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قیمت: 3000 تومان

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان می گوید مردم روغن ها را احتکار می کنند؛

باز هم مردم مقصر هستند!

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

 بنای تاریخی 
جای دوچرخه نیست

استاندار اصفهان:

گریزی از حذف ارز  
ترجیحی نبوده و نیست

اصفهان دارای بیشترین تعداد پایگاه 
امداد و نجات است؛

 میانگین زمانی رسیدن 
 به حوادث؛ 11 دقیقه 

و یک ثانیه

رییس اتاق بازرگانی اصفهان : 

یارانه ها مستقیم به 
حساب افراد کم درآمد 

واریز شود

 »اصفهان«
  شهر مناره های

 سر به فلک کشیده

 معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید وضعیت دارو 
رو  به بهبود است؛اما مردم همچنان با کمبودها دست و پنجه نرم می کنند

تزریق قطره چکانی دارو

 ذوب آهن و پرسپولیس؛ جذاب ترین 
و حساس ترین دوئل هفته
روز سبزِ سرخ ها؟
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عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:
برداشت آب در باال دست زیاد است

رییس شورای شهر  مطرح کرد: 
ثبت روز اصفهان در تقویم رسمی کشور

 اصفهان کنونی من، واقعا شهر زندگی است؟

آگهی فراخوان عمومی شماره 2001001211000005 
شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

فراخوان شناسایی شرکت های مشاور جهت اجرای طرح کاهش پیک بار مشترکین خانگی و تجاری
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد طرح مشارکت مشترکین خانگی و تجاری در کاهش پیک بار تابستان سال 1401 را با استفاده از پتانسیل شرکت 
های مشــاور داوطلب  ) به عنوان نهاد تجمیع کننده پاسخگویی بار ( در محدوده شــهر اصفهان اجرا نماید. لذا از کلیه شرکت های مهندسین مشاور، استارت آپ 
ها، شرکت های دانش بنیان و سایر شــرکت های ذیصالح که مهارت کافی در برقراری ارتباط موثر با  مشــترکین خانگی و تجاری این شرکت را دارند، دعوت می 
نماید با ارسال مدارک زیر و همچنین ارسال مدارک خواسته شده در دفترچه فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، آمادگی خود را جهت ارزیابی تا تاریخ 

1401/03/06 اعالم نمایند. 
1- دارا بودن گواهینامه رتبه بندی معتبر از سازمان برنامه و بودجه کشور

2- دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
3- ارائه شرح روش و شیوه اجرای برنامه مشارکت مشترکین خانگی و تجاری برای کاهش پیک در تابستان 1401 

4- ارائه سوابق کار و دوره های آموزشی، شامل تحصیالت و آموزش های عمومی، تجربه و سابقه کار تخصصی و اجرایی مرتبط
5- ارائه حسن انجام کار در پروژه های قبلی

6- ارائه گواهینامه های مدیریت کیفیت، کنترل پروژه و غیره

 بدینوســیله از مشــاوران واجد شــرایط دعوت می شــود برای اخذ مدارک مربوطه از تاریخ درج آگهی صرفًا از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد ( 
به نشانی www.setadiran.ir ، اسناد و مدارک مربوطه را دریافت و پیشنهادات خود را از همین درگاه ارائه نمایند. بدیهی است پیشنهاداتی که صرفا از طریق سامانه فوق 

ارائه شده اند قابل بررسی خواهد بود. 
                    این آگهی به منظور ارزیابی مشــاوران انتشار یافته و شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان پس از ارزیابی متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت بعمل 

خواهد آورد. 
جهت کسب اطالعات مورد نیاز در خصوص موضوع فراخوان 34121245 – 031 واحد مدیریت مصرف آقای مهندس اسکندری تماس حاصل نمایید.

پیشنهاد قیمت که مطابق بودجه ابالغی تکمیل شده است باید پس از مهر و امضاء در یک پاکت جداگانه بعنوان پاکت »ج« توسط پیشنهاد دهنده در سامانه الکترونیکی 
دولت بارگذاری شود.

تعیین برنده بر اساس روش بودجه ثابت می باشد که بر اساس آن پیشنهاد دهنده ای که باالترین امتیاز فنی را کسب نموده بعنوان فرد برتر انتخاب و با ایشان قرارداد با مبلغ 
بودجه ثابت اعالم شده منعقد می گردد.نحوه تعیین برنده بر اساس روش بودجه ثابت بند ج ماده 17 دستور العمل خرید خدمات مشاوره که طی نامه شماره 11/2554 

مورخ 96/05/30 به کلیه شرکت های توزیع نیروی برق ابالغ شده است تعیین می گردد.
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو  روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از  آخرین اصالحات 
احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد. پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و 

قرائت خواهد شد.
پیشنهاد دهنده می بایست در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد.

به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
کارفرما این حق را برای خود محفوظ میدارد که قبل از انتخاب پیشنهاد دهنده یا واگذاری قرارداد، صحت و سقم اطالعات فراهم شده از پیشنهاد دهنده را به هر نحوی که خود 

صالح می داند بررسی کند و پیشنهاد دهنده با تسلیم پیشنهاد، این حق بررسی را  از سوی کارفرما می پذیرد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
جهت مشاوره جزئیات طرح و کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.eepdc.ir بخش مدیریت مصرف و یا دفتر مدیریت مصرف شرکت برق شهرستان اصفهان تماس 

حاصل فرمائید.
تلفن مستقیم: 03134121245 

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34121482 – 031 واحد مناقصات و خرید – آقای کریمی تماس حاصل فرمایید.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد، با شماره 41934- 021 دفتر ثبت نام: 88969737 – 021 و 85193768 – 021 تماس حاصل فرمائید.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

تاریخ توزیع اسناد: 1401/02/19 و آخرین مهلت دریافت اسناد: 1401/02/25
آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( روز یکشنبه مورخ 1401/03/06 
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عضو نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت جلوگیری از برداشت غیرقانونی در مسیر 
رودخانه زاینده رود مطالبه کشاورزان است؛

بگذارید این بار آب به کشاورزان برسد

رییس اتحادیه طال فروشان اصفهان:

کارگران »طالسازی« 
اصفهان جذب مشاغل 

کاذب شده اند

 قیمت های جدید نان
در اصفهان به زودی 

مشخص می شود

بارش های رگباری بهاره تا 
18 اردیبهشت در استان 

اصفهان ادامه دارد
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 بن بست اسقاطی ها
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معاون رییس جمهور: 

حل معضل آب اصفهان از 
اولویت های دولت است

   رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان می گوید برخورد با خودروهای آالینده 
 بدون به اجرا درآمدن طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، کارایی ندارد؛

3

شهر در خطِر فرونشست؛ 
هشداری که همچنان 
جدی گرفته نمی شود

اصفهان زیبا، 
خاطره ای در 

دوردست!

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

رشد 5۶ درصدی سفرها به استان 
اصفهان در تعطیالت عید فطر

3

»میراث کهن« به ورزشگاه های شهر می آید

افزایش حدود 5 درصدی نزاع در سال 
گذشته در اصفهان

جناب آقای اصغر آذربایجانی
مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

ضمن تبریک انتصاب شایسته جنابعالی به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان که بشارت دهنده و نویدبخش برای جامعه فرهنگی، هنری و رسانه های 

استان می باشد، از خداوند برای شما موفقیت و سالمتی آرزو داریم. 

روزنامه زاینده رود

 اصغر آذربایجانی؛ 
سکاندار جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

اصغر آذربایجانی به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان 
منصوب شد. آذربایجانی از تهیه کنندگان صدا و سیمای مرکز اصفهان است 
که پیش از این نیز قائم مقام این شبکه بود . وی در دوران شهرداری مرتضی 
سقائیان نژاد به عنوان مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
منصوب شد ، سپس در دور چهارم شورای اسالمی شهر به پارلمان نصف جهان 

راه یافت و پس از آن به صدا و سیما بازگشت.

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

7
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 شهر با شور و شعار اداره نمی شود
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کاپشن معروف »زلنسکی« فروخته شد
کاپشن معروف و خاکی رنگ زلنسکی در لندن به قیمت ۹۰ هزار دالر در یک حراجی برای کمک مالی 
به اوکراین فروخته شد. بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس پیشنهاد داده بود که این کاپشن 
باید بیش از قیمت پایه که ۵۰ هزار پوند بود، به فروش برسد چون این قیمت به گفته جانسون »مفت 
و ارزان« است و مردم باید پول بیشتری بابتش بپردازند.جانسون همچنین گفت: دوستان من از 
اوکراین حمایت کنید تا کی یف این پایتخت بزرگ و کهن اروپایی دیگر هرگز تهدید نشود و اوکراین 
یک بار دیگر آزاد باشد.نخســت وزیر انگلیس همچنین افزود:این برای پوتین یک فاجعه و برای 

اوکراین و تمام جهان جای خوشحالی است که زلنسکی، رییس جمهور است.

پاکستان، افغان های تازه وارد را نمی پذیرد
مقامات پاکســتانی اعالم کردند که خواهان افزایش پناهندگان در آن کشــور نیســتند و آن عده 
از افغان هایی که پس از تســلط طالبان بر افغانســتان به این کشــور آمده اند را به عنوان پناهنده 
نمی پذیرد.مقامات پاکســتان می گویند که تعداد این افغان ها به بیش از ۱۰۰ هزار نفر می رســد و 
بیشــتر آنها اهالی شهرنشین و تحصیل کرده هســتند که می خواهند به آمریکا یا سایر کشورهای 
غربی پناهنده شوند، اما به دلیل تاخیر در رسیدگی به مدارک شان توسط سفارت های خارجی، در 
اسالم آباد در هتل ها و مهمان خانه ها گیر افتاده اند.براساس این گزارش، پاکستان که در حال حاضر 
میزبان حداقل ۳ میلیون افغان- مهاجرین قانونی و غیرقانونی – است سال گذشته اعالم کرد که 
پناهجویان جدید از افغانســتان را نمی پذیرد و کنترل مرزی را برای جلوگیری از ورود غیرقانونی 
افغان ها پس از تسلط طالبان تشدید کرد.منصور احمد خان، سفیر اسالم آباد گفت که هر روز حدود 
۷۰۰ تا هزار روادید برای افغان هایی که قصد سفر به اســالم آباد را به خاطر تجارت و گرفتن روادید 

آمریکا، کانادا و یا سایر کشورهای غربی دارند، صادر می شود.

نامزد طرفدار »پکن« رهبر هنگ کنگ شد
رییس امنیتی سابق در هنگ کنگ که از وفاداران به دولت چین محسوب می شود، توانست با پیروزی در 
انتخابات به عنوان رهبر این منطقه انتخاب شود.»جان لی« که ۶۴ سال دارد یک هزار و ۴۱۶ رای از یک 
هزار و ۵۰۰ رای کمیته انتخاباتی را به خود اختصاص داد و به این ترتیب توانست به عنوان رهبر هنگ کنگ 
انتخاب شود.مقام های چینی در این باره اعالم کردند که پیروزی تقریبا یکپارچه جان لی در انتخابات 

نشان می دهد که درصد باالیی از جامعه هنگ کنگ  وی را قبول داشته و تایید می کنند.

 »کوشنر« به دنبال سرمایه گذاری پول های عربستان 
در اسراییل 

منابع آگاه فاش کردند که صندوق ســرمایه گذاری خصوصی جدید جرد کوشــنر قصد دارد صدها 
میلیون دالراز پول های عربستان را در شرکت های نوپای اسراییلی سرمایه گذاری کند.این منابع به 
وال استریت ژورنال گفتند که "Affinity Partners"،  بنیاد نو تاسیس جاردکوشنر، داماد دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور سابق و مشاور سابق کاخ سفید، موفق شده بیش از ۳ میلیارد دالر از جمله ۲ 
میلیارد دالر از صندوق سرمایه گذاری عربستان جمع آوری کند و اکنون دو شرکت اسراییلی را برای 
سرمایه گذاری انتخاب کرده است.این روزنامه نوشــت: تصمیم کوشنر، اولین نمونه و تاییدیه ای 
بر این مطلب اســت که پول صندوق ســرمایه گذاری عربستان به اســراییل هدایت می شود و در 
حقیقت نشانه  تمایل پادشاهی عربستان برای معامالت تجاری با تل آویو، به رغم عدم وجود روابط 
دیپلماتیک بین آنهاست.به نوشته وال استریت ژورنال، مسئوالن سعودی با سرمایه گذاری شرکت 
Affinity Partners در شرکت های اسراییلی موافقت کرده اند و با این کار، ریاض می تواند اقتصاد 

خود را به روی شرکت های اسراییلی از طریق همکاری با کوشنر بگشاید.

معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برای دومین بار  از زمان تنفس در گفت وگوهای وین به تهران سفر خواهدکرد؛

آیا»مورا«باپیشنهادهایمنطقیبهتهرانمیآید؟
»انریکه مورا« معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و 
هماهنگ کننده مذاکرات رفع تحریم ها درحالی برای دومین بار از زمان 
تنفس در گفت وگوهای وین به تهران سفر خواهدکرد که انتظار می رود 
با ارائه  پیشــنهادهای منطقی و تامین کننده خواســته های مشروع 

ایران، به دیدار مقام های عالی کشور برود.
نشــریه فایننشــال تایمز در گزارشــی با عنوان»آخرین تالش های 
اتحادیه اروپا برای نجات توافق هســته ای ایران«به نقل از جوســپ 
بورل مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، مدعی شد: اتحادیه 
اروپا آخریــن تالش خود برای نجات توافق هســته ای و شکســتن 
بن بست ناشــی از خواسته تهران از واشــنگتن برای حذف نام سپاه 
پاسداران از فهرست تروریستی را انجام می دهد.بورل به این نشریه 
انگلیســی گفته اســت که به دنبال راه حلی میانه برای پایان دادن به 
این بن بست اســت که خطر برهم زدن بیش از یک سال تالش های 
دیپلماتیک اروپا را برای دستیابی به توافقی که به بازگشت آمریکا به 
توافق هسته ای ۲۰۱۵ و لغو تحریم های ایران منتهی می شود، در بر 
دارد.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نوشته فایننشال تایمز، 
در حال بررسی سناریویی است که به موجب آن، عنوان تروریستی از 
سپاه پاســداران برداشته شــود، اما بر بخش های دیگر این سازمان 

باقی ماند. 
موضوع خارج کردن لیست اشخاص حقیقی و حقوقی از لیست قرمز 
و تحریم های یکجانبه آمریکایی ها، یکی از موضوعات اصلی ایران در 
مذاکرات است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در این 
باره اظهار داشت: در موضوع ســپاه پاسداران آن چیزی که مهم است 
اینکه باید جایگاه و نقش ســپاه، به عنوان نقش امنیتی و دفاعی ما 

مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر لزوم خروج ســپاه از لیســت تحریم ها تصریح کرد: 
مقامات ارشد ســپاه همواره به ما یادآوری می کنند در راستای منافع 
ملی کشور، هرچه الزم است انجام بدهید و موضوع سپاه پاسداران را 
در اولویت خود قرار ندهید. این ازخودگذشتگی سپاه پاسداران است 
و این نهاد از مجموعه های اصلی کشور است.وزیر امور خارجه با تاکید 
بر اینکه دست یابی به توافق نهایی در وین فقط با رعایت کامل خطوط 
قرمز و بدیهیات حاصل می شود، خاطر نشان کرد که جمهوری اسالمی 

ایران برسر خطوط قرمز سازش نمی کند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید که به عنوان هماهنگ 
کننده )مذاکــرات وین(، پیشــنهاد خود را در زمینــه موضوع حذف 

ســپاه پاســداران به رییس جمهوری آمریکا ارائه داده است.به هر 
روی قرار دادن ســپاه در »ســازمان های تروریســتی خارجی« یک 
خطای فاحش از ســوی دولت آمریکا بود که می توانــد در بلندمدت 
 تاثیر منفی بســیار مهمی بر رژیم حقوقی حاکم بر نزاع های مسلحانه 

بین المللی بگذارد.
ثبت سپاه در این فهرست نه تنها با معیارهای حقوقی مصرح در قوانین 
داخلی خود آمریکا ســازگار نبود، بلکه باب کردن این بدعت در روابط 
بین الملل خطر »سیاسی شدن« و به تبع تضعیف نظام حقوقی حاکم 
بر نزاع های بین المللی را نیز  به دنبال خواهد داشت.حقیقت هم این 
اســت که با وجود  ادعای مغرضانه، سپاه پاســداران  با هیچ معیاری 
یک سازمان تروریستی محسوب نمی شود؛ بلکه سپاه نیروی مسلح 
رسمی یک کشور عضو سازمان ملل متحد است  و از تمام ویژگی های 
یک ارتش کنوانســیونل و متعارف برخوردار است.بنابراین حذف نام 
سپاه ایران از فهرست ســازمان های تروریســتی  آمریکا یک اقدام 
ضروری بســیار مثبت تلقی خواهد شــد که در حفظ تمامیت قوانین 

بین الملل کمک بسزایی خواهد کرد.
ایران و اتحادیه اروپا درباره تبعات طوالنی شدن تنفس مذاکرات که از 

۲۰ اسفند آغاز شده است اشتراک نظر دارند. سایر کشورهای مشارکت 
کننده در گفت  وگوها هم خواهان جمع بندی سریع تر مذاکرات هستند 
اما ایاالت متحده که عامل اصلی وضع کنونی است حاضر به برداشتن 
گام های اعتمادساز نیست و به دلیل تناقض در رفتار، تعصبات غلط، 
تعلل در تصمیم گیری، زیاده خواهی و طرح درخواســت های جدید، 
مخل روند جمع بندی گفت  وگوها شده و دست یابی به توافق نهایی را 

با چالش مواجه کرده است.
وزیر امور خارجه کشورمان هم تاکید کرده است؛ اگر طرف آمریکایی 
اراده الزم را برای حل و فصل مســائل باقی مانده داشته باشد ایران 
آمادگی دارد تا در نخســتین فرصت با حضــور وزرا در وین روز جمع 
بندی و تصمیم نهایی را برگزار کند و به نقطه پایانی توافق برســیم.در 
پایان اشاره به این نکته هم خالی از لطف نیست که جنگ در اوکراین 
نشان داد که طوالنی شدن مذاکرات به نفع کسی نیست و اضافه شدن 
بحران های خواسته یا ناخواســته در عرصه بین الملل می تواند روند 
گفت وگوها را تحت تاثیر قرار دهد. از این منظر اتحادیه اروپا می تواند از 
فرصت منحصر به فرد صبوری ایران برای تسهیل توافق نهایی در وین و 

معرفی خود به عنوان یک طرف معتبر، بهره برداری کند.

ســفارت جمهوری آذربایجان در ایران در توئیتی از 
سفر »محمدباقر قالیباف« رییس مجلس شورای 
اسالمی به این کشــور خبر داد. خبرگزاری رسمی 
»آذرتاج« جمهوری آذربایجان هم در خبری ضمن 
اعالم این ســفر، افزود: محمدباقر قالیباف رییس 
مجلس شورای اسالمی در سومین نشست ساالنه 
مجمع پارلمانی سازمان همکاری اقتصادی )اکو( 
که ۱۷ تا ۱۸ مه )۲۷ و ۲۸ اردیبهشت( در باکو برگزار 
می شود، شرکت خواهد کرد. طبق این گزارش، وی 
در این سفر با مقامات جمهوری آذربایجان نیز دیدار 
خواهد داشت. همچنین »مهدی صفری« معاون 
دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران در ســفری به جمهوری آذربایجان 

با »شــاهین مصطفی یف« معاون نخست وزیر و 
رییس آذربایجانی کمیســیون مشترک اقتصادی 
ایران و جمهوری آذربایجــان و »خلف خلف اف« 
معاون وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفت وگو 
کرد.در این دیدارها، دربــاره آخرین تحوالت روابط 
دوجانبه، پیگیری مصوبات کمیســیون مشــترک 
اقتصادی، پروژه های در حال اجرا بین دو کشــور، 
بازسازی قره باغ و دیگر مســائل مورد عالقه بحث 

و تبادل نظر شد. 
»سید عباس موسوی« ســفیر جمهوری اسالمی 
ایــران در باکو نیــز در این دیدارها حضور داشــت.

