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 شماره 3531    
8 صفحه

سال سیزدهم
قیمت: 3000 تومان
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رییس موسسه تحقیقات جمعیت کشور خبر داد؛

وجود 12 میلیون »مجرد« در کشور

معاون سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

تب خرید مردم فروکش کرده است
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مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
 ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند
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    آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شركت توزيع نيروی برق استان اصفهان -  امور تداركات و انبارها

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای 
به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد .

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز یکشنبه مورخ 1401/03/01  تا ساعت 19:00 یکشنبه  مورخ 1401/03/08  بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد(

مدت تحويل پيشنهادات : از روز یکشنبه مورخ 1401/03/08  تا ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/03/22  بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

محل تحويل پيشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
تضامين مورد قبول : پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر يا فيش واريزي به حساب جاري 
سپهر صادرات به شماره 105042522005  ویا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون نحوه 
انتشار اوراق مشارکت( به نام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر و چك 

شخصی ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

ساير توضيحات : 
1- هزينه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه های زاینده رود – سیاست روز  به عهده برنده مناقصه ميباشد.

2- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 3داخلی  4274 و 4275 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.
3- اسناد و مدارك و اطالعات اين مناقصه  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir قابل دسترسي ميباشد 
وهمچنين آگهي اين مناقصه  در سايت پايگاه ملی مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس 

WWW.epedc.ir  قابل دسترسي مي باشد . 
4- به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير و يا پيشنهاداتي كه پس از 

تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه 

بصورت الک و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است . 
6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتی – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

 www.setadiran.ir 7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس12141914 -دفتر ثبت نام 33999818 و  3319189

 شركت توزيع برق
 استان اصفهان

   رییس کمیسیون حمل ونقل و هوشمندسازی شورای اسالمی شهر اصفهان می گوید
 به عنوان اعضای شورای شهر از خدمات کنونی رضایت الزم را ندارند؛

مخاطب نارضایتی ها؟!

 آب کشاورزی شرق و 
غرب اصفهان خرداد ماه 

تامین می شود

اجرای بیش از 38 
برنامه به مناسبت هفته 
میراث فرهنگی در اصفهان

تخلیه 100 مدرسه 
در اصفهان به خاطر 
فرونشست زمین
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معاون شهردار خبر داد:
کاهش آمار پروژه های 
 بالتکلیف عمرانی در 

شهر اصفهان
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 ریزش داوطلبان آزمون های تحصیالت تکمیلی 
در اصفهان همچنان ادامه دارد؛

صندلی های بدون تقاضا

عقب گرد یا آتش بس؟

 آیا قیمت مرغ با کمپین های دعوت به نخریدن ارزان شد یا گران فروشی 
کاذب صورت می گرفت؟
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BRT از »هشت بهشت« تا »آتشگاه« با

هر
: م

س
عک

شماره موضوع مناقصهرديف
مناقصه

تاريخ بازگشايي 
پاكات مناقصه

ساعت بازگشايي 
پاكات مناقصه

مبلغ 
ضمانتنامه)ريال(

08/152,405,000,000 صبح2204/14011401/03/22مناقصه خريد انواع ايگناتور1

08/303,130,000,000 صبح2205/14011401/03/22مناقصه خريد انواع چوک2

08/45462,700,000 صبح2206/14011401/03/22مناقصه خريد انواع کابلشو3

09/00487,000,000 صبح2207/14011401/03/22مناقصه خريد انواع فيوز کاردي4

09/155,625,000,000 صبح2208/14011401/03/22مناقصه خريد انواع کليد مينياتوري5

09/303,370,000,000 صبح2209/14011401/03/22مناقصه خريد انواع المپ6

با دستور رییس جمهور:

احداث 24 هزار واحد 
مسکونی در شهرهای 
جدید اصفهان آغاز شد
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سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8



انتقاد سازمان ملل از اعدام زیر سن قانونی در عربستان
سازمان ملل متحد اعالم کرد که عربستان ســعودی باید به تعهد خود مبنی بر لغو اعدام زیر سن 
قانونی عمل کند.گزارشــگران ویژه سازمان ملل  در نامه  ارســالی به دولت عربستان اعالم کردند 
که ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که عربستان در ســال 1996 آن را تصویب کرد، این کشور را 
موظف می کند که  از اعدام افراد زیر 18 سال خودداری کند.این گزارشگران تاکید کردند که کودکان 
نباید در معرض مجازات اعدام یا بازداشت خودســرانه قرار گیرند، زیرا این اقدامات نقض قواعد 

موجود حقوق بین الملل است.
گزارشگران  ویژه ســازمان ملل اعالم کردند که » داود مرهون«  نوجوان بازداشت شده سعودی 
تحت شــکنجه قرار گرفته اســت که این موضوع  باید به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. آن ها 
همچنین خواستار محاکمه مسئوالن این شکنجه شدند.سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر نیز 
به نوبه خود اعالم کرد که  عربستان سعودی همچنان افراد زیر سن قانونی زیر  را اعدام می کند که  

این اقدام ریاض بر خالف قوانین بین المللی است.

