به میدان برود. با توجه به اینکه محمد دانشگر در بازی 
گذشته اســتقالل مقابل گل گهر از ناحیه مچ پا آسیب دید و تعویض شد، 
احتمال نرسیدن او به مسابقه با صنعت نفت آبادان زیاد است و از این رو 
احتمال دارد مجیدی با وجود اینکه سیلوا تمرین زیادی با استقالل انجام 

نداده در مصاف روز جمعه به عنوان یار ثابت به میدان برود.
اگر مجیدی بخواهــد از مدافع برزیلــی در ترکیب تیمش 
استفاده کند، او در کنار روزبه چشمی و عارف 
غالمی قرار می گیرد تا جای خالی احتمالی 

دانشگر را پر کند.

مستطیل سبز

فدراســیون دوومیدانــی بــه تازگــی جدول 
زمان بندی تمرینی را به ورزشــکاران و مربیان 
این رشــته ابالغ کرده که طبق آن ورزشکاران 
حق حضــور و تمریــن در ورزشــگاه آفتاب 
انقالب را دارند. طبق برنامه، ورزشــکاران زن 
در روزهــای زوج از صبــح تا ســاعت ۱4 حق 
تمرین دارند و مــردان هم در همیــن روزها 
از ســاعت ۱4 تا ۲۰ شــب. در روزهای فرد هم 
این ســاعت تمرینی برعکس اجرا می شــود 
به این صــورت که اول مردان و ســپس زنان 
تمرینات خــود را پیگیری خواهنــد کرد.رضا 
قاسمی، یکی از دوومیدانی کاران کشورمان که 
در اصفهان تمرینات خــود را پیگیری می کند، 
در واکنش به این جدول زمان بندی گفت: در 
اصفهان ما سال هاست چنین شرایطی داریم. 
من در اصفهان طبق زمان بنــدی باید تمرین 
می کردم و در روزهای فــرد که زمان تمرین ما 
نبود؛ مجبور بودم در پارک تمرین کنم. با توجه 
به جدول زمان بندی در پیست آفتاب انقالب، در 
زمان برگزاری اردوها یک هفته زودتر به تهران 
می آمدیم و در پیســت آفتاب انقالب تمرین 
می کردیم؛ اما االن کمی شــیوه و زمان بندی 
تمرینات تغییر کرده است. باالخره این تصمیم 
از سوی مسئوالن گرفته شده و ما هم مطابق آن 
باید پیش برویم.دوومیدانی کار کشورمان در 
مورد وضعیت تمرینی خود و شرایط دوومیدانی 
گفت: خوشبختانه امسال وضعیت قراردادها 
کمی بهتر شــده و هزینه ها ما از طریق همین 
قراردادها تامین می شــود. امیدوارم شرایطی 
پیش بیاید که باشگاه ها قراردادهای خوبی با 
ورزشکاران ببندند و ما دیگر به حقوق فدراسیون 
نیازی نداشته باشیم. وضعیت دوومیدانی هم 
طبیعی است که افت کرده باشد. متاسفانه طی 
این دو سال اخیر، وضعیت کرونا شرایط را برای 
همه ورزشکاران و به خصوص دوومیدانی کاران 
ســخت کرد و ما اردوهای متمرکز نداشتیم. 
البته اگر دوومیدانی در ایران در چنین شرایطی 
پســرفت کرده در کشورهای شــرق آسیایی 
پیشرفت چشمگیری داشته  و آن ها حریفان 

جدی ما محسوب می شوند.

سبزپوشان اصفهانی می توانند با پیروزی در این دیدار 
صعود چند پله ای را در جدول تجربه کنند و همین 
عامل باعث باالرفتن انگیزه ذوبی ها برای کسب سه 

امتیاز این دیدار می شود

فوتبال جهان

یمنا
س: ا

عک
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 برگزاری ویژه برنامه »آخرین لحظه، اولین پیمان« 
در منطقه 1۵

مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان در ویژه برنامه »صله ایثار« که در فرهنگسرای کوثر منطقه ۱۵ 
شهرداری برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: خدمت واقعی به مردم شهر با خدمت 
به جانبازان، ایثارگران و خانواده های معظم شــهدا تحقق می یابد، زیرا هنوز روحیه ایثارگری در 
مسیر دفاع از ارزش ها در خانواده شهدا و جانبازان جاری است.هوشنگ نظری پور با بیان این که 
اگر شهدا و جانبازان نبودند کشــور به موفقیت های کنونی دســت نمی یافت، تاکید کرد: همه ما 
مدیون خانواده شهدا هستیم، یکی از وظایف ما در مدیریت شــهری این است که با پاسداشت 
و تکریم جانبازان، ایثارگران و خانواده شــهدا، همچنین زنده نگه داشتن روحیه مقاومت و ایثار 

موجبات خدمت به شهر و شهروندان را فراهم کنیم.
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با بیان اینکه خوراسگان بیش از ۵۰۰ شهید تقدیم انقالب کرده 
است، اظهار کرد: یکی از برنامه های ثابت ماهانه در منطقه ۱۵ دیدار و تکریم از خانواده های معزز 
شهدا، جانبازان و آزاده اســت که با همراهی دیگر مســئوالن منطقه به صورت مستمر پیگیری و 
برگزار می شود.وی خاطرنشان کرد: روز بیست ونهم اسفندماه در آستانه سال جدید، ویژه برنامه 
»آخرین لحظه، اولین پیمان« در قالب پیاده روی از مســیر خوراسگان تا گلستان شهدا همراه با 

غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا برگزار می شود.
رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل شــورای اسالمی شهر اصفهان ضمن تبریک اعیاد 
شــعبانیه، اظهار کرد: همواره به وجود جانبازان و ایثارگران افتخار می کنیم؛ برگزاری ویژه برنامه 
»صله ایثار« بهانه ای اســت تا از رشــادت ها و فداکاری های خانواده هــای بزرگ مردان انقالب 

قدردانی کنیم.
محمدرضا فالح  تصریح کرد: جانبازان و شهدای گرانقدر در طول هشت سال دفاع مقدس در برابر 
دشمنان مانند حضرت ابوالفضل العباس )ع( ایستادند تا اسالم و انقالب در ایران همیشه سربلند 
پایدار بماند و قوت بگیرد، آنها از حریم والیت و نوامیس ما، از خاک کشور که متعلق به امام رضا 
)ع( و امام زمان )عج( اســت، دفاع کردند و در حال حاضر ما وظیفه داریم در هر پست و مقامی 
با خدمتگزاری و تکریم شهروندان و انجام اقدامات متعدد عمرانی و خدماتی جهت فراهم کردن 

شرایط رفاه، آسایش و آرامش آنها ادای دین کنیم.
رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان خطاب به خانواده های 
جانبازان، گفت: بسیاری از افراد نمی توانند درک کنند که جانبازان چه سختی هایی در طول زندگی 
متحمل می شوند، اما خانواده آنها که همیشه همراه این عزیزان هستند، به خوبی این موضوع را 
می دانند که فضیلت و اجر جانبازی اگر بیشتر از شهادت نباشد، کمتر هم نیست، امیدواریم ما نیز 

بتوانیم پاسدار این رشادت ها و جانبازی های در عرصه خدمات رسانی در شهر باشیم.

فعالیت متروی اصفهان در روزهای 20 و 2۷ اسفند
مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان گفت: متروی کالن شهر اصفهان در دو جمعه آخر سال 
)۲۰ و ۲۷ اسفند( به شهروندان خدمت رسانی خواهد کرد.احمدرضا طحانیان اظهار کرد: با توجه 
به تمهیدات در نظر گرفته شده، ســرفاصله زمانی حرکت رام های متروی اصفهان از ۱۵ دقیقه به 
۱۱ دقیقه کاهش یافته اســت و بر همین اساس ســرویس دهی خط یک از ساعت ۶:۱۵ تا ۲۱ با 

سرفاصله ۱۱ دقیقه انجام می شود.
متروی اصفهان در دو جمعه آخر سال )۲۰ و ۲۷ اســفند( از ساعت ۸ تا ۲۱ خدمت رسانی خواهد 
کرد تا شهروندان بتوانند راحت تر امور مربوط به پایان سال خود را انجام دهند.مدیر عامل شرکت 
متروی منطقه اصفهان با اشاره به استفاده از ماســک و رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مترو 
اجباری است، گفت: شــهروندان تا حد امکان سفر های درون شــهری خود را با مترو به عنوان 

وسیله ای پاک، ایمن و ارزان انجام دهند و به زیست پذیرتر شدن شهر کمک کنند.

رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای شهر تاکید کرد:

لزوم توانمندسازی مناطق شهری اصفهان

رییس کمیســیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شــورای اســالمی 
شــهر اصفهان ضمن تبریک اعیاد شــعبانیه در جمع اعضای شورای 
شهرستان اصفهان، اظهار کرد: سیاست و اولویت مدیریت شهری انجام 
برنامه های مشترک با مشارکت گروه ها و شــوراهای مختلف است و 
در این راستا کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای شهر این 
اهتمام را دارد که مشکالت را با هم افزایی و مشورت با کارشناسان رفع 
کند.مجید نادراالصلی افزود: بر خود الزم می دانم که جلسات مشترک 
بیشــتری با شــورای شهرســتان برگزار کنیم، زیرا می توانیم مسائل 
مختلف را با هم افزایی مشــترک پیگیری کنیم.رییس کمیسیون ویژه 
آب و مناطق کم برخوردار شــورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: 
معضل امروز جامعه اشتغال و توانمندسازی است، در این عرصه یک 
نوع نگاه مد نظر رهبری در بحث اقتصاد وجود دارد که طی ســال های 
گذشته متاسفانه سمت وسوی اجرایی نگرفته است؛ در واقع در زمینه 
اقتصاد مقاومتی نتوانســتیم یک رهرو خوبی باشیم.وی خاطرنشان 
کرد: در بودجه ۱۴۰۱ شهرداری ردیف اعتباری خوبی برای توانمندسازی، 
اشتغال، حوزه آب، مدیریت منابع و مصارف ذیل کمیسیون ویژه آب و 

مناطق کم برخوردار اختصاص داده شد.
نادراالصلی با تاکید بر اینکه کار کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار 
اجرایی نیست، بلکه هدایت و سیاست گذاری است، اظهار کرد: نوع نگاه 