پیش تر، »سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور 
خارجه درباره برنامه سفر »سید ابراهیم رییسی« 

به جمهــوری آذربایجان اظهار داشــت: پروژه های 
مشــترک زیادی بین ایران و جمهوری آذربایجان 
 طی چند ماه اخیر و بــه ویژه ۱۰ مــاه اخیر تعریف 
شده و ســفرها در ســطوح مختلف انجام و دعوت 
در ســطح رؤســای دو کشــور به صــورت متقابل 
 انجام شــده و ایران باید میزبان نشست مشترکی

 بین ایران و ترکیه و جمهوری آذربایجان باشد که در 
حال پیگیری است. 

»قالیباف« به جمهوری آذربایجان سفر می کند

سخنگوی وزارت برق عراق در گفت وگویی به جزئیات جدیدی درخصوص صادرات گاز از ایران به عراق پرداخت. احمد موسی العبادی، سخنگوی رسمی وزارت 
برق عراق در گفت وگو با روزنامه الصباح گفت که بر اساس توافقات قبلی تهران و بغداد کشور عراق در فصل تابستان و زمستان روزانه به میزان ۵۰ تا ۷۰ متر مکعب 
گاز از ایران وارد می کرد.وی گفت که در مرحله اخیر شاهد کاهش میزان واردات گاز از ایران بودیم و این میزان تقریبا روزانه به ۵ تا ۸ متر مکعب رسید و این امر بر 
تجهیز نیروگاه های برق تاثیر گذاشت و فعالیت برخی واحدهای تولیدی متوقف شد.العبادی گفت که بر اساس اطالعات به دست آمده از دولت و تالش های 
نخست وزیر، تفاهمات جدید ایران و عراق بر این اساس است که میزان واردات گاز از ایران از روزانه ۸ میلیون متر مکعب به روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب رسید 
البته با توجه به نزدیک بودن فصل تابستان این گاز نیز برای فراهم کردن برق عراق کافی نیست.سخنگوی وزارت برق عراق خاطرنشان کرد که مذاکرات با طرف 
ایرانی همچنان ادامه دارد و اخیرا هیئتی از بغداد به تهران رفت تا درخصوص باال بردن میزان واردات گاز و همچنین توافق درخصوص پرداخت پول آن در بازه زمانی 
۳ ساله رایزنی کند.پیش از این عادل کریم، سرپرست وزارت برق عراق در گفت وگو با خبرگزاری رسمی عراق )واع( تاکید کرد: در سفر اخیر به تهران در خصوص 
واردات گاز از ایران به عراق در تابستان به توافق رسیدیم و طرف ایرانی متعهد شد که نیروگاه ها و واحدهای تولید برق را تجهیز کنند.وی گفت که بغداد به خاطر 
واردات گاز از ایران بدهی هایی به تهران دارد و برای پرداخت این بدهی ها به توافق رســیدیم، آن ها اوضاع عراق را می دانند و انتظار داریم که در فصل تابستان و 

زمستان تامین گاز به خوبی انجام شود.

چهره روزتفاهمات جدید ایران و عراق در خصوص صادرات گاز

وز عکس ر

حمایت 
فلسطینی ها 

از رییس دفتر 
سیاسی حماس

راهپیمایی گسترده فلسطینی ها 
در خان یونــس به ســمت خانه 
»یحیی الســنوار« برای بیعت 
با رهبر مقاومت و در پاســخ به 

تهدیدات اشغالگران برگزار شد.

توضیح »زاکانی« درباره فایل صوتی »طائب«
شهردار تهران به فایل صوتی حجت االسالم طائب واکنش نشان داد.علیرضا زاکانی، شهردار تهران 
در توئیتر نوشت:درباره فایل صوتی منتسب به حجت االسالم طائب باید توضیح دهم؛همانطور که 
جناب آقای طائب گفتندمطالب منتســب به ایشان تقطیع شــده، ناقص بوده و با اهداف خاصی 
منتشرشده است که بحمدا... خودشان اصالح کردند.خط ایجاد تفاوت بین دفتر رهبر معظم انقالب 
باحضرت آقا نیز خط انحرافی و مسمومی است که امثال بنده سال ها با آن مقابله کرده و برای این 
مقابله هزینه پرداخت کرده ام. دفتر رهبر انقالب مهم ترین ابزار مدیریتی ایشان است و جریان های 
انحرافی و نفاق در تاریخ انقالب به دنبال ایجاد شبهه اختالف در این نهاد پربرکت بوده اند.انتصاب 
خالف گویی به جناب آقای حجازی نیز از جفاهای بزرگی است که از اساس تکذیب می شود و قطعا 
نادرست است.از طرفی القای اختالف بین مسئوالن کشور در جنجال های رسانه ای اخیر مشخصا 
خط رسانه ای دشمن و متاسفانه برخی دنباله های سیاسی داخلی است.انتظار رهبر انقالب و مردم 

از همه غیر از وحدت و برادری و خدمت به مردم و پرهیز از حاشیه ها نیست.

سوال از وزرای صمت و نیرو اعالم وصول شد
یک عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی سواالت دوتن از نمایندگان از وزرای صمت و نیرو 
را در خصوص آشفتگی بازار مصالح و سرمایه گذاری در تولید برق اعالم وصول کرد.محمد رشیدی 
در جلسه علنی مجلس، ســواالت چند تن از نمایندگان از وزرای کابینه را به شرح زیر اعالم وصول 
کرد:سوال ملی محمدرضا رضایی کوچی، نماینده مردم جهرم و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در خصوص علت آشفتگی بازار فوالد و محصوالت فوالدی و سیمان جهت 
عرضه در تولید مسکن. سوال ملی مجتبی توانگر، نماینده تهران و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر 

نیرو در خصوص علت ممانعت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید برق.

مجلس دعوت کرد، »مخبر« نرفت
رییس مجلس از دعوت معاون اول رییس جمهور و وزرا به مجلس برای پرداختن به مسئله گرانی خبر داد و 
گفت: ما از معاون اول محترم رییس جمهور دعوت کرده بودیم که در جمع ما باشند؛ اما ظاهرا مشکالت کاری 
این توفیق را از ما گرفت.محمدباقر قالیباف  افزود: در ابتدای نشست علنی اخیر به بحث گرانی پرداختیم. 
در این رابطه از وزرای محترم جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی دعوت کردیم تا با نمایندگان مجلس به این 
موضوع بپردازند.رییس مجلس شورای اسالمی یادآور شد: البته ما از معاون اول محترم رییس جمهور 
دعوت کرده بودیم که امروز در جمع ما باشند؛ اما ظاهرا مشکالت کاری این توفیق را از ما گرفت بنابراین در 

خدمت وزیر جهاد کشاورزی بودیم تا در نوبت اول و بعد از صحبت نمایندگان اظهارات شان را بیان کنند.

معاون نخست  وزیر روسیه به ایران سفر می کند
معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر امور خارجه از ســفر الکساندر نواک، معاون نخســت  وزیر روسیه و 
رییس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه به تهران و دیدار با معاون اول رییس جمهور خبر داد.

همکاری های مالی، حل مشــکالت ترانزیتی و همکاری در زمینه طرح های نفت و گاز از اهداف برگزاری 
این کمیسیون مشترک به شــمار می رود.  همچنین لغو روادید دوجانبه برای توریسم گروهی از جمله 
موضوعات مورد بررسی دو طرف خواهد بود.کاظم جاللی سفیر ایران در روسیه نیز در این نشست با اشاره 
به دوران جدید روابط ایران و روســیه، تاکید کرد: فضای کاری پس از سفر رییس جمهور ایران به روسیه 
برای دو طرف فراهم تر شده است و عزم جدی برای حل مشکالت ترانزیتی و صادراتی و در زمینه اعتبارنامه 
های گمرکی وجود دارد.  جاللی، روسیه را بازار بزرگ مناسبی برای صادرات به خصوص در زمینه پوشاک، 
محصوالت چرمی و آبزیان دانست و برگزاری کمیسیون های مشــترک را تسهیل کننده روند روبه رشد 

تجارت دو کشور ارزیابی کرد

کافه سیاست

دادستان کل کشور:

وزرای نیرو و امور خارجه 
حقابه ایران از ارس را 

پیگیری کنند
دادستان کل کشــور در نامه ای به وزیر نیرو 
دســتور پیگیری احقاق حقوق مکتســب 
حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس را صادر 
کرد.محمدجعفــر منتظــری در نامه ای به 
علی اکبــر محرابیــان، وزیر نیــرو با توجه 
به گســترش ریزگردها در مناطــق غربی و 
جنوبی دســتور داد تا موضوع احقاق حقوق 
مکتسب حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس 
را مســتمرا و با جدیت پیگیری کنند.وی در 
این نامه با توجه به اقدامــات دولت ترکیه 
در باال دســت رودخانه مرزی ارس، تاکید 
کرد: اقدام کشــور ترکیه با احداث سدهای 
متعدد در باال دســت رودخانه مرزی ارس 
و دیوارکشــی در نقطه صفر مــرزی، باعث 
کاهش دبی رودخانه مذکور و مسدود شدن 
کلیه مســیل ها و گذرگاه هــای آب روان در 
منطقــه و متعاقبــا گســترش ریزگردها از 
مناطق غربی و جنوبی کشــور شــده است.

دادســتان کل کشــور همچنین در این نامه 
عنوان کرد: ضروری اســت دســتگاه های 
متولــی از جمله وزارت نیــرو و امور خارجه 
موضوع احقاق حقوق مکتسب حقابه ایران 
از رودخانه مرزی ارس را مستمرا و با جدیت 
پیگیری کنند تا شــاهد ضررهــای جبران 
ناپذیــر برای اقتصــاد، کشــاورزی، حیات 
آبزیان و شــرب هموطنان عزیز ســاکن در 
پایین دست نباشــیم.منتظری با اشاره به 
مساعد شــدن شرایط جوی دســتور داد تا 
اقدامات اشاره شده را پیگیری و مراتب را به 

دادستانی گزارش دهند.

بین الملل
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رییس اتاق بازرگانی اصفهان : 

یارانه ها مستقیم به حساب افراد کم درآمد واریز شود
رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در ســال های گذشته ســودجویان با فرافکنی رسانه ای خواهان 
تخصیص ارز ترجیحی شدند و این در حالی است که ارز ترجیحی زمینه رانت  و بی نظمی های اقتصادی 
را فراهم ساخت. مسعود گلشیرازی اظهار داشت: ارز ترجیحی طی سال های گذشته صادرات رسمی را در 
عمل محدود و اجناس را با یک ششم قیمت در بازارچه های مرزی و زمینه صادرات غیررسمی را فراهم  
کرده بودند. وی بیان داشت: به علت شکل گیری رانت و محدودسازی توسعه بازارها، مخالف ارز ترجیحی 
در اقتصاد هستیم و این در حالی است که در این سال ها به تذکرات فعاالن اقتصادی اعتنایی نشد. رییس 
اتاق بازرگانی اصفهان اعالم کرد:  تخصیص سود حاصل از حذف ارز ترجیحی باید به شکل  یارانه مستقیم 
به حساب اقشار کم درآمد و سرمایه گذاران واریز شود.وی  خاطرنشان کرد: واقعی سازی نرح ارز اگر چه 
در کوتاه مدت تورم را شکل می دهد؛ اما در طوالنی مدت راهکار تکمیلی برای سرمایه گذاری است. وی که 
بهترین ارز ترجیحی را  تنها با حمایت از اقشار کم درآمد و دهک های پایین و تخصیص  یارانه مستقیم 
به  آنها و همچنین برای سرمایه گذاری عنوان کرد، ادامه داد:  تخصیص ارز ۴۲۰۰  نه تنها برای مواد اولیه، 

عایدی برای منابع کشور ندارد بلکه آسیب های جدی به بدنه اقتصاد وارد کرده است.

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

سهم اقتصاد دانش بنیان در کشور باید به 5 درصد افزایش یابد
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به سهم تقریبا یک درصدی اقتصاد دانش بنیان از کل 
اقتصاد کشور گفت: بر اساس فرموده مقام معظم رهبری طی ۳ تا ۴ سال باید به ۵ درصد افزایش یابد. این 
مسئله با استفاده از روش های جدید و توجه به نیاز بازار قابل دستیابی است.جعفر قیصری  اظهار کرد: مقام 
معظم رهبری سال هاست به اقتصاد و تولید دانش بنیان توجه داشته اند؛ تعیین شعار »تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« نیز از همین مســئله حکایت دارد. اگرچه تولید حائز اهمیت است؛ اما وقتی که در تمام 
اجزا از علم و نوآوری استفاده شود، ارزش افزوده ایجاد می کند.رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
گفت: استان اصفهان در ایجاد پارک های علمی و فناوری در کشــور پیشگام بوده است. در همین راستا 
اولین ارائه پیشنهاد تاسیس شهرک علمی و تحقیقاتی در سال ۷۲ ارائه و در سال ۸۰ نیز مورد بازدید مقام 
معظم رهبری واقع شد.قیصری افزود: شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان از نظر تعداد شرکت ها بزرگ ترین 
مجموعه فناوری و دانش بنیانی ایران است که از نظر گردش مالی شرکت ها نیز با بیش از ۱۳ هزار و ۸۸۰ 
میلیارد تومان، پس از پردیس فناوری تهران در رتبه دوم قرار دارد. همچنین بیش از ۵ هزار میلیارد تومان 

فروش کاال و خدمات و ۵۴ میلیون دالر صادرات نیز توسط این شرکت ها به ثبت رسیده است.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

برداشت آب در باال دست زیاد است
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان ، گفت: متاسفانه در باالدست زاینده رود همچون 
لنجانات، زرین شهر و ... بندها دستکاری شده و برداشت آب زیاد است.حسین وحیدا درباره رسیدن 
آب به کانال های کشاورزان شرق اصفهان، اظهار کرد: اگرچه آب در نوبت چهارم تحویل حقابه کشاورزان 
به سد آبشار رسیده، اما هنوز آب به کانال های کشاورزان نرسیده است.عضو هیئت مدیره نظام صنفی 
کشاورزان اصفهان افزود: در این دوره مشابه سه دوره قبلی، حدود ۴۵ میلیون مترمکعب آب تحویل 
کشاورزان شرق اصفهان می شــود.وی با بیان اینکه در این دوره نیز آب به مدت ۱۰ روز جاری است، 
توضیح داد: در عمل به مدت ۱۰ روز آب در اراضی کشاورزان جریان ندارد.وحیدا درباره اینکه این دوره آب 
زاینده رود نسبت به دوره گذشته اندکی دیرتر به اصفهان رسید، گفت: متاسفانه در باالدست زاینده رود 
همچون لنجانات، زرین شهر و ... بندها دستکاری شده و برداشت آب زیاد است و به نوعی مدیریت 
درست بر حوضه زاینده رود وجود ندارد، همچنین در اصفهان نیز پمپ آب های شهرداری اصفهان روشن 

و برداشت آب زیادی از رودخانه انجام می شود.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان می گوید مردم روغن ها را احتکار می کنند؛

باز هم مردم مقصر هستند!

روغن در بــازار نیســت؛ داســتان تکراری  مهسا نعمتی
سال های اخیر که هر بار برای یک ماده غذایی 
پر مصرف مردم تکرار می شود. دور باطلی از کمبود ، وعده های دولتی تنظیم 
بازار ، گرانی و در نهایت خوابیدن موج کمبودها . روغن و ماکارونی نقش های  
اول  این داستان تکراری هستند که در روزهای گذشته موجب شده تا مردم 
برای خرید به فروشگاه ها هجوم آورند و قیمت هم نجومی و چند برابر شود. 
احتکارهای خانگی مواد غذایی در کشور ما پدیده تازه ای نیست؛ طی دو دهه 
اخیر بارها در زمان کمبود ناگهانی مواد غذایی مردم دچار شوک و ترس می 
شوند و ناخودآگاه بیشتر از مصرف زمان های معمولی خرید می کنند این 
چرخه موجب می شــود که هر چقدر ماده غذایی بیشتر به بازار تزریق شود 
خرید ها هم افزایش پیدا کند. این داستان در یک هفته اخیر هم بر سر روغن 
ماکارونی و برخی دیگر از اقالم تکرار شده است. هر چند ماجرای گرانی روغن 
و گندم به هفته های پیــش از عید بر می گردد زمانی که حمله روســیه به 
اوکراین هشدارها در مورد کمبود مواد غذایی به خصوص گندم و دانه های 
روغنی را افزایش داد و در نهایت دولت ناچار شد برای تاب آوردن این بحران 
دست به دامن برداشتن یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها شود تا شاید بتواند 
جلوی ســونامی قاچاق و احتکار را بگیرد. حاصل این تصمیم یکباره البته 
تاثیرات بد خود را تا ماه ها در اقتصاد و سبد های تغذیه مردم نشان خواهد 
داد. مدیران البته راهکار های بهتری پیش رو نداشتند و ناچار به این اقدام 

قهری هستند آنچه مشخص اســت اینکه تصمیم دولت برای آزاد سازی 
قیمت ها بیشــتر از اینکه در بازار روغن تاثیرات قهری داشته باشد، اثرات 
روانی به جا گذاشته است. آمار تولید روغن داخلی و نیز  واردات روغن با ارز 
ترجیحی که همچنان صورت می گیرد نشان دهنده این است که در شرایط 
کنونی نباید آزاد سازی قیمت ها تاثیری بر روی روغن و قیمت و عرضه آن در 
بازار داشته باشد. تصاویر از قفسه های خالی از روغن فروشگاه ها اما چیز 
دیگری می گوید؛ اینکه ظاهرا ســود عرضه کنندگان با ترس مردم از نایاب 
شدن روغن گره خورده و در نتیجه آنچه باقی مانده روغن هایی است که قطره 
چکانی به بازار عرضه می شود و به سرعت فروش می رود.در سطح جامعه 
اما مردم هم در مقابل این تصمیمات ناگهانی چاره ای ندارند یا باید سریع 
چند برابر نیاز خود را بخرند و ذخیره کنند یا باید برای هر ماده غذایی در صف 
بایستند یا با قیمت های گران تر در روزهای آینده آن را تهیه کنند. در همین 
زمینه معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: مشــکلی که در ایران عالوه بر خشکسالی، درگیری 
اوکراین و روسیه و تحریم، موجب کمبود روغن شده الگوی مصرف مردم 
است که به دلیل اطمینان نداشتن، خریدهای زیاد و احتکار خانگی انجام 
می دهند.امید شریفی اظهار کرد: مسائلی چون خشکسالی، جنگ اوکراین 
و روسیه که تامین کننده ۶۰ درصد روغن دنیا بودند، به عالوه تحریم ها به ایجاد 
کمبود در بازار روغن انجامید.وی افزود: در کل واردات این ماده خام بنا به 

برخی از دالیل اشاره شده برای همه کشورها با محدودیت همراه شده و حتی 
کشورهای اروپایی مانند آلمان در شرایط سخت تری برای تامین روغن به 
سر می برند.معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
مشکلی که در ایران این وضعیت را دشوارتر کرده الگوی مصرف مردم است 
که به دلیل اطمینان نداشتن خریدهای زیاد و احتکار خانگی انجام می دهند.

