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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 آیا ایده ساخت »مسکن ملی ویالیی« می تواند در شهر اصفهان و سایر نقاط
 استان عملیاتی شود؟

ساخت و ساز از نوعی دیگر

طرح اضطراری آب رسانی به 
استان اصفهان پیشرفت باالی 

95 درصدی داشته است

بودجه 150 میلیارد 
تومانی برای آسفالت 

معابر اصفهان

مدیرکل امور اجتماعی استانداری 
اصفهان:

به دنبال تخصصی شدن 
خیریه ها هستیم

تعدد شکستگی لوله 
در اصفهان ناشی از آثار 
مخرب فرونشست است

رییس اتاق اصناف مرکز استان گفت: افزایش دستمزد باعث اخراج ۱۰ تا ۴۰ 
درصدی کارگران اصفهانی شده است.

رســول جهانگیری اظهار کرد: برای حمایت از نیــروی کار، باید تورم کنترل و 
قیمت ها تثبیت شــود؛ در این صورت حمایت موثرتری از نیروی کار صورت 
می گیرد. ضمن اینکه حقوق و دستمزد ها امســال غیرمنطقی افزایش پیدا 

کرده است.
وی افزود: هم زمان با افزایش حقوق و دستمزد ها کارگاه ها توان تولید و رقابت 
را از دست می دهند و ناچار می شوند هزینه های تولیدشان را کاهش دهند و 
این موارد روی فعالیت کسبه و کارگاه های تولیدی تاثیر می گذارد. وضعیت 
اقتصاد به گونه ای است که این حقوق و دستمزد ها چندان قدرت خرید مردم 
را جبران نمی کند؛ بلکه برای افزایش قدرت خریدشان باید شرایط اقتصادی 
بهبود پیدا  کند.به گفته جهانگیری، درواقع این افزایش حقوق و دستمزد ها 
نه به نفع بخش تولید اســت و نه به نفع کارگر  و کارفرما. کارگاه های تولیدی 
اصفهان حــدود ۱۰ تا ۴۰ درصد تعدیل نیرو داشــتند. هزینه هــای زیادی به 
تولیدکننده و کاسب تحمیل شده است و از سوی دیگر، تولیدکننده و کاسب 

نمی تواند کاالیش را بفروشد و هزینه هایش را تامین کند.
 رییس اتاق اصناف مرکز اســتان اصفهان ادامه داد: همین باعث می شــود 
فعاالن اقتصادی نیروهای شان را تعدیل کنند یا اینکه ناچار می شوند میزان 

تولیدات را کاهش دهند. در بازار اصفهان شــاهد بودیم نیرو هایی تا پیش از 
افزایش حقوق و دستمزد مشغول بودند؛ ولی االن بیکار شده اند. هزینه های 
ســربار کارگاه های گز و شــیرینی، پوشــاک و کیف و کفــش از هزینه های 
تمام شــده در جدول آنالیز بیشتر اســت و این افزایش غیرمنطقی حقوق و 

دستمزدها، آن ها را تحت فشار قرار داده است.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان گفت: هشت استعالم از جمله 
فرآیند استعالم آتش نشانی، استعالم ایستگاهی و مواردی دیگر از روند صدور 

پروانه ساختمانی حذف شده اند.
وحید مهدویان اظهار کرد: فرمول های محاسباتی روند صدور مجوز که بعضا 
فرمول های پیچیده و دشــواری بود با توجه به اصالحاتی که در ســال جدید 
انجام شد، ســاده ســازی شــده و ضرایب و تبصره هایی که در روند صدور 
 پروانه ســاختمانی در مواردی غیــر قانونی بود، از فرمول های محاســباتی 

حذف شد.
وی افزود: در حوزه شهرسازی باتوجه به جلســاتی که با انجمن انبوه سازان 
داشتیم، اســتعالم ســاختمان های باالی ۵ هزارمتر و موارد دست و پاگیر 
براساس جدول وحدت رویه ای که با حضور خود انبوه سازان بود، تصحیح و 

به مناطق ابالغ شد.
به گفتــه وی، به زودی در سیســتم مکانیــزه یکپارچه شــهرداری خدمات 
شهرداری در هفت روز هفته به صورت ۲۴ ســاعته به کلیه متقاضیان به ویژه 
انبوه سازان ارائه می شــود؛ تا پایان خرداد ماه با اســتقرار سیستم یکپارچه 

شهرداری، ۹۰ درصد مراجعات به صورت غیر حضوری خواهد بود.
قانون صــدور الکترونیکی مجوز های کســب و کار در ســال ۱۳۸۷ تصویب 

شد؛ اما در این ۱۳ سال اتفاق خاصی نیفتاده اســت. با اجرای قانون صدور 
الکترونیکی مجوز های کسب و کار، بســاط کاغذ بازی ها و امضا های طالیی 

برچیده خواهد شد.

اخراج 10 تا 40 درصدی کارگران اصفهانی با افزایش دستمزد

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان خبرداد:

حذف 8 استعالم برای گرفتن پروانه ساختمانی

 همزمان با فرارسیدن 
شب های قدر؛

اصفهان، غرق 
توسل و مناجات 

می شود

فیلم های گرفته شده از حضور روباه ها در 
سطح شهر اصفهان دست به دست می چرخد؛ 
و این بار رد پای روباه!

فرماندار اصفهان:
انتصاب و جابه جایی 
 مدیران محدودیت
 و موانع دارد
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رییس اتاق اصناف مرکز استان مطرح کرد:

اخراج 10 تا 40 درصدی کارگران اصفهانی 
با افزایش دستمزد

سنگینی بار کمبود و گرانی دارو در شهرکرد بر شانه بیماران؛

گالیه هایی از جنس جان مردم

مادر سردار شهید علیرضا رمضانی به فرزند شهیدش پیوست

عکس خبر

طاهره درخشش فر ، مادر سردار شهید و خواهر شهید گرانقدر محسن درخشش فر پس از تحمل سال ها دوری و رنج فراق دعوت حق را لبیک گفت و 
به شهیدانش پیوست.سردار شهید علیرضا رمضانی سیزدهم مهر 1343 در شهرستان کاشان متولد شد. بیست و یکم اسفند 13۶3 در عملیات بدر 
در جزیره مجنون با سمت فرمانده اطالعات و عملیات تیپ 44 قمربنی هاشم )ع( به شهادت رسید. پیکر مطهرش مدت ها در منطقه ماند تا اینکه 

پس از تفحص و شناسایی خرداد 1380 در گلزار شهدای دارالسالم زادگاهش به خاک سپرده شد.

3

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

 آه از آن روزهای بی بازگشت...
 باغ شهر زیبای صفوی در محاصره سه گانه بحران؛
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»مقتدی صدر« ترکیه را تهدید کرد
رهبر جریان صدر عراق در واکنش به عملیات جدید ترکیه در شمال این کشور، با تاکید بر اینکه عراق یک 
»کشور کامال مستقل و دارای حاکمیت است«، هشدار داد که کشورش در صورت ادامه بمباران های 
ترکیه سکوت نخواهد کرد.به نقل از روسیا الیوم، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در توئیتی نوشت: 
کشور همسایه ترکیه به ناحق و بدون بهانه عراق را بمباران کرده است و اگر خطری از خاک عراق متوجه 
آن می شود، باید با دولت رسمی برای پایان دادن به این خطر هماهنگ شود. نیروهای امنیتی عراق 
قادر به این کار هستند. وی ادامه داد: اگر این موضوع تکرار شود، ما ساکت نخواهیم نشست، زیرا عراق 
کشوری کامال دارای حاکمیت است و هرگونه تجاوز و تالش برای برهم زدن امنیت خود را نمی پذیرد 

همان طور که تجاوز به کشورهای همسایه و برادر و دوست را نخواهد پذیرفت.

دستگیری بیش از 5 هزار اوکراینی در مرزهای آمریکا
اداره حفاظت مرزی و گمرکات آمریکا اعالم کرد تنها در ماه گذشته بیش از 5 هزار شهروند اوکراینی که 
قصد ورود به خاک آمریکا را داشتند، در مرزهای زمینی، دریایی و هوایی این کشور بازداشت شده اند.

بر این اساس، آمارها حاکی از آن است که 5 هزار و 71 شهروند اوکراینی در ماه مارس در مرزهای آمریکا 
بازداشت شده اند در حالی که این رقم در ماه فوریه تنها یک هزار و 100 نفر بود.براساس گزارش واشنگتن 
پست، بسیاری از این بازداشت شدگان به دالیل بشردوستانه آزاد شده و وارد خاک آمریکا شده اند و 

حدود 220 هزار پناهجوی اوکراینی دیگر در بازداشتگاه هایی در جنوب غربی مرز نگهداری می شوند.

 ادامه درگیری های گسترده در شهرهای سوئد 
در پی  هتک حرمت قرآن

پلیس سوئد اعالم کرد، برنامه های یک گروه راست افراطی برای سوزاندن و هتک حرمت قرآن باعث 
شد تا درگیری ها در چهارمین شب متوالی در این کشــور اروپایی ادامه یابد. پلیس سوئد در بیانیه 
خود آورده است، سطل های آشغال به همراه یک اتوبوس و یک خودرو در جریان یکسری رویدادها 
در شهر مالمو در جنوب این کشور به آتش کشیده شدند.سخنگوی پلیس گفت: اوضاع در ساعت ۳ 
صبح به وقت محلی آرام شد و در این اعتراضات هیچ افسر پلیسی زخمی نشد؛ اما تعدادی از مردم 
جراحات  سطحی برداشتند.هم چنین پلیس شهر نوکورکوپینگ در شرق سوئد ناچار به شلیک اخطار 
شده و سه تن در درگیری ها مجروح شــده اند. چندین خودرو هم به آتش کشیده و حداقل 17 تن 

بازداشت شده اند.

تحقیقات کنگره آمریکا برای بررسی تالش »ترامپ« جهت کودتا 
»جامی راسکین«، یکی از اعضای کمیته تحقیق کنگره آمریکا درباره وقایع ۶ ژانویه 2021 گفت: تالش 
»دونالد ترامپ«، رییس جمهور ســابق آمریکا برای کودتا در این کشور یکی از محورهای جلسه های 
استماع کمیته در کنگره در ماه آینده خواهد بود.روز ۶ ژانویه سال 2021 گروهی از هواداران ترامپ به 
ساختمان کنگره آمریکا حمله کردند. ترامپ قبل از حمله هودارانش در یک سخنرانی در بیرون کاخ 
سفید از طرفدارانش خواسته بود اعتراض شان را به جلسه تایید پیروزی انتخاباتی »جو بایدن« نشان 
دهند.راسکین در مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز گفت: »این اقدام کودتایی بود که توسط رییس جمهور 
علیه معاون اولش و کنگره برای برگرداندن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 طرح ریزی شده 
بود.«»بنی تامپسون« که ریاست کمیته ویژه مجلس نمایندگان آمریکا برای بررسی حوادث ۶ ژانویه 
را به عهده دارد گفته که جلسات استماع علنی این کمیته از ماه می آغاز خواهد شد.راسکین، یکی از 
اعضای کمیته ویژه مجلس نمایندگان گفت: »ما قرار است کل ماجرای اتفاقاتی که افتاد را بگوییم. 
یک شورش خشونت آمیز و تالش برای کودتا اتفاق افتاد و چیزی که نجات مان داد امتناع مایک پنس 

از همراهی با این توطئه بود.«

چه کسانی درحال ماهی گیری از آب گل آلود بحران اوکراین هستند؟

فرصت طلبی میان جنگ و خون

حمله نظامی روسیه به اوکراین در شــرایطی پنجاه و دومین روز خود 
را پشت سر می گذارد که نیروهای روسی با تمرکز بر شرق قصد دارند 
تا نیروهای اوکراینی را از این ناحیه عقب برانند.این در حالی اســت 
که در تازه ترین دور از اعطای کمک های تســلیحاتی کشورهای غربی 
به اوکراین، آلمان متعهد شده اســت یک میلیارد دالر کمک مالی به 

کی یف اختصاص دهد.
همزمان بحران انســانی نیز در اوکراین ادامه دارد. مقامات اوکراینی 
از کشف ۹00 جسد از غیرنظامیان در حومه کی یف خبر داده اند و موج 
خروج پناهندگان از اوکراین همچنان ادامــه دارد، هرچند تعداد آنان 
در روزهای اخیر کاهش یافته اســت. امادر نهایت در  یک برآورد کلی 
دورنمای روشنی برای آن متصور نیســت، در آخرین اقدام به تازگی 
گروه نظامی موســوم به »واکنش سریع« متشــکل از آمریکا و چند 
کشور در دریای ســرخ فعالیت خود را آغاز کرد.این تشکیالت نظامی 
جدید در سایه بحران اوکراین روز چهارشــنبه گذشته موجودیتش را 

اعالم و از روز یکشنبه این هفته رسما آغاز به کار کرد. 
به نظر می رسد در پشت این تصمیم چند هدف عمده تعقیب می شود. 
اول:صیانت ازبازار انرژی درسایه تهدیدات روســی که عمدتا متوجه 
اروپایی هاست. دوم: اعالم حمایت نانوشته از »هیئت رهبری ریاست 

جمهوری یمــن« که با کنار گذاشــتن منصور هــادی، رییس جمهور 
مســتعفی و فراری یمن بازیگردان سیاست های محورغربی، عربی، 
عبری در یمن شد و باالخره هشدار به انصارا... یمن مبنی بر ضرورت 
مذاکره و کنار آمدن با هیئت رهبری ریاست جمهوری به عنوان آخرین 

شانس برای برون رفت ائتالف ازبحران یمن.
طی  روزهای اولیه بحران، امارات در کمال تعجب در شــورای امنیت 
به قطعنامه ای که روســیه را محکوم می کرد رای ممتنع داد. البته با 
گذشت چند روز از این اقدام دلیل آن روشن شد که عبارت بود از جلب 
رضایت روسیه برای دادن رای مثبت به معرفی انصار ا... یمن به عنوان 

جنبشی تروریستی.
در همین راستا برخی کشورها با اســتفاده از فضای ناآرام بین المللی 
درسایه بحران اوکراین یاران فراموش شده خود یعنی النصره و برخی 
از دواعش را احیا و در میدان اوکراین فعال کردند.آمریکا منتهای سعی 
خود را برای بسیج اروپا در پشت سرخود صورت داد و البته این امکان 
را پیدا کرد که برخی از کشــورهای اروپایی که پیش از این از پیوستن 
به ناتو پرهیز داشتند مانند سوئد و فنالند را به این پیمان نزدیک کند.

آمریکا همچنین اصرار دارد در ســایه بحران اوکراین اقتصاد روسیه را 
به همراه هیبت بین المللی و اقتدار جهانی این کشور، شدیدا ضعیف 

کند. تحمیل حداقل ۹000 تحریم گوناگون بر روسیه در طول تنها 50 روز 
نشانه بارز این مسئله است. این درحالی است که برخی منابع،هدف 
گیری و نابودی ناو دریایی »مسکو« را متوجه نیروی نظامی اوکراین 

نمی دانند.
درکنار روسیه، اروپا نیز به شدت در این بحران لطمه دیده است و البته 
فرسایشی شدن جنگ و نزدیکی به زمستان این آسیب پذیری آمریکا 
ساخته را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.در این میان بازی دوگانه 
اسراییل در این بحران شــاید بارزترین مثال برای ســوء استفاده از 
شرایط بحرانی باشد. اسراییل که در ابتدای بحران نگران سایه اندازی 
آن بر مذاکرات هسته ای ایران در وین بود و می کوشید تا از به نتیجه 
رســیدن این مذاکرات متاثر از مشــغولیت اروپا و آمریکا در بحران 
اوکراین ممانعت کند، در این روزها برحجم حمالت خود علیه روسیه 
به خاطر حمله به اوکراین افزوده اســت. حجم این حمالت به حدی 
است که روسیه سفیر اسراییل را در مسکو به خاطر مواضع یائیر الپید، 
وزیر امور خارجه اسراییل، به وزارت خارجه فراخوانده و البته گفته می 
شود روس ها به تالفی این رفتار اسراییل پدافند هوایی خود در سوریه 
را فعال کرده اند که حاصل آن شــکار یکی از دو موشک اسراییلی در 

دمشق طی چند روز گذشته بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری 
هفتگی اش به ســواالتی درباره اظهارات اخیر رییس 
جمهور ایران درباره اقتدار نیروهای مســلح ایران در 
قبال تحرکات رژیم صهیونیستی و اظهارات سخنگوی 
وزارت امــور خارجه ایران درباره وقفه ایجاد شــده در 
مذاکرات وین پاسخ داد.ند پرایس، در پاسخ به سوالی 
درباره اظهارات ســید ابراهیم رییسی، رییس جمهور 
ایران در روز ارتش درباره رژیم صهیونیســتی ، با بیان 
ادعاهایی علیه ایران، ایران را کشور اول حامی تروریسم 
خواند و  بیان کرد که حمایت ایران از تروریسم، امنیت 
بین المللی و شــرکای ما را در منطقه و جاهای دیگر 
تهدید می کند. مسلما این موضوع شامل اسراییل هم 
می شود. تعهد این دولت]دولت جو بایدن[ نسبت به 
امنیت اسراییل راسخ است.وزارت امور خارجه آمریکا 

در ادامه به نقل از پرایس درباره ســوالی که از او درباره 
مذاکرات غیرمســتقیم با ایران در زمینه آزادســازی 
شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شده بود،  نوشت: 
ما چند نگرانی درباره حکومت ایــران داریم. در صدر 
آن ها برنامه هسته ای آن و چالشــی است که برنامه 
هســته ای آن با جلو تاختن آن از ســال 2018 ]زمان 
خروج یک جانبه دولت آمریکا از توافق هســته ای و 
اعمال تحریم های متعدد علیــه ایران[ برای منطقه و 
صلح و امنیت بین المللی ایجــاد می کند. اما فراتر از 
آن، ما روی موضوع آزادســازی شهروندان آمریکایی 
متمرکز هستیم.سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در 
ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به این 
که سعید خطیب زاده، همتای ایرانی او اخیرا گفته بود 
جو مذاکرات وین در راســتای احیای توافق هسته ای 

که مدتی است با وقفه مواجه شده، »منفی نیست«، 
آیا از نظر او این ارزیابی مثبتی است و آیا او هم همین 
ارزیابی را از وضعیت مذاکرات دارد یا نه، گفت: من فکر 
نمی کنم توصیف جو مذاکرات کمک حال مان باشــد. 
تنها یک چیز اســت که اهمیت دارد و این است که آیا 
می توانیم به بازگشتی دوجانبه به پای بندی برسیم و آیا 
می توانیم به خط پایان برسیم یا نه. در این مقطع، برای 
ما معلوم نیست که می توانیم به آن جا برسیم یا نه. ما 
از پیشرفت چشم گیری حرف زده ایم که در هفته های 
اخیر در مذاکرات حاصل شــده است. واضح است که 

حاال چند هفته ای می شود موضع متفاوتی داریم.

 واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
به توصیف »خطیب زاده« از جو مذاکرات 

نایب رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفت: رییس مجلس اسفندماه سال گذشته مکاتباتی با شورای عالی فضای مجازی داشت 
و خواستار اعالم  سیاست های مدنظر این شورا و همچنین موضوعاتی که نیاز به قانون گذاری دارد به صورت شفاف شد.سید علی یزدیخواه ،عضو کمیسیون مشترک 
بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در مورد آخرین وضعیت بررسی این طرح، اظهار داشت: درخواست نمایندگان برای بازگشت این طرح به صحن علنی 
و ملغی شدن بررسی طرح طبق اصل 85 قانون اساسی ابهاماتی را ایجاد کرده است. رسما این موضوع به کمیسیون مشترک اعالم نشده بنابراین بررسی طرح در 
بالتکلیفی است.نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: رییس مجلس اسفندماه سال گذشته مکاتباتی با شورای عالی فضای مجازی داشت و خواستار اعالم  
سیاست های مد نظر این شورا و همچنین موضوعاتی که نیاز به قانون گذاری دارد به صورت شفاف شد.وی تاکید کرد: قبل از آن هم وزارت ارتباطات و رییس مرکز ملی 
فضای مجازی نظرات خود را در خصوص این طرح اعالم کردند که در آخرین نسخه طرح اعمال شد.عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران 
در فضای مجازی اظهار داشت: به لحاظ حساسیت اجتماعی این طرح مورد هجمه قرار گرفته و در حالت بالتکلیفی است.وی تصریح کرد: کمیسیون مشترک قانون 

منحل نشده و رای گیری استمزاجی مجلس مبنای عمل قانونی نیست و باید در صحن علنی مجلس در این خصوص رای گیری شود.

خبر  روزماجرای مکاتبه »قالیباف« با شورای عالی فضای مجازی 

وز عکس ر

رایزنی وزیر خارجه 
عراق با سفیر آمریکا 
وزیر خارجه عراق با سفیر آمریکا 
دیدار کرده و نتایج ســفر اخیر 
خود به ایران به ویژه رایزنی های 
انجام شــده دربــاره پرونــده 
هسته ای این کشــور را با وی در 

میان گذاشته است.

مجلس به وزیر نیرو مهلت داد
عضو هیئت رییسه کمیســیون انرژی مجلس شورای اســالمی از مهلت دو هفته ای نمایندگان 
سوال کننده به وزیر نیرو برای حل مشــکالت مرتبط با آب و برق منطقه ای و ارائه مدارک و اسناد 
در زمینه اقدامات انجام شــده، خبر داد.عبدالعلی رحیمی مظفری در توضیح نشست کمیسیون 
انرژی مجلس با حضور وزیر نیرو به  منظور پاسخگویی به سواالت نمایندگان گفت: سوال نخست 
را مجتبی توانگر ، نماینده تهران درباره کمبود برق و نیاز فوری به سرمایه گذاری در این حوزه مطرح 
کرد و وزیر توضیحاتی ارائه داد مبنی بر اینکه 15 هزار مگاوات ناترازی برق در کشــور وجود دارد و 
اقداماتی برای کاهش این ناترازی توسط وزارت نیرو انجام شــده است.عضو کمیسیون انرژی 
مجلس افزود: در نهایت مقرر شد هفته آینده جلســه ای در این رابطه با حضور معاون پارلمانی و 
رییس سازمان توانیر برگزار شود و تمامی اسناد و مدارکی که وزارت نیرو در حوزه سرمایه گذاری 

انجام داده در اختیار نماینده سوال کننده قرار دهند.

»شهباز شریف« از رییسی برای سفر به پاکستان دعوت کرد
محمد شهباز شریف، نخست وزیر جدید پاکستان با ابراز قدردانی از آیت ا... سید ابراهیم رییسی 
جهت ارسال پیام تبریک، از رییس جمهوری اسالمی ایران برای سفر رسمی به پاکستان دعوت 
کرد.شهباز شــریف برای دریافت پیام تبریک به مناســبت انتخاب خود به عنوان نخست وزیر 
پاکستان از رییس جمهور ایران قدردانی کرد.سفارت پاکستان در تهران در حساب کاربری رسمی 
خود در توئیتر اعالم کرد: نخست وزیر پاکســتان ابراز امیدواری کرد که تهران و اسالم آباد در کنار 
یکدیگر به گسترش روابط نزدیک 2 کشور همســایه اقدام کنند.شهباز شریف همچنین از آیت ا...

رییسی، رییس جمهور ایران برای انجام سفر رسمی به پاکستان دعوت به عمل آورد.رییس جمهور 
ایران هفته گذشته در پیامی انتخاب شهباز شریف را به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان تبریک 
گفت و اظهار امیدواری کرد که مسیر پیش رو منجر به رســیدن همکاری های دو کشور به سطح 

مطلوب دو ملت بزرگ ایران و پاکستان شود.

 ادعای منابع غربی درباره پیام هشدارآمیز ایران 
به صهیونیست ها

یک منبع غربی مدعی شد ایران طی پیامی با واســطه به رژیم صهیونیستی، درباره بانک اهداف 
این رژیم که می تواند هدف قرار گرفته شود، هشــدار داده است.بعد از هشدارهای اخیر مقامات 
مختلف دولتی و نظامی جمهوری اسالمی ایران از جمله ریاست جمهوری، ارتش و سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی به رژیم صهیونیســتی درباره هرگونــه ماجراجویی، منابع غربــی مدعی پیام 

هشدارآمیز تهران به تل آویو شدند.
حساب توئیتری »اینتل اسکای« - که در زمینه تحلیل خطرات و ریسک های بین المللی، ردیابی 
پروازهای جهانی و اخبار ویژه بحران های مختلف فعالیت می کند - مدعی شد ایران طی پیامی 
با واسطه به رژیم صهیونیستی، درباره بانک اهداف این رژیم که می تواند هدف قرار گرفته شود، 
هشدار داده اســت.اینتل اســکای در توئیتی ادعا کرد:  »ایران از طریق واســطه های اروپایی به 
اسراییل پیام داده و تصاویر مکان های ذخایر تمام تســلیحات بیولوژیک، شیمیایی و اتمی این 
رژیم را که می تواند در اولین درگیری نظامی هدف قرار داده شود، ارسال کرده است«.الزم به ذکر 
اســت که پیش از این، آیت ا...»سید ابراهیم رییســی« رییس جمهور ایران در روز دوشنبه طی 
سخنرانی در مراسم روز ارتش با هشدار به تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه، تاکید کرد: رژیم 
صهیونیســتی بداند کوچک ترین تحرک آنها از نیروهای مســلح ما مخفی نیست و اگر  حرکتی 
از سوی آنها رخ دهد، مقصد نیروهای مســلح ما، مرکز رژیم صهیونیســتی خواهد بود و قدرت 

نیروهای مسلح، آنها را آرام نمی گذارد.

کافه سیاست

نماینده مجلس: 

معطل مذاکرات بمانیم 
اقتصاد کشور دچار رکود 

می شود
عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: 
اگر معطل مذاکرات بمانیم اقتصاد کشــور 
دچار رکود می شــود و فرصت ها از دســت 
می روند، درحالی که توجــه به داخل و نگاه 
به پتانسیل های کشــور فرصت های زیادی 

را احیا می کند.
زهره الهیــان در رابطه با بیانــات اخیر مقام 
معظم رهبری مبنی بر اینکه معطل مذاکرات 
نمانید، گفت: طی هشت سال گذشته دولت 
آقای روحانی بنا را بر این گذاشــت که تمام 
توان خود را به سمت مذاکرات ببرد،بنابراین 
در این هشــت ســال اقتصاد کشــور دچار 

آسیب و رکود شد.
وی ادامه داد: همانطور که شــاهد بودیم در 
دو دوره قبل، از ظرفیت هــای داخلی غافل 
مانــده بودیم اما امــروز در کشــور جوانان 
متخصــص، پرنشــاط و تحصیل کــرده ای 
داریم که این ظرفیــت را دارند تــا در همه 
حوزه ها ورود کنند و چالش ها و مشــکالت 
کشور را با دست با کفایت خود برطرف کنند 
و به سرانجام برســانند.الهیان تصریح کرد: 
در برخی رشــته های تخصصی کشور میزان 
متخصصان و نیــروی کار کشــور ما در حد 
آمریکایی است که سیصد میلیون جمعیت 
دارد و قاعدتا باید ایــن ظرفیت و تخصص 
جوانان به کار گرفته شــود، چراکه توجه به 
پتانســیل های مختلف داخلی می تواند ما 
را در بســیاری از زمینه ها بی نیــاز کند.عضو 
کمیســیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد: 
 حکمــت تدبیرهــای مقام معظــم رهبری

 در این حــوزه به همین علت اســت، اینکه 
 امروز شــعار ســال بر تولید دانــش بنیان

 تاکید دارد نشــان می دهد که نــگاه رهبر 
انقالب نیز به سمت اســتفاده نیروی جوان 
و متخصصین داخلی اســت که از توان آنها 
در جهت تولیــد کمک گرفته شــود و از این 
پتانســیل در جهــت پیشــرفت اقتصادی 

حمایت صورت گیرد.

اسراییل که در ابتدای بحران نگران سایه اندازی آن بر 
مذاکرات هسته ای ایران در وین بود و می کوشید تا 
از به نتیجه رسیدن این مذاکرات متاثر از مشغولیت 
اروپا و آمریکا در بحران اوکراین ممانعت کند، در این 
روزها برحجم حمالت خود علیه روسیه به خاطر 

حمله به اوکراین افزوده است

بین الملل
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سرپرست اداره کل صمت استان:

 ارائه بسته پیشنهادی برای ساماندهی
 صنعت ریخته گری ضروری است

سرپرست اداره کل صنعت معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: برای ادامه فعالیت ، ساماندهی 
و شکوفایی صنعت ریخته گری اســتان باید بسته پیشنهادی ارائه شــود. امیرحسین کمیلی، در 
جلسه ای با اعضای انجمن ریخته گری اســتان اصفهان افزود: تصور  غالب این است که فعالیت 
صنعت ریخته گری مســاوی با آالیندگی و تخریب محیط زیست است؛ اما این تصور غلطی بیش 
نیست بنابراین برای اصالح این تصور اشتباه باید بسته پیشنهادی ارائه شود تا فعاالن این صنعت 
بتوانند به راحتی به فعالیت خود ادامه دهند.وی تاکید کرد: این استان با مشکل شدید آلودگی هوا، 
آلودگی خاک و کمبود آب و منابع مواجه است و به دالیل مختلف در سال های گذشته تصمیماتی 
برای صنعت اصفهان گرفته شده و یکسری از مصوبات محدودیت هایی را برای ادامه فعالیت برخی 
از صنایع به وجود آورده است.سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان اظهار داشت: با 
اعمال محدودیت های دائمی نمی توان فعالیت های صنعتی را پیش برد و باید راهکارهایی را برای 
ادامه فعالیت ســالم صنایع ایجاد کرد.وی اضافه کرد: صنعت ریخته گری استان اصفهان با انجام 
اقدامات دانش بنیان از وضعیت کنونی نجات پیدا خواهد کرد.کمیلی خاطرنشــان کرد: مجموعه 
سازمان صنعت، معدن و تجارت مدافع صنعت اصفهان هستند؛ اما این دفاع نیازمند همراهی کامل 

اتحادیه ها، انجمن ها و بخش خصوصی است.

تالش برای افزایش شرکت های دانش بنیان و خالق
رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به برنامه های امســال این قطب فناوری اشاره  کرد و 
گفت: در تالش هستیم تا برای سال جاری، ارتباط پررنگی میان صنایع بزرگ و طرح های توسعه 
عظیم استان و کشور با شرکت های دانش بنیان و خالق برقرار کنیم و تعداد این همکاری ها را بیشتر 
کنیم. جعفر قیصری اظهار کرد: تقویت بازار فروش محصوالت شرکت های مستقر در این شهرک در 
حوزه داخلی و صادرات، از دیگر برنامه های امسال شهرک علمی و تحقیقاتی است.ایجاد و توسعه 
زمینه برای پذیرش شرکت های حوزه فناوری های نرم و صنایع خالق، از مهم ترین برنامه های این 
شهرک در سال جاری است. این شهرک از سال گذشته، آیین نامه پذیرش این شرکت ها را بر اساس 
دســتورالعمل معاونت علمی و فناوری تغییر داد و درصدد است تا با پذیرش شرکت های جدید و 
اضافه کردن ساختمانی جدید به این حوزه، به توسعه این شــرکت ها کمک کند.قیصری با اشاره 
به حمایت های فراوان معاونت علمی، گفت: معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری در ایجاد 
زیرساخت ها و محقق شدن پروژه های زیرساختی، کمک های مالی و معنوی بسیاری به شهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان کرده است. 

گرانی این بار  گریبان بادمجان را گرفت!
رییس اتحادیه میوه وتره بار اصفهــان با بیان اینکه بادمجانی که اکنون در بــازار با نرخ گران عرضه 
می شود،  گلخانه ای است گفت: این بادمجان از طرف بندر وارد اصفهان می شود.نوروزعلی اسماعیلی  
اظهار کرد: برداشت بادمجان اصفهان در فصل تابستان انجام می گیرد و بادمجان گلخانه ای اصفهان 
هم با گرم تر شدن هوا عرضه خواهد شــد.وی افزود: بادمجانی که اکنون کیلویی ۱۸ هزار تومان در 
بازار عرضه می شود، با بهترین کیفیت و از بندر وارد شده است.رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان 
خاطرنشــان کرد: این محصول با نرخ های بســیار کمتر حتی تا پنج هزار تومان هم در بازار یافت 
می شود؛ اما دارای کیفیت پایینی است.به گفته اســماعیلی، هرچه هوا رو به گرمی می رود، عرضه 
بادمجان باکیفیت بیشتر و قیمت این محصول هم کمتر خواهد شد.وی ادامه داد: دلیل این گرانی، 
سرد شدن نسبی هوا در این چند روز اخیر و عدم کشت محصول گلخانه ای در اصفهان بوده است که 

با گرمای هوا این مشکل از بین می رود.

 آیا ایده ساخت مسکن ملی ویالیی می تواند در شهر اصفهان و سایر نقاط استان عملیاتی شود؟

ساخت و ساز از نوعی دیگر

نهضت ملی مسکن پس از پروژه مسکن  مهسا نعمتی
مهر، بزرگ ترین تصمیم دولت در زمینه 
خانه دار کردن ایرانی ها بود. هر چند این طرح در زمان دولت روحانی 
کلید خورد؛ اما تیم اقتصادی و عمرانی رییسی در دولت جدید تالش 
کرد تا دخل و تصرف هایی در آن طرح بدهد و اصطالحا  آن را کارآمدتر 
کند. یکی از این پیشنهادات که در ابتدای شروع به کار دولت در سال 
گذشته مطرح شد ایجاد خانه های ویالیی به جای بلند مرتبه سازی 
در این طرح بــود. بهمن ماه هم وزیر راه و شهرســازی در یک برنامه 
تلویزیونی از برنامه دولت برای ساخت واحدهای مسکونی یک طبقه 

ویالیی در قالب برنامه نهضت ملی مسکن سخن به میان آورد.
رستم قاســمی ضمن تاکید بر ساخت واحدهای مسکونی ویالیی در 
نهضت ملی مســکن، اظهار داشت:» در شــهرهایی که مشکل زمین 
وجود نــدارد، نباید به ســمت بلند مرتبه ســازی برویــم و به عنوان 
 نمونه در بم، چون مشــکل زمین نداشــتیم، به متقاضیــان ۲۰۰ متر 
زمین دادیم.تاکید وزیر راه و شهرســازی بر حرکت نکردن به ســوی 
بلند مرتبه سازی مســئله ای اســت که تجربه تولید انبوه مسکن در 
سال های گذشــته صحت آن را تایید می کند. برای مثال در ابر پروژه 
مسکن مهر که ساخت 4 میلیون واحد مسکونی را نشانه رفته بود، با 

کیفیت ترین واحدهای مسکونی، خانه هایی بود که به طور ویالیی در 
شهرهای جدیدی نظیر شــهر جدید امیرکبیر ساخته شد. این مدل از 
ساخت و ســاز، طرفداران و مخالفان جدی دارد. یکی از اصلی ترین 
چالش های مطرح شده مشــکل زمین برای ساخت چنین مجموعه 
هایی اســت. موافقان این طرح اما می گوینــد محدودیت زمین در 
گستره کشــوری با این وسعت و آب و هوا، مســئله ای بی معناست، 
چرا که توسعه افقی شهرها و روســتاها به ویژه در مناطق کم تراکم از 
نظر جمعیتی به سهولت مهیاست.به طور کلی بسیاری از مردم با نگاه 
به چهره کالن شهرها و ســاختمان های بلند مرتبه واقع در این مناطق 
تصور می کنند که دیگر هیچ زمینی برای ســاخت و ساز وجود نداشته 
و اساسا به همین علت است که بلندمرتبه ســازی با تراکم های قابل 

توجه اوج گرفته است. 
به منظور آگاهی از خطا بودن این مســئله کافی است، سری به سایر 
شهرهای کوچک کشور بزنیم تا متوجه بشویم چه مقدار از زمین های 
بایر قابل ساخت و ساز در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است.محمد 
حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن عنوان کرد: توهم محدودیت زمین 
به دلیل سیاســت غلط تعیین خط حریم شــهری ایجاد شد و اگر به 
مســتندات دولتی رجوع کنیم متوجه خواهیم شــد، حجم باالیی از 

زمین های موجود در همین خط حریم شهری در اختیار دستگاه های 
دولتی قرار دارد.این کارشــناس حوزه مســکن ادامــه داد:»ظرفیت 
قانونی اســتفاده از زمین های دولتی برای ســاخت مسکن در قانون 
جهش تولید و تامین مسکن وجود دارد و وزارت راه باید از این ظرفیت 

استفاده حداکثری کند«. 
دلیل دیگر طرفداران این طرح کاهش هزینه های ساخت ساز است 
کارشناسان می گویند زمانی که واحد مسکونی یک طبقه می سازید، 
هزینه هایی نظیر آسانســور، پلــکان و همچنین زمین بــرای ایجاد 
مشاعات به حداقل می رســد و همین مســئله عامل کاهش قیمت 
ساخت مسکن است. طرفداران، ایده هایی دیگری مانند استفاده از 
انرژی های خورشیدی و منابع جمع کردن آب باران در این خانه ها را 
هم مطرح می کنند. ایده هایی که اگر چه خوب و کاربردی اســت؛ اما 
دولت ها نشان داده اند چندان عالقه ای به هزینه کرد در این زمینه ها 
ندارند و مردمی هم که در این واحدها مستقر می شوند، اغلب افراد کم 
درآمدی هســتند که همان هزینه های اندک ساخت را هم به سختی 

تامین می کنند.
 در واقع تجربه ناخوشایند و ناکاآمد مسکن مهر، نوع ساخت و تحویل 
آن و کاســتی هایی که هنوز باقی اســت مردم را نسبت به سرنوشت 

مسکن ملی به شدت ناامید کرده است.
همین عاملی شده تا تنها۱۰ درصد از ثبت نام ها در نهضت ملی مسکن 
با پرداخت پول قطعی شده باشد. جدیدترین آماری که توسط محمود 
شایان ، مدیرعامل بانک مسکن اعالم شده حاکی از آن است که حدود 
۳۷۲ هزار نفر در بانک مسکن برای این طرح افتتاح حساب کرده و از 
این میزان ۲۲۰ هزار نفر آورده خود را واریز کرده اند. این در حالی است 
که چند روز قبل وزارت راه و شهرســازی از تایید ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 

متقاضی خبر داد.
 در این شرایط ایده ساخت مســکن های مهر ویالیی در نزدیک شهر 
اصفهان به دلیل تراکم جمعیتی و نبود زیر ساخت های الزم و از همه 
مهم تر نیاز به بودجه های کالن برای ایجاد شــهرک های جدید عمال 
منتفی خواهد بود؛ اما ســاخت مســکن های  ویالیی در شهرستان 
های اســتان اصفهان اقدامی اســت که می تواند موجب توسعه این 
شهرها و حتی خروج بســیاری از مردم از کالن شهر اصفهان شود. به 
صورت کلی، ایجاد شــرایط بهتر از نظر مســکن به عنوان یکی از گران 
ترین مولفه هــای زندگی در شــهری مانند اصفهــان موجب ایجاد 
 تعدیل در جمعیــت مهاجر خواهد شــد و می تواند ایده ای درســت

 و کارآمد باشد.