ما فراتر از بخشــی نگری و موازی کاری است، در این راستا انتظار ما در 
کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر این است 
که نگاهی متفاوت به مســائل برای حل مشکالت معیشت و اشتغال 
مردم داشته باشــیم. وی تصریح کرد: در بودجه سال آینده ۱۵ میلیارد 
تومان بابت توانمندسازی در مناطق ۱۵ گانه شهرداری اختصاص داده 
شده که مختص سیاست گذاری اســت و همچنین ۲۵ میلیارد تومان 
برای حوزه آب، مدیریت منابع و مصارف و پنج میلیارد تومان برای حوزه 

فرهنگ و رسانه در نظر گرفته شده است.
رییس کمیســیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه باید به سمت تحقق توانمندسازی مناطق شهری 
حرکت کنیم، گفت: هدف ما این است که با تدوین سند جامعی در حوزه 
توانمندسازی و اشتغال زایی، بهترین بســتر را فراهم کنیم، این جای 
تاسف است که می شنویم مردم روســتا به دلیل نبود شغل به شهرها 

مهاجرت می کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید هر روستا یک برند و نشان خاصی داشته باشد، 
گفت: به عنوان مثال شهر مالیر را با نشان منبت کاری می شناسند، البته 
در این راستا انگیزه شناسی مردم محالت، رسالت همه مسئوالن است.

نادراالصلی افزود: باید به این فکر باشــیم کــه چگونه می توانیم باعث 
توسعه روستا و محله خود شویم، بر این اساس بررسی نیازهای شهر 

باید به نحو صحیح و عمیق انجام شــود تا مطابــق آن تولید محصول 
صورت گیرد. وی تصریــح کرد: تاکید ما در این جلســه بر موضوع هم 
افزایی همه نهادها و مسئوالن اعم از استانداری، بخشداری، شوراهای 

شهرستان برای رفع معضل توانمندسازی و اشتغال افراد است.
رییس کمیســیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه اصفهان دارای ۲۰۰ برند صنایع دستی است و این 
ظرفیت باید به کمک اشتغال زایی مردم اصفهان بیاید، گفت: تحقق این 
مهم نیازمند برنامه ریزی صحیح و هماهنگی و همراهی است؛ در واقع 
ایجاد انگیزه برای کارجو در مرحله اول و ســپس آموزش و تربیت در 

مراحل بعدی باید مدنظر قرار گیرد.
وی با تاکید بــر اینکه باید نشــان و برند خود را در چند شــغل خاص 
در سطح کشور تثبیت و ســپس بر روی اشــتغال تمرکز کنیم، افزود: 
می توانیم در موضوع اشــتغال زایی از ظرفیت بنیاد علوی، ستاد فرمان 
اجرایی امام، کمیته امداد و اداره کار استفاده کنیم؛ در این میان پرداخت 
وام آخرین مرحله در اشتغال زایی است، در واقع ابتدا با ایجاد انگیزه، 

آموزش و حمایت افراد کار را آغاز کنیم.
نادراالصلی اظهار کرد: امروز ما وظیفه سیاســت گذاری و تسهیل بستر 
اشــتغال زایی را برای افراد جامعه داریم، اصفهان در گذشته به صنایع 

خوشه ای معروف بوده است و این مدل باید امروز پیاده شود.

سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان اخیرا نسبت به اجرا و تکمیل چندین پروژه 
اقدام کرده که کاربری ســازی ۸ دستگاه اسکانیا و 
بازسازی ایستگاه شماره ۲ آتش نشانی از آن جمله 
است. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان به عنوان متولــی تامین و ارائه 
خدمات ایمنی در شهر به شمار می رود و کارکنان آن 
همواره برای ارایه خدمات ایمنی، آمادگی کامل دارند 
تا در صورت بروز حادثه در هر نقطه شهر، در کوتاه ترین 
زمان ممکــن برای خدمتگزاری حاضر شــوند. این 

سازمان، تکمیل و احداث چند پروژه را در دستور کار 
خود قرار داده که مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان درباره آن می گوید: 
یکی از اقدامات این ســازمان اتمــام پروژه کاربری 
سازی ۸ دستگاه خودرو ســنگین اسکانیاست که 
به منظور نوسازی ناوگان عملیاتی سازمان و اجرای 
مطلوب تر در حریق و حــوادث مختلف، با هزینه ای 
بالغ بر ۴۷۰ میلیارد ریال انجام شده است.  ابراهیم 
مطلبی درباره پروژه بازسازی کامل ایستگاه ۲ آتش 
نشــانی اصفهان نیز خبر می دهد: پس از حدود ۴۰ 
ســال، تعمیرگاه سازمان آتش نشــانی از ایستگاه 
شماره ۲ جدا شده و این مکان، به یک ایستگاه کامل 
تبدیل شد که این پروژه نیز با هزینه 3۰ میلیارد ریال 

انجام شده است. آنطور که مطلبی می گوید، نوسازی 
و خرید سیستم ارتباطات بی سیم دستی و خودرویی 
دیجیتال پروژه دیگری است که سازمان آتش نشانی 
برای آن ۷۷ میلیارد ریال هزینه کرده اســت.  وی با 
بیان این مطلب می افزاید: یکی از الزامات ما در حریق 
و حوادث مرتبط با آن، ارتباطات بی سیمی است که با 
حمایت های صورت گرفته این بی سیم ها ثبت قرارداد 
شده و تا آخر فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به سازمان آتش 
نشانی تحویل داده می شود. مطلبی از کاربری سازی 
۲ دستگاه تویوتا نیز خبر داده و می گوید: این خودروها 
به منظور تسهیل امدادرســانی معابری که عبور از آن 
دشوار اســت )مثل کوه صفه( با هزینه ای بالغ بر ۴ 