وی ادامه داد: بــا توجه به کارخانه تولید روغن که در این اســتان با ظرفیت 
باالیی در حال فعالیت اســت، از لحاظ تامین روغن مشکلی وجود ندارد.
شریفی گفت: به دلیل الگوی مصرف شکل گرفته برای مردم، به هر میزان 
روغن در فروشگاه ها تزریق شــود، همه موجودی به سرعت توسط مردم 
خریداری خواهد شد که نشان دهنده ترس آنها از کمبود روغن است.معاون 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار کرد: با وجود تامین روغن مورد 
نیاز استان، به زودی گشــایش های کلی و تامین روغن از بنادر هم تحقق 
خواهد یافت بنابراین الزم نیســت که مردم هیچ نگرانی از کمبود این ماده 
غذایی داشته باشــند و به اندازه مصرف خرید کنند.مشــکل اما تنها مردم 
نیستند فروشگاه های زنجیره ای به عنوان اصلی ترین مراکز توزیع اقالم 
کمیاب در اصفهان هم در شرایط بحرانی با سوءاستفاده از نیاز مردم اقدام به 
تحمیل خرید به آنها می کنند. مشاهدات میدانی نشان داده که بر خی  از این 
مراکز ارائه روغن به مشــتریان را منوط به خرید کاال تا سقف های قیمتی 
مشخص کرده اند؛ اقدامی که در این شرایط سودجویی محسوب می شود.

مدیرکل دفتــر هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان با اشــاره به افزایش غیرمجــاز نرخ نان های 
فانتزی در این اســتان گفت: تا پایان ایــن ماه، آرد با 
قیمت قبل در اختیار تولیدکنندگان قــرار دارد و باید با 
همان قیمت ارائه خدمت انجام شــود. احسان شهیر  
با اشــاره به اعالم قیمت نهایی نان های فانتزی اظهار 
داشــت: در خصوص تعیین نرخ، نرخ نهــادی به نام 

کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز اســتان وجود دارد 
و آنالیز قیمتی کــه اتحادیه ها برای هــر صنفی اعالم 
می کنند، مورد بررســی قرار می دهد و برای یک سال 
قیمت را تعیین می کند. شهیر، درباره نرخ قیمت نان 
های فانتزی افزود: در اطالع رســانی نامناســبی که 
اتحادیه صنف تولیدکننــدگان نان های حجیم و نیمه 
حجیم انجام داد، نامه ای که برای کمیسیون ارسال کرده 
بود، در فضای مجازی نشر پیدا کرد و متاسفانه سبب 
افزایش قیمت شد.وی بیان کرد: این در حالی است که 
تا پایان ماه، آرد با قیمــت قبل در اختیار تولیدکنندگان 
قرار دارد و باید با همــان قیمت ارائه خدمت انجام می 

شــده و مجموعه های نظارتی مانند بازرسی اصناف و 
تعزیرات نیز در خصوص متخلفانی که قیمت را افزایش 
دادند، ورود پیدا کرده اند.شــهیر تصریــح کرد: فرآیند 
قیمت گذاری به این صورت است که اتحادیه مربوطه 
قیمت ها را براساس مواد اولیه مجاز، حقوق و دستمزد 
و سایر هزینه ها به کمیسیون پیشنهاد می دهد. ضمن 
بررسی این موضوع و مســتندات مورد تایید و بازدید 
میدانی و هزینه های روزانه هر واحد صنفی و میانگین 
مصرف آرد، قیمت مورد بررســی قرار می گیرد که مورد 
بررسی کارشناســی قرار گرفته و قیمت اولیه پیشنهاد 
شده و این موضوع در کمیسیون استان مطرح می شود.

افزایش غیرقانونی نرخ نان های فانتری در استان اصفهان؛

 نرخ جدید هنوز اعالم نشده است

چهره روز

 با وجود تامین روغن مورد نیاز استان، به زودی 
گشایش های کلی و تامین روغن از بنادر هم تحقق 
خواهد یافت بنابراین الزم نیست که مردم هیچ نگرانی 
از کمبود این ماده غذایی داشته باشند و به اندازه مصرف 

خرید کنند

یک کارشناس و فعال حوزه انرژی:
ساخت نیروگاه برق برای صنایع بزرگ مقرون به صرفه است

یک کارشناس و فعال حوزه انرژی با اشاره به لزوم بهینه سازی و بازیافت انرژی در صنایع گفت: راه اندازی 
نیروگاه های بزرگ برق برای صنایع بزرگ مقرون به صرفه اســت. اصفهان ظرفیت های بسیاری برای 
توســعه در حوزه انرژی های تجدید پذیر 
دارد.حمید ســهرابی دربــاره قطعی برق 
صنایع در فصل های گرم ســال اظهار کرد: 
اگرچــه ۶ میلیون نفــر در اصفهان زندگی 
می کننــد؛ اما این اســتان در حال حاضر 
ظرفیت این جمعیت را نــدارد. اصفهان تا 
چند دهه پیش از نظــر نیروگاه های برقی 
و میزان آب، یک اســتان برخوردار بود اما 
مصــرف بی رویه، انتقال هــای آب و عدم 
مدیریت صحیــح در حــوزه آب و انرژی 
باعث شد تا صنایع و مصرف شری دچار چالش شود.وی ادامه داد: منابع آبی باید به درستی و بر اساس 
ظرفیت هر شهر مدیریت و تقسیم می شد تا شاهد مشکالت فعلی نباشیم. باید توجه داشت اصفهان 
شهر برخورداری است و ظرفیت های بسیاری برای توسعه در حوزه انرژی های تجدید پذیر، گردشگری و 
دیگر صنایع پاک در اختیار دارد.این کارشناس و فعال حوزه انرژی پذیر تاکید کرد: نزدیک شدن صنایع به 
خلیج فارس و دریای عمان می تواند باعث سهولت دسترسی به منابع آبی و معادن برای تامین مواد اولیه 
شود.سهرابی با بیان اینکه »در حدود پنج سال پیش آماری اعالم شد که براساس آن زاینده رود در هر سال 
حدود سه میلیارد متر مکعب آب دهی دارد« توضیح داد: حدود ۹۰۰ میلیون متر مکعب از این مقدار به 
مصرف خانگی و شرب اختصاص دارد و یک میلیارد و ۲۰۰ هزار متر مکعب نیز در بخش کشاورزی مصرف 
می شود. بر این اساس صنایع تنها ۱۲۰ میلیون متر مکعب در سال مصرف داشته اند بنابراین بخش مصرف 
آن چنانی نداشته است. وی با اشــاره به حرکت واحدهای تولیدی و محصوالت به سمت مصرف بهینه 
انرژی تصریح کرد: این موضوع مستلزم فناوری و علم بسیار باالیی است، به عنوان مثال بهترین یخچال 
ایرانی ۱۳۰ کیلووات مصرف در هر سال دارد اما مصرف نمونه های خارجی به صورت میانگین ۱۰۰ کیلووات 
در سال است. این عدد شاید در ابتدا کوچک به نظر برسد، اما همین ۳۰ کیلووات صرفه جویی در یک سال 
و یک حوزه جمعیتی می تواند برق یک شهرستان ۵۰۰ هزار نفری را تامین کند. باید صنایع و کارخانه ها به 
سمت بازیافت و بهینه سازی مصرف های انرژی خود بروند.این کارشناس و فعال حوزه انرژی با اشاره 
درباره ورود صنایع به بحث تولید برق نیز اظهار کرد: راه اندازی نیروگاه های بزرگ برق برای صنایع بزرگ 
مقرون به صرفه است برای مثال فوالد مبارکه به سمت تاسیس نیروگاه های بادی و خورشیدی حرکت 

کرده و این موضوع می تواند برای این شرکت به صرفه باشد.

رفع نقص جاده مرگ تا 4 ماه آینده
معاون راهداری راه و شهرسازی استان اصفهان از رفع نقص جاده سجزی-کوهپایه تا پایان شهریور 
خبر داد.فرزاد دادخواه گفت: یکی از خطرناک ترین و پرتردد ترین جاده های استان محور سجزی-

کوهپایه است که شاهد تصادفات زیادی در آن بوده ایم.وی افزود: از این رو طرح ساماندهی این 
جاده از دوسال پیش در دستور کار اداره راهداری قرار گرفته و در این راه اقدامات خوبی انجام شده 
است.معاون راهداری راه و شهر سازی اســتان اصفهان معتقد است: میدان سجزی و کند گذر آن 
به طور کامل تجهیز شده است، اما قسمت شمالی میدان، مساعدت مسئولین را جهت جابه جایی 
تاسیسات طلب می کند.دادخواه ادامه داد: مشکل دیگری که مطرح شده، بحث تفاوت ارتفاع است 
که تا پایان شهریور برطرف خواهد شد.وی گفت: عالئم ایمنی در هرجا به اندازه نیاز نصب می شود و 
بعضا به علت تصادفات و سرقت ها از بین می رود، اما وظیفه راه و شهر سازی جایگزینی این عالئم 

است و تا دو هفته دیگر این مشکل هم مرتفع خواهد شد.

کافه اقتصاد

معاون اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان خبر داد:اخبار

افزایش 15 درصدی تلفات جاده ای در استان
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان با بیان اینکه در ســال جاری ترددهای محورهای استان حدود ۱۵ درصد افزایش یافت، 
گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۰۰ نفر در راه های استان به دلیل تصادفات رانندگی جان خود را ازدست داده اند که نسبت به سال قبل، حدود ۱۵ درصد افزایش یافته 
است.محمدعلی صلواتی با بیان اینکه در سال جاری ترددهای محورهای استان در حدود ۱۵ درصد افزایش یافت، اظهار کرد: قسمتی از این افزایش به دلیل رفع 
محدودیت های تردد به واسطه کروناســت. همچنین به واسطه افزایش مالکیت خودرو شــاهد افزایش میزان ترددها هستیم، به طوری که ساالنه به حجم تردد 
محورهای استان افزوده می شود.وی افزود: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۰۰ نفر در راه های استان به دلیل تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند؛ این میزان نسبت 
به سال قبل، حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. در ۹۰ درصد این تصادفات عامل انسانی سبب تصادف بوده است.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان گفت: در استان اصفهان، جاده ای که در آن ایرادات متعدد وجود داشته و به واسطه آن جاده پرخطر باشد، وجود ندارد اما مطابق آمار تصادفات، 
برخی از محورها به دلیل اینکه پرتردد هستند، تصادفات بیشتری را هم شاهد هستند. از جمله این محورها می توان به آزادراه اصفهان-نطنز-کاشان )معروف به 
آزادراه سان آرا(، آزادراه کاشان-قم )معروف به آزادراه امیرکبیر(، محور معلم )حد فاصل اصفهان تا سه راه علویجه(، محور اصفهان-نائین، محور فرودگاه، محور نجف 

آباد-تیران-داران و محور اصفهان-شهرضا اشاره کرد.

تولید کاکتوس 
رنگارنگ 

گلخانه دار خمینی شــهری 
با ابتکار عمل توانسته بیش 
از ۳ هزار گونه گیاه کاکتوس 

پرورش دهد.

وز عکس ر

استاندار اصفهان:

گریزی از حذف ارز  
ترجیحی نبوده و نیست

اســتاندار اصفهان معتقد اســت حذف ارز 
ترجیحی، یک جراحی اقتصادی برای کشور 
اســت که گریزی هم از آن نبوده و نیســت.

سید رضا مرتضوی با اعالم آغاز به کار قرارگاه 
عدالت اقتصادی در اســتان با هدف اجرای 
بهینه حذف ارز ترجیحی، خاطر نشــان کرد: 
حذف ارز ترجیحــی، یک جراحی اقتصادی 
برای کشور اســت  که گریزی هم از آن نبوده 
و نیســت، زیرا شــرایط به ســمتی رفته که 
اختــالف قیمت اقــالم مختلــف در داخل 
و خارج کشــور به نحوی پیــش رفته که بر 
اســاس گزارش های موثق، اکنــون یارانه 
۲۰۰-۳۰۰ میلیون نفر در اطراف کشور از یارانه 
بخش های مختلــف داخلی ما اســتفاده 
می کنند.استاندار اصفهان با اعتقاد به اینکه 
رویــه گذشــته در تخصیــص ارز ترجیحی 
نادرست بوده، تصریح کرد: هزینه های دولت 
برای رفاه بیشــتر مردم سر جای خود اتفاق 
نمی افتد و بخش قابل توجهی از این ارز که 
به ســختی و برای تهیه اقالم ضروری مردم 
در بزنگاه های مختلف تامین می شود، مورد 
سوءاستفاده بسیاری از افراد قرار می گیرد.

مرتضوی ادامه داد: باید مجموعه شجاعانه 
عمل به این جراحی بــزرگ را می پذیرفت و 
رییس جمهور هم پذیرفته اند که هزینه این 
جراحی را برای ساختن آینده کشور را به جان 
بخرند؛ البته هر فرد منطقــی و  دارای فهم 
اقتصادی هم به این جراحــی اذعان دارد، 
باید کاری کرد، باید تصمیمی گرفت و هر چه 
این تصمیم دیرتر گرفته شود، قطعا شرایط 

سخت تر می شود.
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اقامت 16 هزار و ۵۰۰ مسافر تعطیالت عید فطر در چهارمحال و بختیاری؛ 

بام ایران بر بلندای قله گردشگری 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی چهارمحال 
و بختیاری گفــت: در پنج روز منتهی به تعطیالت عید ســعید فطر 
۱۶ هزار و ۵۰۰ مسافر در تاسیسات گردشــگری این استان اقامت 

داشتند.
علیرضا جیالن تاکید کرد: این مسافران در مراکز اقامتی دارای مجوز 
زیرمجموعه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و 
سایر اقامتگاه های استان شامل اقامتگاه های موقت، تاسیسات 
اقامتی وابســته به آموزش و پرورش، میهمان ســراهای ادارات و 

خوابگاه های دانشجویی ساکن بودند.
وی افزود: براساس آمار ترددشمارهای اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان در چند روز گذشته بیش از ۲۴۰ هزار دستگاه 

خودرو با ۹۶۰ هار سرنشین وارد این استان شده اند.
جیالن تصریح کــرد: هم اکنون چهار هــزار و ۳۰۰ تخت در هتل ها، 
هتل آپارتمان هــا، خانه هــای مســافر، بوم گردی هــا و ســایر 
تاسیســات گردشــگری زیرمجموعــه اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان بــرای خدمات رســانی 
 و اقامــت مســافران و گردشــگران ورودی بــه ایــن اســتان 

فعال است.

وی همچنین یادآور شــد: در این مدت ۱۴۳ هزار نفر از مســافران 
ورودی به چهارمحال و بختیاری از جاذبه های گردشــگری استان 

بازدید کرده اند.
رییس گــروه مراکز و خدمات گردشــگری معاونت گردشــگری 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی چهارمحال و 
بختیاری نیز گفت: طی چند روز گذشته به مناسبت تعطیالت عید 
فطر، بیش از ۸۰ بازدید از تاسیسات گردشگری این استان انجام 

شده است.
جواد عبداللهی تاکید کرد: این تعداد بازدید از تاسیسات گردشگری 
مستقر در شهرستان های ۱۰ گانه چهارمحال و بختیاری و به منظور 
بررسی کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران و گردشگران ورودی 

به استان انجام شد.
وی اظهار داشت: به دنبال بازرســی های انجام شده از تاسیسات 
گردشگری مستقر در شهرستان های استان ۱۰ مورد تذکر به فعاالن 

این حوزه داده شد.
عبداللهی تصریح کرد: همچنین در این مدت به چهار فقره شکایت 
ثبت شــده در ســامانه تلفن ۰۹۶۲۹ اطالع رسانی ســتاد مرکزی 

هماهنگی خدمات سفر رسیدگی شد.

اعزام 2 کاروان از چهارمحال وبختیاری به حج تمتع
مدیر حج و زیارت چهارمحال وبختیاری با اشاره به آغاز ثبت نام زائران حج تمتع امسال، گفت: تا قبل 
از شیوع کرونا ۴۳۰ زائر از استان در قالب سه کاروان به این سفر معنوی اعزام می شدند که امسال 
این میزان به ۲۳۰ زائر در قالب دو کاروان رسیده است. یوســف آقابزرگی با اشاره به اینکه ثبت نام 
و تکمیل اطالعات ودیعه گذاران حج واجب ۱۴۰۱ از ســاعت ۱۰ روز  گذشــته مکان پذیر شده است، 
اظهار کرد: افرادی که در ســال ۹۹ ثبت نام کردند اما به دلیل شرایط کرونایی نتوانستند به این سفر 
reserve.haj. معنوی اعزام شوند می توانند در سامانه ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۱ به نشانی اینترنتی
ir اقدامات تکمیلی ثبت نام را انجام دهند. وی با بیان اینکه امسال عربستان یا یک میلیون نفر حج 
تمتع را برگزار می کند، ادامه داد: بر این اساس، سهمیه کشور نیز به نصف کاهش یافته و در مجموع 
۴۰ هزار زائر اعزام می شوند، در چهارمحال و بختیاری نیز تا قبل از شیوع کرونا ۴۳۰ زائر در قالب سه 
کاروان اعزام می شدند که امسال این میزان به ۲۳۰ زائر در قالب دو کاروان رسیده است. آقابزرگی 
بیان کرد: این افراد شامل کسانی می شــود که تا تاریخ ۱۰ تیرماه سال ۸۶ برای اعزام به حج تمتع 
ثبت نام کرده و در نوبت اعزام قرار داشتند، در صورتی که ظرفیت کاروان ها با این افراد تکمیل نشد، 

ثبت نام شدگان در تاریخ های پس از آن در اولویت اعزام قرار می گیرند.

 آزادی دو محکوم به قصاص از زندان مرکزی شهرکرد
 با رضایت اولیای دم

معاون قضایی دادستان شهرکرد گفت: با تالش سفیران صلح، معتمدان و مقامات قضایی استان 
دو زندانی که به واسطه ارتکاب قتل به قصاص نفس محکوم شــده بودند از طناب دار رهایی و به 
آغوش خانواده های خود بازگشتند. سید مهدی صالحی اظهار کرد: به دنبال وقوع یک نزاع دسته 
جمعی در سال ۹۲ در روستای ده چشــمه شهرستان فارســان و قتل یک نفر از اهالی روستا، تیم 
تجسس برای شناسایی مجرمان تشکیل می شود. وی افزود: با انجام تحقیقات قضایی مرتکبان 
این عمل مجرمانه در سریع ترین زمان ممکن دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به زندان فرستاده 
می شوند که در زمان حضور متهمان در زندان و رسیدگی به پرونده وی، پرونده های متعدد کیفری 
هم راستا با این موضوع در دادسرای فارسان تشکیل و با بخشــش این دو محکوم این پرونده ها 

نیز مختومه می شود.
معاون قضایی دادستان شهرکرد خاطرنشــان کرد: محکومان به مدت ۹ سال به قصاص در زندان 
به سر می بردند و در این مدت اقدامات بسیاری برای کسب رضایت از خانواده مقتول صورت گرفت 
که با پیگیری های دادستان مرکز استان، مسئوالن زندان و اعضای شوراهای حل اختالف، رضایت 

اولیای دم حاصل و محکومان موفق شدند از چوبه دار رهایی یابند.

سرپرست فرمانداری بروجن:
 528 واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در شهر بروجن 

در حال ساخت است
سرپرست فرمانداری بروجن با اشاره به لزوم تامین زیرساخت ها برای احداث مسکن ارزان قیمت 

گفت: هم اکنون ۵۲۸ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در شهر بروجن در حال ساخت است.
فتاح کرمی در بازدید از طرح های نهضت ملی مسکن در شــهر بروجن تاکید کرد: این تعداد واحد 
مسکونی در قالب سه طرح در حال ساخت است و بعد از ۲ ســال تحویل متقاضیان واجد شرایط 
می شود.وی افزود: جانمایی زمین، فضاهای فرهنگی، ورزشی و اماکن عمومی همزمان با افتتاح 
واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در شهر بروجن جزو برنامه های اولویت دار قرار دارد.