لیست شروط ترکیه برای پذیرش فنالند و سوئد در ناتو
وبگاه تحلیلی »بلومبرگ« لیســتی از درخواســت های ترکیه به منظور پذیرش فنالند و ســوئد 
در ائتالف ناتو را منتشــر کرد که شــامل لغو تحریم های واشــنگتن علیه آنکارا می شــود.در پی 
اعالم درخواســت فنالند و ســوئد برای پیوســتن به ناتو، ترکیه مخالفت خود را با عضویت این 
دو کشــور اروپایی در ائتالف ناتو اعالم کرد و پــس از آن وبگاه تحلیلی »بلومبرگ« لیســتی از 
درخواست های خود برای پذیرش عضویت فنالند و ســوئد در ناتو منتشر کرد.طبق این گزارش،  
لیست درخواست های ترکیه از ناتو و فنالند و سوئد شامل حذف تحریم های آنکارا به دلیل خرید 
سامانه های دفاع موشــکی »اس-400« روســیه و همچنین وارد کردن مجدد ترکیه در برنامه 

هواپیماهای پیشرفته »اف-35« آمریکا می شود.
روز 15 ماه می )25 اردیبهشــت ماه(، فنالند و ســوئد رســما قصد خود برای پیوســتن به ناتو 
به بهانه حمله روســیه به اوکراین را اعــالم کردند. برای عضویــت در ناتو، تمامــی اعضای این 
ائتالف بایــد به اجماع از درخواســت ایــن دو کشــور اروپایی بــرای عضویت در ناتــو حمایت 
کنند؛ امــا ترکیه گفته اســت که بــا این درخواســت موافقــت نخواهد کــرد زیرا هلســینکی 
و اســتکهلم، »موضع شــفافی« علیه حــزب کارگــران کردســتان ترکیــه )پ ک ک( و جبهه 
 آزادی بخــش خلق انقالبــی ترکیه )DHK/C( کــه آنکارا آن هــا را تروریســتی می داند، اتخاذ

 نکرده است.

نماینده سازمان ملل در عراق:

 ادامه بن بست سیاسی خشم مردم را به دنبال دارد
نماینده ســازمان ملل در عراق تاکید کرد که با ادامه بن بست سیاســی در عراق هر لحظه ممکن 
است خشم مردمی از کنترل خارج شود.جنین هنیس پالسخارت، نماینده سازمان ملل در عراق 
در گزارشی به شــورای امنیت گفت: راکت ها و موشک ها یک مســئله ناراحت کننده و خطرناک 
است. عراق مخالف این اســت که به منزله حیاط خلوتی برای منطقه باشد که در آن همسایگان 
و دیگر کشــورها حاکمیت و تمامیت ارضی آن را نقض کنند.وی گفت که راهی برای مذاکره میان 
بغداد و اربیل وجود دارد.پالسخارت گفت: حمالت موشکی به اربیل غیرقانونی است. دیپلماسی 
موشک ها اقدامات گستاخانه ای است که عواقب ویرانگری دارد. عراق به حکام مسلحی نیاز ندارد 
که خود را رهبر بدانند.وی بر اهمیت زیاد قدرت دولت تاکید کرد و هشدار داد: در صورت ادامه بن 
بست سیاسی خشــم مردمی هر لحظه ممکن است از کنترل خارج شود. اکنون زمان آن رسیده 
که خواســته های مردم درباره تامین خدمات، پایان فساد و تحقق اصالحات و کنترل طرف های 

مسلح اجرا شود.