میلیارد ریال کاربری سازی شده اند. 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان تشریح کرد:

از کاربری سازی 8 دستگاه اسکانیا تا بازسازی ایستگاه 
شماره 2 آتش نشانی

هدف ما این است که با تدوین سند جامعی در حوزه 
توانمندسازی و اشتغال زایی، بهترین بستر را فراهم 
کنیم، این جای تاسف است که می شنویم مردم روستا 

به دلیل نبود شغل به شهرها مهاجرت می کنند

همزمان با سالروز والدت حضرت عباس )ع( و روز جانباز صورت گرفت؛

تجلیل خادمیاران رضوی از جانبازان مدافع امنیت و حرم
خادمیاران کانون ایثار و شــهادت دبیرخانه خدمت رضوی اســتان اصفهان به مناســبت میالد 
با ســعادت قمر بنی هاشــم حضرت عباس )ع( با حضــور در درب منازل تعــدادی از جانبازان 
مدافعان حرم و مدافعان امنیت از آنها 
تجلیل کردند. مســئول کانــون ایثار و 
شــهادت دبیرخانــه خدمــت رضوی 
اصفهان  ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد 
شعبانیه، جانبازان را نماد تجلی اقتدار 
و عزت ایران اســالمی دانست و اظهار 
داشت: جانبازان در عرصه ایثارگری به 
حضرت ابوالفضل )ع( اقتدا کردند و در 
راه اســالم، والیت و حمایت از جامعه 
اسالمی، اعضای وجود بدن خودشان را 

به خداوند اهدا کرده و از خداوند بزرگی و منزلت، پاداش گرفتند.
مهرانگیز ترکی افــزود: هرچند تجلیل از جانبازانی که فرهنگ ایثار را در جامعه زنده نگه داشــتند 
در مقابل کار بزرگی که آنها انجام داده اند ناچیز به شمار می آید؛ اما بر آن شدیم تا به مناسبت فرا 
رســیدن میالد حضرت ابوالفضل عباس )ع( با حضور در درب منازل تعدادی از جانبازان مدافع 
حرم و امنیت از رشادت ها و فداکاری های آنها تشکر به عمل آوریم.مسئول کانون ایثار و شهادت 
دبیرخانه خدمت رضوی اصفهان ادامه داد: خادمیاران رضوی این کانون در دیدار با 9 جانباز مدافع 
امنیت و ۲۵ جانباز مدافع حرم هدایــای ویژه ای  از جمله تمثال و یادمانــی از روز جانباز با آرم و 
کانون ایثار و شهادت، قاب حرم رضوی و بسته های تبرکی که شامل نمک، نباتو شکالت بود را به 

این عزیزان تقدیم کردند.
ترکی تاکید کرد: خادمیاران تخصصی کانون ایثار وشــهادت رضوی از دو ســال گذشته تاکنون با 

خانواده های جانبازان مدافع حرم در ارتباط بوده و پیگیر رفع مشکالت آنها هستند.

کانون استان اصفهان برگزار می کند؛

مهرواره استانی قصه گویی و نیایش
با هدف توســعه و ترویج فرهنگ نماز در بین کودکان و نوجوانان مهرواره اســتانی قصه گویی و 
نیایش برگزار می شود. مهرواره استانی قصه گویی و نیایش به همت اداره کل کانون  و با مشارکت 
ستاد اقامه نماز اســتان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، آموزش و پرورش، اداره 
کل بهزیستی و دارالقران کریم استان اصفهان برگزار می شــود و با تشکیل کارگروه تخصصی در 
راستای برنامه ریزی به منظور عملیاتی کردن اهداف ساحت اعتقادی اخالقی سند تحول  بنیادین 
آموزش و پرورش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با رویکرد آموزش غیر مستقیم در 
قالب فعالیت های جذاب و متنوع و با مشارکت همه دستگاه ها به عنوان یکی از برنامه های این 

کارگروه که اجرای مهرواره هاست عملیاتی و اجرایی می شود.
معرفی شــخصیت های برجســته دینی و ملی در امر اقامه نماز، افزایش امید و نشــاط در بین 
بچه ها، مقابله با تهاجم فرهنگی، کاهش جرم و آســیب های اجتماعی با تربیت دینی و پرورش 
حس مذهبی و افزایش ســرانه مطالعه در بین کودکان و نوجوانان از اهداف این مهرواره است. 
معلمان مدارس، مربیان مهدهای کودک، رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، مربیان 
فرهنگی، هنری و ادبی مراکز کانون، دانش آموزان کالس های پنجم و ششم و مقطع اول متوسطه 

از مخاطبین این مهرواره یه شمار می روند.
قالب آثار به صورت قصه گویی و پادکســت اســت و عالقه مندان می توانند آثــار تولیدی خود را 

حداکثر تا بیستم خرداد ۱۴۰۱ به آدرس ایمیل زیر با کیفیت مطلوب  ارسال کنند.