کرمی تصریح کرد: در شهرستان بروجن ۹ هزار نفر برای طرح نهضت ملی مسکن نام نویسی کردند 
که از این تعداد پنج هزار نفر واجد شرایط اعالم شد.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
2/147 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

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

رديف 1- راي شماره 0524 - 1401/01/20 هيات  سوم آقای حميد اسکندری 
رنانی به شناسنامه شــماره 419 کدملي 1290322023  صادره اصفهان فرزند 
مرتضی نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 
147/13 متر مربع از پالک شماره 369 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکيت مالک رسمی ابراهيم باقرصاد مورد 

ثبت صفحات 151 و 154 دفتر 349
رديف 2- راي شماره 0523 - 1401/01/20 هيات  سوم آقای مجيد اسکندری 
رنانی به شناسنامه شــماره 235 کدملي 1290304181  صادره اصفهان فرزند 
مرتضی نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 
147/13 متر مربع از پالک شماره 369 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکيت مالک رسمی ابراهيم باقرصاد مورد 

ثبت صفحات 151 و 154 دفتر 349
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1306492  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
2/148 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

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

 رديف 1- راي شــماره 0248 - 1401/01/17 هيات دوم  خانم مهين مشهدی 
حبيب اله به شناســنامه شــماره 852 کدملي 1285612523  صادره اصفهان 
فرزند قديرعلی در ششــدانگ يک باب ســاختمان به مســاحت 164/82 متر 
مربع قســمتی از پالک شــماره 20382 فرعی از 28  اصلي واقــع در اصفهان 
 بخش 14 حــوزه ثبــت ملک غــرب اصفهــان از مــورد ثبت دفتــر امالک

 الکترونيکی 25005719 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1306666  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
2/149 آگهی موضــوع ماده3قانون ومــاده 13آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  140160302007000102 مــورخ  15 / 01 / 1401  هيات 
اول موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
 سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه

 بالمعارض متقاضی خانم طاهره جعفری ولدانی فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 
18 وکدملــی 1290481857 صادره از اصفهان درششــدانگ يک قطعه زمين 
محصورباکاربــری زراعی به مســاحت 98 / 677  مترمربع پــالک 386 اصلی 
واقع در قهدريجان خريداری مع الواسطه ازمالک رســمی آقای ابراهيم قديری 
قهدريجانی  محرزگرديده اســت 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 باشــند 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 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1304986 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
2/150 آگهی موضــوع ماده3قانون ومــاده 13آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره  5737 14006030200700 مــورخ  1400/12/17  
هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــی اراضــی 
وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت 
ملــک فالورجــان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زهرا 
حاجی هاشــم خانــی فرزنــد صفرعلــی بشــماره شناســنامه 254 وکدملی 
 1112070680 صادره از فالورجان درششــدانگ يک باب خانه به مســاحت

 92 / 167 مترمربــع پــالک 359 فرعــی از 581  اصلی واقع در مينادشــت 
خريداری رســمی ازمالک رســمی  محرزگرديده اســت لذا بــه منظور اطالع 
عمــوم مراتب در دونوبــت به فاصلــه 15 روز آگهــی ميشــود در صورتی که 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهــی به مدت دوماه اعتــراض خود رابه اين 
اداره تســليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند . بديهی اســت در صورت 
 انقضای مــدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1304872 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
2/151 آگهی موضــوع ماده3قانون ومــاده 13آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره  5815 14006030200700 مــورخ  26 / 12 / 1400  
هيــات اول موضــوع قانون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتی اراضــی تعيين 
وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 

فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای محمــد زکی پوربرام 
فرزند محمد رضا بشــماره شناســنامه 4435 وکدملی 1111940381 صادره 
از فالورجان درششــدانگ يک بــاب خانه نيمه ســاز به مســاحت 56 / 185 
 مترمربع پــالک 19 اصلی کليشــاد ) محلــه جعفرآباد فالورجــان( خريداری 
 مع الواســطه ازمالک رســمی آقای مصطفی ســعيدی  محرزگرديده اســت.

 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود 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 اســت در صــورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1304898 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
2/152 آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
 برابررای شماره 0104 14016030200700و140160302007000105 مورخ

16 / 01 / 1401  هيات اول موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شريف لموچی فرزند حفيظ اله بشماره 
شناسنامه 9644 وکدملی 1840083840 صادره از ايذه ومصطفی ليموچی فرزند 
حفيظ اله به شناســنامه 686 وکدملی 1841614221 صادره از ايذه بالســويه 
هرکدام سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 92 / 195 مترمربع 
پالک 411 اصلی واقع در شــرودان فالورجان خريداری مع الواســطه ازمالک 
رسمی آقای حسين دولت آبادی  محرزگرديده اســت 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 داشــته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تســليم 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: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1305248 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد  آراء
2/153 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 5755 14006030200700 مورخ  21 / 12 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مجيداحسانی قمشلوئی فرزند علی حسين بشماره شناسنامه 2325 
 وکدملی 1289672490 صادره از اصفهان درششدانگ يک باب خانه به مساحت

 66 / 180 مترمربــع پالک 2 فرعــی از 667 اصلی واقع در يزدآبــاد خريداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسن آقاجانی  محرزگرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود 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 تســليم 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: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1306568 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
2/154 آگهی موضــوع ماده3قانون ومــاده 13آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  5757 14006030200700 مورخ 21 / 12 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدعلی طالبی فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه 537 وکدملی 
1284684423 صادره از اصفهان درششدانگ يک درب باغ باکاربری زراعی به 
مســاحت 2700 مترمربع پالک 19 اصلی واقع در کليشاد خريداری مع الواسطه 
ازمالک رســمی آقای محمد فيروزبخت  محرزگرديده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند 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 تســليم 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: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1305831 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
2/155 آگهی موضــوع ماده 3قانــون وماده13آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  0123 14006030200700 مورخ 17 / 01 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای رســول نوروزی باغکومه فرزند يوســف بشــماره شناسنامه 36 
وکدملــی 11118598884 صادره از فالورجان درششــدانگ يــک باب خانه 
 به مســاحت 11 / 162 مترمربع پــالک 41 اصلی واقع در ســهلوان خريداری

 مع الواسطه ازمالک رسمی آقای محمد نوروزی فرزند جعفر  محرزگرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در 
صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تسليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند . بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1306507  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

ماماهای نمونه معرفی شدند
مدیر روابط عمومی و اطالع رســانی دانشــگاه علوم پزشکی 

شهرکرد از اعالم اسامی ماماهای نمونه خبر داد.
ســید علی درخشــان افزود: در حــوزه بهداشــت: خانم ها 
زهرا شــکوهی، ســعیده خلیلی و تــوران افرازه بــه ترتیب از 
مرکز بهداشــت شهرستان شهرکرد، شــبکه بهداشت و درمان 

شهرستان اردل و بن به عنوان ماماهای نمونه معرفی شدند.
وی تصریح کرد: همچنین از شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
بروجن فاطمه آقا بیگی و از شبکه های بهداشت و درمان کیار 
و کوهرنگ به ترتیب مهوش آزمون و فاطمه ســادات هاشمی 

خیری به عنوان مامای نمونه استانی معرفی شدند.
مدیر روابط عمومی و اطالع رســانی دانشــگاه علوم پزشکی 
شهرکرد گفت: نسترن امیری پور از شــبکه بهداشت و درمان 
شهرستان فارسان، زهرا موسوی از شــبکه بهداشت و درمان 
شهرســتان لردگان ، سیمین خورشــیدی از شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان خانمیرزا و نفیسه دهقانی سامانی از شبکه 
بهداشــت و درمان شهرســتان ســامان دیگر ماماهای نمونه 

استانی معرفی شده در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ هستند.
درخشــان در ادامه از معرفی لیال خادمی و هایده یوســفی از 
مرکز آموزشــی درمانی هاجر )س( شهرکرد و شهره خسروی 
از بیمارســتان ولیعصر )عج( بروجن به عنوان ماماهای نمونه 

استانی حوزه درمان این دانشگاه خبر داد.
وی گفت: خدیجه اســالمیان از بیمارســتان ســید الشــهدا 
)ع( فارســان و پریســا صالحــی از بیمارســتان شــهدای 
لردگان ، اللــه کریم زاده از بیمارســتان امام رضــا )ع( اردل 
و لیــال صفــی از بیمارســتان امام جــواد )ع( ناغــان و ثریا 
نصیــری از بیمارســتان امام ســجاد )ع ( کوهرنــگ دیگر 
 ماماهــای نمونــه معرفی شــده از ســوی معاونــت درمان

 دانشگاه هستند.
مدیر روابط عمومی و اطالع رســانی دانشــگاه علوم پزشکی 
شهرکرد در ادامه اسامی ماماهای نمونه عضو هیئت علمی گروه 
مامایی و بهداشت باروری خانم ها دکتر زینب توکل ، نرجس 
خاتون دادخواه، دکتر زیبا رییســی دهکردی، الهام علیدادی 
شــمس آبادی و اکرم کرمی دهکردی کــه در حیطه آموزش، 
مشاوره و ارائه خدمات ســالمت مادران و نوزادان در مدیریت 
بحران کرونا و ارائه خدمات مرتبط با فرزندآوری و اجرای مفاد 
قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فعالیت داشته اند 
را اعالم کرد و افزود: در حوزه آموزش دانشــگاه هم اکنون ۲۳ 

ماما مشغول به خدمت هستند.
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فعال شدن سامانه ثبت نام حج تمتع 
معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت: حجاج برای ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۱ از طریق سامانه 
رزرو سازمان حج و زیارت اقدام کنند.رضایی آغاز اعزام متقاضیان حج تمتع امسال را بر اساس برنامه 
قبلی از ۲۴ خرداد برشمرد و افزود: امسال به متقاضیان باالی ۶۵ سال روادید داده نخواهد شد و این 
دسته از افراد در صورت انصراف ندادن، در اولویت تشــرف برای حج سال های آینده خواهند بود.وی، 
واکسن های مورد تایید عربستان را آسترازنکا و سینوفارم بیان کرد و گفت: تمام زائران واجد شرایط اعزام 

الزامی است با یکی از این دو واکسن، واکسیناسیون خود را تکمیل کرده باشند.

75 میلیارد ریال کاالی قاچاق در استان اصفهان توقیف شد
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از توقیف ۷۵ میلیارد ریال انواع کاالهای خارجی قاچاق طی 
دو عملیات در شهرستان های لنجان و اصفهان خبر داد.ســردار محمدرضا هاشمی فر در این خصوص 
اظهار داشت: در راستای تحقق شــعار ســال و به منظور حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از موانع 
پیش روی اشتغال جوانان ماموران فرماندهی انتظامی شهرســتان لنجان با اشراف اطالعاتی خود ۲۰ 
دستگاه خودروی سواری موسوم به شوتی که در زمینه حمل کاالهای خارجی قاچاق فعالیت می کردند را 
شناسایی و حین ورود به استان توقیف کردند.وی با بیان اینکه خودروهای مذکور حامل انواع مواد نیروزا 
و لوازم جانبی تلفن همراه بودند، افزود: رانندگان این خودروها به جرم حمل کاالی قاچاق دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: همچنین ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی 
در عملیاتی دیگر حین سرکشی از انباری در شهر اصفهان محموله ای از لوازم خانگی خارجی که به صورت 

قاچاق تهیه شده بودند را کشف کردند.

اصفهان دارای بیشترین تعداد پایگاه امداد و نجات است؛

 میانگین زمانی رسیدن به حوادث؛ 11 دقیقه و یک ثانیه
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با بیان اینکه ۴۲ پایگاه داریم که بیشترین 
پایگاه در کشور است، گفت: میانگین عمر آمبوالنس ها حدود ۱۰ سال است که البته کارکرد باالیی ندارد 
و خوشبختانه وضعیت خوبی دارد و زمان رسیدن حادثه ۱۱ دقیقه و یک ثانیه است.داریوش کریمی با 
بیان اینکه ۹۱ مورد از این حوادث مربوط به حادثه های کوهستان بوده که سختی های خود را دارد، تصریح 
کرد: در حوزه های مختلف اقداماتی انجام گرفته است؛ با نظارت، برنامه ریزی و مدیریت که هالل احمر 
اصفهان داشته ، هیچ خودروی آمبوالنسی منتظر تعمیر نیست و به موقع لوازم یدکی و قطعاتی که الزم 
بوده، تامین شده است.وی با بیان اینکه ۲۸۳ خودرو در استان داریم، عنوان کرد: ارتباطات روی بستر 
آنالوگ بود که هم این بستر را حفظ و هم ارتباطات دیجیتال را هم ایجاد کرده ایم.کریمی بیان کرد: کار 

بزرگ دیگری که انجام شد ایجاد خانه های هالل است که در این زمینه استان برتر بودیم.

معاون بیمه سازمان بیمه سالمت خبر داد:
برقراری بیمه رایگان برای سه دهک پایین درآمدی

معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت با اعالم برقراری بیمه رایگان برای ۵میلیون و ۴۰۰هزار 
ایرانی، نحوه پوشــش های بیمه ای برای افراد فاقد بیمه درمانی را تشــریح کرد.مهدی رضایی  گفت: 
براساس بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن، کلیه شهروندان فاقد 
بیمه پایه، جهت برقراری پوشش بیمه پایه سالمت می توانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری 
شهروندی سازمان بیمه سالمت و یا دفاتر پیشــخوان دولت طرف قرارداد این سازمان، نسبت به بیمه 
کردن خود و خانواده شان اقدام کنند.وی تاکید کرد: ۵ میلیون و ۳۹۷ هزار نفر یعنی حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ 
هزارنفر فرد فاقد پوشش بیمه که جزو سه دهک پایین درآمدی بودند به ما معرفی شدند و از روز شنبه 

۱۷ اردیبهشت ماه تحت پوشش بیمه همگانی رایگان قرار گرفتند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید وضعیت دارو رو به بهبود است؛اما مردم همچنان با کمبودها دست و پنجه نرم می کنند

تزریق قطره چکانی دارو 

سایه سنگین کمبود دارو، اختالل در توزیع  پریسا سعادت
و گرانــی از ابتدای ســال جاری بر ســر 
بیماران ســنگینی می کند. پس از نایاب شدن انسولین در اصفهان و 
برخی دیگر از داروهای بیماران خاص و وعده علوم پزشــکی در مورد 
برطرف کردن این مشــکل اما همچنــان مردم بــرای تامین دارو به 
خصوص نسخه های دارای موارد داروهای خارجی باید چندین و چند 
داروخانه را بگردند و در نهایت اغلب مشــابه ایرانــی و یا خارجی کم 
کیفیت تر آن را بخرند. در کنار این مسئله گران شدن بسیاری از اقالم 
دارویی هم نگرانی جدی اســت که فعال جوابی برای آن وجود ندارد. 
بسیاری می گویند از ابتدای امسال ارز ترجیحی دارو حذف شده اما 
نمایندگان می گویند چنین چیزی نیســت و دولــت مقصر افزایش 
قیمت هاست. در همین زمینه نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: 
متاسفانه ما با گرانی فروش دارو در بازار مواجه شده ایم و هنوز گرانی 
اتفاق نیفتاده و در این بخش متولی وزارت بهداشت و درمان است و 
باید پاسخگو باشد.مهدی طغیانی ، با اشــاره به گرانی دارو در کشور 
گفت: گرانی دارو به موضوع عدم مدیریت بازار بازمی گردد وگرنه ارز 
الزم برای تامین دارو ، پیش بینی شده اســت.وی ادامه داد: منابع 
ارزی پیش بینی شــده در بخش دارو همانند ســال گذشته است و 

تغییری در این بخش اتفاق نیفتاده است.عضو کمیسیون اقتصادی 
 مجلس بــا بیان اینکــه موضوع گرانــی دارو به عــدم مدیریت بازار

 بازمی گردد، بیان داشــت: همچنین ما هنوز هیــچ گونه تغییراتی در 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشــتیم و این ارز حذف نشــده است.

طغیانی با بیان اینکه ما سال گذشــته دو و نیم میلیارد برای موضوع 
دارو ارز پیش بینی کردیم، تاکید کرد: این در حالی است که ما امسال 

۱.۵ میلیارد برای دارو ارز اختصاص دادیم . 
بنابراین افزایش قیمت دارو همگی به عدم مدیریت در بازار معطوف 
می شود. در کنار این انتقادات اما معاون غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان می گوید وضعیت دارو در اســتان رو به بهبود است. 
وی با اعالم اینکه وضعیت دارو روند مثبت و رو به بهبودی دارد، گفت: 
نمی گوییم هیچ مشــکل و کمبود دارویی نداریم، امــا وضعیت رو به 
بهبود اســت.محمود اعتباری اظهار کرد: زمانی که مسئولیت معاونت 
غذا و داروی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان را به عهده گرفتم مردم 
دنبال انسولین بودند، اما امروز خوشــبختانه این معضل را نداریم و 
انسولین به تعداد کافی و در گستره وسیع در استان توزیع شده است.

وی با اشــاره به توســعه داروخانه های منتخب بــرای عرضه داروی 
بیماران خاص، گفت: هنــوز اقالمی وجود دارد که بــه تعداد و میزان 

کافی در دسترس نیســت، این داروها بر اســاس برنامه ملی توزیع 
می شود که سهمیه هر استان مشخص اســت. در اصفهان مراجعات 
زیادی از اســتان های دیگر داریم که بخشی از ســهمیه استان صرف 
آن ها می شود، اگرچه پیگیر افزایش سهم استان هستیم.معاون غذا 
و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به بخشی از اقدامات 
خوبی که در سازمان غذا و دارو انجام شده، گفت: ۲۱ قلم داروی خاص 
و ویژه بیماران صعب العالج به فهرســت دارویی اضافه شــده است، 
داروهایی که قبال به صورت تک نسخه ای و مدت دار برای بیمار تامین 
می شد اکنون وارد فهرست دارویی شده و برنامه برای تولید و واردات 
آن در دستور کار قرار گرفته است. برای ۴۲ قلم دارو که پوشش بیمه ای 
آن حذف شــده بود، دوباره پوشــش ایمنی برقرار شده و برای حدود 
۲۰۰ قلم دارویی که تغییر قیمت پیدا کرده بود پوشــش بیمه ای ایجاد 
شده است.وی خاطرنشان کرد: سیاست وزارت بهداشت این است که 
داروهایی تولید داخل کشــور، از خارج کشور وارد نشود و یا بر اساس 
ارز آزاد وارد شــود، اما برای برخی بیماری های خــاص مثل بیماران 

هموفیلی، برندهای خاص خارجی تامین شود.
به نظر می رســد آنچه در بطن بازار دارویی کشور می گذرد؛ در هاله ای 
از واقعیت و انکار سرگردان شده است. مسئوالن علوم پزشکی و غذا 
و داروی کشور گرانی و کمبود را نفی می کنند، مردم و بیماران اما این 
مشــکل هر روزه را به چشــم می بینند و گالیه مند هستند. در همین 
زمینه ســید علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان ایران هفته 
گذشــته ضمن تایید کمبودهای دارویی اظهار کرد: از نظر ما زمانی در 
کشــور کمبود دارو نداریم که تمامی اقالم دارویی مــورد نیاز در همه 
داروخانه های کشور موجود و در دســترس بیماران قرار بگیرد.وی در 
مورد موضع گیری وزارت بهداشــت در مورد عدم کمبود دارو نیز گفت: 
وزارت بهداشت زمانی که دارو را به داروخانه های دولتی و منتخب به 
صورت قطره چکانی تزریق می کند می گوید که کمبود دارو بر طرف شده 
اســت، در حالی که مردم برای یافتن داروی مورد نیاز خود سردرگم 
بوده و از این داروخانه به آن داروخانه در جست وجو هستند.فاطمی با 
تاکید بر اختالف نظر داروسازان و وزارت بهداشت در ارتباط با داروهای 
نایاب و کمیاب اظهار کرد: وزارت بهداشت هرگاه دارویی نایاب نباشد، 
می گوید که کمبود آن برطرف شده اســت، در حالی که اینگونه نیست 
اگر دارویی وجود داشته باشــد اما مردم نتوانند به صورت عادی آن را 
در داروخانه بیابند یا اینکه وقتی داروخانه ای آن را ســفارش می دهد 
به صورت کافی دارو در اختیار آن ها گذاشــته نشــود، این دارو دچار 

کمبود است.