ســخنگوی دولت در نشســت خبری اخیر خود  در 
پاسخ به پرسشی درباره بحران کم آبی و برنامه دولت 
بــرای بهبود این وضعیت در کشــور تاکیــد کرد: حل 
بحران کم آبی اولویت دولت بــوده و در قانون ۱4۰۱ در 
تبصره ۸ به این مشــکل به صورت ویژه پرداخته شده 
است. مدیریت بحران کم آبی نیازمند تعامل مردم و 
دســتگاه ها برای مدیریت مصرف است. ۹ جلسه به 
ریاست معاون اول در این زمینه برگزار شده و 4 جلسه 
ویژه زاینده رود برگزار شده است.بهادری جهرمی یادآور 
شد: طرح شیرین سازی انتقال آب دریا اصلی ترین 

طرح بوده و پیشــرفت های فیزیکی قابل قبولی هم 
داشته است. همزمان برای تامین آب شرب به تامین 
آب صنعت و کشاورزی هم توجه می شود.سخنگوی 
دولت با اشــاره به اجرای طرح اضطراری آبرسانی در 
اصفهان، گفت: طرح اضطراری آب رســانی به استان 
اصفهان پیشــرفت بــاالی ۹۵ درصدی داشــته و در 
خوزستان با پیشــرفت باالی 4۰ درصدی همراه بوده 
است. طرح انتقال آب دریا برای تامین آب صنایع به 
یزد نیز پیشرفت بیشــتر از ۶۰ درصدی داشته است.
وی در پاسخ به پرسشی در زمینه اقدامات دولت برای 
استفاده از فرصت برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر 
در زمینه گردشــگری در ایران، اظهار کرد: پس از سفر 

رییس جمهوری به قطر، تا کنون دو جلسه در این زمینه 
برگزار شده است. تکالیف دستگاه های مختلف احصا و 
ابالغ شده است.بهادری جهرمی با بیان اینکه ۷۰ زمینه 
همکاری بین ایران و قطر در زمینه جام جهانی در دستور 
کار است، یادآور شــد: وزیر حمل و نقل قطر سفر دو 
روزه ای به ایران داشت و سه سند در حوزه حمل و نقل 
هوایی امضا شد. بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی 
در زمینه علت طرح موضوع مبارزه با دست های پشت 
پرده گرانی از سوی رییس جمهوری تاکید کرد: عوامل 
گرانی روشن است. مثال حجم نقدینگی 4 هزار میلیارد 
که به دولت به ارث رســید، تورم زاســت و آثار آن بلند 

مدت است. 

سخنگوی دولت:

   طرح اضطراری آب رسانی به استان اصفهان
 پیشرفت باالی 95 درصدی داشته است

نقل قول روز

سخنگوی صنعت برق:

انتشار جدول خاموشی ها در دستور کار صنعت برق نیست
سخنگوی صنعت برق با اشاره به مطالب منتشر شده در برخی رسانه ها به نقل از معاون هماهنگی توزیع، 
درخصوص احتمال خاموشی در تابستان گفت: ان شاءا... بدون خاموشی تابستان را پشت سر خواهیم 
گذاشت و انتشار جدول خاموشی های ناشی از کمبود تولید در دستور کار صنعت برق قرار ندارد. مصطفی 
رجبی مشهدی با اشاره به برنامه های تدوین شده برای مدیریت اوج بار امسال اظهار کرد: با بهره گیری از 
تجارب تابستان و زمستان سال ۱4۰۰، یکصد برنامه عملیاتی برای مدیریت اوج بار تابستان امسال تدوین 
شده است.وی با بیان اینکه در سال ۱4۰۰، تقاضای مصرف برق رشدی حدود هشت درصد را تجربه کرد، 
گفت: وزارت نیرو ۱۰۰ برنامه عملیاتی را برای عبور موفق از تابستان ۱4۰۱ برنامه ریزی کرده که از ابتدای دولت 
سیزدهم نیز در حال پیگیری است.سخنگوی صنعت برق افزود: با تمهیدات اندیشیده شده و تعامل خوب 
با وزارت صنایع، برای مدیریت بار اوج مصرف در تابستان امسال کامال آماده ایم و با پشتوانه برنامه های 
تدوین شده، ناترازی های تولید و مصرف جبران خواهد شد و انتشــار جدول خاموشی ها در دستور کار 
نیست.رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: با وجود همه مشکالت، گام های بلندی برای افزایش ظرفیت تولید 
برداشته شده است که با وجود مسیر دشوار، چشم انداز روشنی را فراهم می کند.وی گفت: عالوه بر توجه 
به توسعه تولید، افزایش توسعه زیرساخت های شبکه هم در دستور کار است که می تواند پتانسیل خوبی 

برای شبکه برق ایجاد و پایداری شبکه را افزایش دهد.

هشدار درباره فروش جعلی تورهای جام جهانی قطر
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، با اعالم اینکه تاکنون برای فروش بلیت های مسیر دوحه قطر با هیچ 
دفتر خدمات مسافرتی مذاکره ای نداشته است، نســبت به فروش جعلی تورهای جام جهانی قطر با 
استفاده از نام این شرکت هشدار داد.اخیرا مشاهده شده است دفتر خدمات مسافرتی یابکس )ماکان 
سفر جهان( اقدام به تبلیغ پکیج های ویژه جام جهانی قطر کرده و از هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
»هما« به عنوان شرکت هواپیمایی این تور مسافرتی نام برده است.هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، 
ضمن رد این موضوع اعالم می دارد هیچ پروازی برای جام جهانی قطر از سوی این شرکت به دفتر خدمات 
مسافرتی »یابکس« واگذار نشده اســت و تبلیغ این تور صحت ندارد.گفتی است در صورت مشاهده 
فروش تورهای ویژه جام جهانی قطر با استفاده از نام هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، با تبلیغ کنندگان 
از طریق مراجع قانونی برخورد خواهد شد.بر اســاس این اطالعیه، هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، 
تاکنون برای فروش بلیت های مسیر دوحه قطر با هیچ دفتر خدمات مسافرتی مذاکره ای نداشته است 
و عالقه مندان حضور در بازی های جام جهانی قطر می توانند بــرای اطمینان از صحت فروش تورهای 

ویژه جام جهانی قطر با پرواز »هما« با شماره تلفن 4۶۶۲۱۸۸۸ مرکز فروش تلفنی هما تماس بگیرند.

سیلی محکم به مافیای دخانیات
مدیرعامل شرکت دخانیات در توئیتی دست مافیای دخانیات را رو کرد.»محمد شیخان« در صفحه توئیتر 
خود نوشت: سیلی محکم امروز ما به مافیای دخانیات در جمع نمایندگان انقالبی و حمایت قاطع رییس 
کمیسیون اجتماعی ازمواضع ضد فساد به مذاق پادوی مافیا خوش نیامده و با سابقه نفاق ضمن دروغ 
پراکنی، کوچکی خود را برای شرکت های آمریکایی و انگلیسی اثبات کرد که از چشم تیز بین نهادهای 
امنیتی دور نمی ماند.» شیخان« با دعوت کمیسیون اجتماعی مجلس، در جلسه این کمیسیون حاضر 
شد تا ضمن ارائه گزارش عملکرد در سه ماهه مسئولیت خود، به مشکالت موجود این شرکت در گذشته به 
خصوص در دولت روحانی بپردازد.وی به تالش های مشکوک در امور این شرکت از کاهش سطح کشت 
توتون و تنباکو تا حضور کمپانی های چند ملیتی آمریکایی، انگلیسی و ژاپنی در بازار ایران پرداخت.بنا بر 
اعالم مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، در دولت گذشته، شخص رییس جمهور، خط پرایمری توتون 
شرکت آمریکایی- ژاپنی را افتتاح کرد و به این شرکت ها در بحرانی ترین شرایط ارزی کشور، ارز دولتی 

اختصاص داد.

خبرخوان

کافه اقتصاد

مدیر کل سازمان زمین شناسی و اکتشافات مواد معدنی اصفهان گفت: تعدد شکستگی لوله دراصفهان و گودال های ایجاد شده اخیر در خیابان ها می تواند ناشی 
ازآثار مخرب فرونشست باشد.رضا اسالمی اظهار کرد: کارشناسان آب و فاضالب علت فروریزش های متناوب را که فروردین امسال در اصفهان روی داد، پوسیدگی 
لوله های بتنی به دنبال ایجاد اسید سولفوریک )ترکیب آب و گاز h۲s( که خاصیت خورندگی بسیار زیاد دارد، عنوان کردند.وی گفت: با وجود بیان این دالیل، هنوز 
نتوانسته ایم جواب بسیاری از ابهامات خود را پیدا کنیم، به عنوان مثال در فروریزش خیابان آپادانا، گودال ایجاد شده ابعادی در حدود هفت متر در ۲ متر در چهار و 
نیم متر داشت که اگر آن ها را درهم ضرب کنیم و در وزن مخصوص خاک که ۲ است ضرب کنیم، عددی در حدود ۱۲۶ برای حجم خاک این قسمت به دست می آید و 
سوال این است که این مقدار خاک کجا رفته است؟به گفته وی، پاسخ کارشناسان این است که این ریزش ها به یک باره اتفاق نیفتاده و در ماه ها و یا سال ها رخ داده و 
به مرور خاک از طریق جریان فاضالب منتقل شده است.اسالمی افزود: این حجم خاک یا باید راه عبور را مسدود می کرد یا اینکه در جایی از شبکه فاضالب خودش 
را نشان می داد؛ در کمتر از یک هفته در خیابان حکیم نظامی هم این اتفاق افتاد و آنجا هم حجم عظیم خاک وارد شبکه فاضالب شد و اکنون نمی دانیم این پدیده 

پوسیدگی لوله های پنجاه ساله بتنی فاضالب در چند منطقه این خط دچارشکستگی است و خاک آن ها داخل این مجرا می شود.

تعدد شکستگی لوله در اصفهان ناشی از آثار مخرب فرونشست است

معدن مس 
سرچشمه

معدن مس سرچشمه دومین 
معدن مس روباز جهان است که 
حدود  یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تن ذخایر سنگ ســولفوری را 
در خود جای داده اســت. پس 
از استخراج محصوالت با عیار 
باال، سنگ معدن و محصوالت 
مســی در کارخانــه مــس 

سرچشمه تولید می شود.

وز عکس ر

فرماندار اصفهان:

انتصاب و جابه جایی مدیران 
محدودیت و موانع دارد

 فرماندار اصفهان با اشــاره به تاخیر در تغییر 
مدیــران اصفهــان گفــت: محدودیت ها و 
موانعی برای انتصاب مدیــران وجود دارد.

محمد علی احمدی اظهار داشت: متاسفانه 
مباحث مختلفی از قبیل اقتصادی، فرهنگی، 
خدماتــی و… در نقــاط مختلف شــهری و 
روستایی راکد مانده و پرونده های آنها بسته 
شــده اســت.وی ادامه داد: کمبود منابع و 
دمیدن مطالبات خارق العاده از سمت جریان 
ضد انقالب بسیار رایج شده به صورتی که این 
درخواســت ها را بر جامعه تحمیل می کنند.

احمدی معتقد اســت که برای شــروع کار و 
برنامه ریزی باید مطالبات به جا مانده رهبر 
معظم انقالب را فهرســت و اجرایی کرد.وی 
خاطر نشان کرد: تجربه ثابت کرده زمانی که 
یک حرکت انقالبی آغاز می شــود، دو اتفاق 
را به همراه دارد، اول اینکــه اختالف بین آن 
جریان زیاد می شود و حتی از جبهه خودی به 
آن دامن زده می شــود، دوم دشمنان تالش 
می کنند حاشیه سازی و اختالف افکنی کنند.

وی در خصوص شــاخص انتخاب مدیران 
اســتانی گفت: داشــتن ارتباطات مردمی، 
اخالص، فعالیت جهادی و سایر ویژگی های 
حاج قاسم را باید مدیران داشته باشند، البته 
جابه جایی و انتصاب مدیران محدودیت ها 
و موانعــی دارد و خودم هنوز اجــازه تعیین 
معاون را نداشته ام. احمدی برپایی قرارگاه 
محرومیت زدایــی و حاشــیه نشــینی در 
اســتانداری را از دیگر اقدامات برشــمرد و 
گفت: این قرارگاه با تعامل ســپاه راه اندازی 
شده و بر مهاجرت معکوس تاکید بیشتری 
می شــود. وی با ابــراز امیــدواری در ادامه 
مسیر و پیاده سازی برنامه ها، گفت: به رونق 
اقتصادی استان بسیار امیدواریم که حداقل 
۳۰ هزار مســکن ملی در اصفهــان عملیاتی 
می شــود و عالوه بر آن ورود رییس جمهور 
نقطه امید خوبی است تا برای پروژه های نیمه 
تمام اعتبارات خوبی دریافت و نارضایتی های 

اجتماعی جمع بندی شود.

عکس: ایرنا
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سنگینی بار کمبود و گرانی دارو در شهرکرد بر شانه بیماران؛

گالیه هایی از جنس جان مردم

زمزمه های حــذف ارز ترجیحی برای دارو از ماه هــا قبل در محافل مختلف 
شنیده می شود.شواهد و بررســی ها حاکی از این موضوع است که قیمت 
برخی اقالم دارویی به ویژه داروهای خارجی در سال جدید با افزایش روبه رو 
شده است و همچنین برخی از داروها در داروخانه ها نایاب شده اند.دارو یکی 
از کاالهای مصرفی ضروری در کشور محسوب می شود که نوسان قیمت و 
کمبود آن می تواند بیماران را با چالش های جدی مواجه کند و حتی امکان دارد 
جان این بیماران به خطر بیفتد، بنابراین حذف یارانه دارو بدون در نظر گرفتن 
شرایط برای جبران این افزایش قیمت توسط سازمان های بیمه گر می تواند 
مشکالت متعددی را برای شهروندان ایجاد کند.اگر گذرتان به داروخانه های 
سطح شهر در ماه های اخیر افتاده باشــد، زمانی که قیمت داروهای تجویز 
شده توسط پزشک، از سوی تکنســین داروخانه به بیمار و یا همراه او گفته 
می شود، شاهد تعجب افراد از قیمت بیان شده هستیم که در برخی مواقع 
واکنش های متفاوتی را نیز به همراه دارد، گاهی افــرادی که از تمکن مالی 
برخوردار نیســتند از متصدی داروخانه می خواهند تا تعدادی از داروها را از 
لیست نسخه آن ها خارج کند یا نمونه مشابه داخلی آن که قیمت کمتری را 

دارد به آن ها پیشنهاد دهد.
مرادی یکی از بیماران مراجعه کننده به یکی از داروخانه های شهرکرد  اظهار 
کرد: قیمت اقالم دارویی نسبت به سال گذشــته بسیار افزایش پیدا کرده 
است و همچنین برای تهیه دارو باید به چند داروخانه مراجعه کنیم تا بتوانیم 
داروی مورد نظر را تهیه کنیم.وی عنوان کرد: یک بسته قرص آستنترا از ۴۰ 
هزار تومان به ۲۷۰ هزار تومان رسیده است، هزینه خرید دارو بسیار افزایش 
پیدا کرده و گاهی از توان افراد خارج است، بسیاری از شرکت های بیمه نیز، 

داروهای خارجی را تحت پوشش قرار نمی دهند.

انصراف بیماران از خرید برخی اقالم دارویی به علت قیمت باال
 نادری نیز یکی از افراد مراجعه کننده به داروخانه  می گوید: هر زمان که برای 
خرید اقالم دارویی به داروخانه مراجعه می کنم با قیمت جدیدی مواجه 
می شوم، قیمت یک بسته آرام بخش ســاده در یک سال اخیر به بیش از 
چند برابر افزایش پیدا کرده است.وی افزود: گاهی برخی داروها در لیست 
شرکت های بیمه قرار ندارد و باید این داروها را با قیمت آزاد تهیه کنیم، گاهی 
به علت قیمت باالی دارو برخی از افرادی که به داروخانه مراجعه می کنند از 

خرید دارو پشیمان می شوند.

علل افزایش قیمت دارو و کمیاب شدن برخی داروها بررسی شود
غالمعلی حیدری، استاندار چهارمحال و بختیاری در حاشیه ستاد ملی کرونا 
که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: گزارشاتی مبنی بر افزایش 
قیمت دارو ارائه شده است و  باید علل افزایش قیمت دارو و کمیاب شدن 
برخی داروها در داروخانه های دولتی در چهارمحال و بختیاری بررسی شود.

محمد شاهقلی، رییس انجمن داروسازان چهارمحال و بختیاری نیز  با اشاره 
به اینکه در برخی اقالم دارویی شاهد افزایش قیمت دارو بودیم، اظهار کرد: 
این افزایش دارو بیشتر مربوط به داروهای خارجی است، اما در داروهای 
تولید داخل نیز با افزایش قیمت مواجه هســتیم.وی افزود: ارز مورد نیاز 
برای واردات دارو باید از طریق بانک مرکزی اختصاص پیدا کند، اما گاهی 

شاهدیم که بانک مرکزی به تعهدات خود در تخصیص ارز عمل نمی کند و 
دارو با ارز نیمایی وارد می شود و همین مسئله موجب افزایش قیمت دارو و 
مواد اولیه مورد نیاز در تهیه دارو می شود.شاهقلی با بیان اینکه ارز دولتی به 
برخی مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و بسته بندی دارو تعلق نمی گیرد، عنوان 
کرد: به همین دلیل باید این مواد با ارز نیمایی وارد شود و نوسان قیمت ارز 

نیز در قیمت دارو تاثیر دارد.