با مسئولان

خبرخوان

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان:

جانبازان، نمونه بارز جهاد 
تبیین دوران دفاع مقدس 

هستند

خبر روز

مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان در دیدار با 
جمعی از جانبازان و خانواده های معزز شهدای 
منطقه دو شــهرداری اصفهان، بــا بیان اینکه 
جانبازان، تمثال وفاداری و ایثار، شــکوه زخم 
و زیبایی و تصویرگر ایمان هستند، اظهار کرد: 
در تاریخ دین مبین اسالم، ماه مبارک شعبان، 
مزین اســت به طلوع انوار تابناکی از آسمان 
والیت و امامت که با طلوع نورانی خود، روشنی 
بخش دل ها و دیدگان مومنین خداجو هستند. 
محمد صیرفی نژاد تاکید کرد: روز جانباز فرصتی 
مغتنم است تا نسل امروز عالوه بر الگو گرفتن 
از رشــادت ها و جانبازی های حضرت عباس 
)ع(، درباره رویدادهــای دوران دفاع مقدس 
و دالوری ها و شجاعت های جانبازان غیرتمند 
این مرز و بوم به مطالعه بپردازند و درس ها و 
پیام های زندگی ساز را از متن آن تاریخ ماندگار 
اســتخراج کنند. مدیر منطقه دو شــهرداری 
اصفهان ضمن تبریک اعیاد شــعبانیه به ویژه 
والدت باســعادت حضرت ابوالفضل العباس 
)س( و روز جانباز، گفت: نام گذاری روز والدت 
حضرت ابالفضل العباس )ع( به نام روز جانباز، 
در واقع ارج نهادن به نام و مرام جانبازان جان بر 
کف و تأسی به آموزه های بی بدیل ایثار و زنده 
نگه داشتن فرهنگ متعالی عاشورایی است. 
وی ادامه داد: جانبازان مایه سربلندی و افتخار 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هستند 
و ما هرگز نمی توانیم جای خانواده های فداکار 
آنان باشیم، زیرا رشادت ها و حماسه آفرینی 
آنها در طول هشت سال دفاع مقدس به عنوان 
برگ زرینی در دفتر خاطرات ملت ثبت شــده  
و هرگز از اذهان مردم شــریف ایران اسالمی 
پاک شدنی نیســت. صیرفی نژاد با اشاره به 
جهاد تبیین در فرمایش رهبری، تصریح کرد: 
جانبازان نمونه بارزی از جهاد تبیین دوران دفاع 
مقدس هستند و ما باید برای نسل جوان از آنها 
الگوســازی کنیم، جانبازان مدافعان بی منت 
نظام جمهوری اسالمی محسوب می شوند که 
جان خود را با الگو گرفتن از جانباز کربال در کف 

اخالص گذاشتند و از خودگذشتگی کردند.

 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات نوروزی و گل کاری در سطح این کالن شهر، گفت: جنبش کاشت پنج میلیون گل تا 
پایان اردیبهشت سال آینده، در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان انجام خواهد شــد.مجید عرفان منش اظهار کرد: گل های مورد نظر برای کاشت شامل گل های 
فصلی، دائمی و پیازی گیاهان پوششی است.وی با بیان این که از دیگر اقدامات سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری نصب ۸۰۰ فالورباکس در سطح شهر و 
رونمایی از ۱۶۰ المان فضای سبز است، افزود: در فصل کاشت، 3۰۰ هزار اصله درخت و درختچه در شهر واکاری شده است.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: با توجه به هماهنگی های انجام شده با اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، درختکاری در منزل خانواده شهدا ماهیانه 
و به صورت مستمر در منزل پنج شهید انجام خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: در اولین رویداد درختکاری در منزل خانواده شهدا، این برنامه به مناسبت روز جانباز در 
منزل جانباز »تقی شاه سنایی« و جانباز »محمدرضا شاه سنایی« در محله جنیران واقع در منطقه 9 شهرداری انجام شد و پس از آن در منزل شهید مدافع حرم »علی 

شاه سنایی«، مدافع امنیت شهید »سجاد شاه سنایی« و منزل شهید کردستان »حسین شاه سنایی« درخت کاشته شد.

کاشت ۵ میلیون بوته گل در اصفهان

کارگاه ساخت 
المان های شهری

با فرارســیدن ســال نو و در 
آستانه نوروز ۱۴۰۰، کارگاه های 
ســاخت المان های شــهری 
لمان های  جهــت ســاخت ا
نــوروزی در شــهر اصفهــان 

فعالیت خود را آغاز کرده اند.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک

عکس: ایمنا
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همسر ایده آل کسی است که اهل محافظت و مراقبت است 
و به فکر ایمنی خانواده. خانواده احســاس می کنند فرد 
تمام تالش اش را برای محافظت از آن ها می کند تا از لحاظ 
جانی، مالی، احساسی و رفاهی به آن ها آسیبی وارد نشود.