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
2/156 آگهی موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
و   14006030200700  5330 شــماره   رای  بــر  برا
140060302007005329 مــورخ  14 / 11 / 1400  هیــات اول موضــوع 
قانون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضــی وســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبــت ملــک فالورجــان تصرفات 
 مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقای حســین محمــدی قهدریجانــی فرزند 
حبیب اله بشماره شناســنامه241 وکدملی 1111146845 صادره از فالورجان 
وخانم طیبه هادیــان قهدریجانــی فرزند ابراهیــم به شناســه 626 وکدملی 
1111195651 صــادره از فالورجان بالســویه هرکدام ســه دانگ مشــاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 37 / 349 مترمربع پالک 386 اصلی واقع 
در قهدریجان خریداری ) به ترتیب قهری و مع الواســطه (ازمالک رسمی آقای 
اسداله محمدی 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 باشــند 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 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1305464 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
2/157 آگهی موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  5698 14006030200700 مورخ 14 / 12 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهدی نکوئی شــهرکی فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 22424 
 وکدملی 1282693611 صادره از اصفهان درششــدانگ یک باب ســاختمان 
نیمه ســاز به مســاحت 77 / 190 مترمربع پالک 29 فرعی از 667 اصلی واقع 
 در بلوار شــفق اصفهان خریداری رســمی ازمالک رســمی محرزگردیده است
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در 
صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار 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 قضایــی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19

م الف: 1306762  محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
2/158 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شــماره 140060302026015335 مورخ 1400/11/30 هیات سه آقای 
مجتبی ادیب به شناســنامه شــماره 1103 کدملــی 1283965844 صادره  از 

اصفهان فرزند اکبر بصورت ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 400 متر 
مربع از پالک شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال 118137 و 

118138 مورخ 1398/06/30 دفتر 9 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویی تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/03

م الف: 1313663 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
مزایده

2/159 به موجب پرونده اجرایی کالســه 9900539 تمامت 80 ســهم مشاع 
از 7554 سهم مشــاع از 52281 سهم از ششــدانگ پالک ثبتی شماره 2707 
فرعــی از 667 اصلی بخش 9 حــوزه ملــک فالورجان که ســند مالکیت آن 
بشماره چاپی 147399 ســری الف / 32 سال 88 با شــماره دفتر الکترونیکی 
139905802007001344 مــورد ثبت شــماره 55485 در صفحه 358 دفتر 
380 دفاتر بخش نه فالورجان به نام آقای نورعلی شمســی ارمند شــماره ملی 
4668952801 نام پدر علی محمد ) بدهکار پرونده اجرایی کالسه فوق ( سابقه 
ثبت وصدور دارد وطبق سند مالکیت مساحت شــش دانگ آن برابر با 52281 
متر مربع می باشد وحدود ومشــخصات ششــدانگ پالک مذکور به این شرح 
می باشــد : مرزیســت بطول ) 65 / 159 ( یکصدوپنجاه ونه متر وشصت وپنج 
ســانتیمتر به خیابان احداثی به عرض دوازده متر شــرقا : درســه قسمت اول 
مرزیســت بطول ) 00 / 7 ( هفت متر به خیابان احداثی به عرض پانزده متر دوم 
مرزیست بطول ) 50 / 251 ( دویست وپنجاه ویک متر وپنجاه سانتیمتر به خیابان 
احداثی مذکور به عرض پانزده متر سوم مرزیســت بطول ) 00 / 8 ( هشت متر 
 به خیابان مزبور به عرض پانزده متر جنوبا : دردو قســمت اول مرزیست بطول : 
) 40 / 41 ( چهــل ویک متر وچهل ســانتیمتر بــه خیابان احداثــی به عرض 
بیســت وشــش متر دوم دیواریســت بطول ) 70 / 198 ( یکصدونود وهشت 
متروهفتاد ســانتیمتر به خیابــان نیروگاه شــهاب آباد غربا : مرزیســت بطول 
) 50 / 236 ( دویســت وســی وشــش متر وپنجاه سانتیمتر به شــماره دوازده 
فرعی وحقــوق ارتفاقی له وعلیه آن معرفی ومشــاهده نگردیده اســت وطبق 
اعالم کارشــناس رســمی دادگســتری ملک مزبور در آدرس اصفهــان بلوار 
شــفق کوی اقاقیا ) 23 ( کوچه بلبل کد پســتی 8178617613 قــرار گرفته 
 ودارای ســاختمان 3 طبقــه با کاربری مســکونی شــامل : طبقــه زیرزمین 
)60 - ( طبقه همکف وطبقه اول ، اســکلت بتنی ، ســقف تیرچه بلوک هرواحد 
2 خواب کف سرامیک بدنه رنگ ونقاشــی کابینت mdf دربهای داخلی چوبی 
درب وپنجــره خارجی آلومینیــم 2 جــداره نمابیرونی وحیــاط آجرکف حیاط 
موزائیک دســتگاه پله ســنگ وبدنه ســرامیک بانرده آهنی سیستم سرمایش 
کولرآبی سیســتم گرمایش پکیج ورادیاتور با انشعابات برق وگاز مجزا وانشعاب 
آب مشــترک ودایر وقدمت حدود 10 ســال می باشــد همچنین دارای پروانه 
ساختمانی شــماره 11739 / 89 / 13 مورخ 11 / 8 / 89 از شــهرداری منطقه 
13 اصفهان به نام آقای علیرضا لطفی اجگــردی در 3 طبقه وزیربنای 6 / 312 
مترمربع ) زیرزمیــن 7 / 54 مترمربع همکــف 2 / 104 مترمربع واول 2 / 104 
مترمربع مفید طبقات ( می باشــد وتوسط کارشناس رســمی دادگستری بمبلغ 
000 / 000 / 000 / 38 ریال ) معادل ســه میلیارد و هشــتصد میلیون تومان ( 

ارزیابی وبرآورد گردیده است که ارزش 80 ســهم مشاع از 7554 سهم مشاع از 
 52281 سهم از ششــدانگ پالک مذکور به مبلغ 000 / 000 / 000 / 19 ریال 
) معادل یــک میلیــارد و نهصدمیلیون تومــان ( برآورد گردیده اســت لذا 80 
سهم مشاع از 7554 سهم مشــاع از 52281 سهم از ششــدانگ مالکیت آقای 
نورعلی شمســی ارمند شــماره ملی 4668952801 نام پدر علــی محمد که 
باستناد ســند چک شــماره 692928 مورخ 22 / 5 / 1399 درقبال طلب آقای 
 حسین مشــکین وحقوق دولتی متعلقه بازداشت شــده ، درروز چهارشنبه مورخ

 28 / 2 / 1401 درمحل اداره ثبت اســناد وامالک فالورجــان واقع در خیابان 
 فردوسی جنب بانک کشاورزی ازطریق مزایده به فروش می رسد ومزایده از مبلغ

 00 0 / 000 / 000 / 19 ریــال ) یــک میلیاردو نهصد میلیون تومان ( شــروع 
وبه باالتریــن قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود . الزم به ذکر اســت 
پرداخــت بدهی های مربوط بــه آب ، بــرق ، گاز اعم از حق انشــعاب ویاحق 
اشــتراک ومصرف درصورتی کــه مورد مزایــده دارای آنها باشــد ونیز بدهی 
های مالیاتی وعوارض شــهرداری وغیره تــا تاریخ مزایده اعــم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ونیز در صورت 
وجود مازاد وجــوه پرداختی بابــت هزینه های فــوق از محل مــازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شــد ونیم عشــر وحق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا 
طبق اعالم وکیــل بســتانکار از وضعیت بیمــه ملک مورد مزایــده اطالعی 
دردست نیســت. لذا این آگهی عالوه برسایت آکهی های ســازمان فقط یک 
نوبــت در روزنامه زاینده رود درج ومنتشــر مــی گردد . و در صــورت تعطیلی 
 روز مزایده بــه روز بعد موکول خواهد شــد.  تاریخ مزایــده : 28 / 02 / 1401  
م الف: 1312361   محسن اسماعیل زاده مسئول واحد اجرای اسناد رسمی 

فالورجان
فقدان سند مالکیت

2/160  سند مالکیت ششــدانگ  پالک ثبتی شــماره 36148 فرعی از 2187 
اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان که بموجب ســند انتقال شــماره 40360 
- 1396/05/18 تنظیمــی دفترخانــه 140 بهارســتان اصفهان بــه مالکیت 
ســعید ملکیان در آمده و ســند بشــماره چاپی 290293 الف 95 )تک برگی(، 
بشــماره دفتر امالک الکترونیکی 139620302024014118 تســلیم ایشان 
شده اســت و همچنین تمامت ششــدانگ مذکور بموجب ســند رهنی شماره 
31957 - 1393/8/26 تنظیمی دفترخانه 140 بهارستان در رهن بانک مسکن 
شــعبه بهارستان می باشد و ســپس خانم فروزان آقاســی وکیل مالک بشماره 
وکالتنامــه 81083 - 1398/2/9 دفترخانــه 67  اصفهان با ارائه  درخواســت 
کتبی به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شــهود آن ذیل شــماره یکتا  
140102155355000008  و رمز تصدیــق 383042  مورخ 1401/1/16  که 
به گواهی دفترخانه 177  بهارســتان رسیده  مدعی اســت که  سند مالکیت آن 
بعلت نامشخص  مفقود گردیده و نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
ملک فوق را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصره یــک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.  
م الف: 1312676  ناصر صیادی صومعــه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/161  شــماره نامــه: 140085602210009610 - 1400/12/03 چــون 
آقای ناصر گندمانی با تســلیم دو برگ استشــهاد شهود بشــماره شناسه یکتا 

140002155337001068 و شــماره ترتیب 45225 و رمز تصدیق 846750 
مــورخ 1400/11/25 تنظیمــی دفترخانــه 97 اصفهان مدعی مفقود شــدن 
سند مالکیت مقدار 60 ســهم مشاع از 32024 سهم شــش دانگ پالک ثبتی 
1341 فرعــی از 2248 واقع در بخش شــش ثبت جنوب شــرق اصفهان که 
در صفحه 407 دفتر 85 تحت شــماره ثبــت 27787 به نامش ســابقه ثبت و 
ســند مالکیت دفترچه ای بشــماره چاپــی 401226 دارد می باشــد و نامبرده 
اظهار داشــته اند که ســند مالکیت مرقوم مفقود گردیده و درخواســت صدور 
ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اســت.  لذا مراتب  به اســتناد تبصره 
 یــک اصالحی ذیل مــاده 120 آئیــن نامه قانــون ثبت در یــک نوبت آگهی 
می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده ســند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به 
 صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1313868  
 ناصــر صیــادی صومعــه مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک

 جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/162 شماره نامه: 140185602024001119 - 1401/02/06 نظر به اینکه 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی 15316/12 واقع در بخش پنج ثبت 
اصفهان ذیل ثبت 211632 در صفحه 565 دفتر امالک جلد 1126 به نام حسن 
شمس مورکانی تحت شــماره چاپی دفترچه ای 060689 ثبت و  سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده است سپس خانم زیبا صالحی مورکانی طبق سند وکالت 
شــماره 18069 مــورخ 1400/10/22 دفترخانه 413 باغ بهــادران بوکالت از 
طرف مالک با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 1401/001534 مورخ 
1401/01/22 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل 
شماره 64706 مورخ 1401/01/18 و رمز تصدیق 415839 به گواهی دفترخانه 
91 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده است.  
لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام 
 به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1313934 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت شیمیائی سانلی سپاهان سهامی خاص 
به شماره ثبت 50208 و شناسه ملی 10260686792

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/04/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی شهرضا به نشانی 
استان اصفهان ، شهرستان شــهرضا ، خیابان اردیبهشت ، نبش خیابان امیر کبیر ، 
پالک 43 ، طبقه همکف ، کد پســتی 8614834594 انتقال یافت و ماده مربوطه 
 در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1311932(



مارکار آقاجانیان درباره سطح کیفی لیگ برتر فوتبال در فاصله ۵ هفته تا پایان رقابت های این فصل، اظهار داشت: متاسفانه لیگ برتر ایران فراز و نشیب زیادی 
دارد و گاهی چند هفته بازی ها زیباســت، اما دوباره چند هفته بازی ها کیفیت و جذابیتی برای بینندگان و اهالی فن ندارد. نوسان در لیگ و تاثیر آن روی سطح 
کیفی تیم ها می تواند دالیل متفاوتی داشته باشد و قطعا مربیان تیم ها باید دلیل این افت کیفی و نوسان را توضیح دهند. البته زمانی که لیگ دچار وقفه می شود، 
قطعا این تعطیلی ها روی کیفیت بازی ها و تیم ها تاثیر منفی می گذارد. برخی تیم ها بازیکنان ملی پوش دارند و در اختیار نداشتن این نفرات اصلی در تمرینات 
روی هماهنگی شان تاثیر می گذارد.مربی ســابق تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ در مورد گروه ایران در جام جهانی ۲۰۲۲، هم گفت: تمام بازی ها در جام 
جهانی سخت هستند و دیدار آسانی برای هیچ تیمی نیست. به نظرم گروه ایران از خیلی نظرها با سایر گروه ها تفاوت دارد. تیم ملی ایران پتانسیل باالیی دارد و 
اکثر بازیکنان تیم ملی که ۴ سال پیش و در دوره قبلی جام جهانی جوان و کم تجربه بودند، اکنون آب دیده و باتجربه شده اند و در لیگ های معتبر اروپایی شرایط 

خوبی در تیم های شان دارند. در صورتی که بازی های تدارکاتی خوبی برای تیم ملی تدارک ببینیم می توانیم به صعود به دور حذفی امیدوار باشیم.

شرایط تیم ملی بهتر از آمریکاست

دوشنبه 19 اردیبهشت  1401 / 07 شوال 1443 / 09 می  2022 / شماره 3522

ژاوی: 

تفکر بارسلونا تغییر کرده است
سرمربی بارسلونا بعد از کسب پیروزی برابر رئال بتیس به ستایش از عملکرد شاگردانش پرداخت و 
تاکید کرد که تفکر تیم تغییر کرده است.بارســلونا با پیروزی دو بر یک برابر رئال بتیس در هفته سی و 
پنجم رقابت های اللیگا توانست سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را برای فصل بعد به دست آورد.ژاوی بعد 
از بازی گفت: خوشبختانه شرایط تیم تغییر کرده و بارسلونا دیگر به راحتی امتیاز از دست نمی دهد. در 
نیم فصل دوم موفق شدیم که برابر تیم های باالنشــین جدول رده بندی به پیروزی دست یابیم و این 
پیشرفت بسیار خوبی است. سطح کیفی تیم بهتر شد و همه چنین چیزی را مشاهده می کنند. با وجود 
آنکه برابر رایو وایکانو و کادیز شکست خوردیم ؛اما دوباره به خود آمدیم و جایگاه دوم جدول رده بندی را 
به خود اختصاص دادیم.وی ادامه داد: بارسلونا تغییر کرده؛ اما هنوز نیاز به بهتر شدن دارد. تیم بازیکنان 
بااستعدادی دارد که یکی از آن ها آنسو فاتی است. در کنار بازیکنان جوان و بااستعدادی که داریم باید به 
بازیکنان باتجربه تیم مثل سرخیو بوسکتس و یوردی آلبا اشاره کرد که از جان مایه می گذارند و به تیم 
کمک زیادی می کنند.سرمربی آبی اناری ها در پایان گفت: تفکر تیم تغییر کرده است. اطمینان دارم که 
در فصل بعد بهتر ظاهر خواهیم شد. شرایط تیم در خط حمله بهتر شده اما هنوز نیاز به تغییر داریم. باوجود 

آنکه نتوانستیم به قهرمانی دست پیدا کنیم؛ اما شرایط تیم تغییر کرد.
 

افسوس »کلوپ« از توقف برابر تاتنهام
سرمربی تیم لیورپول از نتیجه بازی با تاتنهام ابراز تاسف کرد.در آخرین بازی از شب نخست از هفته 
سی وششم لیگ برتر، لیورپول در خانه برابر تاتنهام به تساوی یک بر یک رسید تا شرایط خوبی برای 
قهرمانی سیتی مهیا شود. یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول بعد از این دیدار گفت: از عملکرد تیم در این 
دیدار بسیار خوشحالم و به نظرم فوتبال خوبی بازی کردیم. ما باید آرامش خود را حفظ می کردیم و 
فشار را افزایش می دادیم. شایسته کسب برد بودیم و این نتیجه ای نبود که انتظار داشتیم. فوتبالی 
که بازی کردیم خوب بود ولی نتیجه ناامیدکننده بود. بازی مقابل تیمی که بازیکنان درجه یک و مربی 

درجه یک جهانی دارد بسیار سخت است..

افسوس که دیر به خودمان آمدیم!
جوردی آلبا وعده داد که بارســا فصل آینده برای قهرمانی اللیگا با رئال مبارزه خواهد کرد.بارسا برای 
کسب سهمیه لیگ قهرمانان و راحت کردن خیال خود تا پایان فصل باید در زمین بتیس پیروز می شد 
و به هدف خود نیز رسید. بازی تا دقیقه 9۴ با تساوی دنبال می شد که جوردی آلبا با شوت سهمگین 
خود برتری را به نام بارسا نوشت.مدافع چپ بارسا در پایان بازی گفت:» افسوس که دیر به خودمان 
آمدیم و با وجود اینکه در هفته های اخیر توانستیم پیروزی های خوبی به دست بیاوریم ولی کار از کار 
گذشته بود. بارسا همیشه باید برای جام ها بجنگد ولی حاال مهم تر از هر چیزی قطعی کردن رتبه دومی 
است تا بتوانیم به سوپرکاپ برویم. خوشبختانه سهمیه لیگ قهرمانان قطعی شد. ما نشان داده ایم 

که قدرت رقابت با رئال را داریم و سال بعد برای همه جام ها خواهیم جنگید.«

دیدن ناراحتی بازیکنان نشانه خوبی است
آنتونیو کونته پس از تساوی ۱-۱ تاتنهام مقابل لیورپول، به ستایش از عملکرد تیمش پرداخت. در این 
مسابقه سون هیونگ مین برای اسپرز و لوئیز دیاز برای قرمزها گل زد تا در نهایت سهم هر تیم، یک امتیاز 
باشد. کونته در مصاحبه پس از بازی گفت: این یک تساوی و یک امتیاز خوب است. در انتهای بازی فرصت 
خوبی برای زدن گل دوم و برنده شدن داشتیم. در حال حاضر بازی کردن با لیورپول آسان نیست، به ویژه 
در خارج از خانه و در چنین جوی. سر و صدای موجود در ورزشگاه کار بازیکنانم را خیلی سخت کرده بود. 

ما باید راضی باشیم چون خوب بازی کردیم.