کمبود دارو در کشور وجود دارد
رییس انجمن داروســازان چهارمحال و بختیاری در ادامــه با بیان اینکه 
شرکت های بیمه داروهای خارجی و برخی اقالم دارویی گران قیمت را تحت 
پوشش قرار نمی دهند، گفت: همین مسئله موجب می شود تا بیماران از 
خرید دارو منصرف شوند، گاهی شرکت های بیمه به روش های مختلف از 
تعهدات خود در قبال حمایت بیمه ای از بیماران شــانه خالی می کنند.وی 
خاطرنشان کرد: عمده داروهای مصرفی در کشور، تولید داخل هستند که 
برای تهیه مواد اولیه این داروهــا، ارز یارانه ای اختصاص پیدا نمی کند، اما 
معموال شاهد افزایش ناگهانی قیمت در تمامی اقالم دارویی بودیم.شاهقلی 
با بیان اینکه کمبود دارو در کشور وجود دارد، یادآور شد: این کمبود به دالیل 
مختلف از جمله کاهــش تولید و واردات ایجاد می شــود. رییس انجمن 

داروسازان چهارمحال و بختیاری گفت: در مقاطع مختلف، برخی داروها با 
کمبود مواجه می شوند که برای جبران، یک نوع دیگر جایگزین می شود، 
متاسفانه همواره شاهد کمبود اقالم دارویی به بهانه های مختلف هستیم.

وی بیان کرد: منطقی ترین راه برای کاهش هزینه های  درمانی بیماران در 
بخش دارو، تقویت بنیه مالی سازمان های بیمه گر است، این اعتبار می تواند 
از محل یارانه های ریالی تخصیص یافته به ارز ۴۲۰۰ تامین شــود، اما باید 
نظارت بر سازمان های بیمه گر افزایش پیدا کند تا بودجه آن ها در پروژه های 

دیگر هزینه نشود.

داروخانه ها نمی توانند بدون اخذ مجوز قیمت دارو را افزایش دهند
رضا محمدی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به 
اینکه در برخی اقالم دارویی با کمبود مواجه هستیم، اظهار کرد: این کمبود 
شامل ۴۰ قلم داروی بوده که عمدتا خارجی هستند. وی با بیان اینکه قیمت 
دارو توسط کمیســیون قیمت گذاری وزارت بهداشــت و درمان مشخص 
می شود، عنوان کرد: قیمت دارو طبق روال تا حدودی افزایش داشت، در 
خصوص حذف ارز ترجیهی برای دارو، اطالع دقیقی ندارم.محمدی تاکید 
کرد: داروخانه ها نمی توانند بدون اخذ مجــوز قیمت دارو را افزایش دهند 

و هرگونه افزایش طبق مجوز وزارت بهداشت و درمان صورت می گیرد.

اجرای پروژه بن - بروجن؛ راهی برای برون  رفت از بحران آبی
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به چالش آبی 
شهرستان های شهرکرد، بن، بروجن و بخشی از کیار همچنان پروژه بن- بروجن جزو اولویت هاست 
و طبق قول های داده شده باید این پروژه مهم وارد مدار شود تا سال جاری و سال های آتی بحران و 
تنش آبی نداشته باشیم.مراد محمودی با اشاره به اینکه بیالن بارش ها در چهارمحال  و بختیاری به 
مدت ۲۰ سال منفی بوده است، اظهار کرد: میزان بارش ها در سال زراعی جاری برای شهرکرد ۲۴۷ 
میلی متر بوده، گرچه امسال شاهد بارش های خوبی بودیم اما کمبود بارش ها قابل جبران نیست و 
همچنان باید در مصرف آب صرفه جویی شود.وی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد تامین آب شرب 
شهرکرد از طریق چشمه کوهرنگ تامین می شود، افزود: متاسفانه در فصل زمستان به دلیل سرما 
۸۰ درصد آب چشمه از دسترس خارج شــد، اما با اقدامات صورت گرفته از جمله آبرسانی سیار و 
اجاره چاه های کشــاورزی و صنعتی، در حال حاضر وضعیت چشمه بهبود یافته و آرام آرام در حال 

برگشت به مدار است.
 

آزادی ۷8 زندانی از زندان مرکزی شهرکرد
با دستور رییس کل دادگســتری چهارمحال و بختیاری تعداد ۷۸ زندانی جرائم غیرعمد از زندان 

مرکزی شهرکرد آزاد شدند.
احمدرضا بهرامی، رییس کل دادگســتری اســتان یکی از برکات ماه مبارک رمضــان را توجه به 
مشــکالت زندانیان و آزادی آن ها از زندان عنوان کرد و گفت: به مناسبت این ماه عزیز و در راستای 
اجرای منویات رهبرمعظم انقالب و سیاست های راهبردی قوه قضاییه امسال تعداد ۷۸ زندانی با 
تخصیص بندهای ارفاقی مندرج در قانون از بند حبس رهایی می یابند.وی تاکید کرد: تبلور رأفت 
اسالمی بر مبنای رحمانیت و بخشش است و بر این اساس سیاســت دستگاه قضا نیز بر مبنای 
اصالح مجرم و بازگرداندن او به جامعه تدوین شده است.بهرامی تاکید کرد: اگر زندانی سعی کند 
طی دوران محکومیت، خود را اصالح کند قطعا تخفیفاتی شامل حال وی خواهد شد تا سریع تر به 

زندگی عادی خود بازگردد.
 

افزودن 1۶ غرفه به میدان میوه و تره بار شهرکرد
معاون برنامه ریزی و توســعه فرمانداری شــهرکرد گفت: تا پایان اردیبهشت ماه امسال، ۱۶ غرفه 
به میدان میوه و تره بار این شهرستان اضافه می شــود.حبیبی اظهار کرد: طرح ساماندهی میدان 
میوه و تره بار شــهرکرد با هدف تنظیم و کاهش قیمت میوه در نشست اقدام مشترک تنظیم بازار 
شهرستان شهرکرد ارائه شد. در همین راستا تعداد ۱۶ غرفه به میدان میوه و تره بار شهرکرد اضافه 
می شود تا با ایجاد یک بازار رقابتی، ارتقای کیفیت محصوالت و کاهش قیمت را شاهد باشیم.وی 
افزود: همچنین به منظور افزایش کیفیت نان قابل عرضه در نانوایی های سطح شهرستان، دوره های 

آموزشی ویژه نانوایان برگزار می شود.
 

معرفی چهره سال هنر انقالب چهارمحال و بختیاری
آرمان قلی پور دشتکی هنرمند فیلمساز، تندیس چهره سال هنر انقالب استان چهارمحال و بختیاری 
را دریافت کرد.جشن هنر انقالب با حضور جمعی از مســئوالن و هنرمندان چهارمحال و بختیاری 
در سالن بالغ شــهرکرد برگزار شــد.قائدی، رییس حوزه هنری در این مراسم با اشــاره به اینکه 
امسال ۶ هنرمند خبره اســتانی در بخش های مختلف نامزد دریافت عنوان چهره برتر هنر انقالب 
شدند، گفت: معیارهایی، چون افتخارات کسب شده در سال ۱۴۰۰، اثرگذاری آثار تولیدی، توجه به 
 خالقیت و نوآوری و نگاه نو به زیســت بوم چهارمحال و بختیاری از جمله مالک های انتخاب این 

هنرمندان است.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
1/153 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شماره 3957 مورخ 1400/12/09 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای امين نادری بنی  به 
شناسنامه شماره 1594 کدملی 4623615987 صادره مرکزی فرزند بختيار در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 107/43  متر مربع مفروزی از  پالک 
شــماره 23 فرعی از 4485  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شماره 3958 مورخ 1400/12/09 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای ياسر نادری بنی  به 
شناسنامه شماره 547 کدملی 4623605515 صادره شهرکرد فرزند بختيار در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 107/43  متر مربع مفروزی از پالک شماره 
23 فرعی از 4485  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 

ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را بــه مراجع قضايــی تقديم نماينــد. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/31

م الف: 1295121  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

1/154 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر رای شماره 3761 مورخ 1400/11/30 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای ســيد  ابوالفضل 
پور هاشمی نائينی  به شناسنامه شماره 15 کدملی 1249452341 صادره نائين فرزند 
سيد علی در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 175/58  متر مربع پالک شماره 131 
فرعی از 4483  اصلــی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان 
 به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف خانم محترم صانعی خوانســاری 

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

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/31

م الف: 1295105  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

1/155 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اصالحــی  رای  و   140060302023001204 شــماره   رای  برابــر 
140060302023001221 هيــات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک 
مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی ستاريان فرزند مهدی 
بشماره شناسنامه 1272338754  صادره از اصفهان در ششدانگ يک باب مغازه به 
مساحت 24/64 متر مربع مفروزی از پالک 2 فرعی از  5718 اصلی واقع   در بخش 3  
ثبت اداره مرکزی اصفهان خريداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای صادق برنجيان 

به شماره شناسنامه 46092 فرزند عباس محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضايی تقديم نمايند.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/31

م الف: 1295097  حســين زمانی علويجه رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک 
مرکزی اصفهان   

مفاد آراء
1/156 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  5299 14006030200700 مورخ  12 / 11 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدرضا رفيع زاده قهدريجانی فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 139 وکدملی 
1111165653 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه به مساحت 96 / 233 
مترمربع پالک 318 فرعی از 387 اصلی واقع در قهدريجان خريداری مع الواســطه 
ازمالک رسمی آقای حاج علی رفيع زاده قهدريجانی فرزند فرج اله محرزگرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/31

م الف: 1295119 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

1/157 آگهی مفاد آرا صادره از هيات قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت نايين 

در اجرای ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذيل که از طرف اين هيات مبنی بر تاييد انتقال 
عادی و يا ســهم مفروزی متقاضی صادر گرديده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود تا شخص يا اشــخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاريخ اولين انتشار 
آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نموده و در مهلت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقديم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارايه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمايند در اين صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارايه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و  عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302031001034 - 1400/12/11 خانم زهرا رجبيان مقدم 
فرزند عبدالغنی ششدانگ مفروزی يک قطعه زمين با بنای احداثی باستثناء ربيعه اعيانی 
در قسمتی از پالک ثبتی 46 فرعی از 31 اصلی واقع در بخش 2 ثبت نايين به مساحت 

281/60 متر مربع خريداری عادی از ابوذر گرامی زاده نايينی مالک رسمی
2- رای شماره 140060302031001035 - 1400/12/11 آ قای عليرضا گرامی زاده 
نايينی فرزند اصغر ششدانگ مفروزی يک قطعه زمين با بنای احداثی باستثناء ربيعه 
اعيانی در قســمتی از پالک ثبتی 46 فرعی از 31 اصلی واقع در بخش 2 ثبت نايين 

به مساحت 372  متر مربع خريداری عادی از ابوذر گرامی زاده نايينی مالک رسمی
3- رای شــماره 140160302031000051 - 1401/01/21 خانم نصرت نجيمی 
حاجی آبادی فرزند فرج اله 4 سهم مشاع از 72 سهم  ششدانگ مزرعه يوسف آباد به 
پالک ثبتی 264 اصلی واقع در بخش 19 ثبت اصفهان الحاقی به ثبت نايين به مساحت 
ششدانگ 40000 متر مربع خريداری عادی 3 سهم از ابراهيم نجيمی يوسف آبادی و 

يک سهم از محمد نجيمی حاجی آبادی مالکين رسمی
4- رای شماره 140160302031000052 - 1401/01/21  آقای براتعلی صادقيان 
تمنانی فرزند محمد  ششدانگ مفروزی يک واحد دامداری و آب انبار باستثناء ثمنيه 
اعيانی  در پالک ثبتی قسمتی از 286  اصلی واقع در روستای کالچو بخش 19 اصفهان 
الحاقی به ثبت نايين به مساحت 793/75  متر مربع نســبت  به قسمتی از مالکيت 

مشاعی متقاضی
5- رای شــماره 140160302031000053 - 1401/01/21  آقای صادق رحيمی 
حاجی آبادی فرزند رضا  ششدانگ مفروزی يکدرب خانه پالک ثبتی قسمتی از 335  
اصلی واقع در روستای حاجی آباد بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نايين به مساحت 
322/33  متر مربع خريداری عادی و مع الواسطه از صادق رحيمی فرزند رحيم مالک 

رسمی
6- رای شــماره 140160302031000054 - 1401/01/21  آ قای عبدالحسين 
توسلی فرزند محمد تقی  ششدانگ مفروزی يکدرب باغ  پالک ثبتی قسمتی از 52  
اصلی واقع در  مزرعه شاه کوه بخش 17 اصفهان الحاقی به ثبت نايين به مساحت 454 

متر مربع نسبت  به قسمتی از مالکيت مشاعی متقاضی
7- رای شماره 140160302031000055 - 1401/01/21  آقای غالمرضا طالبی 
مزرعه شاهی فرزند ابوالقاسم  ششدانگ يکدرب خانه  پالک ثبتی  5333  اصلی واقع 
در  روستای مزرعه امام  بخش 2 ثبت نايين  به مساحت 593/80  متر مربع خريداری 

عادی و مع الواسطه از ابوالقاسم طالبی مزرعه شاهی مالک رسمی
8- رای شماره 140160302031000056 - 1401/01/21  آقای عليرضا جهان پناه 
فرزند قاسمعلی ششدانگ يکقطعه زمين  با بنای احداثی  پالک ثبتی قسمتی از  214  
اصلی واقع در بخش 2 ثبت نايين  به مساحت 336 متر مربع خريداری عادی از حسين 

هاديزاده نايينی مالک رسمی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15

م الف: 1300479 اباذر مهيمن رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان نايين
مفاد آراء

1/158 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 موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي

 مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 

اصالحی
رديف 1- رای شماره 13937 - 1400/11/20 هيات سوم پالک 168/36 صحيح می 
باشد که در رای شماره 5677 - 1400/05/03 هيات سوم آقای قدير علی الياران به 
شناسنامه شماره 3 کدملی 1290311692 صادره اصفهان فرزند قاسم در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 109/31 متر مربع از پالک 1698 فرعی از 36 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از شيخ جمال الدين نجفی و خانم 
محترم آقا رشتی طبق سند انتقالی 1501 مورخ 1322/12/25 دفترخانه 62  اصفهان 

و سند 60737 مورخ 1333/07/29 دفترخانه 6  اصفهان آمده است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15

م الف: 1304999  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

1/159 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر رای شماره 3630 مورخ 1400/11/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای احمد امير حاجلو  به 
شناسنامه شماره 7 کدملی 5759858122 صادره فريدن فرزند محمود در ششدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 220/52  متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلی 
 واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و 
مع الواسطه از طرف آقای غالمحسين دهقان )مالک رسمی( خريداری گرديده است. 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را بــه مراجع قضايــی تقديم نماينــد. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15

م الف: 1305018  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

1/160 آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  5525 14006030200700 مورخ  28 / 11 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای شعبانعلی جمشــيدی فالورجانی فرزند عبدالعظيم بشــماره شناسنامه 3334 
وکدملی 1110033321 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه به مساحت 
24 / 210 مترمربع پالک 15 اصلی واقع درفالورجان خريداری مع الواسطه ازمالک 
رسمی آقای مهدی کيانی فرزند عباســعلی  محرزگرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15

م الف: 1303694 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان



چهارشنبه 31 فروردین  1401 / 18 رمضان 1443 / 20 آوریل  2022 / شماره 3510
مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان:

به دنبال تخصصی شدن خیریه ها هستیم
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهان با اشاره به نقش موسسات خیریه در 
ارتقای مشارکت و سرمایه اجتماعی گفت: بحث سرمایه اجتماعی دارای مولفه های مختلفی است 
که یکی از بارزترین آن ها مسئله مشارکت و اعتماد اجتماعی است، بنابراین هر فعالیتی که در جامعه 
انجام شود که تقویت کننده مشارکت اجتماعی باشــد در نهایت منجر به افزایش اعتماد اجتماعی 
بخواهد شد .مسعود مهدویان فر، با اشاره به رویکردهای استانداری در مورد موسسات خیریه در 
اصفهان  اظهار کرد:در سیاست گذاری برای توسعه فعالیت های مردم نهاد به دنبال تخصصی شدن 
فعالیت خیریه ها هســتیم، به عنوان نمونه خیریه هایی وجود دارند که هم در حوزه درمان و هم در 
حوزه معیشتی فعالیت دارند؛ اما نگاه ما این است که در استان اصفهان تخصصی شدن خیریه ها 
یکی از ضرورت هاســت فارغ از اینکه خیریه ها در چه حوزه ای فعالیــت می کنند، باید خیریه ها به 
سمت تخصصی شدن در جهت توانمندسازی مددجویان خود حرکت کنند و این سیاست مورد نیاز 

در استان بیشتر احساس می شود.

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان اصفهان خبر داد:
اجرای طرح »شبی به رنگ خدا« برای نخستین بار در کشور

معاونت امور مشارکت های مردمی بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه طرح »شبی به رنگ خدا« 
برای نخستین بار در کشور اجرا می شــود و خیران افطار را با مددجویان بهزیستی می گذرانند، گفت: 
برنامه های ماه مبارک رمضان، توســط بهزیستی استان اصفهان در ســه بخش شبی به رنگ خدا، 
ضیافت مهربانی و فرزندان مهر درحال اجراســت.امید رحمانیان  اظهار کرد: برنامه های ماه مبارک 
رمضان طی سال جاری، توسط بهزیستی استان اصفهان در سه بخش »شبی به رنگ خدا«، »ضیافت 
مهربانی« و »فرزندان مهر« در حال اجراست.وی با اشاره به اجرای طرح ضیافت مهربانی، افزود: این 
طرح به صورت عام است و خیران با کمک های نقدی و غیرنقدی، برای تهیه سبد کاال و اقالم مورد نیاز 
مددجویان در ماه مبارک رمضان، در آن مشارکت می کنند. وی ادامه داد: خیران در ۳۰ روز ماه مبارک 
رمضان به شهرستان های مختلف استان سفر می کنند و افطار را با مددجویان بهزیستی می گذرانند.

وی با بیان اینکه در این طرح مددجویان میزبان خیران هستند، تصریح کرد: به علت اینکه مددجویان 
توان برگزاری میهمانی ندارند، هزینه سفره افطار توسط خود افراد خیر تقبل شده و این طرح با هدف 

آشنایی ملموس خیران با مشکالت معیشتی مددجویان برگزار می شود.

 32 هنرستان در جوار صنایع اصفهان به همت خیران 
ساخته می شود

استاندار اصفهان گفت: ۳۲ هنرستان در جوار صنایع اســتان به همت خیران و همکاری آموزش و 
پرورش ساخته و نیروی انســانی و کار صنایع را تامین می کند.سید رضا مرتضوی در جمع خیران 
مدرسه ساز اظهار داشت: ۲۹۰ مجموعه مدرسه خیرساز داریم که بین ۵۰ به باال پیشرفت داشته است 
و طی ۶ ماهه گذشته رشد صددرصدی در ســاخت مدرسه در سطح استان داریم.وی بیان داشت: 
در سفر رییس جمهور و هیئت دولت به دنبال مشخص کردن ســهم دولت در این عرصه هستیم.