یک همسر ایده آل بیش از هر چیز بهترین دوست و رفیق 
همسرش است؛ دوستی که بتواند با او درددل کند، خجالت 
نکشد و نگران سرزنش از سوی او نباشد.قدیمی ها ادبیات 
جالبی داشتند که پشت هرکلمه یا صفتی دنیایی از دلیل 

و تجربه بود. 
در این گزارش به چند ویژگی یک شــوهر خوب و ایده آل 
پرداخته ایم .کارشناس خانواده، مهارت هایی را بیان می کند 
که ساده است، اما می تواند شــما را به یک مرد موفق در 

زندگی و روابط زناشویی تان تبدیل کند.
آقایان! لطفا گوش شنیدن داشته باشید: اولین ویژگی یک 
مرد ایده آل این است که بتواند در فنون ارتباط گیری توانمند 
باشد. بتواند با همســرش صحبت کند و در مقابل شنونده 
خوبی باشد و همســرش را درک کند. البته خوب صحبت 
کردن به تنهایی کافی نیســت در خیلی از موارد شوهر در 
صحبت کردن توانمند است، اما مهارت شنیدن حرف های 

همسرش را ندارد. دوست دارد این ارتباط یک طرفه باشد 
و صحبت های او بیشــتر به جای تعامل شکل نصیحت به 

خود می گیرد.
برای همسرتان وقت بگذارید: یک مرد موفق کسی است 
که برای همســرش وقت بگذراند و برای او آنقدر ارزش و 
احترام قائل باشد که کار های مشترک زیادی را باهم انجام 
دهند. برای مثال باهم فیلم تماشا کنند. به رستوران بروند 
و... لزومی هم ندارد که این وقت گذرانی حتما گران قیمت 
باشد بلکه این باهم بودن بسیار بیشتر از مبلغی که هزینه 

می کنند می تواند خوشایند باشد.
مرد ایده آل دارای حس شــوخ طبعی است: مرد ایده آل 
دارای حس شوخ طبعی است و زندگی را جدی نمی گیرد 
البته نه اینکه همیشــه و در مشــکالت و غم ها خوشحال 
باشــد و آن ها را جدی نگیرد. منظور این است که در بستر 
خانواده خوشحال و خوش رو باشد و فرزندان و همسرش 
در کنارش احساس شــادی و راحتی کنند و به راحتی با او 

حرف بزنند.
حامی باشید نه سرزنشگر!: چهارمین ویژگی یک مرد خوب 
حامی بودن است. قطعا زندگی مشترک فراز و نشیب های 

زیادی دارد و مجموعه ای از شــادی ها و غم هاســت. مرد 
حمایتگر این اطمینان را به همسرش می دهد که در شرایط 
سخت می تواند روی کمک او حساب کند. گاهی بعضی از 
اقایان به جای حمایت، سرزنشگر هستند و ایجاد تردید و 
ناامیدی می کنند. اما اینکه یک مرد به اعضای خانواده اش 
این مفهوم را انتقال دهد که من در همه شرایط پشت و پناه 

شما هستم، بسیار بر امنیت روانی خانواده موثر است.
اطالعات تان را به روز کنید: مردی باشید که می شود از او یاد 
گرفت و زمانی که در بستر خانواده قرار می گیرد می تواند به 
اعضای خانواده اطالعات خوبی ارائه دهد. اعضای خانواده 
به او افتخار می کنند و احساس نمی کنند پدر خانواده فردی 
نیست که اطالعات به روزی نداشته باشد و می شود روی 

او حساب کرد.
وفاداری اولویت اول بانوان در زندگی: یکی از ویژگی هایی 
که خانم ها را خیلی به زندگی امیدوار کرده و حال شــان را 
خوب می کند وفاداری است. مرد ایده آل به زندگی وفادار 
است. قدر همسرش را با وجود تمام مشکالت می داند. به 
راحتی با کس دیگری وارد رابطه نمی شــود و به مرز های 

زندگی زناشویی اعتبار می بخشد.

آشپزی

رول املت اسفناج با ژامبون
مواد الزم : تخم مرغ 5 عدد، اسفناج 200 گرم، پنیر رنده شده 30 

گرم، نمک به میزان الزم،پنیر فیالدلفیا یا خامه ای200 گرم، ژامبون100 گرم
طرز تهیه : برای تهیه رول املت اسفناج مجلسی در ابتدای کار اسفناج را به خوبی 

می شوییم، سپس به همراه یک فنجان آب درون یک قابلمه مناسب می ریزیم و اجازه 
می دهیم اسفناج به طور کامل بپزد و آب درون قابلمه کشیده شود.در این مرحله اسفناج را 
از قابلمه خارج کرده و به صورت ریز خرد می کنیم، سپس درون یک کاسه می ریزیم و اجازه 
می دهیم خنک شود. در ادامه تخم مرغ ها را به همراه پنیر پیتزای رنده شده و مقداری نمک 
داخل یک کاسه مناسب می ریزیم. مواد را به خوبی ترکیب می کنیم تا بافت تخم مرغ ها از 

لختگی خارج شود، اسفناج را پس از خنک شدن به ترکیب تخم مرغ اضافه کرده و مجددا مواد 
را مخلوط می کنیم تا بافت شان کامال یکدست و منسجم شود.در این مرحله فر را با دمای 
180 درجه سانتیگراد روشن می کنیم و اجازه می دهیم به طور کامل گرم شود. در همین 
حین یک قالب مستطیلی را با کاغذ روغنی می پوشانیم و مخلوط اسفناج را به صورت 

یکدست درون قالب پخش می کنیم.پس از اینکه فر گرم شد، قالب را به مدت 
15 تا 20 دقیقه درون فر قرار می دهیم تا املت اسفناج به طور کامل بپزد.