ذوب آهن و پرسپولیس؛ جذاب ترین و حساس ترین دوئل هفته

روز سبِز سرخ ها؟

استوری بحث برانگیز، قبل از آغاز دیدار حساس امروز، 
حسابی خبرساز شده است. این استوری از سوی کسی 
منتشر شده که رکوردار حاشیه سازی در تیمی که ادعای هواداری آن را دارد 
هم هست؛ »امیرحسین صادقی« که در دوران بازیگری با مهدی رحمتی، 
محسن فروزان، قلعه نویی و… درگیری و دعوا داشت و هربار استقالل را 
وارد فاز تازه ای از بحران می کرد. حاال این بازیکن ســابق آبی ها، تلویحا 
مربیان پرسپولیسی ذوب آهن را به »وادادن« مقابل پرسپولیس محکوم 

کرده است!
مهدی تارتار در کنار مجتبی حســینی به عنوان تنها مربیان پرسپولیسی 
حاضر در لیگ برتر شــناخته می شــوند. موضوعی که با توجه به رقابت 
شــدید در صدر جدول، طی روزهای اخیر انتقــادات و البته هجمه های 
شدیدی را متوجه این مربی روی نیمکت ذوب آهن کرده است. تارتار که 
طی دیدارهای اخیر در تقابل با پرســپولیس نتوانسته به نتایج مطلوبی 
دست پیدا کند، امروز در شــرایطی بار دیگر مقابل یحیی گل محمدی و 
سرخ پوشان قرار خواهد گرفت که اکنون فاصله این تیم با صدر جدول به 
۴ امتیاز کاهش یافته و آنها نیز با انگیزه باالتری در فوالدشهر مهیای این 
تقابل خواهند شد.اما نکته جالب اینجاست که تارتار مقابل استقالل هم 
نتایج جالبی نگرفته است. هافبک دفاعی اسبق پرسپولیس در سمت 
مربی تاکنون ۱9 تقابل با اســتقالل داشــته که تنها ۲ برد، ۱3 شکست و 

6 تساوی را ثبت کرده اســت. او البته یک برد بیشتر مقابل پرسپولیس 
داشته و توانسته در تقابل با این تیم در ۱۸ دیداری که پشت سر گذاشته 
به 3 برد و ۱۱ شکســت و ۴ تساوی دســت یابد و حاال امروز و از ساعت 
۱۸:3۰ ذوب آهن و پرسپولیس در شــرایطی برای چهل و دومین بار در 
ادوار مختلف لیگ برتر به مصاف هم می روند که بازگشت تماشاگردان به 
ورزشگاه فوالدشهر و تاثیر نتیجه بازی بر روند قهرمانی، این دیدار را تبدیل 

به جذاب ترین دوئل هفته کرده است.
تیم فوتبال ذوب آهن امروز باید در حســاس ترین بازی هفته بیســت 
 وششم رقابت های لیگ برتر مقابل پرســپولیس تهران به میدان برود. 
ذوبی ها در حالی برابر پرسپولیس به میدان می روند که نتیجه این دیدار، 
برای تیم  اســتقالل نیز از اهمیت بســیار باالیی برخوردار است و بر روند 
قهرمانی تاثیر بسزایی دارد. پرسپولیسی ها به دنبال ششمین قهرمانی 
متوالی خود هستند و در گام نخست، باید از سد فاصله ۴ امتیازی با صدر 
جدول  بگذرند. از طرف دیگر، شاگردان گل محمدی در هفته بعد، باید به 
مصاف سپاهان بروند و این امر حساســیت این دیدار را دوچندان  کرده 
است و مجموع این عوامل باعث می شود تا سرخ ها چاره ای جز پیروزی 

در این دیدار نداشته باشند.
ذوبی ها نیز قصد دارند تا به روند ناکامی هایشــان در سال جاری خاتمه 
دهند و با کسب 3 امتیاز حساس، با روحیه باالتری ادامه دهند. به همین 

خاطر شــاگردان تارتار از انگیزه زیادی برای پیروزی مقابل پرسپولیس 
دارند. از طرفی بازگشت تماشاگران به ورزشگاه فوالدشهر باعث شده که 
این دیدار تبدیل به جذاب ترین دوئل هفته شود.تاریخچه بازی های ۲ تیم 
در لیگ برتر نشان می دهد که پرسپولیسی ها با کسب ۱6 برد از مجموع 
۴۱ مسابقه عملکرد بهتری نسبت به ذوب آهن داشته اند. سهم نماینده 
اصفهان ۱۲ برد بوده و ۱3 دیدار ۲ تیم نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده 
است. آخرین تقابل ۲ تیم به هفته یازدهم نیم فصل نخست بازمی گردد 
که در آن دیدار، پرسپولیس با گل های ترابی و جعفری)گل به خودی( 

ذوب آهن را شکست داد.
مربیان مشترک:

یحیی گل محمدی و زوران جورجوویچ دو مربی هستند که در تاریخ این 
دو تیم سابقه فعالیت داشته اند.

بازیکنان مشترک:
در ادوار مختلف بازیکنان زیادی بوده اند که ســابقه پوشــیدن پیراهن 
ذوب آهن و پرسپولیس را در کارنامه خود دارند که از جمله آنها می توان به 
سپهر حیدری، محسن مسلمان، پیام صادقیان و محمدرضا خلعتبری 
اشاره کرد؛ در فصل جاری نیز احسان پهلوان ســابقه پوشیدن پیراهن 
ذوب آهن را در کارنامه خود دارد و امروز مقابل تیم سابق خود قرار خواهد 

گرفت.

خبر روز

نشریه کیکر: 

»طارمی« پورتو را قهرمان پرتغال کرد
نشریه کیکر به تمجید از درخشش مهدی طارمی در تیم پورتو پرداخت.پورتو در چارچوب هفته 33 لیگ 
پرتغال به مصاف بنفیکا رفت و در آخرین دقیقه بازی با یک گل مقابل این تیم به پیروزی رسید تا یک 
هفته مانده به پایان این رقابت ها، قهرمان لیگ پرتغال شود. تک گل پورتو مقابل بنفیکا در وقت های تلف 
شده و روی ضد حمله این تیم توسط سانوسی به ثمر رسید. مهدی طارمی در این دیدار ۸۷ دقیقه بازی 
کرد و جای خودش را به مارتینز داد.نشریه کیکر با اشاره به قهرمانی پورتو نوشت: مهدی طارمی در خط 
حمله پورتو درخشید. پورتو، همراه با اسپورتینگ، بهترین خط دفاع )۲۲ گل خورده( و  به تنهایی بهترین 
خط حمله )۸۴ گل( در لیگ را دارند.مهدی طارمی توانســت در این فصل عملکرد بسیار خوبی داشته 
باشد و بهترین گلزن تیمش در این فصل از رقابت ها با ۲۴ گل بود. فقط داروین استعداد برتر بنفیکا  با ۲6 

گل موفق تر از طارمی در لیگ بود.

 ماجرای حذف استوری جنجالی پیشکسوت استقالل
 علیه »حسینی« و ادامه اتهام به »تارتار«

امیر حسین صادقی، پیشکوست تیم اســتقالل با  انتشار عکســی از مهدی تارتار سرمربی ذوب 
آهن و مجتبی حسینی ســرمربی پیکان به انتقاد از آنها پرداخت و آنها را متهم به این کرد که مقابل 
پرسپولیس غیرت به خرج نمی دهند. موجی که باعث شد در خیلی از صفحات هواداری استقالل 
علیه این دو سرمربی موضع گیری شود و آنها به کم کاری مقابل سرخ پوشان متهم  شدند. بعد از 
انتشار این استوری امیرحســین صادقی با تماس با یکی از دستیاران حسینی اعالم می کند که از 
انتشار آن مطلب منظوری بابت مجتبی حســینی نداشته! و سپس این استوری را حذف و مطلب 
دیگری را منتشر می کند که در آن اشاره می کند به احترام برخی دوستانش استوری قبلی را حذف 

می کند؛ اما از موضعش در قبال تارتار کوتاه نمی آید.
 

 واکنش مدیر روابط عمومی پرسپولیس
 به تکذیب قائم مقام شهرخودرو

مدیر روابط عمومی پرسپولیس  در گفت و گو با آخرین خبر در مورد صحبت های اسماعیل حیدرپور قائم 
مقام شهرخودرو که پرداخت پول از سوی باشگاه پرســپولیس را تکذیب کرده و تاکید داشته توافقی با 
هم نداشتند،گفت: از صحبت های حیدرپور تعجب می کنم. ما قبل از عید دو میلیارد تومان به آنها پول 
 دادیم و هفته گذشته هم ۵۰۰ میلیون تومان دیگر واریزی داشتیم.وی افزود: ظاهرا شرایط درون تیمی 
شهرخودرو به او فشار آورده این طور صحبت کرده و الزم باشد اســناد پرداختی ها رو منتشر می کنیم.

لشگری تاکید کرد: هیچ کسی از باشگاه پرســپولیس مصاحبه من را تکذیب نکرده و صحبت هایی که 
کردم عین واقعیت است.

 

شرایط عجیب دو مهاجم آبی
با تصمیم فرهاد مجیدی در بازی با ســپاهان رودی ژســتد در ترکیب ثابت استقالل بازی کرد؛ اما 
عملکرد او طوری بود که مجیدی تصمیم گرفت در اواخر بازی تغییراتی را در خط حمله تیمش ایجاد 
کند. اتفاق عجیب این بود که با وجود اینکه اســتقالل نیاز به گلزنی برابر سپاهان داشت تا بتواند 3 
امتیاز را کسب کند، فرهاد مجیدی، ارسالن مطهری را در دقیقه ۷6 و آرمان رمضانی را در دقیقه ۸۸ 

به زمین فرستاد تا بتواند از قدرت تهاجمی آنها استفاده کند.
البته طبیعی است این دقایق از بازی آنقدر زیاد نبود که آنها بتوانند به روند تهاجمی استقالل کمک 

کنند، به ویژه آرمان رمضانی که فقط دو دقیقه از وقت های قانونی بازی در زمین بود.

مستطیل سبز

 سهراب مرادی؛ نابغه ای 
که قربانی شد!

رها کردن یکی از نابغه هــای وزنه برداری ایران 
بعد از حــذف از المپیــک ۲۰۲۰ توکیو موجب 
غرق شــدن این قهرمان در حاشیه ای شد که 
ممکن اســت برای وی و خانواده وزنه برداری 
خوشایند نباشد.به نظر می رسد سهراب مرادی 
که اکنون راه کیانوش رستمی را در پیش گرفته 
با تصمیمات خود مسیری را دنبال خواهد کرد 
که او را پیش از رســیدن به ایستگاه پاریس، 
از قطار قهرمانان پیاده خواهــد کرد. مرادی که 
اکنون یکــی از امیدهای ایران بــرای المپیک 
پاریس در دسته ۱۰۲ کیلوگرم به شمار می رود 
به جای تمرکز بر تمرینات گروهی و برنامه ریزی 
برای موفقیــت در پاریس، حاشــیه را بر متن 
ترجیح داده و هنوز از داستان سهمیه المپیک 
دلخور است؛ ســهمیه ای که این قهرمان پس 
از ناکامی در کلمبیا نســبت به از دســت رفتن 
آن ادعا کرد و گفت: المپیک توکیو قسمت من 
نیست. اما این پایان داستان نبود و حضور چن 
پو چن تایوانی در المپیک موجب شــد تا وی 
به تصمیم فدراســیون و کمیته ملی المپیک 
معترض باشد.ســهراب مرادی که در آن برهه 
برای منتقدان فدراسیون به ابزاری برای کوبیدن 
رییس فدراسیون تبدیل شــده بود، اکنون در 
فضایی گرفتار شده که ممکن است خوشایند 
وی و جامعه وزنه برداری ایران نباشد، فضایی 
که سبب شد تا یکی از بااخالق ترین ورزشکاران 
ایرانی به حاشیه برود. البته در این حاشیه سازی 
فدراســیون وزنه برداری و کمیته ملی المپیک 
بی تقصیر نبودنــد بلکه آنان با رهــا کردن این 
قهرمان آن را به دام حاشیه ها انداختند. مرادی 
زمانی در دام حاشیه ها گرفتار شد که در روزهای 
منتهی به المپیک سهمیه وی قطعی شده بود؛ 
اما رد شــدن نام علی هاشــمی موجب شد تا 
مرادی جایی در کاروان اعزامی ایران به توکیو 
نداشته باشد.دلجویی نکردن از رکورددار جهان 
و المپیک و رها کردن او بعــد از المپیک توکیو 
موجب شد تا سهمیه برای این قهرمان لنجانی 
نوشدارویی باشد که نه تنها مرهم نبود بلکه نمک 
بی تدبیری بر زخم  حــذف دارنده مدال طالی 

المپیک ۲۰۱6 ریو از آوردگاه توکیو بود.

ذوب آهن و پرسپولیس در شرایطی برای چهل و 
دومین بار در ادوار مختلف لیگ برتر به مصاف هم 
می روند که بازگشت تماشاگردان به ورزشگاه فوالدشهر 
و تاثیر نتیجه بازی بر روند قهرمانی، این دیدار را تبدیل 

به جذاب ترین دوئل هفته کرده است

فوتبال جهان

وز عکس ر

رونالدو در مرز سکته؛ 
اینجا کجا بود من آمدم!

شیاطین سرخ با ارائه نمایشی خجالت 
آور و بســیار ضعیف در خانه برایتون با 
چهار گل مغلوب شــدند. کریســتیانو 
رونالــدو در ایــن مســابقه به نــدرت 
صاحب فرصت برای گلزنی شــد و تنها 
واکنش های توام با عصبانیت و ناراحتی 
او از دست دیگر بازیکنان، تصاویر ثبت 
شــده از این گلزن پرتغالی در مسابقه 

برابر برایتون بود.

پیشکسوت پرسپولیس گفت: آقای رییسی! شما قول 
دادید هوای مظلومان را داشته باشید الاقل در قیمت 
ماکارونی فشار را از روی مردم بردارید تا الاقل بتوانند 
به استادیوم بروند و تیم های محبوب شان را تشویق 
کنند چون در غیر این صورت پولی برای تماشای فوتبال 
ندارند.وحید قلیچ، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس 
درباره دیدار پیش روی این تیــم مقابل ذوب آهن و 
پیامی که در اینستاگرام برای رییس جمهور نوشته بود 
اظهاراتی را مطرح کرد.قلیچ گفت: برای آقای رییسی 
پیام گذاشتم. ولی جوابی نگرفتم. نمی دانم پس چرا 
رییس جمهور می گوید پیشکسوتان نباید در این کشور 
دغدغه نان شب داشته باشــند؟ پس چرا از حمایت 

دولت در ارتباط با پیشکســوتان حرف زده می شود؟ 
وقتی قیمت نان و ماکارونی اینقدر گران شده، باید تا 
ته ماجرا را خواند. اینها ارزان ترین خوراکی های قشر 
ضعیف اجتماع هســتند. اگر قرار باشد این ها را هم 
نخورند پس یک هوادار چطور می تواند برود استادیوم 
و تیمش را تشویق کند؟ به خدا با ادامه این وضعیت باز 
هم بازی ها بدون تماشاگر برگزار می شود. چون دیگر 
کسی پولی ندارد خرج ورزش کند تا برود مسابقه تیم 
محبوبش را ببیند.وی افزود: یک فرمول ساده است! 
آدم گرسنه دیگر نای فوتبالی دیدن ندارد. اصال گرسنه 
را چه به تماشای فوتبال؟ به نظر من آقای رییسی باید 
بیشتر از همه ماه های گذشته ای که در دولت کار کرده، 

امروز به فکر وضعیت مردم باشد. همه ما او را به عنوان 
مســئول اصلی دولت می شناسیم. انتظار داشتیم او 
صدای مظلومان باشد. اصال لقبش »سید مظلومان« 
است. انتظار داشتیم هوای قشــر ضعیف جامعه را 
داشته باشد. اصال چرا اجازه داد قیمت نان و ماکارونی 

تا این اندازه گران شود!

آدم گرسنه، نای دیدن فوتبال ندارد
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سقوط 40 اصله درخت در اصفهان بر اثر تندباد
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از ســقوط ۴۰ اصله درخت در مناطق مرکزی استان 
اصفهان خبر داد .منصور شیشــه فروش گفت: کانون های گرد و غبار در اســتان های یزد، خراسان 
جنوبی، قم و سمنان فعال شده و برخی کانون های نقطه ای گرد و غبار در داخل استان اصفهان نیز 
به دلیل قطع و وصل رودخانه زاینده رود و اراضی کشــت نشده شکل گرفته است؛ همچنین دامنه 
ریزگرد ها از ســمت عراق با وزش تندباد به نواحی مرکزی کشور و اســتان ما کشیده می شود.وی 
افزود: نیرو های مدیریت بحران در محور های غرب، شرق و جنوب استان در آماده باش قرار دارند 
و پلیس در صورت لزوم در محور های جاده ای محدودیت تــردد اعمال می کند.مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان گفت: با توجه به غبارآلودی هوا، شــهروندان به ویژه گروه های آسیب 
پذیر )سالمندان، افراد دارای بیماری های تنفسی و قلبی، کودکان و زنان باردار( از تردد غیر ضرور 

در سطح شهر بپرهیزند.
 

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

بنای تاریخی، جای دوچرخه نیست
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: باید به این سطح از فرهنگ 
برسیم که بنای تاریخی جای آوردن دوچرخه نیســت.علیرضا ایزدی  اظهار کرد: بعضی از شهروندان 
می خواهند بدون ارائه بلیتی که برای هفته فرهنگی در نظر گرفته شده به مراکز تاریخی مراجعه کنند که 
امکان پذیر نیست و از ورود آن ها جلوگیری خواهد شد.طی یکی دو روز گذشته خانمی با پنهان کردن 
دوچرخه فرزندش در زیر چادر از گیت ورودی عالی قاپو عبور کرده بود. موظفیم درهفته فرهنگی اصفهان 
که با مشارکت شهرداری انجام شد همکاری کنیم همچنین از برنامه هایی که با هدف معرفی بهتر آثار 
تاریخی اصفهان است، استقبال می کنیم.به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان، در تعطیالت عید فطر فقط ۱۱ هزارنفر از باغ فین کاشــان بازدید کردند، قطعا نظارت و 
کنترل در این شرایط کار دشواری است.ایزدی گفت: مسئوالن استانی تعیین کننده قیمت بلیت بازدید 

ازمراکز تاریخی نیستند.
 

از »یادها و نام ها« تا »فردای قیامت« در منطقه یک
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان از اجرای پنج عنوان برنامه متنوع ویژه هفته فرهنگی اصفهان 
در این منطقه خبر داد.میثم بکتاشیان با اشاره به ویژه برنامه های هفته فرهنگی اصفهان در منطقه 
یک شــهرداری، اظهار کرد: یکی از برنامه ها با عنوان »فردای قیامت« از طریق فضای مجازی ، با 
محوریت اشعار شیخ بهایی برگزار شد.وی افزود: برنامه دیگر به عنوان »یادها و نام ها« روز سیزدهم 
اردیبهشت ماه با محوریت سیری بر زندگی و آثار شــیخ بهایی در خیابان چهارباغ برگزار شد.مدیر 
منطقه یک شهرداری اصفهان با بیان اینکه ویژه برنامه »در مسیر زمان« روزهای پانزدهم و شانزدهم 
اردیبهشــت ماه خیابان مطهری حدفاصل پل فلزی و پل آذر برگزار شد که سیری در تاریخ محالت 
منطقه یک بود، افزود: با توجه به اینکه برخی از شخصیت هایی که در هفته فرهنگی اصفهان مورد 
توجه قرار گرفتند، از مفاخر و نام آوران ساکن در محدوده منطقه یک بودند و این بزرگان هویت این 
منطقه محسوب می شوند، در این راستا با طراحی و اجرای برنامه »در مسیر زمان«، به معرفی ابعاد 
مختلف زندگی این شخصیت های گران قدر پرداخته می شود و راویان، داستان زندگی این مفاخر 
ملی از جمله حکیم بزرگ جناب شــیخ بهایی، شــاعر نامی صائب تبریزی، مبارز انقالبی آیت ا...

خادمی و سردار شهید حاج حسین خرازی را در طول مسیرهای مشخص به صورت میدانی برای 
مردم روایت می کنند.وی در رابطه با برگزاری سایر برنامه های منطقه یک در هفته فرهنگی اصفهان، 
افزود: دو کتاب نیز پیرامون شخصیت های معاصر حاج اکبر خبوشانی و استاد حسین مصدق زاده به 
مناسبت هفته فرهنگی اصفهان گویاسازی خواهد شد و در اختیار عموم به ویژه نابینایان قرار خواهد 
گرفت تا این قشر از جامعه نیز در برنامه ریزی های فرهنگی شهرداری مورد توجه قرار گرفته باشند.