استاندار اصفهان با اعالم اینکه شورای آموزش وپرورش مهم ترین شورای استانی است، گفت: تعداد 
زیادی مدارس فرسوده و کانکسی در سطح استان داریم که نیاز به ورود جدی خیران مدرسه ساز 
است.وی بیان داشــت: بســیاری از ناهنجاری های اجتماعی از تعلیم و تربیت نادرست است که 
ساخت مدارس و ایجاد فضای آموزشی برای پیشــگیری از ناهنجاری ها بسیار پر اهمیت خواهد 
بود.وی هزینه ساخت هر هنرستان را به طور تقریبی بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در 
حال حاضر ذوب آهن متعهد به ساخت یک هنرستان و فوالد مبارکه دو هنرستان را برعهده گرفت 

و مابقی را خیران تقبل می کنند.

فیلم های گرفته شده از حضور روباه ها در سطح شهر اصفهان دست به دست می چرخد؛ 

و این بار رد پای روباه!

طی هفته های اخیر فیلم های منتشر شده  پریسا سعادت
از روباهایی که در سطح شهر اصفهان تردد 
می کنند، دست به دست می چرخد. روباه هایی که در میدان نقش جهان 
و یا در بســتر زاینده رود در حال رفت و آمد هســتند. حضور حیوانات در 
شهرهای بزرگ تنها مختص اصفهان نیست، در تهران نیز بارها حیواناتی 
مانند روباه و حتی گرگ در سال های گذشته مشاهده شده است. اصفهان 
به واسطه داشــتن مناطق حیات وحش بزرگ و غنی، میزبان گونه های 
مختلفی ار روباه ها بوده است. روباه معمولی، روباه قرمز، روباه شنی و شاه 
روباه در حیات وحش عباس آباد و سایر مناطق محافظت شده زندگی می 
کنند؛ اما اینکه این حیوانات تا کوچه پس کوچه های شهر شلوغی مانند 
اصفهان برسند و درآن ساکن شوند، مطلب تامل برانگیزی است. وجود 
این حیوانات وحشــی،باعث بروز  واکنش های مختلفی از جانب مردم 
شده است. در حالی که دوستداران محیط زیست می گویند نباید با انتشار 
این فیلم محل زندگی آنها را علنی کرد چرا که بسیار ی از سودجویان در پی 
شکار این حیوانات خواهند بود در مقابل عده ای دیگر می گویند باید این 
حیوانات زنده گیری و به محل اصلی ســکونت خود منتقل شــوند. این 
کارشناسان می گویند هر نوع غذا دادن به این گونه های وحشی جانوری 
موجب اهلی شدن آنها، زاد و ولد بیش از اندازه و بر هم خوردن اکوسیستم 

خواهد شد. یکی از اصلی ترین دالیل ورود این حیوانات به منطقه شهری 
جست وجو برای یافتن غذاست. سال های خشکسالی، حیوانات را از دل 
کوه ها به سمت سکونت گاه های انسانی کشانده؛ اتفاقی که موجب مرگ 
و میر تعداد باالیی از این گونه ها هم شــده است. معاون محیط زیست 
طبیعی و تنوع زیســتی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفــت: عواملی مانند دسترســی بــه منابع غذایــی، ســازگاری باال با 
زیستگاه های مختلف و خشکی بستر زاینده رود سبب حضور روباه ها در 
شهر اصفهان شده است.حسین اکبری، با بیان اینکه روباه سازگاری باالیی 
با زیستگاه های مختلف دشتی، بیابانی، جنگلی و کوهستانی دارد، افزود: 
روباه از گونه طمعه خواران محســوب می شود و به دلیل سازگاری اش با 
زیســتگاه های گوناگون بــه پســماندخواری به ویژه پســماند غذاها و 
دورریزهای انسانی تمایل بسیاری دارد.وی ادامه داد: به همین دلیل روباه 
در کنار جاده ها و زیستگاه های انسانی بسیار مشاهده می شود و دلیل اینکه 
در سطح شهری مانند اصفهان نیز رویت شده، دسترسی به مواد غذایی و 
پسماندهاست.اکبری اظهار داشــت: این حیوان وقتی به منابع غذایی 
دسترسی داشته باشد و از این نظر احساس امنیت کند، به مرور ترسش 
نیز از بین می رود و مکان هایی حتی در داخل شهرها را به عنوان زیستگاه 
خود انتخاب می کند به طوری که اگر او را جابه جا کنیم بازهم ممکن است 

به داخل شهر بازگردد.وی با بیان اینکه احتمال رویت روباه در نیمه های 
شب به ویژه در پارک ها و حاشیه های شــهر وجود دارد، خاطرنشان کرد: 
یکی دیگر از دالیل مشاهده روباه در اصفهان، باز و بسته شدن زاینده رود و 
خشک شدن بستر این رودخانه است زیرا روباه به راحتی می تواند از شرق 
یا غرب و از طریق بستر رودخانه وارد شهر شود.اکبری توضیح داد: رودخانه 
زاینده رود دارای زیست بوم)اکوسیستم( آبی و گونه های جانوری وابسته 
به آب است؛ اما وقتی خشک می شــود به عنوان کریدور عمل می کند و 
ممکن است حیواناتی مانند روباه از شرق یا غرب از طریق بستر رودخانه به 
داخل شــهر بیایند.وی تاکید کرد: برای رفع این مشکل باید آب حتی به 
میزان حداقل در بستر این رودخانه جریان داشته باشد تا زیستگاه آبی آن 
خشک نشود و گونه های خشکی پســند به داخل آن راه نیابند.اکبری با 
هشدار به شهروندان برای مواجهه مستقیم با روباه در داخل شهر گفت: 
روباه از حیوانات وحشی است و مردم باید از غذا دادن به آنها خودداری کنند 
زیرا شهر، زیست بوم این گونه جانوری نیست.وی با اشاره به اینکه ممکن 
است این حیوان ناقل بیماری نیز باشد، افزود: هرچه جمع آوری پسماندها 
در شهر نیز بهتر و قوی تر انجام شود از افزایش جمعیت حیوانات مختلف 
از جمله روباه، گربه و موش نیز جلوگیری خواهد شد زیرا این حیوانات به 

تغذیه از طریق پسماند عالقه وافر دارند.

عواملی مانند دسترسی به منابع غذایی، سازگاری باال با 
زیستگاه های مختلف و خشکی بستر زاینده رود سبب 

حضور روباه ها در شهر اصفهان شده است

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
1/161 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 5552 14006030200700 مورخ  01 / 12 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم عذرا شفیعی قهدریجانی فرزند جعفر بشماره شناسنامه 1564 وکدملی 
1111994234 صادره از فالورجان درششدانگ یک باب خانه نیمه سازبه مساحت 
200 مترمربع پالک 386 اصلی واقع در قهدریجان خریداری مع الواســطه ازمالک 
رسمی آقای حبیب اله کاظمی قهدریجانی  محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15

م الف: 1303995 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

1/162 آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  5712 14006030200700 مورخ  15 / 12 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای روح اله شیرانی سراشکفتی فرزند عیدی محمد بشــماره شناسنامه وکدملی 
1270394576 صادره از اصفهان درششدانگ یک باب ساختمان با کاربری تجاری 
مسکونی به مســاحت 88 / 66 مترمربع پالک 411 اصلی واقع در اراضی شرودان 
فالورجان خریداری مع الواسطه ازمالک رســمی آقا وخانم عبدالمجید وزهرا ارباب 
فرزندان عبدالعلی محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15

م الف: 1304316 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

1/163 آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  5575 14006030200700 مورخ  03 / 12 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اسمعیل قربانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 4850 وکدملی 4170048520 
صادره از الیگودرز درششدانگ یک باب خانه به مساحت  78 / 180 مترمربع پالک 
411 اصلی واقع در شــرودان فالورجان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای 
عبدالعلی ارباب ورمضانعلی ارباب  محرزگردیده اســت لذا بــه منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به 

صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15

م الف: 1304044 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
تحدید حدود اختصاصی

1/164 شــماره نامه : 140185602024000792-1401/01/28 نظر به اینکه به 
موجب رای شماره 140060302024002617 و 140060302024002618 مورخ 
1400/8/26 هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 143/91 متر مربع تحت شماره فرعی 2983  
از اصلی 4348 و  مجزی شده از شــماره 620 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان در مالکیت آقای هوشنگ انصاریان فرزند علی اکبر نسبت به سه دانگ 
مشاع و خانم زهرا مظلوم فرزند عباس نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ مستقر 
گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه 
مورخ 1401/03/07 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق 
ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه 
دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 
 و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره 
ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه میدهد.  تاریخ انتشار: 1401/01/31  م الف: 1304520 شبان رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

1/165 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتی 445 فرعی از 18 
اصلی واقع در جزء  بخش 4 حوزه  ثبتی خوانســار که طبق سوابق و پرونده ثبتی  به 
نام  محمد فتاحی و غیره فرزند ابراهیم در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/2/24 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در ایــن آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 
 صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  تاریخ انتشار: 1401/01/31 

م الف: 1299106  اکبری رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصي

1/166 چون تحدید حدود ششدانگ زمین پالک شماره 602  فرعي از 6  اصلي واقع 
در گلپایگان  بخش 4  ثبت گلپایگان به نام مرتضی شایسته فرزند محمد حسین و غیره 
در جریان ثبت مي باشد که تاکنون تحدید حدود نشده اینک بنا به دستور اخیر ماده 15 
قانون ثبت و برابر تقاضاي نامبرده  تحدید حدود پالک فوق در روز چهارشنبه مورخ 
1401/02/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف 
شدن با تعطیلي ناگهاني تحدید حدود در روز بعد از تعطیلي انجام مي گردد لذا به موجب 
این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک  مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز ا عتراض پذیرفته خواهد شد. ضمنًا 

اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق تبصره ماده واحده 73/2/25 )موضوع 
مواد 16 و 20 قانون ثبت ( مي بایستي توسط معترض ظرف مدت مقرر از تاریخ تنظیم 
 اعتراض به مرجع ثبتي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي صورت گیرد. 
تاریخ انتشار: 1401/01/31  م الف: 1304504 محمد سلماني رئیس اداره  ثبت 

اسناد و امالک شهرستان گلپایگان 
تحدید حدود اختصاصي

1/167 چون تحدید حدود ششدانگ زمین پالک شماره 68  فرعي از 2  اصلي واقع در 
ابلوالن علیا گلپایگان  بخش 2  ثبت گلپایگان به نام خانم جهان سهرابی فرزند محمد 
باقر در جریان ثبت مي باشــد که تاکنون تحدید حدود نشده اینک بنا به دستور اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و برابر تقاضاي نامبرده  تحدید حدود پالک فوق در روز چهارشنبه 
مورخ 1401/02/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف شدن با تعطیلي ناگهاني تحدید حدود در روز بعد از تعطیلي انجام مي گردد 
لذا به موجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک  مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز اعتراض پذیرفته خواهد 
شد. ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق تبصره ماده واحده 73/2/25 
)موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت ( مي بایستي توسط معترض ظرف مدت مقرر از 
تاریخ تنظیم اعتراض به مرجع ثبتي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي 
صورت گیرد. تاریخ انتشــار: 1401/01/31  م الف: 1304457 محمد سلماني 

رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان گلپایگان
فقدان سند مالکيت

1/168 شماره نامه: 140185602010000873 - 1401/01/28 علیرضا فروغی 
فرزند امیر قلی باســتناد یکبرگ استشــهاد محلي که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهي شده مدعي اســت که تمامت ششــدانگ پالک 1313 فرعي از 4 اصلي در 
گلپایگان بخش 3 که در ذیل دفتر  الکترونیکــي 139920302010002095 بنام 
علیرضا فروغی فرزند امیر قلی طبق سند رســمی 16617 - 1399/03/18 انتقال 
قطعي گردیده و ثبت و صادر و تسلیم گردید و طی شماره 16618 - 1399/03/18 
در رهن بانک کشاورزی می باشــد  معامله دیگري هم انجام نشده نحوه گم شدن 
یا از بین رفتن سند : اسباب کشــي از بین رفته / مفقود شده است . چون درخواست 
صدور المثني ســند مالکیــت نامبرده را نمــوده طبق تبصره یــک اصالحي ماده 
 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شــود که هر کس مدعي انجام معامله

 ) غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده( نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتباً ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارائه مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثني ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
 متقاضي تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1401/01/31 م الف: 1304837 

محمد سلماني مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گلپایگان
فقدان سند مالکيت

1/169 شماره نامه: 140185602010000814 - 1401/01/27  مژگان زینلی فرزند 
مرتضی  باستناد یکبرگ استشهاد محلي که هویت و امضاء شهود رسما گواهي شده 
مدعي است که تمامت ششدانگ پالک 2 فرعي از 4710 اصلي در گلپایگان بخش 1 
که در ذیل صفحه 189 و دفتر 188 بنام مژگان زینلی فرزند مرتضی طبق سند رسمی 
132613 - 1388/01/03 انتقال قطعی گردیده و ثبت و صادر و تسلیم گردید و طی 
شماره 132614- 1388/01/03 در رهن بانک صادرات می باشد و معامله دیگري 
هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند : اسباب کشي از بین رفته / مفقود 
شده است . چون درخواست صدور المثني سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحي مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شــود که هر کس 
مدعي انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهي ذکر شــده( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و 

اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و 
 به متقاضي تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/01/31 م الف: 1304499 

محمد سلماني مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گلپایگان  
فقدان سند مالکيت

1/170 شــماره نامه: 140185602010000815 - 1401/01/27 مریم طیباتی 
فرزند عبدالحســین  باســتناد یکبرگ استشــهاد محلي که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهي شــده مدعي اســت که تمامت سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالک 
673 فرعي از 9  اصلــي در گلپایگان بخــش 2 که  در دفتر امــالک الکترونیکی 
شــماره 139920302010009159 بنــام مریــم طیباتی فرزند عبدالحســین 
طبق ســند رســمی 1766- 1390/02/31 انتقال قطعی گردیــده و  ثبت و صادر 
و تســلیم گردید  و معامله دیگري هم انجام نشــده اســت.  نحوه گم شــدن یا از 
بین رفتن سند : اســباب کشــي از بین رفته / مفقود شده اســت . چون درخواست 
صدور المثني ســند مالکیــت نامبرده را نمــوده طبق تبصره یــک اصالحي ماده 
 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شــود که هر کس مدعي انجام معامله 
) غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1401/01/31 م الف: 1304796  محمد سلماني مدیر واحد ثبتي 

حوزه ثبت ملک گلپایگان  
 فقدان سند مالکيت

1/171 شــماره نامه: 140185602010000897 - 1401/01/28 اعظم نیکنامی 
فرزند محمد کاظم  باستناد یکبرگ استشهاد محلي که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهي شده مدعي است که تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 862 فرعي 
از 1  اصلي در گلپایگان بخش 2 که  در  ذیل دفتر 3 صفحه 397 بنام  اعظم نیکنامی 
فرزند محمد کاظم  طبق سند رسمی 31664- 1371/10/13 انتقال قطعی گردیده 
و  ثبت و صادر و تسلیم گردید  و معامله دیگري هم انجام نشده است.  نحوه گم شدن 
یا از بین رفتن سند : اسباب کشــي از بین رفته / مفقود شده است . چون درخواست 
صدور المثني ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحي ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله ) غیر از 
آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1401/01/31 م الف: 1304827  محمد سلماني مدیر واحد ثبتي 

حوزه ثبت ملک گلپایگان  

آگهی تغییرات شرکت نوآوران ایده پرداز کاسیان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 6972 و شناسه ملی 14009736365 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شرکت در واحد ثبتی کاشان به آدرس اســتان اصفهان ، شهرستان کاشان ، 
بخش مرکزی ، شهر کاشان، محله شــهرک ناجی آباد ، کوچه ))مهدوی(( ، کوچه 
شبنم هجدهم ، پالک 0 ، طبقه اول کدپســتی 8719773516 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان )1304397(



نویدکیا: 

یک امتیاز بازی با التعاون به آینده امیدوارمان کرد
سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: یک امتیاز بازی با التعاون به ما امید می دهد تا برای آینده تالش کنیم.محرم نویدکیا درباره تساوی تیمش برابر تیم التعاون 
عربستان بیان کرد: در نیمه دوم خیلی غافلگیرانه گل خوردیم. سعی کردیم  با ریسک بیشتر در کار هجومی شان سمان را امتحان کنیم. به نظرم کم شانس بودیم 
وگرنه می توانستیم بازی را ببریم، اما این یک امتیاز هم ما را به آینده امیدوار می کند.تیم فوتبال سپاهان در حالی که برای صعود از گروهش در آسیا به ۳ امتیاز  
بازی برگشت برابر تیم التعاون عربستان نیاز داشت، اما به تساوی دست یافت و امیدهایش برای صعود کمرنگ شد.نویدکیا درباره بی دقتی بازیکنان سپاهان 
در زدن ضربات آخر گفت: فشار زیادی روی بازیکنان بود. نتیجه ۲ بازی گذشته تیم را از شرایط ایده آل خودش خارج کرد. بازیکنان سپاهان در بازی برگشت برابر 
تیم التعاون موقعیت های زیادی برای گلزنی داشتند و  ۲ بار توپ را  به تیرک دروازه حریف زدند، اما در نهایت توانستند با گلزنی شهریار مغانلو، بازی را به تساوی 

بکشانند و به بازی های آینده امیدوار باشند.  

چهارشنبه 31 فروردین  1401 / 18 رمضان 1443 / 20 آوریل  2022 / شماره 3510

توافق بمب نقل وانتقاالت با آبی ها
یکی از رسانه های معتبر انگلیســی از توافق ستاره سرشــناس با تیم منچسترسیتی خبر داد.به 
نقل از دیلی میل، ارلینگ هالند همچنان که پیش بینی می شــد در تابستان پیش رو دورتموند را 
ترک خواهد کرد. با وجود آنکه پیش بینی می شد این بازیکن راهی اللیگا شود؛ اما منچسترسیتی 

پیشنهاد بهتری ارائه داد و او شاگرد گواردیوال خواهد شد.
 روزنامه دیلی میل توافق منچسترســیتی با ارلینگ هالند را رسما اعالم و تاکید کرد که قرارداد با 
این بازیکن نروژی ۵ ساله خواهد بود.هالند، نمایشی درخشــان در بوروسیا دورتموند داشت و 
بسیاری براین باور هستند که او به زودی می تواند توپ طالی فوتبال جهان را به دست آورد، البته 
یک نگرانی بزرگ درباره این بازیکن وجود دارد و آن آســیب دیدگی های زیاد اوست که در فصل 

جاری حسابی دورتموندی ها را اذیت کرد.
 