چهره روز

رییسی: 

 از طریق رایزنی با کشورهای 
 همسایه آلودگی هوا 

را حل کنید
رییــس جمهــور خودکفایــی در کاالهای 
اساســی را موضوعی راهبردی دانســت و 
تاکیــد کــرد: وزارت جهادکشــاورزی بــا 
همکاری دیگر نهادها و از جمله مراکز علمی 
و دانش بنیان برنامه ریزی کند تا کشور در 
کوتاه ترین زمان ممکــن در تولید کاالهای 
اساسی به خودکفایی برسد و دیگر نیازمند 

دیگر کشورها نباشیم.
ســید ابراهیم رییسی به ســازمان محیط 
زیســت ماموریت داد با همــکاری وزارت 
امور خارجه و دیگر دستگاه های ذی ربط، از 
طریق رایزنی با کشورهای همسایه مشکل 
آالیندگی هوا را حــل کنند.رییس جمهور در 
بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم 
تامین امنیــت غذایی کشــور، خودکفایی 
در کاالهای اساســی را راهبردی دانست و 
اظهار داشــت: در کنار کارهای روزمره نباید 
از اقدامات اساسی و زیربنایی غفلت شود.

رئیسی افزود: تولید یک مسئله اساسی و 
زیربنایی است و با تقویت تولید داخلی باید 
ظرف چند سال آینده و در کوتاه ترین زمان 
ممکن به خودکفایی برسیم تا نیازمند دیگر 

کشورها نباشیم.
رییســی در ادامه بــا تاکید بر لــزوم اتقان 
و همــه  جانبه گرایی در تصمیمــات گفت: 
تمام ارکان دولــت در تصمیم ســازی ها و 
تصمیم گیری ها همه جوانب را بســنجند تا 
تصمیمات دقیق و قابل اجرا اتخاذ شــود.

رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش 
به لزوم تبیین دقیــق و جامع برنامه دولت 
در خصوص توزیــع عادالنــه یارانه ها برای 
آحاد مردم در مقابل طرح برخی شــبهات 
اشــاره کرد و گفــت: تیم اقتصــادی و تیم 
اطالع رســانی دولت و دستگاه های مرتبط، 
با تبییــن موضوع گره های ذهنــی مردم را 
 باز کــرده و به افکار عمومــی و بازار آرامش 

ببخشند.

 راه اندازی کارخانه تولید پهپاد ابابیل ۲ در تاجیکستان اقدامی جسورانه و مهم است؛ 

»ابابیل« کلید توسعه روابط راهبردی
به تازگی خط تولید پهپاد ایرانی ابابیل 2 با حضور سرلشکر محمد باقری، 
رییس ستاد کل نیرو های مسلح در دوشنبه پایتخت تاجیکستان افتتاح 
شد؛ این نخستین بار است که جمهوری اســالمی ایران، رسما خط تولید 
یک پهپاد عملیاتی را در کشــور دیگری راه اندازی می کند.ابابیل2 از جمله 
نخستین دستاوردهای پهپادی جمهوری اسالمی ایران است که تا امروز 
تعداد بسیاری از آن تولید شــده و در اختیار یگان های مختلف نیروهای 
مسلح کشورمان قرار گرفته اســت.این پهپاد که ابتدا با ماموریت مراقبت 
و شناسایی و هدف تولید شده بود، بعدها ماموریت انتحاری نیز برای آن 
تعریف شــد و هم اکنون در قالب این ماموریت در اختیار نیروهای مسلح 
قرار دارد.ابابیل2 با مداومت پرواز 1.5 ســاعته می تواند تا 200 کیلومتر برد 
عملیاتی داشته باشد و بیشینه ســرعت کروز آن به 220 کیلومتر بر ساعت 
می رســد.این پهپاد می تواند تا ارتفاع 11 هزار پا از سطح زمین ارتفاع بگیرد 
و در عملیات مراقبت و شناسایی مســاحتی معادل 770 کیلومتر مربع را 
پایش کند.سامانه ناوبری ابابیلGPS/INS 2 است و نوع هدایت و کنترل 
آن هم می تواند به صورت کنترل از راه دور باشــد و هم خودکار که در حالت 
خودکار برد این پهپاد افزایش خواهد یافت.توسعه روابط ایران و تاجیکستان 
به سرعت توســط مقامات دو کشــور با آغاز به کار دولت سیزدهم در ابعاد 
مختلف پیگیری شد. این در حالی است که اشــتراکات فراوان فرهنگی، 
تاریخی، زبانی و... بین دو کشــور قابل توجه است. از همین روی، رییس 
جمهور جدید ایران پیش از سفر به تاجیکستان از ترمیم و بهبود روابط دو 
کشور پس از وقفه  چند ساله خبر داد و مقامات تاجیک نیز از این موضوع 
به شدت استقبال کردند. از آنجایی که تاجیکستان جزو کشورهای فارسی 
زبان است و از اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای نیز هست، کاهش 
سوء تفاهم ها و بهبود روابط با این کشور برای منافع دو کشور اهمیت قابل 
توجهی دارد .در آخریــن خبرها از همکاری های دو کشــور، کارخانه تو لید 
پهپاد تمام ایرانی ابابیل 2 در دوشنبه، پایتخت این کشور افتتاح شد. این 
نخستین بار است که جمهوری اســالمی ایران، رسما خط تولید یک پهپاد 
عملیاتی را در کشور دیگری راه اندازی می کند. قابل پیش بینی است که این 
همکاری منطقه ای در حوزه پهپاد، منجر به نگرانی برخی کشورها و از جمله 
ایاالت متحده خواهد شود.کمتر از سه هفته قبل بود که مجلس نمایندگان 
آمریکا، طرح »متوقف ســازی پهپادهای ایران« را به تصویب رساندند. به 
موجب این طرح، آمریکا مدعی شد اشخاصی که آگاهانه از برنامه پهپادی 
ایران حمایت کنند، تحریم خواهند شد. این طرح که با 424 رای موافق و 
دو رای مخالف به تصویب رسید، باید در مرحله بعد به تایید سنا نیز برسد. 
با وجود این، ایران و تاجیکستان بدون توجه به اقدامات مخرب آمریکا به 
توسعه همکاری ها در این زمینه نیز پرداخته اند.در همین رابطه، »علیرضا 
باقری« کارشناس مسائل بین الملل گفت: اگر سفر اخیر هیئت بلندپایه 
امنیتی- نظامی جمهوری اسالمی ایران به تاجیکســتان را از دریچه نگاه 
رهبران تاجیکستان بنگریم، آنچه به چشم می آید ابراز عالقه به همکاری از 
طرف یکی از بازیگران مهم آسیای مرکزی به همکاری امنیتی با ایران است؛ 
یعنی درخواست از ایران برای ورود به معادالت قدرت در منطقه ای فاقد دریا 
که کامال متاثر از سیاست ورزی دو قدرت بزرگ همجوار یعنی روسیه و پس 
از آن چین اســت. به عبارت دیگر، یک قدرت متوسط منطقه ای در قامت 