اصفهان کنونی من، واقعا شهر زندگی است؟

شهر با شور و شعار اداره نمی شود

سپاهان، صفاهان، صفویان، پارتاک، یهودیه،  پریا پارسادوست 
گابیــان و… نامــش هرچه بــوده، روزی 
روزگاری زیباترین شــهر روز و روزگارمان بود. آنقدر زیبا و زنده بود که به آن 
»نصف جهان« لقب دادند. زاینــده رود روان، هوای پاک، زمین تمیز، آثار 
تاریخی فراوان، فرصت های شغلی و کاری و زمینه های الزم برای ساختن 
یک زندگی آرام و بی دردسر در شهری که نشانی از ترافیک و آلودگی صوتی 
هم نداشت. امروز اما نام و نشانی از آن روزها و روزگار نمانده است. شهر پر 
شده از شــلوغی و گم شــده در هیاهوی بحران ها. بحران هایی که نفس 

اصفهان را بریده اند؛ از آسمان گرفته تا زمینش. 
زاینده رود خشک شــده، تعداد روزهایی که آلودگی هوا بیش از حد مجاز 
است، از دست مان دررفته، ترافیک مدام و مداوم که حاال بیشتر و سنگین 
تر از همیشه هم شده، اجازه دیدن شهر آرام و زیبا و خیابان ها و آدم ها را از 
ما گرفته و تنها، تقالیی برای زودتر رسیدن به مقصد برای مان به جا گذاشته 
است. بحران فرونشســت هم هرروز عمیق تر و شــدیدتر شده و برتعداد 
ساختمان ها و بناهایی که ترک می خورند و کم کم فرومی ریزند، افزوده 
می شود. کارشناسان و دلسوزان می گویند و هشدار می دهند که با این روند، 
تا ده بیست سال دیگر از اصفهان نام و خاطره ای بیش باقی نمی ماند؛ اما 
گوش کسی بدهکار نیست. زاینده رود مدام باز و بسته می شود تا تعادل 

هیدورلیکی پل های تاریخی شهر به هم بخورد و صدها عواقب و نتایج بدتر 
از خشکی داشته باشد. فرونشست تا بیخ خانه هایمان آمده اما مسئوالن، 
دلواپس انتشار فیلم هایی هســتند که از فاجعه خبر می دهند. به دنبال 
استنطاق خبرنگاران و شهروندانی هستند که این فاجعه را پوشش می دهند 
و تنها به »تکذیب« اکتفا می کنند و هربار هم لوله های فاضالب فرسوده را 
پیش می اندازند تا ثابت کنند آن قدرها هم که تصور می کنیم، وضعیت بد 
نیست؛ اما می دانیم اوضاع اصفهان دقیقا همان قدر که فکر می کنیم »بد 
است.« نه فقط زمین که هوا هم حال خوبی ندارد. روند افزایشی روزهای 
ناسالم در کالن شهر اصفهان و شــهرهای صنعتی پیرامون آن، اصفهان را 
رکورددار آلوده ترین کالن شهر کشور طی سال های اخیر کرده و حاال »بحران 
آلودگی هوا« در اصفهان تبدیل به کالف سردرگم و پیچیده ای شده که هربار 
با اوج گرفتن آن، تنها شاهد پاسکاری توپ مقصریابی در زمین مسئوالن 
شهر و اســتان هستیم. اصفهان تا ســال 98 در جمع هشــت شهر آلوده 
ایران بود و تا ۱۴۰۰ همراه با تهران به صــدر این جدول صعود کرد!جدای از 
خشکسالی و کاهش نزوالت جوی که بر روی اقلیم هم تاثیر گذاشته، بحث 
سوخت بی کیفیتی که مصرف می کنیم و فعالیت های صنعتی و معدنی، 
از جمله فعالیت غیراصولی واحدهای ســنتی تولید آجر و گچ در شــرق و 
شمال شرق اصفهان هم از دالیلی است که کارشناسان برای علت افزایش 

آلودگی هوای اصفهان در سال های اخیر ذکر کرده اند؛ اما همچنان تغییر 
و تحرک خاصی برای حل مشکل نمی بینیم. کانون های گرد و غبار هم که 
چندسالی است فعال تر از همیشه شده اند و یکی دوسالی هم هست که 
اصفهان در اکثر ماه های سال با باد و گاهی تندبادهای گرد و خاکی شدید 
روبروست که مشکالت متعددی هم برای شــهر و هم برای شهروندان به 
وجود می آورد. اینها همه تازه مشتی نمونه خروار خروار مشکالت و بحران 
هایی است که اصفهان با آن روبروست و با تمام این تفاسیر، شهر پرشده از 
بنرها و پوسترهایی که می گوید » اصفهان من، شهر زندگی«! اصفهان من، 
واقعا شهر زندگی است؟ کدام آدم عاقلی باید اصفهان کنونی را برای زندگی 
انتخاب کند؟ اصفهانی های ساکن هم که چاره ای جز تحمل شرایط ندارند. 
با انکار فرونشست در شهرک هوایی و فرودگاه و ... با این توجیه که سرمایه 
گذاران می ترسند و قیمت زمین اصفهان افت می کند، سعی در چشم بستن 
بر واقعیات و انکار آن داشتید. با خاموش کردن تابلوهای نشانگر، از نشان 
دادن واقعیت کیفیت هوای افتضاح شهر فرار می کنید، با باز و بسته کردن 
زاینده رود برای پرکردن رزومه، به زاینده رود جفا می کنید و با چســباندن 
پوسترهای شعاری، شهر جای زندگی نمی شود وقتی این همه زخم بر تن 
خسته خود دارد.  به جای شور و شعار، برای شهرمان کاری کنید قبل از آن 

که خیلی دیر شود. 

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه 
روز اصفهان باید در تقویم رســمی جمهوری اسالمی 
ثبت شــود، گفت: اگر اصفهان یک روز تثبیت شده در 
تقویم نظام جمهوری اسالمی داشته باشد، شرکت در 
این نوع مراسم  برای تمام دستگاه ها و ارگان ها تکلیف 
خواهد شد.محمد نورصالحی در چهل ویکمین جلسه 
علنی شــورای اسالمی شــهر اصفهان ضمن تشکر از 
تمام افرادی که در برگزاری رویداد بزرگداشــت هفته 
اصفهان تالش کردند، اظهار کرد: از شورای دوم پیشنهاد 
نکوداشــت اصفهان در روز ســوم اردیبهشت مقارن 

با والدت شــیخ بهایی ارائه شــد و به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در طول ۱8 ســال گذشته از سوم تا نهم 
اردیبهشت هفته فرهنگی اصفهان تعیین شد، بنابراین 
این هفته و ایــن روز به عنوان رویدادی که در ســطح 
شــهر اقدامات خوبی در ادوار مختلف انجام می شد، 
گرامی داشته شــده است.رییس شــورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت: این موضوع با علم به این است که 
برخی معتقد هستند، اول آذر به عنوان روز اصفهان باید 
تجلیل شود حتی در دوره گذشته تقریبا هفته اصفهان 
به هفته اول آذر منتقل شد.وی با بیان اینکه خارج از 
تعصبات شــهری و زادگاهی اصفهان شهری است که 
در طول تاریخ، قبل و بعد از اســالم جایگاه ویژه ای در 
شکل گیری فرهنگ و تمدن ایران اسالمی داشته است، 
خاطرنشان کرد: این اختالف نظر اذهان را به این سمت 

سوق می دهد که اگر واقعا جایگاه اصفهان می طلبد که 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی باشد، در سطح 
ملی نیاز اســت که یک روز تثبیت شده در تقویم نظام 
جمهوری اسالمی داشته باشد و شــرکت در این نوع 
مراسم برای تمام دســتگاه ها و ارگان ها تکلیف شود، 
به نظر می آید این رویداد، درون مدیریت شهری است 
و دستگاه های دیگر کمتر درگیر می شوند.نورصالحی 
اظهار کــرد: امیدوارم در این دوره توســط شــهردار و 
مدیریت شهری تالش شــود تا این روز به عنوان یک 
روز ملی قلمداد شــود، همان طور که برخی استان ها 
و شهرهای دیگر نیز در همین جهت قدم برداشته اند و 
این گونه بهتر عمل خواهد شد، حتی اگر روز اصفهان به 
جای یک هفته در یک روز خالصه شود و همان یک روز 

در سطح ملی مورد اهتمام واقع شود.

رییس شورای شهر  مطرح کرد: 

ثبت روز اصفهان در تقویم رسمی کشور

می دانیم اوضاع اصفهان دقیقا همان قدر که فکر می 
کنیم »بد است.« نه فقط زمین که هوا هم حال خوبی 
لم در کالن شهر  ندارد. روند افزایشی روزهای ناسا
اصفهان و شهرهای صنعتی پیرامون آن، اصفهان را 
رکورددار آلوده ترین کالن شهر کشور طی سال های اخیر 

کرده است

رییس سازمان بسیج سازندگی سپاه صاحب الزمان)عج( استان:
 پروژه های اشتغال زایی اصفهان 

دهه بسیج سازندگی  افتتاح می شود
رییس سازمان بسیج سازندگی سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان با بیان اینکه نمایشگاه اقتصاد 
مقاومتی در شهرستان های مختلف اصفهان داریم، گفت: پروژه های اشتغال زایی در دهه بسیج سازندگی 
در اصفهان افتتاح می شود.سرهنگ حسن عجمی در نشست خبری، اظهار داشت: بسیج سازندگی در این 
۴ محور کار می کند و در محور محرومیت زدایی مشکالت و موضوعات و مسئله هایی را که مردم دارند در 
موضوعاتی مثل آب و مسکن محرومین و  موضوعاتی که می تواند خدمت به مردم بکند، محرومیت زدایی 
را در دستور کار قرار داده است.وی تصریح کرد: خدمت رسانی موضوع دومی است که بسیج  سازندگی 
دنبال می کند و در موضوع خدمت رسانی بسیج ســازندگی و مجموعه بسیج در یک کالم در بین مردم 
سر بلند است به خصوص در ایام کرونا چه اتفاقاتی که در کشور افتاد و تنها کشوری که از ظرفیت مردمی 
استفاده بسیار خوبی را داشت نظام مقدس جمهوری اســالمی بود و دیدیم که چه حرکت های زیبایی 
را  نمایش دادند و  عمال بسیج در این حرکت های زیبا، بسیج سازندگی و گروه های جهادی نقش بسیار 
خوبی داشتند.سرهنگ عجمی با اشــاره به اینکه مردم دغدغه ضدعفونی معابر را داشتند، خاطرنشان 
کرد:  بسیج سازندگی وسط میدان آمد و مشکل مردم  در ضدعفونی معابر و مساجد و بسیاری از منازل را  
برطرف کرد.وی افزود: موضوع بعدی تهیه ماسک برای مردم بود که دوباره بسیج سازندگی وارد کار شد و 
در استان اصفهان 57۰ کارگاه خیاطی تبدیل به کارگاه های ماسک دوزی شد و بعد از آن بسیج سازندگی با 
حمایت بچه های بسیج حرکت های خیلی خوبی را در تولید ماسک دنبال کردند و ما در کشور که وارد کننده 
ماسک بودیم، توانستیم در موضوع کرونا صادر کننده ماسک باشیم و به مردم در راستای تولید ماسک 
کمک کنیم و  هیچ مشکلی در سطح کشور نداشته باشیم.رییس سازمان بسیج سازندگی سپاه صاحب 
الزمان)عج( استان اصفهان تصریح کرد: در مورد آزادی زندانیان کمک بسیار بزرگی شد و بسیج سازندگی 
با کمک بسیج حقوق دانان پای کار آمدند و به  آزادی زندانیان کمک کردند، زندانیانی که به علت مشکالت 
اجتماعی و مالی به صورت غیر عمد گرفتار شده بودند و با توجه به بدهکاری های ۱۰۰ تا 2۰۰ میلیونی زندانی 

شده بودند ،این بدهی ها را بسیج مدیریت کرد و  این افراد را به آغوش خانواده هایشان برگرداندند.
وی با بیان اینکه بسیج سازندگی در راستای ازدواج آسان، اقداماتی هم انجام داده، گفت: اقدامات خوبی 
با دستگاه های ذی ربط انجام داد و گاهی اوقات خیرین پای کار آمدند، امکانات و کمک ها جمع آوری و 
حداقل ۱5۰۰ جهیزیه به زوج های جوان اهدا شد.سرهنگ عجمی ادامه داد:  در بحث مسکن محرومین، 
کمک مومنانه و بسته های معیشتی حرکت های بســیار خوبی انجام شد که همه را مدیون رهبر معظم 
انقالب هستیم که درون بسیج نهاد بزرگی مثل بسیج سازندگی پایه گذاری شد.وی با بیان اینکه آبروی 
بسیج سازندگی به بسیجی هایی است که در این مجموعه کار می کنند، تصریح کرد: باید فعالیت های 
مجموعه بسیج سازندگی معرفی شود و عمال اطالع رسانی شود و مردم به عینه ببینند که این اتفاقات 
درون نظام با وجود اینکه شاید مشکالتی که در کشور وجود داشــته باشد همین امروز هم خدا را شکر 
مجموعه هایی هستند که می توانند در کنار هم قرار بگیرند و ظرفیت های مردمی را کنار همدیگر بیاورند تا 
بتوانند حرکت بزرگی در جهت خدمت رسانی، محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی و...انجام دهند. رییس 
سازمان بسیج سازندگی سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان با اشاره به دهه بسیج سازندگی، اظهار 
داشت:  از ۱7 اردیبهشت تا 26 اردیبهشت دهه بسیج سازندگی نام گذاری شده که امسال اولین سالی 
است که دهه شده، سال های قبل هفته و روز بسیج سازندگی داشتیم.سرهنگ عجمی خاطرنشان کرد: 
ظرفیت خوبی در بسیج مستضعفین فعال شد و برنامه های مختلفی در سطح استان اصفهان انجام شده 
که محوریت بسیج سازندگی و با هماهنگی نواحی مقاومت، اقشار مستقر در سپاه استان و همچنین از 
پایگاه های بسیج و گروه های جهادی و در یک کالم مجموعه بسیج برنامه بسیار خوبی در سطح استان 
دنبال خواهیم کرد. وی افزود: در شهرستان های مختلف نمایشگاه اقتصاد مقاومتی داریم و 28 ناحیه 
مقاومتی در سطح استان فعال هستند و نمایشگاه برپا کردند و ۱۰۰ میلیارد به مجموعه های مردمی در سال 
گذشته وام اعطا شد و مدیریت اقتصاد مقاومتی این کار را رهبری کرد و عمال امروز شاهد این هستیم که 

بتوانیم افتتاح پروژه های اشتغال زایی را در دهه بسیج سازندگی داشته باشیم.

با مسئولان

خبر روزخبر

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری تشریح کرد:

برنامه های سازمان پسماند 
شهرداری اصفهان برای 

هفته سالمت
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهــان ویژه برنامه هــای این ســازمان به 
مناسبت هفته سالمت را تشریح کرد.غالمرضا 
ساکتی با بیان اینکه از هفدهم تا بیست وسوم 
اردیبهشت با عنوان »هفته سالمت« نام گذاری 
شده اســت، اظهار کرد: با توجه به اینکه شعار 
امسال هفته سالمت »ســالمت ما، سالمت 
سیاره ما« نام گذاری شده است و الزمه تحقق 
این شعار افزایش سطح آگاهی شهروندان در 
جهت حفظ محیط زیست و ایجاد بسترهای 
آموزشــی مناســب در این خصوص است، 
سازمان مدیریت پسماند برنامه های آموزشی 
متنوعی را در این هفته به اجرا خواهد گذاشت.

وی در خصوص برنامه های پیش بینی شده 
هفته ســالمت، گفــت: اجــرای برنامه های 
آموزشــی در چنــد مدرســه شــهر اصفهان 
شامل برگزاری نشســت های دانش آموزی، 
اجرای برنامه های میدانــی از جمله نمایش، 
بازی های گروهی، مســابقه با موضوع زمین، 
برگزاری دوره های آموزشی جهت کارشناسان 
بهداشــت و ســالمت مــدارس و همچنین 
برگزاری کارگاه های تخصصی در یک فضای 
رقابتی از جمله برنامه هایی اســت که در این 
هفته اجرا خواهد شــد.مدیرعامل ســازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان محتوای 
برنامه های آموزشی پیش بینی شده در هفته 
سالمت را توجه به حوزه های زیست محیطی 
از جمله مدیریت صحیح پســماندها دانست 
و گفت: موضوعاتی ماننــد اجتناب و کاهش 
تولید پسماند، تفکیک صحیح و مدیریت ویژه 
پسماندهای عادی، استفاده مجدد از وسایل 
دور ریختنی و حساس ســازی شهروندان در 
زمینه آلودگی های ناشی از رهاسازی زباله ها 
در زمین که امروزه تهدیدی برای محیط زیست 
و سالمت شهروندان است از جمله محتواهای 
آموزشــی اســت که در این برنامه هــا به آن 

پرداخته می شود.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان بیان کرد:

لزوم اجرای مصوبات به نفع شهروندان
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه داروی بیهوشی جراحی اقتصادی رسیدگی به وضعیت حقوق و مزایا و افزایش یارانه هاست، گفت: قبل از هر جراحی 
نیاز به تزریق مسکن و داروی بیهوشی است. بدون اینکه زمینه های الزم را برای مردم محروم و مستضعف فراهم کنیم نمی توانیم جراحی اقتصادی را انجام دهیم.