A عملکرد ویژه آقای خاص در سری
 ،A فرار از شکســت شــاگردان آقای خاص در دقیقه ۱+۹۰ مقابل یکی از مدعیان قهرمانی سری
باعث حفظ رکورد ویژه این سرمربی پرتغالی شد.در پیکارهای سری A ایتالیا، رم در خانه ناپولی 
به میدان رفت و این بازی با تســاوی یک بر یک به پایان رســید. ناپولی که در این فصل یکی از 
مدعیان قهرمانی است تا دقایق پایانی هم مقابل تیم ۱۰ نفره رم با یک گل پیش بود؛ اما الشراوی 

در دقیقه ۱+۹۰، بازی را به تساوی کشاند.
این دوازدهمین بازی متوالی بدون شکست ژوزه مورینیو در ســری A بود تا آقای خاص نشان 
دهد که به همین راحتی در لیگ فوتبال ایتالیا شکست نمی خورد.مورینیو در این ۱۲ بازی اخیر، 

۷ پیروزی و ۵ تساوی را به دست آورده است.
 

پسر »رونالدو« درگذشت
کریستیانو رونالدو با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش از مرگ پسر تازه متولد شده خود خبر 
داد.اوایل ماه اکتبر، رونالدو اعالم کرد که او و همسرش جورجینا رودریگز در انتظار تولد فرزندان 
دوقلوی خود هستند، اما کاپیتان تیم ملی پرتغال روز دوشنبه خبر داد که یکی از این دو قلو ها که 

پسر بود، فوت کرده است.
رونالدو نوشت: »با نهایت اندوه اعالم می کنیم که نوزادمان درگذشت. این بزرگ ترین دردی است 
که والدین می توانند تجربه کنند. فقط تولد دخترمان به ما قدرتی می دهد که این لحظه را با امید و 
شادی زندگی کنیم. مایلیم از پزشکان و پرستاران برای کمک و مراقبت شان تشکر کنیم. همه ما 
از این فقدان ویران شده ایم و در این زمان بسیار سخت خواهان حفظ حریم خصوصی هستیم.« 
رونالدو و جورجیا چهار فرزند دارند، دوقلو هایی به نام اوا ماریا و متئو، پسر بزرگ شان کریستیانو 

جونیور و کوچک ترین فرزند که نامش »آالنا مارتینا«ست.
 

تیم »وین رونی« سقوط کرد
باشگاه فوتبال دربی کانتی با شکســت مقابل کوئینز پارک رنجرز، عمال شانس ماندن در رقابت 

های  چمپیونشیپ )لیگ دسته اول انگلیس( را از دست داد.
دربی کانتی روز دوشــنبه در دیداری خارج از خانه مقابل کوئینز پارک رنجرز با نتیجه یک بر صفر 
شکست خورد و در فاصله ســه هفته مانده به پایان رقابت های چمپیونشیپ به لیگ یک )دسته 
دوم انگلیس( سقوط کرد.این تیم با هدایت وین رونی، مهاجم سابق منچستریونایتد پس از ۴۳ 
بازی با ۳۱ امتیاز در رده بیست و سوم جدول قرار دارد. این در حالی است که تیم رونی ۱۳ پیروزی 
و ۱۳ تساوی به دست آورده و ۵۲ امتیاز اندوخته بود، اما این باشگاه به دلیل نقض قوانین مالی 

و اداری چمپیونشیپ در مجموع ۲۱ امتیاز جریمه شد.

واکنش های تند علیه کالب اشرافی ورزشی ادامه دارد؛

»آرنولد« تمرین می دهد؟!

حاشــیه ها همچنان ادامه دارد. جمعه بود که حضور لوتار ماتئوس، مارکوس مرک،  زینب ذاکر
آندریاس برمه و پیر لوئیجی کولینا در ایران حسابی خبرساز شد. اما حضور آن ها نه به 
خاطر فیلمی که لوتار برای یافتن علی دایی منتشــر کرده بود، بلکه برای مراســم افتتاحیه یک باشگاه بدنسازی 
سوپرالکچری در طبقه نهم مجتمع سام سنتر فرشته بود.این باشگاه بدنسازی با تمام امکانات روز دنیا تجهیز شده 
و دستگاه های به کار برده شده در آن همگی از بهترین برندهای خارجی است. باشگاهی که هزار متر وسعت دارد و 
هرکسی نمی تواند به آن پا بگذارد. اگر فکر می کنید برای تمرین در این باشگاه باید مثل سایر باشگاه های بدنسازی 
طبق عرف پول بدهید سخت در اشتباه هستید، چرا که تمرین در این باشگاه طبق شنیده ها سالی ۳۲۰ میلیون تومان 
آب می خورد. با یک محاسبه ساده باید ماهی ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای تمرین کردن در این باشگاه بپردازید.

یکی از دالیلی که چهره های فوتبال آلمان مثل ماتئوس، برمه و مرک در این افتتاحیه حضور داشتند بدین خاطر بود 
که قرار است در این باشگاه از کادر مربیگری و پزشکی آلمانی استفاده شود. کادری با دانش به روز و تعلیم یافته در 
اروپا.این افتتاحیه خبرســاز ســر و صدای خیلی ها را درآورد و واکنش های منفی زیادی هم به دنبال داشــت. 
خبرورزشی در این باره نوشت: باشــگاه مذکور را شــخصی به نام خردمند مدیریت می کند و برای افتتاحیه هم 
هزینه های سنگین دالری بابت دعوت از چهره های مطرحی همچون لوتار ماتئوس، پیر لوئیجی کولینا، آندریاس 
برمه و مارکوس مرک انجام داد. چهره هایی که می گویند توسط شخصی به نام سپهر مقدمات حضورشان در ایران 

فراهم شده و طبیعتا برای حضور و اقامت در ایران کم پول نگرفته اند!
رسول اسدزاده، فعال رسانه ای در یادداشتی پیرامون این اتفاق نوشت: یک بار مطلبی درباره شهر ریودوژانیرو برزیل 
و اختالف طبقاتی عجیبی که در این شهر وجود دارد می خواندم. در ریو مناطقی وجود دارند که ورود به آنها کامال »وی 
آی پی« و برای مردم عادی ممنوع است، بسیاری از ثروتمندان در آن شهر از هلی کوپتر شخصی به جای تاکسی 
استفاده می کنند تا هم ترافیک ریو را دور بزنند و هم چشم شــان به فالکت خزنده ای که در بخش های دیگر ریو و 
بیغوله  های آن شهر جاری است، نیفتد.این جدا سازی البته در بیشتر کالن شهرهای جهان وجود دارد، مثال همه 

می دانند موناکو و نیس در جنوب فرانسه جای هرکسی نیســت، هزینه اقامت در این شهرها چنان گران است که 
سواحل جنوب فرانسه را به مکان میلیاردرهای اروپا مشهور کرده است. ولی یک تفاوتی بین فرانسه و برزیل وجود 
دارد، میزان حاشیه  نشینی و فقر مطلق و نســبی در برزیل به مراتب بیشتر از فرانسه است و همین موضوع سبب 
می شود ریخت و پاش های افراطی در جایی مانند موناکو و نیس چندان برای مردم فرانسه حساسیت برانگیز نباشد. 
کشور ما هم با فرانسه و هم با برزیل تفاوت دارد. ما در مملکتی زندگی می کنیم که در آن انقالبی با شعار انقالب کوخ 
نشین ها علیه کاخ نشین ها اتفاق افتاد، انقالب پا برهنگان، انقالب حلبی آباد نشینان، انقالب مستضعفان... حاال 
چهل و چند سال از انقالب مستضعفان سپری شده ولی میزان فقر نسبی و مطلق و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ 
کشورمان هر سال بیشتر می شود. پوریا ذوالفقاری، نویسنده و منتقد سینما نیز در این باره نوشت: »... حاال ماموریت 
انجام شده. نتیجه؛ فرادست و فرودست. میانه ای وجود ندارد. اولی برای افتتاح باشگاهش می تواند لوتار ماتیوس 
و کولینا را به تهران بیاورد و دومی هم باید برای نان، به جان بزند و البته باید کمی هم تنگ تر بنشیند. چون مهمانان 
زیادی دارد؛ یک طبقه متوسط سقوط کرده  که حاال در مناطقی از شهر که فکرش را نمی کرد، دنبال خانه استیجاری 
می گردد و شب ها تشویش هایی خواب از چشمانش می ربایند که دورترین فاصله را از رویاها و آرمان های سال های 
نه چندان دورش دارند. و... تمام«یکی از کاربران ایرانی مقیم انگلیس هم در توئیتر با اشاره به نام یک باشگاه ورزشی 
در لندن، حداکثر هزینه پرداختی برای حضور در این باشگاه بدنسازی مجهز را سالیانه ۳۵ میلیون تومان برآورده 
کرده؛ مبلغی که نزدیک به یک دهم عددی است که این باشگاه تازه تاسیس تهرانی از مشتریانش دریافت خواهد 
کرد.نباید از یاد برد که حق عضویت باشگاه های معروف بدنسازی تهران که اغلب در شمال شهر واقع شده اند، بین ۵ 
تا ۱۰ میلیون تومان در ماه هستند که البته افراد زیادی نیز از سرویس های VIP این باشگاه ها استفاده نمی کنند. در 
شهرستان ها هم شیک ترین و الکچری ترین باشگاه ها بیش از ۲ تا ۳ میلیون برای عالقه مندان هزینه در بر نخواهد 
داشت. با این اختالف قیمت باید دید که سرمایه گذاران این باشگاه ورزشی چه در سر داشته اند که دست به چنین 

اقدام و ریسکی زده اند. نکند قرار است خوِد »آرنولد« بیاید و تمرین بدهد؟!

سوژه روز

مسی آسیا دیگر برازنده »قائدی« نیست!
مسی آسیا برای این روزهای قائدی، لقب بزرگی است که دیگر نمی توان به او نسبت داد. ستاره 
استقالل که قرار بود راهی تیم های بزرگ شود و یک روز در باالترین سطح فوتبال اروپا خودنمایی 
کند حاال به یک سکونشــین در امارات تبدیل شده اســت. در ابتدا همه تصور می کردند در فصل 
جدید لیگ امارات همه چیز به قائدی ختم می شود؛ اما اصال این اتفاق رخ نداد و به جز استوری 
و الیو جلوی برج خلیفه دیگر هیچ چیز از ستاره ریزنقش ایران به چشم نمی آید. به نظر می رسد 
قائدی بیش از آن که در مسیر پیشــرفت باشــد، به دنبال قرار گرفتن نامش در لیست پرتعداد 

استعدادهای تباه شده است!
احمد نوراللهی ستاره بی چون وچرای پرســپولیس به خاطر پول بیشتر هم مسیر قائدی شد. با 
وجود اینکه نوراللهی بیشتر از ســتاره سابق اســتقالل بازی می کند؛ اما هنوز یک مهره قابل اتکا 
و بدون جانشین در این تیم نیســت. بعید نیست که در آینده سرنوشــت تلخ دیگران در انتظار 

نوراللهی باشد.
 

کمک رضا عنایتی به »فرهاد مجیدی«!
باشگاه هوادار تهران پیشنهاد بازی تدارکاتی با استقالل را قبول کرد و پیش از شروع مجدد لیگ 

این دو تیم تهرانی به مصاف هم خواهند رفت.
هواداری ها که یکی از تیم های سرســخت نیــم فصل دوم بوده و نتایج خوبی کســب کرده اند با 
پیشنهاد باشگاه اســتقالل برای برگزاری دیدار تدارکاتی مواجه شدند و آن را قبول کردند. به این 
ترتیب فرهاد مجیدی در تعطیالت می تواند همچنان تیمش را در شرایط مسابقه نگه دارد.هوادار 
پیش از مصاف با اســتقالل در دو دیدار دوســتانه دیگر به مصاف مس رفسنجان و پیکان تهران 

خواهد رفت و پس از آن در روز جمعه، نهم اردیبهشت ماه میهمان استقالل خواهد بود.
 

نقابی که از روی صورت بازیکن پرسپولیس افتاد
بوژیدار رادوشویچ با مشــارکت مدیران ناکارآمد ایرانی گوش تا گوش سر پرسپولیس را بریده و 
این تیم را به پرداخت ۹۰۰هزار یورو غرامت محکوم کرده است.داستان رادو غیراز شاهکار تاریخی 
و فراموش نشدنی محمدحسن انصاری فرد ابعاد دیگری هم دارد. ازجمله اینکه می گویند او سند 
یکی از اقســاطی که پول گرفته را به فیفا ارائه نداده و این مسئله در سرنوشت پرونده بسیار موثر 
بوده است. آنچه مسلم است اینکه بوژیدار آن چهره صمیمی و متعصبی که وانمود می کرد نبوده 
است. روزهایی که او در پرسپولیس عضویت داشت، به خاطر تعصبی که از خودش نشان می داد 

مورد توجه هواداران قرار گرفته بود.
آنها رادو را دوست داشتند، چون به نیمکت نشینی اعتراض نمی کرد، نخستین نفر در شادی های 
بعد از گل حضور می یافت و با جمالت حماسی از تیم تمجید می کرد. حاال اما نقاب از صورت گلر 
کروات افتاده و او روی دیگر سکه را نمایان کرده است.صددرصد بدقولی هایی که در حق رادو شد 
و نیز پاس گل عجیبی که انصاری فرد به او داد در این تغییــر رفتار موثر بوده، اما بوژیدار هم حتما 

مایه های این دگردیسی را داشته است. 
 

این دو بازیکن را پرسپولیسی بدانید!
محمد حسین کنعانی زادگان و شجاع خلیل زاده، دو مدافع سابق پرسپولیس در آستانه بازگشت 
به این تیم هستند. این دو مدافع ملی پوش که در ترکیب ثابت تیم ملی هم بازی می کنند عالقه 
زیادی برای بازگشت به پرسپولیس دارند. البته تکلیف کنعانی زادگان هنوز به طور دقیق مشخص 
نشده اما شجاع که فعال مصدوم اســت، با تیم الریان قطر ادامه نخواهد داد و در واقع باید گفت 

قطری ها تمایلی به تمدید قرارداد او ندارند.

مستطیل سبز

جنگ ناخدایان 
منفعت طلب در کشتی 
طوفان  زده فوتبال ایران!

فدراسیون فوتبال روزهای متالطمی را از تمام 
جهات ســپری می کند و به نظر می رســد در 
یک ســیکل معیوب قرار گرفته و هیچ یک از 
اعضا اتحاد و همراهی گذشته را ندارند و شاید 
سرانجام خوشی در انتظار این فدراسیون نباشد. 
در نهایت هیچ بعید و دور از انتظار نیست که کار 
به جایی برسد که یک چکش کاری دیگر و یک 
انتخابات دیگر انجام شــود تا ایــن بار اعضای 
مجمع فدراسیون فوتبال تجدیدنظر دیگری در 
انتخاب های خود انجــام دهند.اهالی فوتبال 
بر این باور بودند کــه با اتفاق نظر اعضای هیئت 
رییســه برای برکناری عزیزی خادم با هشت 
رای موافق از ســوی هشــت عضو حاضر، این 
فدراسیون به واســطه همراهی اعضا، روزهای 
خوبی را در پیش داشته باشد و از برخی اتفاقات 
دوره عزیزی خادم کاســته شــود؛ اما این یک 
خیال خــام بــوده و در حال حاضــر دورنمای 
تاریکی از وضعیت موجود دیده می شود.عزل 
عزیزی خادم، اداره این فدراسیون با سرپرست 
موقت، درگیری های داخلی اعضا برای تصدی 
سمت های مختلف، تالش های عزیزی خادم 
برای احراز تخلف هیئت رییسه در کمیته اخالق، 
ارائه مستندات تخلفات عزیزی خادم به کمیته 
اخالق، اقدام برخی اعضــای مجمع برای عزل 
چهار عضو دیگر هیئت رییسه، دستگیری نایب 
رییس بانوان به اتهــام فعالیت های غیرمجاز 
اقتصادی، غیرقانونی بودن حضور نایب رییس 
اول و دوم، پرداخت نشدن دســتمزد مربیان 
ملی، نامشــخص بودن ســرانجام بازی های 
تدارکاتی تیم ملــی در راه جام جهانی، بســته 
شدن حســاب های این فدراســیون به علت 
مشــکالت مالیاتی و ... تنها بخــش اندکی از 
مشکالت این فدراسیون هستند که تمرکز را برای 
اجرای طرح های کوتاه مدت و بلند مدت از این 
فدراسیون سلب کرده است.در واقع فدراسیون 
فوتبال به چندین جناح و جبهه تبدیل شده و هر 
کسی در جایگاه خود، منفعت شخصی خود را 
دنبال می کند و هیچ نشانی از تالش برای ارتقای 

شرایط کنونی فوتبال دیده نمی شود.

فوتبال جهان

دیمیتری پســکوف از دیــدار والدیمیــر پوتین با 
ورزشــکاران المپیکــی و پارالمپیکی این کشــور 

خبر داد.
 پســکوف، ســخنگوی رییس جمهور روســیه به 
خبرنگاران اطمینان داد که والدیمیر پوتین رییس 
جمهور این کشور، پس از نتایج بازی های المپیک 
زمستانی پکن، مطمئنا با ورزشکاران روس دیدار 
خواهد کرد، کرملین به زودی تاریــخ این دیدار را 

اعالم خواهد کرد.
سخنگوی پوتین در گفت و گو با خبرنگاران گفت: 
به موقع به شما اطالع خواهیم داد زمان این دیدار 

چه موقع خواهــد بود. فقط می توانــم بگویم این 
دیدار تاکنون برگزار نشده است، اما این به این معنا 
نیست که رییس جمهور فراموش کرده، قطعا چنین 

جلسه ای را برگزار خواهد کرد.
پوتین به طور ســنتی با ورزشــکاران قبل از اعزام 
به المپیــک و پارالمپیک و همچنین بــا برندگان 
بازی ها پس از پایــان المپیک و پارالمپیک دیدار 

می کند.  
این بار بازی های المپیک زمستانی از ۴ تا ۲۰ فوریه 
در پکن برگزار شد و ورزشکاران روس کمی قبل از 
شــروع آن از حضور در پارالمپیک محروم شدند. 

پس از آن، رویداد ورزشــی »ما با هم هســتیم.« 
در خانتی مانسیســک برگزار شــد و ورزشکاران 
پارالمپیکی در این رقابت ها حضور داشــتند و قرار 
است پاداش معادل قهرمانی در المپیک زمستانی 

به این ورزشکاران اهدا شود.