تاجیکستان به برقراری ارتباط امنیتی با یک قدرت برون منطقه ای مانند 
ایران تمایل نشان می دهد، به این معناســت که اوال از تامین امنیت خود 
در چارچوب آرایش قدرت مستقر در آسیای مرکزی آسوده خاطر نیست و 
ثانیا در برآورد سیاست گذاران راهبردی این کشور جمهوری اسالمی ایران 
برخوردار از آن میزان قدرت فرامنطقه ای اســت که بتواند موقعیت امنیت 
منطقه ای این کشور را مســتحکم تر بسازد. بدیهی اســت، وقتی یکی از 
بازیگران بین المللی نیازمند قدرت حمایتی بازیگــر توانمندتری به ویژه 
در عرصه تامین امنیت باشد، ناگزیر به پرداخت هزینه جلب این حمایت 
امنیتی هم خواهد شد.وی افزود: اختالف ارضی با قرقیزستان و سیاست 
پشتیبانی یک خط در میان روسیه از این دو کشور به منظور حفظ تعادل میان 
آنها و ظهور مجدد طالبان در نواحی جنوبی و رویکرد خصمانه طالبان نسبت 
به مناطق تاجیک نشین شمال افغانســتان، رهبران تاجیکستان را ناچار 
نیازمند دست کمک دراز کردن به ســوی قدرتی کرده که اوال چنان که گفته 
شد به حد کافی قدرتمند باشد و ثانیا نسبت به سایر قدرت ها نظیر روسیه 
و چین قابل اعتمادتر باشد. جالب اســت تاجیک ها همین اواخر چنین 
حمایت برون منطقه ای را از ترکیه می طلبیدنــد، اما رفتار ترکیه که برخی 
تجهیزات نظامی از جمله پهپادهای نظامی را به تاجیکستان و همزمان به 
کشور رقیب اش یعنی قرقیزستان فروخت، امید رهبران تاجیک را در تکیه 
کردن به ترکیه به یأس تبدیل کرد.این کارشناس مسائل بین الملل ادامه 
داد: در نظام بین الملل هیچ نیازی به اندازه ضرورت های امنیتی یک کشور 