 پس از خنک شدن  روی سطح املت را با پنیر فیالدلفیا پوشش 
می دهیم، سپس ورق های ژامبون را روی آن می 

چینیم و املت را رول می کنیم. 

ویژگی شوهران موفق در زندگی مشترک

»چادر شب« محسن تنابنده برنامه 
نوروزی شبکه نسیم؟

فیلمی با حضور ترانه علیدوستی روی 
پرده رفت

محسن تنابنده ساخت برنامه »چادر شب« را به مراحل انتهایی 
رساند؛ برنامه ای که ساخت بخش های مختلفش ادامه دارد. حضار 
در برنامه خانم های باردار هستند و در کنار پخش فیلم های عروسی 
قدیمی، این برنامه به معضالت و مشکالت اجتماعی روز می پردازد.در 
شرایطی که این برنامه در چند رسانه به عنوان شگفتی نوروز شبکه نسیم 
معرفی شده؛ اما هنوز پخش آن از صدا و سیما قطعی نشده است.

مستند 104 دقیقه ای » سمفونی حمید« به کارگردانی جعفر 
صادقی از روز دوشنبه در سینماهای » هنروتجربه« روی پرده 
رفت.»سمفونی حمید« که دومین مستند بلند جعفر صادقی 
پس از مستند » فرشاد آقای گل« )مستند زندگی فرشاد پیوس( و 
محصول سال 1400 است، روایتی از زندگی حمید علیدوستی ستاره 
دهه های قبل فوتبال ایران است.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: یک نیــروگاه 1000 مگاواتی 
خورشیدی طی یک تا دو ماه آینده در شــرق اصفهان به بهره برداری خواهد 

رسید.
طیب نیا اظهار کرد: تولید آهن اســفنجی با ظرفیت ۹00 هــزار تن در واحد 
فوالد هرمزگان با هدف تامین مواد اولیه، ســاخت داخل 50 عدد لوکوموتیو 
با هدف رفع کمبود سرمایه گذاری های صنایع در حوزه حمل و نقل، ساخت 
یک نیروگاه 1000 مگاواتی که طی یک تا دو مــاه آینده به عنوان بزرگ ترین 
نیروگاه خورشیدی کشور در شرق اصفهان به بهره داری خواهد رسید و پس 
از آن، ساخت بزرگ ترین نیروگاه بادی کشــور با ظرفیت 100 مگاوات پایه 
ریزی خواهد شد، از جمله طرح های جدیدی هســتند که عملیات اجرایی 

آن ها را آغاز کرده ایم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان همچنین از تفاهم اولیه با وزارت نفت 
برای انجام سرمایه گذاری فوالدســازان کشور در توسعه گازرسانی به منظور 
جبران کمبود گاز کشور و جایگزینی آن ها با سرمایه گذاران خارجی خبر داد 
و در خصوص تالش ها برای رفع بحران کمبود آب نیــز گفت: با بازچرخانی 
چندباره آب در شرکت و جمع آوری پساب های ۹ شــهر اطراف، به نقطه ای 
رسیده ایم که کمتر از 50 درصد نیاز آبی ما، از آب تازه رودخانه تامین می شود 
و با تداوم این روند، عملیات اجرایی جمع آوری پساب 6 شهر دیگر را هم در 
دستور کار داریم که تفاهم های اولیه آن صورت گرفته؛ امیدواریم با اجرایی 
شدن آن در چند سال آینده، بتوانیم برداشــت آب تازه را به حداقل ممکن 
برسانیم.به گفته طیب نیا، صنعت فوالد به عنوان یک صنعت مادر در کشور، 
از نظر کمی، از رتبه 35 با تولید یک میلیون تن فوالد، به رتبه 10 با تولید حدود 
30 میلیون تن فوالد رسیده و امروز کشور نیازمند توسعه کیفی در این حوزه 

است که به همین منظور، فوالد مبارکه اصفهان توسعه نورد گرم با ظرفیت 4 
میلیون تن و سرمایه گذاری بالغ بر 18 هزار میلیارد تومان را آغاز کرده است.

وی افزود: بالغ بر ۹0 درصد تجهیــزات و قطعات ما در داخل کشــور بومی 
سازی شده و برای رفع محدود وابستگی های باقی مانده نیز، در حال تالش 
هستیم. در مجموعه فوالد مبارکه ســاالنه نزدیک به 800 تا ۹00 میلیون یورو 

ارزآوری برای کشور رخ می دهد.
 توان صادرات بیش از این را هم داریم؛ اما اولویت ما رفع نیاز داخلی است؛ 
به طور مثال، ۹0 درصــد نیاز صنعت خودرو از ســوی فــوالد مبارکه تامین 
می شود و برنامه این است که طی 3 سال آینده، 100 نیاز داخلی کشور از جمله 
در لوازم خانگی و خودروسازی، در داخل کشــور تامین شود و از واردات بی 
نیاز شویم. طیب نیا همچنین گفت: نگران تداوم یا رفع تحریم نیستیم؛ بلکه 
باید مراقب باشیم تا برطرف شدن تحریم ها، آسیبی به ما نزند؛ یعنی برطرف 
شدن تحریم ها نباید منجر به باز شدن در های واردات شود؛ زیرا اکنون عالوه 
بر تامین نیاز داخلی، بازار های صادراتی خوبــی هم پیدا کرده ایم. با کیفیت 
محصوالت مان به جنگ تحریم ها رفته ایم و رقابت می کنیم؛ وقتی در شرایط 
تحریمی می توانیم رقابت کنیم، قطعــا با رفع تحریم ها، رقابت پذیریمان به 