 »پوتین« با المپیکی ها و پارالمپیکی های روسیه
 دیدار می کند

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان                                2- موضوع مناقصه: خرید تجهیزات به شرح جدول ذیل:

                                آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1566 مورخ 1401/01/27 
 اداره کل نوسازی مدارس 

استان اصفهان

مجید نسیمی – سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان م الف:1305316

۳- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه:
اصفهان – خیابان باغ گلدسته- مقابل درب شرقی بازار هنر- واحد پشتیبانی طرحها 

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان )تلفن تماس 2- 32222091 (
۴- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:

 الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت ۴ روز از انتشار آگهی از تاریخ 1401/01/30 
لغایت ســاعت ۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ و بصورت الکترونیکی از طریق درگاه ســامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( www.setadiran.ir می باشد.
ب( مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ارسال پاکت 

الف و زونکن ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداری مورخ 1401/02/18 می باشد.
ج( زمان گشایش پاکات ارزیابی کیفی ساعت 8:۳۰ صبح روز دوشنبه 1401/02/19 و 

پاکات الف و ب ، ساعت 8:۳۰ صبح روز سه شــنبه مورخ 1401/۰۲/20 در محل سالن 
اجتماعات اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان می باشد. 

۵- نوع تضمیــن قابل قبول شــرکت در مناقصه : الف( ســپرده )واریز به حســاب 
IR780100004061030607670085 به نام تمرکز وجوه سپرده نوسازی مدارس استان 

اصفهان بانک مرکزی ( ب( ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع کارفرما به مدت ۳ ماه 
۶- مدت اعتبار پیشنهادها: یک ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی می باشد.

www.nosazimadaresisf.ir ضمنا متن این فراخــوان در پایــگاه اینترنتــی 
 و iets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکات ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

نوبت مناقصهمبلغ تضمین )ریال(شماره مناقصه سامانه ستادنوع تضمینمتراژموضوع مناقصهردیف
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نوبت دوم
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عضو شورای شهر مطرح کرد:

لزوم تالش شورای ششم در تبیین و اجرایی شدن شعار سال
سخنگوی شورای اســامی شــهر اصفهان اظهار کرد: مدیریت شــهری در تامین نیازها و مشارکت در 
سرمایه گذاری برای نیازهای جدید شهروندان و در حوزه ترویجی تسهیل روندها و بسترها می تواند حضور 
موثری برای تحقق عملی شعار سال داشته باشد.علی صالحی با اشاره به اینکه نقش شورای ششم برای 
استقرار و فعالیت شرکت های دانش بنیان در جهت تحقق شعار سال جدید بسیار مهم است، اظهار کرد: 
الزم است که شورای ششم شهر بتواند در حد ظرفیت هایی که در مجموعه مدیریت شهری وجود دارد بستر 
را برای استقرار و ادامه فعالیت مجموعه های با شاخص دانش بنیانی و اشتغال آفرینی فراهم کند.وی با 
بیان اینکه شورای ششم شهر می تواند مسئله شعار سال را در چند بخش در مدیریت شهری دنبال کند 
و استفاده از ظرفیت های موجود اصفهان برای تحقق شعار سال مورد توجه است، ادامه داد: استفاده از 
ظرفیت های موجود اصفهان برای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ مد نظر قرار دارد، بعد از تاکید مقام معظم رهبری 
که در مورد تولید با محوریت دانش بنیان و اشــتغال زا بودن داشته اند، قطعا ظرفیت هایی که در منشور 
شورای ششم و در بودجه سال ۱۴۰۱ وجود دارد، باید به طور کامل به منصه ظهور برسد و به ظرفیت های 
جدید توجه شده تا از آنها استفاده شود.سخنگوی شورای اسامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه حضور موثر 
مدیریت شهری برای تحقق عملی شعار سال مهم است، تصریح کرد: مدیریت شهری در تامین نیازها و 
مشارکت در سرمایه گذاری برای نیازهای جدید شهروندان نیز در حوزه ترویجی و تسهیل روندها و بسترها 

می تواند حضور موثری برای تحقق عملی شعار سال داشته باشد.
 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

۷ غرفه بازیافت به ایستگاه های ثابت ساختمانی تبدیل می شود
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: با توجه به برنامه ریزی های این سازمان 
امســال هفت ایســتگاه که به صورت غرفه های بازیافت در ســطح شــهر فعالیت می کنند ، تبدیل به 
ایستگاه های ثابت ساختمانی می شود.غامرضا ساکتی اظهار کرد: از جمله اقدامات شاخص سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با هدف جمع آوری متمرکز مواد قابل بازیافت در شهر اصفهان، احداث 
ایستگاه های ثابت جمع آوری و اطاع رسانی در مناطق مختلف شهر است.وی افزود: ایستگاه های ثابت 
جمع آوری چند منظوره، عاوه بر تحویل گرفتن اقام قابل بازیافت که جبران نقاط ضعف ناوگان جمع آوری 
است، در خصوص آموزش و اطاع رسانی، ارائه هدایا و جزوه های آموزشی نیز در ساعات مختلف روز در 
خدمت مردم اصفهان خواهند بود.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: با توجه به سیاست گذاری های سال جدید این سازمان، احداث هفت ایستگاه بازیافت در مناطق 
چهار، هشت، سه، ۱۴، ۱۵ و ۱۰ شهرداری اصفهان جهت ارائه خدمات بهتر به شهروندان پیش بینی شده و 
در دستور کار قرار گرفته است.وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۶۹ ایستگاه بازیافت در شهر اصفهان 
فعال است، گفت: از این تعداد ۲۷ ایستگاه ساختمانی و مابقی به صورت ایستگاه های سیار در مناطق 

پانزده گانه شهرداری مستقر است.
 

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری خبر داد:

 اختصاص 100 میلیارد ریال اعتبار 
برای آزادسازی خیابان کشاورزی

مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان از اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال جاری برای آزادسازی و 
تعریض خیابان کشاورزی خبر داد.داوود بحیرایی ، محله محوری و حل مسائل بر زمین مانده در محات 
را از رئوس برنامه های شورای اسامی شهر و شهردار اصفهان دانست و افزود: یکی از پروژه های محلی 
بر زمین مانده در منطقه ۱۰ شهرداری تعریض خیابان کشاورزی و اتمام پیاده روسازی این خیابان است، 
بنابراین در بودجه سال جاری ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای انجام آزادسازی خیابان اختصاص یافته است 

که در صورت همکاری اهالی محل در سال آینده نیز آمادگی داریم بودجه بیشتری را اختصاص دهیم.

باغ شهر زیبای صفوی در محاصره سه گانه بحران؛

آه از آن روزهای بی بازگشت...

چه کسی فکرش را می کرد روزی باغ شهر صفوی، طراوت خود را از دست 
بدهد؟ باغ شــهری که زاینده رودش جاری و درختان کاج و بیدش سر به 
فلک کشیده بودند و سایه ای می شدند بر سر رهگذران پرتعداد پایتخت.

اما اکنون  درختان اصفهان در کنار رودخانه ای که گاهی هســت و بیشتر 
نیست، هنوز سر در آســمان دارند، اما ریشه شان در خاکی خشک است، 
با تندبادی خود را به آغوش زمین می اندازند. حال و روز درختان اصفهان 
شاید همانند کشــاورزانش باشد، تشــنه آب.همه می دانند کشاورز برای 
در آوردن رزق حالش آب می خواهد، بذر و زمین. اما ۲۰ ســالی است که 
کشــاورزان این خطه با خشکسالی دســت و پنجه نرم می کنند البته که 
پیروزی بیشتر با خشکسالی است و کشــاورز مغلوب.بار ها گفته شده که 
زاینده رود، رودخانه ای فصلی نیست، اما همین بازگشایی های اندک ۱۰ روزه 
هم کورسوی امیدی را در قلب مردم نصف جهان و کشاورزان زنده می کند. 
زنده رود که جاری می شود زندگی هم در شهر جریان پیدا می کند.خانواده ها 
کنار رودخانه ای که دیگر مهمان می دانندش، جمع می شوند تا چند روزی 
به طراوت و آرامش زاینده رود دلخوش شوند. هرچند زیر لب می گویند ای 
کاش این رود هیچ گاه خشک نشود.این بار هم سحرخیز های اصفهانی 
صبح ها به پیاده روی، نرمش و ورزش کنار زاینده رود می پردازند، سالمندان 
در کنارش خاطره بازی می کنند و جوان تر ها عکس هایی به یادگار می گیرند؛ 
عصر ها خانواده ها سوار قایق هایی می شوند که چند روزی از بستر خشک 

زاینده رود جدا شده اند و کشاورزان در بیم و امید اینکه با این آب به کشت و 
کارشان با وجود مشکات، جانی دهند.

توافق برای گرفتن حقابه
بعد از توافقات و مذاکرات چندجانبه میان مدیران اجرایی و صنف کشاورزان 
که در پی دادخواهی پاییز کشاورزان صورت گرفت در پی اطمینان از ذخیره 
ســد، دوازدهم بهمن ۱۴۰۰، خروجی آب ســد زاینده رود برای تامین آب 
کشاورزان شرق اصفهان افزایش یافت و توافق شد در صورتی که میزان آب 
سد به مقدار مناسب برسد، زاینده رود در فروردین نیز برای آبیاری باغ های 
غرب اصفهان جاری شود.پس از آن در نوروز ۱۴۰۱، آب در رودخانه زاینده رود 
با هدف آبیاری زمین های کشــاورزان شــرق اصفهان در نوبت دوم کشت 
پاییزه، روان شــد. پنجم فروردین ۱۴۰۱، خروجی سد زاینده رود افزایش 
یافت و آب به مدت ۱۰ روز در رودخانه جاری شــد.به گفته کشاورزان شرق 
اصفهان این مدت برای آبیاری کشت کافی نبود و آنان خواستار جاری ماندن 
زاینده رود شــدند، با این حال خروجی سد زاینده رود از شامگاه شانزدهم 
فروردین ماه کاهش یافت و حاال نوبت به سومین حقابه کشاورزان شرق 
و نخســتین حقابه کشاورزان غرب رســیده پس خبر رســید  از شامگاه 
بیست وپنجم فروردین، خروجی آب سد زاینده رود افزایش یافته و طبق 

برنامه ریزی آب به کشاورزان غرب هم تخصیص می یابد.

کشاورزان ناراضی از جریان منقطع آب در زاینده رود
حسین محمدرضایی، عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان 
درباره این بازگشایی های ۱۰ روزه گفت: از بهمن سال قبل که کشت پاییزه 
دیرهنگام در شرق اصفهان آغاز شــد تاکنون با  دو  بار بازگشایی رودخانه، 
مزارع آبیاری شده، اما استمرار آبیاری برای به ثمر رسیدن محصول ضروری 
است. محمدرضایی ادامه داد: چگونه می شود رودخانه زاینده رود به بهانه 
کمبود آب جریان نداشته باشد، اما طرح بن-بروجن که آب را از حوضه بی 

آب زاینده رود به حوضه پر آب کارون انتقال می دهد، اجرایی شود؟
می توان گفت، پس از سفر وزیر نیرو به اصفهان توقعات از آقای وزیر افزایش 
یافت تا چاره ای اساسی برای حل مشکل ۲۰ ساله اصفهان اندیشیده شود، 
اما پس از مطرح شــدن طرح انتقال آب بن-بروجن موجی از اعتراضات 
علیه این طرح آغاز شــد. اعتراضات و ســواالت فراوانی که تاکنون پاسخ 
درخوری به آن داده نشــده اســت.وجب به وجب اصفهان، این باغ شهر 
صفوی با آب زاینده رودش بنا شده، مشکل کمبود آب برای کشاورزی تنها 
درد کشاورزان اصفهان نیست، بلکه به گفته کارشناسان در صورت پر نشدن 
آبخوان های زیر زمینی اصفهان و جاری نشدن دائمی زاینده رود، زمین زیر 
۸۱۶ هزار واحد مسکونی، ۶ هزار بنای تاریخی، ورزشگاه بزرگ نقش جهان، 
۲ پاالیشگاه، ۳ فرودگاه و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر خالی می شود. آبخوان 
دشت اصفهان- برخوار تا ۹ سال دیگر به طور کامل از آب تخلیه می شود و 

پس از آن شهر با فرونشست گسترده شاید حتی غیرمسکونی شود.

عروس تاالب ها در حال احتضار
حســین اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیســتی اداره کل 
حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: ۹۹ درصد ســطح تاالب 
گاوخونی خشک شده و مشکل اینجاست که طی ۲۰ سال اخیر هیچ گونه 
حقابه ای به تاالب اختصاص داده نشده است.وی افزود: تاالب بین المللی 
گاوخونی به دلیل تامین نشدن حقابه های زیست محیطی از سوی وزارت 
نیرو در شرایط بحرانی و خشکی کامل قرار گرفته است.اکبری معتقد است  
استمرار این وضع به سرعت پهنه وسیع تاالب را به آستانه بسیار خطرناک 

تبدیل شدن به کانون گرد و غبار بسیار زیانبار سوق می دهد.

اصفهان، موزه ای بزرگ از فرونشست
اما به نظر می رسد که هشدار ها نادیده گرفته یا ساده انگاری می شود. رضا 
اسامی، مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان اصفهان 
یکی از افرادی است که در چندســال اخیر برای فرونشست اصفهان بار ها 
هشدار داده و اظهار می کند: خطر فرونشست زمین در اصفهان آن قدر جدی 
شده که آثار آن بر بدنه شهر بیشتر از همیشــه به چشم می آید. اصفهان به 
موزه ای بزرگ از آثار فرونشست تبدیل شده، کافی است به مناطق شمالی 
شهر بروید و منازل متاثر از فرونشست را به وضوح ببینید.اسامی می گوید: 
معتقدم که نشت آب به تنهایی نمی تواند به علت پوسیدگی لوله های آب 
باشد و یکی از آثار فرونشست زمین آسیب رساندن به خطوط انتقال آب، 

گاز و سوخت است.

همزمان با فرارسیدن ســالروز شهادت امام علی )ع( 
و شــب های پرفیض قــدر، ویژه برنامه های متعددی 
در نقاط مختلف شهر اصفهان برگزار می شود.سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان به 
مناسبت فرارسیدن سالروز شــهادت امام علی )ع( و 
شب های پرفیض قدر، ویژه برنامه های متعددی را در 
نقاط مختلف شهر برگزار می کند. از جمله این برنامه ها، 
برنامه »نیایش« بــا حضور مداحان اهــل بیت )ع( 
است که ســی ویکم فروردین و روزهای دوم و چهارم 

اردیبهشت ماه از ســاعت ۲۳ تا ۲ بامداد در باغ بانوان 
طلوع واقع در بزرگراه شــهید آقابابایی، جنب شهرک 
ســامت، مقابل برج کبوتر برگزار می شود.»ضیافت 
دوست« برنامه دیگری است که با محوریت شب های 
قدر، یک، سه و پنج اردیبهشــت در پارک کوهستانی 

صفه برگزار می شود.
 فرهنگســرای پایداری و خادم یاران گلســتان شهدا 
نیز در ســی ام فروردین ماه میزبان برنامه »شب شعر 
آیینی به وقت کوفه« با محوریت شــعرخوانی درباره 
شهادت حضرت علی )ع(بودند که از ساعت ۱۸:۳۰ در 
گلستان شهدای اصفهان برپا شد.حوزه بسیج ۱۳ قمر 
بنی هاشم)ع( نیز یکم اردیبهشت ماه میزبان شهروندان 
در برنامه »محفل دوست« با محوریت برپایی دعای 

ابوحمزه و اعمال شب های قدر است که از ساعت ۲۳ 
در مقبره شهدای گمنام برگزار می شود.در سوی دیگر 
شهر از یکم تا دهم اردیبهشــت ماه مسابقه کتابخوانی 
»موالی شیعیان« با موضوع شهادت مولی الموحدین، 
حضرت علی )ع( و شب های قدر از سوی خانه فرهنگ 
ابوالفرج برپا می شود.»بســم رب الحیدر« نیز عنوان 
برنامه دیگری اســت که خانه فرهنگ دشتستان روز 
سوم اردیبهشت ماه از ساعت ۱۹ با محوریت سوگواری 
شهادت حضرت علی )ع( برگزار می کند؛ برپایی مراسم 
احیای شب های قدر در پارک شهرک مهدیه از ساعت 
۲۱، برپایی »روضه عشق« در فرهنگسرای امیرالمومنین  
 و... از دیگر برنامه هایی اســت که به مناسبت این ایام

 برگزار می شود.

همزمان با فرا رسیدن شب های قدر؛

اصفهان، غرق توسل و مناجات می شود

مدیرکل اجتماعی استانداری اصفهان:

ساماندهی متکدیان در اصفهان نیازمند مراکز  غربالگری است
مدیرکل اجتماعی استانداری اصفهان گفت: سامان بخشیدن به مسائل تکدی گری و موارد مشابه این 
نوع آسیب اجتماعی در اســتان، نیازمند راه اندازی مراکز غربالگری است.مسعود مهدویان فر در جلسه 
ساماندهی متکدیان استان اصفهان اظهار کرد: در مراکز غربالگری باید افراد دارای هر نوع آسیب اجتماعی 
نظیر تکدی گری، زباله گردی، کودکان کار، معتادان متجاهر و ... دسته بندی شوند تا خدمات بعدی بر مبنای 
همین طبقه بندی صورت بگیرد.پذیرش، نگهداری موقت، شناسایی هویت افراد گمنام و طبقه بندی آن ها 
و تهیه آمار و ارقام صحیح و کارآمد از جمله فعالیت هایی است که باید در این مراکز انجام شود، بنابراین 
راه اندازی چنین مرکزی ضروری است و نبود آن هیچ توجیهی ندارد.وی افزود: وجود مراکز نامبرده در هفت 
شهرستان اصفهان، نجف آباد، کاشان، خمینی شهر، شهرضا، فاورجان و شاهین شهر و میمه که بیشتر 
درگیر این مسئله هستند، اولویت اصلی در استان است و این شهر ها باید وضعیت ایجاد مراکز غربالگری را 
تا یک ماه آینده اعام کنند.به گفته مهدویان فر، فعالیت هر نهاد نباید مشروط به فعالیت نهاد دیگر باشد به 
این معنا که سازمان ها باید بدون شرط و شروط و وابسته کردن خود به سایر دستگاه ها، اقدامات مورد نیاز 
را انجام دهند و نسبت به این مسئله بی تفاوت نباشند.وی ادامه داد: مسئوالن در شهرستان ها و فرمانداران 
می توانند از توان نیرو های مردمی و تشکل ها برای پیشبرد اهداف خود در این زمینه بهره بگیرند و سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی نیز برای تخصیص اعتبارات دولتی مورد نیاز در این راستا سهیم خواهد بود.
 