محمدرضا فالح در نطق میان دستور چهل ویکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با تبریک هفته فرهنگی اصفهان اظهار کرد: از تمام افرادی که در برپایی 
رویدادهای هفته فرهنگی اصفهان تالش کردند و برنامه هایی را تدارک دیدند تشکر می کنیم، به ویژه از کارکنان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی که تالش کردند و 
نقش موثری در شهر داشتند.وی افزود: الزم است با هم افزایی بین تمام دستگاه ها هفته فرهنگی اصفهان بهتر و باشکوه تر برگزار می شد، در این رابطه نسبت به کوتاهی 
برخی از دستگاه ها در این رویداد مهم انتقاد دارم. سوال این است که نقش صدا و سیما در انعکاس این رویداد چه بوده و چه حرکتی در بزرگداشت این هفته انجام 
شده است؟رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل نقل شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: از ادارات دیگر مانند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، میراث فرهنگی، 

اتاق اصناف نیز سوال داریم که چه حرکتی را برای نکوداشت اصفهان انجام دادند و چه ظرفیت هایی را از اصفهان برای مردم ایران و دنیا نشان دادند؟

اصفهان؛ شهر مناره های 
سر به فلک کشیده

یکی از عناصــر شــاخص در معماری 
مذهبی اسالمی مناره هاست که پیشینه 
ای کهن در معمــاری ایرانی دارد. مناره 
دارای کاربرد هایی از جمله میل راهنما 
برای مســافرین و محلی برای اطالع 
رسانی و اذان گویی بوده است. اصفهان 
به دلیل وجود مناره های متعدد به یادگار 
مانده از دوره های مختلف به شهر مناره 

ها نیز مشهور است.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد جهت موضوع زیر:

موضوع: اجرای شبکه گذاری پلی اتیلن 63 الی 160 میلیمتر به متراژ حدود 32 کیلومتر و اجرای 520 متر 
خط تغذیه 4 اینچ و ساخت و نصب انشعاب پلی اتیلن جمعا به تعداد 24 مورد در شهرستان تیران و نواحی 

تابعه )مربوط به واحدهای تولیدی مصوبه شورای اقتصاد بند ق( 
به شــماره فراخوان ) 20010911380000017 ( مورخ 1401/02/10 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نمایــد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه 
 گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

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

الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53116023 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت : تا ســاعت 08:00 روز پنج شنبه تاریخ 
1401/02/22 می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 08:00 روز دوشنبه تاریخ 1401/03/02 می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:30 سه شنبه تاریخ 1401/03/03 می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کا ر: 2/230/000/000 ریال می باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات الزامی می باشد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت 
های الف: آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهار باغ باال- روبروی مجتمع پارک – امور 

قراردادها و تلفن ) داخلی 3769 ( 38132 – 031 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مر احل عضویت در سامانه: مرکز تماس 02141934 

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

فراخوان آگهی مناقصه
شرکت گاز استان 

اصفهان

شرکت گاز استان اصفهانم الف:1312680

نوبت دوم

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان در خصوص پروژه های صرفه جویی 
در بخش هــای مواد و انرژی گفــت: تعویض لوله های اکــران دیگ های 
اوتیلیزاتور کنوتور شماره دو و ســه که صرفه جویی آب را در پی داشت و در 
جذب چدن به فوالدســازی کمک کرد، با موفقیت انجام شد. با اجرای این 
پروژه نسبت جذب چدن در مقایســه با سال گذشته 103 درصد رقم خورد و 
همچنین تعمیرات کنورتور ســه انجام گرفت که در آستانه راه اندازی است. 
این اعداد نوید می دهد در کنار صرفه جویی آب در ســال 1401 از نظر جذب 
چدن نیز بتوانیم وضعیت بهتری داشــته باشیم و در سال جاری بتوانیم در 
جذب چدن در فوالدسازی، رکورد جدیدی ثبت کنیم و نکته دیگر این که سایر 
پروژه های تعمیراتی که در برنامه تعمیرات اساسی کارخانه قرار داشت نیز 
همه به نحو احسن به سرانجام رسیدند. مهرداد توالییان در خصوص میزان 
مصرف آب در ذوب آهن اصفهان نیز گفت: این شــرکت موفق شد در سال 

گذشته، کمترین میزان مصرف آب را به نســبت تولید در تاریخ خود داشته 
باشــد به نحوی که میزان مصرف آب صنعتی به فوالد خام سه و هفت دهم 
متر مکعب شــد و میزان مصرف آب صنعتی به چدن تولیدی نیز سه و سه 
دهم بوده است که این اعداد بهترین رکورد تاریخ ذوب آهن در زمینه مصرف 
آب به ازای تولید به شمار می روند و البته با اجرای پروژه های توسعه قطعا 
در ســال های آتی این عدد کاهش می یابد.این مقام مســئول ادامه داد: 
همه این رویدادهای خوب در سال 1400 با وجود چالش های بسیار به ثمر 
نشســت. کرونا در سال گذشــته همچنان ادامه یافت، از روزهای اول سال 
محدودیت شدید آب را در تابستان داشتیم که محدودیت برق نیز به عنوان 
چالش دیگر به آن اضافه شد و توقفات بســیاری را به کارخانه تحمیل کرد، 
کمبود مواد آهن دار که همواره مطرح اســت و عالوه بر آن مشکالت تامین 
زغال داخلی در ماه های پایانی ســال مطرح شــد. با همه این مشکالت، 
موفقیت های خوبی حاصل شد که نتیجه عملکرد و مدیریت نیروی انسانی 
حرفه ای ذوب آهن است.معاون بهره برداری شرکت در خصوص دو هدف 
اصلی سال 1401 نیز گفت: مرز تولید ســه میلیون تن چدن را در ذوب آهن 
به عنوان یک هدف مهم در دستور کار قرار دادیم و همزمان با افزایش کمی، 
میزان تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باال نیز طبق برنامه حداقل باید 
به 800 هزار تن برسد تا افزایش کمی و کیفی تولید را در کنار همدیگر داشته 
باشــیم. وی گفت: با توجه به افزایش شــدید بهای آب، گاز و برق و به ویژه 
در ماه های پایانی ســال، بهای کک و زغال در بازار جهانی افزایش بسیاری 
یافت و مواد اولیه داخلی هم از افزایش قیمت بی نصیب نماند. پاداش های 
شرکت درصدی از ســود شرکت اســت و برای این که بتوانیم در سال 1401 
اهداف کمی و کیفی را محقق کنیم با توجه به قیمت هایی که عنوان شد باید 
صرفه جویی را در بخش های مختلف در دســتور کار قرار دهیم. بهای گاز و 
برق در مقایسه با اول ســال 1400 تقریبا هشت برابر شده است، قیمت کک 
و زغال دو برابر شده که همه تاثیر گذار هستند. برای این که بتوانیم کمترین 
نورم مصرف را داشته باشیم باید بیشترین تولید را رقم بزنیم که همت همه 

بخش های مختلف شرکت را می طلبد.

رکورد عمر نسوز کوره های شافت و ریفورمر در مدول های واحد احیای مستقیم 
شماره یک شــرکت فوالد مبارکه شکسته شد.غالمرضا ســلیمی، مدیر ارشد 
تولید شــرکت فوالد مبارکه، با ابراز خرســندی از موفقیت حاصل شده و ثبت 
رکوردها در واحد احیای مستقیم بیان کرد: بازنگری در نحوه سرد و گرم کردن 
کوره )کرو حرارتی( که منجر به کاهش شوک حرارتی و کمترین آسیب هنگام 
توقفات جهت شات دان های ساالنه می شود، توســط تیم نسوز سایر نواحی 
برای هر شات دان، به فراخور میزان تعمیرات نسوز موضعی، طراحی و به واحد 
احیای مســتقیم ارائه می شــود.وی گفت: با ابداع روش های نوین، تعویض 
ساختار آجرهای نســوز کوره و ریفورمر و جایگزینی و اســتفاده از پورت های 
بی استفاده و راکد طرح قدیم و تطبیق آن ها با تغییرات موردنیاز انجام گرفت.  
طرح جدید Thin Wall باعث جلوگیری از توقف بلندمدت )حداقل یک ساله( 
مدول های واحد احیای مستقیم به سبب عدم ارسال پورت ها و آجرهای نسوز 
خریداری شده از شرکت های خارجی به جهت تحریم های ظالمانه شده است.

مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه افزود: عالوه بر امکان تولید بیش از 3.5 
میلیون تن آهن اســفنجی که ارزش افزوده ای معادل 87 هزار و 500 میلیارد 
ریال )ناشی از عدم توقف( داشته و ادامه روند تولید آهن اسفنجی با افزایش 
عمر نســوز کوره ها، فرصت بومی سازی نیز مهیا شــده و به ثمر رسیده است. 
وی خاطرنشــان کرد: از دیگر نکات مهم در این راســتا بهره برداری مناسب از 
واحدهای احیای مستقیم و جلوگیری از آسیب به نسوز کوره ها با وجود تولید 
اسمی و حتی بیشتر از ظرفیت تولید بوده است؛ به طوری که تاکنون به خوبی از 
آن استفاده شده و نیاز به تعویض ساختار نسوز وجود  نداشته است و می توان 
از آن به عنوان مهم ترین عامل رسیدن به این رکورد یاد کرد.سلیمی با اشاره به 
مزایا و دســتاوردهای انجام این پروژه ها ابراز داشت: اجرای فاز اول تا چهارم 
پروژه موجب جلوگیری از تعویض بیش از 1800 تن متریال نسوز خارجی در این 
5 مدول و جلوگیری از خروج ارز به ارزش 4,500 میلیون یورو )معادل 1350 
میلیارد ریال( شده است. عالوه بر این، با اجرای فاز پنجم پروژه، شاهد کاهش 
تعویض 2 هزار و 300 عدد کارتن بالنکت و 6 هزار عدد ست بلت و کاپ اینکونل 
601 )متریال نســوز خارجی( در ریفورمر دو مدول E و F بودیم که در نتیجه از 
خروج ارز به ارزش 233 هــزار یورو )معادل 70 میلیارد ریال( برای شــرکت 
فوالد مبارکه جلوگیری شده است.وی تصریح کرد: در ادامه اجرای فاز چهارم، 
تعویض آجرهای نسوز به صورت موضعی )50 تن به جای 400 تن و کاهش زمان 
توقف از 40 روز به 20 روز در 5 مدول واحد احیا مستقیم شماره یک(، کاهش 
60 هزار  نفر ساعت، 30 میلیارد ریال هزینه و 100 روز زمان توقف که به تولید آهن 
اسفنجی افزوده شده، قابل توجه اســت. در نهایت با این فعالیت ها از خرید 
215 هزار تن آهن اسفنجی به مبلغ بیش از 6 هزار میلیارد ریال جلوگیری شده 
است. سلیمی تاکید کرد: مهم ترین و بارزترین مزیت این پروژه بومی سازی و 
ترغیب شرکت های نسوز داخلی توسط تیم مرکز نسوز است که نهایتا به ساخت 
ســت کامل آجرهای نسوز کوره شــافت واحد احیای مستقیم توسط شرکت 
فرآورده های نسوز مهرگداز و جرم های سبک و سنگین کم آهن گانینگی توسط 
شرکت دیرگداز آتشگاه اســپادانا منجر شده اســت.داریوش رشیدی، مدیر 

ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه در مورد دســت یابی به این رکورد اظهار 
کرد: نکته مهم در رسیدن به این رکورد بهره برداری فنی و رعایت همه پارامترها و 
کنترل های موردنیاز توسط تیم توانمند تولید و تعمیرات واحد احیای مستقیم 
شماره یک فوالد مبارکه اســت که با تالش خود در تحقق این رکورد و کاهش 
هزینه ها نقش اساسی داشته اند.وی گفت: نکته مهم در این زمینه بهره برداری 
مناسب از این واحد به خصوص ساختار نســوز کوره با توجه به تولید اسمی و 
حتی بیشــتر از ظرفیت تولید است. این امر باعث شده ســاختار نسوز  نیاز به 
تعویض نداشته باشد؛ درحالی که معموال عمر استاندارد نسوز کوره های احیای 
مستقیم 10 تا 12 سال است و پس از سپری شدن این طول عمر باید تعویض 
شود.رشیدی ادامه داد: خوشبختانه با درایت و بهره برداری مناسب از تجهیزات 
و به خصوص رعایت اصول فرآیندی، این امکان فراهم شــده که نســوز کوره 
مدول F با گذشت بیش از 15 ســال نیاز به تعویض و جایگزینی نداشته باشد 
که این امر  یک رکورد جهانی محسوب می شود. محمدرضا فتحی، مدیر واحد 
احیای مستقیم شماره یک در مورد کسب رکورد جدید استفاده از نسوز اظهار 
کرد: مدول F واحد احیای مستقیم در انتهای سال 1385 به بهره برداری رسید. 
ظرفیت تولید طراحی شده برای این مدول 800 هزار تن در سال است؛ بنابراین 
طی یک دوره ده ساله )عمر استاندارد( باید 8 میلیون تن تولید آهن اسفنجی 
کند و سپس کل ساختار نسوز آن که معادل 400 تن متریال نسوز است تعویض 
شود.وی گفت: با انجام عملیات ترمیم نسوز ناحیه کمربندی باستل کوره توسط 
تیم توانمند نسوز سایر نواحی در هر شات دان ساالنه، تولید بیش از 12 میلیون 
تن محقق شــده که این مقدار 4 میلیون تن فراتر از ظرفیت تولید اسمی بوده 
است. فتحی افزود: همچنین در سال های گذشته برنامه ریزی مناسبی برای 
افزایش ظرفیت واحد انجام گرفته که در صــورت تکمیل مراحل طراحی، این 
افزایش ظرفیت انجام خواهد شد و امکان تعویض نسوز کوره با متریال نسوز 
بومی سازی شده در آن زمان وجود دارد.وی خاطرنشان کرد: در شات دان اخیر 
این مدول در سال جاری، عمر ساختار نسوز  به رکورد 15 سال رسیده و این در 
حالی است که کوره این مدول هم اکنون در حال تولید است و تا توقف بعدی در 

سال آینده به این رکورد افزوده خواهد شد.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

برنامه های ذوب آهن با وجود چالش های بسیار به ثمر نشست

فوالد مبارکه فراتر از استانداردهای جهانی؛

 گذر از حد نصاب عمر نسوز كوره های مدول های احیای مستقیم
 شركت فوالد مباركه

قرار است یارانه نان به مردم پرداخت شود و بر اساس اظهارات اولیه، سهمیه هر فرد ماهانه 10 کیلوگرم نان 
است.با این حساب سهمیه نان روزانه هر فرد یک عدد نان لواش یا دو عدد نان تافتون است!

اصغرپابرجا، رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفته بود در این طرح هر نفر ماهانه می تواند10کیلوگرم 
نان یارانه ای بخرد. اگر این خبر صحت داشته باشد، با 10 کیلوگرم نان یارانه ای، چند عدد نان می توان خرید؟ 
برفرض صحت این نقل قول، سهمیه 10 کیلویی نان به این معناست که هر فرد می تواند با سهمیه یارانه نان 

خود یکی از موارد زیر را بخرد:
– 15 عدد نان سنگک )نصف نان سنگک در روز( 

-16 عدد نان بربری )نصف نان بربری در روز(
– 33 عدد نان تافتون) یک عدد نان تافتون در روز( 

– 62 عدد نان لواش )دو عدد نان لواش در روز(
مبنای این حساب و کتاب، وزن چانه های خمیر انواع نان سنتی رایج در بازار است، به نظر می رسد که سهمیه 
10 کیلو گرمی احتمالی نان دولتی کمتر از مقدار الزم برای مصرف روزانه باشد.به استناد این محاسبات در 
بهترین حالت هرفرد بتواند روزانه یک قرص نان تافتون یا دو قرص نان لواش بخورد. در این چارچوب، 
خوردن نان بربری یا ســنگک تنها تا نیمی از ماه مقدور اســت و برای همین خریدشان حالتی اعیانی، 
تجمالتی و الکچری پیدا خواهد کرد.این درحالی است که نان پخته شــده با آرد گندم قوت غالب مردم 
محسوب می شود.به استناد محاسبات انستیتو تغذیه وزارت بهداشت، هر فرد باید روزانه دست کم 310 
گرم نان گندم بخورد تا بتواند برای انجام فعالیت های روزانه آماده باشد.دست برقضا همین محاسبات 
انستیتو مبنای افزایش دستمزد سال 1401 کارگران قرار گرفت.اگر موضوع سهیمه 10 کیلویی نان یارانه ای 
درست باشد، به احتمال زیاد بیشــتر مردم ناگزیر خواهند بود تا بخشی از نان مصرفی خود را به نرخ آزاد 
خریداری کنند.با این حال هنوز اطالعات دقیقی در این باره وجود ندارد. از بعد برداشته شدن یارانه آرد گندم 
قیمت نان درنانوایی های سنتی تغییری نکرده و فقط بهای نان های فانتزی و حجمی افزایش داشته است.

پلتفرم ها و ناشــران کتاب الکترونیک و صوتــی با اعتراض به نداشــتن مکانی 
مشخص، در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حاضر نمی شوند.در آستانه برگزاری 
سی وســومین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران، فعاالن نشر دیجیتال و صوتی 
ایران طی بیانیه ای مشــترک نســبت به نداشــتن جای ثابت در نمایشگاه کتاب 
اعتراض کردند.متن این بیانیه بدین شــرح است: »با وجود پیگیری های فعاالن 
نشر دیجیتالی کتاب، هنوز این گروه از بازیگران حوزه فرهنگ جای مشخصی در 
نمایشــگاه کتاب تهران ندارند.این بخش از جامعه فرهنگی کتاب سال هاست با 
تکیه بر خالقیت و تالش جوانان نخبه این ســرزمین و اکثرا در قالب شرکت های 
دانش بنیان، در کنار ناشران و اهالی نشر کاغذی، به رونق فرهنگی جامعه و افزایش 
سطح مطالعه در کشور کمک کرده اند. تالشی که متکی بر ارائه نوین ترین شیوه های 
فناوری در سطح جهان بوده و به شکوفایی اقتصادی جامعه نشر یاری رسانده است. 
با وجود این، به خاطر بی توجهی مســئوالن، این بخش مهم از جامعه نشر و کتاب 
کشور در نمایشگاه کتاب جایگاهی ندارند.امسال هم متاسفانه مسئوالن برگزاری 
این دوره از نمایشگاه، با وجود پیگیری و درخواست های مکرر، فرصتی برای حضور 
این طیف از جامعه نشر ایجاد نکردند. با توجه به جنس محتوای عرضه شده، منطق 
و انصاف حکم می کند که »ناشران کتاب های الکترونیکی و صوتی« در کنار ناشران 
عمومی کتاب جا بگیرند؛ اما بعد از نامه نگاری ها و پیگیری های بسیار، مسئوالن امر 
در نهایت پیشنهاد کردند که این ناشران با پرداخت هزینه های سرسام آور تجاری، 
غرفه ای کوچک در حیاط، کنار غرفه های اغذیه فروشی اجاره کنند یا به محل استقرار 
فروشــندگان محتوای نامکتوب )مانند سی دی های آموزشــی( بروند.به همین 
دلیل، ما پلتفرم ها و ناشران صوتی و دیجیتال، اعتراض خود را اعالم کرده و در این 

نمایشگاه حضور پیدا نمی کنیم«.

هادی حجازی فر با حکم کاظم نظری، مدیرکل هنرهای نمایشی دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی 
نمایش عروسکی تهران- مبارک شد. در متن حکم کاظم نظری، مدیرکل هنرهای نمایشی خطاب 
به هادی حجازی فر، بازیگر و کارگردان تئاتر، ســینما و تلویزیون به عنوان دبیر نوزدهمین جشنواره 
بین المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک چنین آمده است:»نمایش عروسکی، این هنر دیرینه 
پربها، همواره جایگاه ارجمندی در میان هنرهای ایران زمین داشــته اســت، نمایش های ســنتی 
عروسکی ایران مایه فخر و سرمایه ارزشمند فرهنگی این سامان است و خالقیت های نوین و روزآمد 
نمایشــگران جوان ایرانی با تازه ترین روش ها و شــیوه های آفرینش هنری زبان زد جهانیان.این 
گنجینه پربها شایسته تکریم است و توجهی بیش از پیش تا به بالندگی اش افزوده شود و از سوی 
دیگر جایگاه شایســته خود را در مواجهه با مخاطب در جریان استمرار اجراها بازیابد. در این راستا 
جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای هنری 
منطقه فرصت مغتنمی است تا توان و همت نمایشگران ارجمند عروسکی، اساتید، پژوهشگران و 
صاحب نظران این عرصه را در راه اعتالی این گونه شریف و اثرگذار هنری به کار بندد.نظر به تخصص، 
تجربه و دغدغه جنابعالی و با مشاوره  خانواده نمایشگران عروسکی، به موجب این حکم به عنوان 
»دبیر نوزدهمین جشــنواره بین المللی نمایشی عروســکی تهران- مبارک« منصوب می شوید«.

هادی حجازی فر بازیگر و کارگردان تئاتر، تلویزیون و سینما، متولد سال 1355 است. او دارای مدرک 
کارشناسی در رشته عروسکی از دانشگاه تهران و همچنین کارشناسی ارشد بازیگری و کارگردانی از 
دانشگاه تربیت مدرس است. حجازی فر در عرصه تئاتر عروسکی با اجرای نمایش »دایره« عنوان 
اثر برگزیده را از جشنواره عروسکی دانشجویان کســب کرد. او سال 1385 نیز با نمایش »رومئو و 
ژولیت« موفق به دریافت جایزه نمایش برگزیده از جشنواره بین المللی عروسکی مبارک - یونیما 
شد. نمایش »مالقات بانوی سالخورده« به کارگردانی حجازی فر ســال 1393 عنوان اثر برگزیده 
از جشنواره بین المللی عروســکی مبارک - یونیما را از آن خود کرد. وی  این روزها فیلم »موقعیت 

مهدی« را روی پرده سینما دارد.

به هر ایرانی چه تعداد نان می رسد؟ انصراف ناشران الکترونیک و صوتی از نمایشگاه کتاب؛

بازیگر »موقعیت مهدی« پسِت دولتی گرفت جای ما کنار اغذیه فروشی ها نیست

وز وزخبر  ر واکنش ر

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

سردبیر: پریا پارسادوست
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 45

سوژه


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