شدت باال می رود.
عملیات اجرایی 6 طرح صنعتی فــوالدی در مجموعه فوالد مبارکه با ارزش 
حدود 40 هزار میلیارد تومان از هفدهم بهمن امسال با حضور رییس جمهور 
آغاز شد که فاز نخست از 8 میلیارد یورو سرمایه گذاری این مجموعه خواهد 
بود؛ به گفته مدیرعامل این شرکت، با اجرایی شدن این طرح ها، اشتغالزایی 
مستقیم و غیرمستقیم حدود 350 هزار نفری که اکنون فوالد مبارکه دارد، تا 

چند 10 برابر افزایش خواهد یافت.

 آیین کاشت نهال به مناسبت گرامیداشت روز درختکاری ، با حضور ایرج رخصتی 
سرپرســت مدیریت عامل و جمعی از مســئولین و کارکنان ذوب آهن اصفهان 
16 اسفند ماه در محل نهالستان این شــرکت برگزار شد. رخصتی در این دیدار با 
اشاره به تاکیدات دین مبین اسالم مبنی بر توسعه فضای سبز گفت : اهمیت این 
موضوع در فرهنگ ذوب آهن اصفهان نهادینه شده و این شرکت از زمان تاسیس 
گام های مهمی در جهت توسعه آن برداشته که حاصل آن فضای سبزی کم نظیر 
و 80 برابر میزان فضای سبز استاندارد برای صنایع است .  وی با اشاره به هزینه 
نگهداری ساالنه این فضای سبز که بالغ بر 400 میلیارد ریال است ، گفت : ۹0 درصد 
این فضا به صورت دیم آبیاری می شود و در امر حفاظت از محیط زیست و کاهش 
آالیندگی ها از طریق ترسیب کربن ، زایش اکسیژن و جذب گردوغبار موجود در 
هوا ، نقش مهمی دارد.سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن ، ضمن قدردانی از 
دست اندرکاران و تالشگران حوزه فضای سبز شرکت ، گفت : امسال 500 هزار بذر 
بادام کوهی در فضایی به وسعت 100 هکتار و همچنین 5500 نهال اکالیپتوس که 
گونه ای مقاوم به کم آبی است در ذوب آهن اصفهان کاشته شده که نشان از همت 
تالشگران این بخش دارد . معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی نیز به اهمیت روز 
درختکاری اشاره کرد و گفت : مقام معظم رهبری هر سال در بزرگداشت این روز 
حاضر می شوند و بر توسعه فضای سبز و درختکاری به عنوان یک وظیفه دینی و 
ملی تاکید می کنند. مهدی بهرامی افزود : یکی از بهترین روش های حفظ محیط 

زیست ، توسعه فضای سبز است به همین دلیل برای صنایع اهمیت ویژه ای دارد 
و ذوب آهن نیز از زمان احداث به این موضوع نگاه جدی داشته است .بهرامی با 
اشاره به اینکه به ازای هرنفر شاغل در ذوب آهن ، یک هکتار فضای سبز وجود دارد، 
گفت : با توجه به اینکه با تنش آبی مواجه هستیم،  برای حفظ و توسعه فضای 
سبز نیاز به بهره گیری از الگوهای جدید و استفاده از گونه های گیاهی متناسب 
داریم که اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است .در این آیین از جمعی از 

تالشگران حوزه فضای سبز شرکت با اهدای لوح سپاس ، تقدیر به عمل آمد.

در آیین گرامیداشت روز درختکاری عنوان شد:

اهمیت فضای سبز ، در فرهنگ ذوب آهن اصفهان نهادینه شده است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان:

بزرگ ترین نیروگاه  خورشیدی کشور در ماه های آینده به 
بهره برداری می رسد

آگهی مناقصه واگذاری خدمات مختلف جمعیت هالل احمر استان اصفهان

جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود بشــرح ذیل را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به بخش خصوصی واگــذار نماید. کلیه 
 مراحل برگزاری مناقصه اعم از خرید و دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد قیمت و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

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

مبلغ ضمانتنامه شرکتموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

350/000/000واگذاری درمانگاه های تخصصی داخلی شهرضا11400-13

220/000/000 ریالواگذاری بخشی از امور حمل و نقل21400-14

300/000/000 ریالواگذاری و نگهداری تأسیسات برقی و مکانیکی31400-15

41400-16
واگذاری بخشی از خدمات نظافت و حفظ و نگهداری 

1/140/000/000 ریالساختمان و محوطه و انجام امور جنبی

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

تاریخ انتشار در سامانه 1400/12/17 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه تا ساعت 12 روز شنبه 1400/12/28

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان: تا ساعات 8 روز یکشنبه تاریخ 1401/1/21  
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 1401/1/21

آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان- بلوار آیینه خانه- جمعیت هالل احمر استان اصفهان- خزانه داری
ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استان ها در سامانه )www.setadiran.ir( و همچنین دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در سامانه مشخص می باشد امکانپذیر می باشد.

نوبت اول

م الف: 1289256
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