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره کتاب خوانی رضوی
مدیر کل اداره کتابخانه های عمومی استان اصفهان از شــرکت ۴۵ هزار نفر در جشنواره کتاب خوانی 
رضوی خبر داد.امیــر هاکویی گفت: در یازدهمین جشــنواره کتاب خوانی رضوی اســتان اصفهان 
۴۵هزارنفر شرکت کردند که از این تعداد دوهزار نفر از مددجویان زندان ها و پنج هزار نفر از کارمندان 
ادارات استان بودند.به گفته وی، برای جشنواره کتاب خوانی رضوی استان اصفهان ۱۶۰ میلیون تومان 
جایزه در نظر گرفته شده است؛ ۱۶۰ میلیون تومان جایزه در قالب های جشنواره اعم از فردی، خانوادگی، 

پرسش های چهار گزینه ای و ... به عزیزان شرکت کننده اهدا شد.
مدیر کل اداره کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان گفت: جشــنواره کتاب خوانی رضوی با هدف 
اصلی بسط و گسترش فرهنگ اهل بیت به ویژه امام رضا )ع( در رده های سنی کودکان، نوجوانان و 
بزرگساالن برگزار شد.یازدهمین دوره جشنواره کتاب خوانی رضوی توسط نهاد کتابخانه های عمومی 
کشــور و با همکاری بنیاد فرهنگی هنری بین المللی امام رضــا )ع( و معاونت امور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فرهنگ کتاب خوانی، 
شناسایی و معرفی کتاب های فاخر مرتبط با فرهنگ و سیره اهل بیت)ع(، با اضافه شدن بخش ویژه 

حضرت مهدی)عج( برگزار می شود.
 

 اصالح هندسی تقاطع های مدرس - بزرگراه شهید چمران 
در دستور کار

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان از پیش بینی اعتبار یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریالی برای اجرای 
پروژه اصاح هندسی تقاطع های مدرس - بزرگراه شهید چمران خبر داد.علی اصغر شاطوری با اشاره به 
تعریض بزرگراه شهید چمران در سال گذشته، اظهار کرد: یکی دیگر از دغدغه های شهروندان و اهالی محله 
مولوی اصاح هندسی تقاطع های مدرس - بزرگراه شهید چمران است.وی با بیان این که در مسیرهای 
ترافیکی باید شهروندان را حین رانندگی با آرامش به مسیرهای مناسب و امن منتقل کرد، ادامه داد: از 
جمله راهکارهای تحقق این امر، اصاحات هندسی است که این راهکار کم هزینه معموال نادیده گرفته شده 
است.مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان، محله محوری را از وظایف اصلی شهرداری این منطقه دانست 
و افزود: با توجه به پیشنهادهای مطرح شــده در بودجه مصوب سال ۱۴۰۱، اصاح هندسی تقاطع های 

مدرس - بزرگراه شهید چمران در دستور کار این منطقه قرار گرفته است.

با مسئولان

خبر روزبا مسئولان

بودجه 150 میلیارد تومانی 
برای آسفالت معابر اصفهان

معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: در 
بودجه امسال ۱۵۰ میلیارد تومان برای آسفالت 
معابر و ۵۶ میلیارد تومان برای تعمیر و نگهداری 
ابنیه در نظر گرفته شده اســت.ایرج مظفر از 
برنامه ریزی و پیگیری اجــرای پروژه ها طبق 
برنامه و زمان بندی اعام شده خبر داد و گفت: 
احداث کیلومتر ۲.۵ تا چهــار رینگ چهارم در 
نیمه اول سال ۱۴۰۱ به شرط آزادسازی به موقع 
اراضی، آغاز عملیات اجرایی حلقه حفاظتی از 
کیلومتر ۰.۶ تا ۲.۵ و اجرای این پروژه حداقل 
در مدت زمان ۱۸ ماه به شرط آزادسازی به موقع 
اراضی توســط شــهرداری منطقه ۱۵ تا پایان 
امســال، از برنامه های معاونت عمران شهری 
شهرداری اصفهان است.تکمیل عملیات عمرانی 
باقی مانده مرکز همایش هــای بین المللی تا 
پایان امسال به شــرط مشخص شدن تکلیف 
بهره بردار، اتمام عملیات تقاطع شهدای ورزشکار 
که بــه علت جابه جایــی لوله فاضــاب ۱۶۰۰ 
میلی متری تاخیر داشــته است، آغاز عملیات 
تقاطع غیرهمســطح آیت ا... غفاری و تکمیل 
ســاختمان مدیریت بحران در منطقه هفت از 
دیگر برنامه های معاونت عمران است.به گفته 
وی، از دیگر اقدامات عمرانی شهرداری در سال 
جاری، تکمیل ساختمان مرکزی مرکز نگهداری 
آسیب دیدگان اجتماعی باغ فدک تا خردادماه، 
آغاز عملیات عمرانی تصفیه خانه شمال و جنوب 
تا دو ماه آینده، برنامه ریزی برای آسفالت معابر 
اصلی و فرعی در مناطق و برگزاری کاس های 

آموزشی تخصصی برای کارکنان است.
مظفر اظهار کرد: برنامه ریزی برای بررسی شروع 
عملیات گسترده ترمیم ترانشه ها و لکه گیری 
اصولی معابر سطح شهر در برنامه های عمرانی 
شــهرداری گنجانده شــده اســت، همچنین 
برنامه ریزی و پیگیری برای آغــاز پروژه های 
شــاخص و مهم منطقه ای پیش بینی شده در 
بودجه ســال ۱۴۰۱، تاش و پیگیری مستمر 
برای رفع موانع و کاهش تاخیــرات در اجرای 
پروژه های عمرانــی مناطق پانزده گانه، تکمیل 
بازار زرین حداکثر تا پایان تیر و تکمیل زیرگذر 
پل اندیشه در منطقه ۱۳ حداکثر تا پایان مرداد 

نیز از دیگر اقدامات است.

گروه جهادی شهید صیاد شیرازی در راستای عمل به وظیفه انسانی خود اقدام به برگزاری اردوی جهادی به منظور تامین بسته های معیشتی برای مناطق محروم 
کرد .سید علی محمودی، مدیر گروه جهادی شهید صیاد شیرازی با اشاره به محرومیت منطقه دیشموک استان کهگیلویه و بویر احمد گفت:  شرایط خاص این 
منطقه ، گستردگی محرومیت و عدم خدمت رسانی مناسب تاکنون، باعث شد حتی استاندار به گریه بیفتد و از خیرین و گروه های جهادی درخواست کمک کرد.وی 
خاطر نشان کرد: با هدف شناسایی بیشتر و کمک به نیازمندان این منطقه ،اردوی ۷روزه توسط گروه جهادی از تاریخ۲۵فروردین تا اول اردیبهشت در حال برگزاری 
است.وی ضمن تشکر از همه خیرین اصفهانی افزود: گروه جهادی شهید صیاد شیرازی با همکاری و حمایت گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحب الزمان)عج(،کانون 
فرهنگی حضرت زینب )س( سپاهانشهر و پویش همدردی اقدام به جمع آوری کمک های مردمی کرد که در مجموع ۵۰۰سبد معیشتی شامل برنج،روغن،آرد 
و... در روستاهای محروم منطقه دیشموک بین نیازمندان توزیع شد.با توجه به بازدید و بررسی های میدانی احداث جاده، پل،مسکن و سرویس بهداشتی و 
حمام نیازمندی های مردم این منطقه هستند که همچنان نیاز به نگاه مهربان خیرین و خدمت جهادی مسئولین دارد.منطقه دیشموک در مرز استان کهگیلویه و 
بویر احمد با خوزستان قرار دارد که چند ماه قبل استاندار استان کهگیلویه و بویر احمد پس از بازدید مختصر از منطقه، تحمل این همه محرومیت را نداشت و جلوی 
دوربین با گریه و زاری از مسئولین و خیرین و مردم درخواست کمک کرد که متاسفانه تعداد زیادی از روستاهای این منطقه هیچ گونه خدمات اجتماعی ندارند.

جهاِد گروه جهادی شهید صیاد در مناطق محروم کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری دعای 
ابوحمزه ثمالی در 

مسجد جامع اصفهان 
به روایت تصویر

مســجد جامــع اصفهــان یکی از 
مســاجدی اســت که در برگزاری 
مراسم معنوی ماه رمضان با حضور 
حجت االســام مهــدی مظاهری 

قدمت ویژه ای دارد.

وز عکس ر

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

نگاهی به بازارهای سودده در سال 1400 با پیش بینی بازارهای پرسود 1401؛

در انتظار و ابهام برجام
بازارهای مالی در ایران، طی یکی دو سال اخیر، نوسانات زیادی را متحمل شده اند. شدیدترین تغییرات نیز در بازار سرمایه رخ داد.  پریا پارسادوست 

»در کدام بازار سرمایه گذاری کنم که سود داشته باشد؟« سوالی است که بین ایرانی ها زیاد تکرار می شود. پرطرفدارترین بازارها هم از 
قدیم تا االن، طال، دالر، سکه و مسکن بوده اند و چندسالی می شود که خودرو هم به این جمع اضافه شده و جالب اینکه بازار پرسودی هم بوده است. سال گذشته 
و براساس آمارهای مرکز آمار ایران، خودرو و لوازم خانگی که جزو بازارهای بادوام هم محسوب می شود، بیشتر از سایر بازارها رشد کرده بود. رشد بازار طال و سکه 
هم جالب توجه بود؛ از پایان اردیبهشت 99 تا پایان اردیبهشت 1400 اگر فردی دارایی خود را به بازار فلزات گرانبها می برد و طال می خرید، به ازای هر گرم طالی 18 
عیار 37 درصد سود می کرد. این سود در بازار سکه مقداری کمتر بود، ســکه امامی در این بازه زمانی 34 درصد رشد کرد.قیمت طالی 18 عیار در پایان اردیبهشت 
سال 1399 ،   99،740 هزار تومان بود اما تا پیش از خرداد 1400 به یک میلیون و 19 هزار تومان رسید. هر عدد سکه امامی نیز در پایان اردیبهشت 1399 حدود 7٫5 
میلیون تومان خریدوفروش شده؛ اما دقیقا پس از گذشت یک ســال به نرخ 10 میلیون و 104 هزار تومان رسید. در همین بازه زمانی در بازار ارز و مسکن چه خبر 

بود؟ بازار ارز نیز در این مدت زمان رکوردهای جدیدی زد تا جایی که دالر پا را از مرز 30 هزار تومان نیز فراتر گذاشت. 
دالر در یک سال 28 درصد افزایش قیمت را در نرخ صرافی ملی داشت. البته در نیمه دوم سال 1400 هر چند دامنه نوسان باال بود ؛اما در نهایت قیمت دالر از ابتدا 
تا انتهای سال تفاوت بسیار اندکی را شــاهد بود.رشد قیمت مسکن در کل کشور نیز همانند دالر بود، براســاس گزارش مرکز آمار ایران سرمایه گذاران بازار مسکن 

از اردیبهشت 99 تا اردیبهشت 1400 ،29 درصد سود کردند هرچند در این بازار نیز رکود شدیدی حاکم بود و کال کســی نه می خرید و نه می فروخت!همان طور که 
اشاره شد؛ بازار خودرو در سال 1400 بازار پرسودی بود  با اینکه  خرید و فروش کم صورت گرفت. بازار ارز و بورس هم در پایان، سود چندانی نصیب سرمایه گذاران و 

سهامدارانش نکرد و با نوسان زیادی هم روبه رو بود.)بورس از نیمه سال 1399 وارد دوره ریزشی خود شده و همچنان در این وضعیت به سر می برد.(
 اما پرسودترین بازار در ایران برای سرمایه گذاری در سال 1401 کدام بازارها هستند؟ پاسخ به این ســوال به عوامل متفاوتی بستگی دارد. نرخ دالر در سال جاری

 هم پای تورم 35درصدی حرکت خواهد کرد و سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازارهای طال، خودرو و ارزهای دیجیتال هم می تواند سودآور باشد.ابهامات و شایعات 
مربوط به برجام و چگونگی اعمال توافق ها، هزینه کرد بودجه 1401 و روابط بین المللی ایران، اینها هرکدام به تنهایی می تواند همچنان عامل باال و پایین شــدن 
نوسانات بازار باشد. به طورکلی اما بازار طال، دالر، مسکن، خودرو، سکه و ارزهای دیجیتال در کنار بازار سرمایه از جمله جذاب ترین بخش هایی است که سرمایه گذاران 
ایرانی توجه ویژه ای به آن دارند.هرچند نظرخواهی از کارشناسان نشــان می دهد که اغلب معتقدند دوره دریافت سودهای باال در بازارهای سرمایه گذاری سنتی 

سپری شده است . 
به عنوان مثال »وحید شقاقی شهری« معتقد است سال 1401 نمی توان انتظار دریافت سودهای کالن و چند صد درصدی را در بازارها داشت چرا که حتی در صورت 
نپیوستن به برجام دولت مانع از افزایش شدید نرخ دالر می شود و در نتیجه سایر بازارها نیز همگام با ارز، دایره نوسان محدودی را تجربه می کنند.نکته آخر اینکه؛ 
در اینفویی که خبرگزاری »بازار« منتشر کرده، سپرده بانکی پس از بازار خودرو، بیشترین سود را داشته است. ســود بانکی در سال 1401 قرار نیست دستخوش 
افزایش یا کاهش شود؛ اما با توجه به احتمال سوددهی اندک سایر بازارها یکی از مهم ترین و مطمئن ترین مراکز سرمایه گذاری برای پس اندازهای خرد مردمی 

خواهد بود. با این حال همچنان احیا یا عدم احیای برجام می تواند بر تمام این پیش بینی ها تاثیرگذار باشد.

منبع: تحلیل بازار

موضوع تعیین حق ویزیت پزشکان در ســال 1401 در روزهای اخیر تبدیل به یکی از بحث های مناقشه برانگیزی شده که باعث بروز سردرگمی بین مردم نیز شده است. 
از سویی سازمان نظام پزشکی تعرفه هایی نجومی را طی نامه ای اعالم کرده و از ســوی دیگه بیمه سالمت به طور کلی این تعرفه ها را رد کرده و از نهایی شدن تصمیم در 

این زمینه در روزهای آینده خبر داده است.
نکته قابل توجه، این است که طی آخرین جلسه سال گذشته که توسط شورای عالی بیمه تشکیل شد، افزایش 28.5 درصدی تعرفه ویزیت  پزشکان تصویب و پیشنهاد 
آن جهت بررسی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شد تا لیست تعرفه مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، سازمان نظام پزشکی، درمان و آموزش پزشکی، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه  و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سالمت کشور تعیین و در تصویب نامه مصوب هیئت وزیران در زمینه تعرفه خدمات 
تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1401 ابالغ شود.روزنامه همدلی در این خصوص نوشت: تعرفه های اعالم شده از سوی شورای عالی سازمان نظام پزشکی 

برای ارائه خدمات درمانی این نگرانی  را ایجاد کرده است که مراجعه به پزشک برای برخی اقشار زیر خط فقر به یک کاالی لوکس تبدیل شود. 
همین چند ماه پیش بود که محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اعالم کرد بین شش تا 9میلیون نفر از جمعیت کشور بیمه فعال ندارند. برای افرادی 
که تحت پوشش بیمه هستند نیز سهم پرداختی مردم از خدمات سالمت 60درصد اســت. درحالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه فرد تنها باید 25درصد هزینه های 
درمانی خود را بپردازد؛ اما با افزایش تعرفه های خدمات درمانی، در شــرایطی که بیمه ها زیر بار آن نخواهند رفت به نظر می رسد وضعیت به سمتی برود که جای بیمار و 

بیمه تغییر کند و این بیمه باشد که 25درصد هزینه های سالمت را پرداخت می کند.
ویزیت پزشک عمومی 184 و ویزیت فوق تخصص 300هزار تومان!

بر اساس صورت جلسه شورای عالی نظام پزشکی که در روزهای گذشته منتشر شد، کمترین هزینه خدمات درمانی و دارویی متعلق به ویزیت توسط کارشناس پروانه دار 
با رقم 138هزار تومان است. ویزیت بیمار توسط پزشک عمومی 184هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص 245هزار تومان و ویزیت پزشک دارای فوق تخصص حدود 
300هزار تومان ذکرشده است. هزینه بستری یک شب در اتاق سه تخته در بیمارستان دو میلیون و 794 هزار تومان، در اتاق دو تخته سه میلیون و 493هزار تومان و در 

اتاق یک تخته خصوصی چهارمیلیون و 366هزار تومان تعیین شده است.
 هرچند در این نامه ذکر شده که اعداد و رقم های مورداشاره فقط پیشنهادی هستند و دولت باید درباره این نرخ ها تصمیم بگیرد، اما با توجه به اوضاع واحوال اقتصادی 
جامعه که صدماتی به سفره بســیاری از خانواده ها واردشده، این نگرانی مطرح می شود که با تایید این نرخ ها از ســوی دولت، مراجعه به پزشک نیز بار بیشتری بر فرد 

تحمیل کند.

از غذا های سنتی اصفهان بر سر سفره افطار می توان 
به آش شله قلمکار، حلیم بادمجان و شله زرد اشاره 
کرد  که معروف ترین آن ها همان آش شــله قلمکار 
است. دیزی تنوری و خورشت چغندر نیز از غذا های 

رایج در سفره های سحر و افطار مردم کاشان است.
در شهرکرد هم انواع آش و سوپ و غذا های مختلف 
برای افطاری ماه رمضان اســتفاده می شــود. آش 
رشــته و حلیم از جمله غذا های ماه رمضان در این 
منطقه هســتند. کباب بختیاری از غذا های سنتی و 
مخصوص است که در گذشته بیشتر بر سر سفره های 
افطاری در منازل این منطقه دیده می شد. مهم ترین 
نانی که در این منطقه در ماه رمضان پخت می شود، 
نانی شــیرین با عنوان »کاکولی« است که جنبه ای 
متبرکانه دارد و در گذشته پخت شده و بین روزه داران 
تقسیم می شد. در برخی جا های استان، این نان در 
روز های 27ام ماه رمضان پخته و تقســیم می شد. 
این سنت امروزه در برخی روستا ها به مقدار کم رایج 
است. امروزه این نان بیشتر در نمایشگاه های محلی 

این منطقه ارائه می شود.

بهمن بابــازاده، خبرنگار حوزه موســیقی در توئیتی در 
مــورد برنامه »کتاب بــاز« با اجرای ســروش صحت 
نوشــت: پس از هشــت ماه تعطیلی برنامه  کتاب باز 
خبر رسیده مشــکل حضور » ســروش صحت« است 
و مدیــران  صداوســیما تمایلــی بــه بودن ایشــان به 
عنوان مجــری برنامه ندارند.  بعد از »عادل فردوســی 
پور« و »ایرج طهماســب«، تلویزیون ســومین ناجی 
ایــن ســال هایش را هــم در آســتانه از دســت دادن 
 اســت.  ســیدعبدالجواد موســوی در این باره در خبر

آنالین نوشت: ظاهرا هفت هشت ماهی است که برنامه 
»کتاب باز« پخش نمی شود و آن طور که من شنیده ام، 
به تواتر  و از قول آدم های مورد اطمینان، مشکل برنامه، 
سروش صحت است. گیر داده اند به سروش صحت و باز 
آن طور که دوستان می گویند سروش صحت متهم است 
به روشنفکری و دوســتان می خواهند به جای ایشان 

یامین پور را جایگزین کنند کســی مثــل آقای 
نیروهای ارزشــی کــه در زمــره 

ب  می شود.محســو

یه دکتر رفتن چیه؟ اونم دیگه آرزو شد  افطاری های مخصوص اصفهانی ها 
و شهرکردی ها

 سومین ناجی صداوسیما هم
 کنار گذاشته شد
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