را محتاج، تابع و زیردست کشورهای قدرتمندتر نمی کند. اینکه تاجیکستان 
بقا و نیاز امنیتی خــود را در قالب همکاری نظامی - امنیتــی به ارتباط با 
جمهوری اسالمی ایران پیوند زده، مالزم پذیرش منافع بین المللی ایران به 
عنوان قدرتی فرامنطقه ای، در عرصه مهم آسیای مرکزی است.باقری اظهار 
داشت: سفر سرلشکر باقری و هیئت همراه به این کشور و افتتاح خط تولید 
پهپاد ابابیل-2 را که اولین تجربه تولید رسمی برون مرزی هواپیمای بدون 
سرنشین توسط ایران است، بهتر است در این چارچوب دید. عالقه و دعوت 
تاجیکستان به عنوان یک بازیگر درون منطقه ای در آسیای مرکزی از ایران به 
عنوان یک بازیگر برون منطقه ای که اکنون ابعاد قدرت امنیتی-نظامی اش 
به فراسوی منطقه جنوب غرب آسیا)خاورمیانه( گسترش یافته، می تواند 
زمینه ای برای بسط محدوده های سیاست ورزی و تامین منافع ملی برای 
ایران اسالمی قلمداد شود. به ویژه آنکه به زعم صاحب نظران ذیل سرفصلی 
به نام »تســری« در نظام بین الملل، آغاز قدرت ورزی یک بازیگر در یک 
بخش و حوزه خاص به سرعت به سایر بخش ها و حوزه ها سرایت می یابد. 
مثال قابل تصور نیست که کشوری به دالیل حیاتی و امنیتی، خود را در زمینه 
تولید پهباد نیازمند کشور توانمندتر بداند اما از لوازم و احتیاجات تحقق آن در 
سایر بخش ها از جمله حمل و نقل، انرژی، خدمات، روابط بانکی و ... سر 
باز بزند. شروع ارتباط در یک حوزه ناگزیر به حوزه های دیگر سرایت کرده 
 و نسبت قدرت هر یک از طرفین است که میزان بهره مندی از منافع ارتباط 

را تعیین می کند.

اخبار

بین الملل مانور ارتش اسراییل برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران با مشارکت آمریکا
تلویزیون دولتی کان اسراییل »KAN« گزارش داد که مذاکرات هسته ای با دولت تهران در وین به بن بست رسیده و ارتش اسراییل تدارکات خود را برای ضربه زدن به ایران 
تشدید کرده است. همچنین بر اساس گزارش کانال 13 اسراییل، هواپیماهای سوخت رسان آمریکا هم در این رزمایش حضور خواهند داشت.»ارتش اسراییل در حال حاضر 
برنامه های متعددی برای حمله به ایران دارد، اما مقامات ارشد تخمین می زنند که ارتش حداقل به یک سال برای تکمیل مقدمات یک طرح حمله اولیه و زمان بیشتری 
برای یک طرح بهتر نیاز دارد«.در این گزارش همچنین آمده است که ارتش اسراییل قصد دارد در چارچوب رزمایش نظامی موسوم به »ماشین های آتشین« که هفته گذشته 
راه اندازی شد، رزمایش هوایی شبیه سازی حمله شدید به ایران انجام دهد.در همین حال، »تایمز اسراییل« نوشت که اواخر ماه جاری میالدی نیروی هوایی اسراییل برای 
اولین بار مانور گسترده حمله به ایران را در رزمایشی با عنوان »ارابه های مرگ« برگزار خواهد کرد.این رسانه اسراییلی نوشت که  ارتش اسراییل با استفاده از هوش مصنوعی 
لیست اهداف جنگی خود را تکمیل می کند.مانور حمله به تاسیسات هســته ای ایران بر فراز دریای مدیترانه و در چهارمین و آخرین هفته از تمرینات یک ماهه ای صورت 

خواهد گرفت که از 29 ماه مه آغاز خواهد شد.همچنین بر اساس گزارش کانال 13 اسراییل، هواپیماهای سوخت رسان آمریکا هم در این رزمایش حضور خواهند داشت.
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 نمایندگان مجلس با تصویب ماده 3 طرح دو فوریتی 
شفافیت قوای سه گانه، چگونگی شفافیت آرای مجمع 
تشخیص، مجلس، هیئت وزیران و شوراهای اسالمی 
شهر و روستا را تعیین کردند. در صورت تایید شورای 
نگهبان این مصوبه به قانون تبدیل خواهد شد.گفتنی 
است؛ احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در 
مجلس، با اشاره به ابهامی که در تبصره این ماده وجود 
داشت، گفت: مشخص نیست تشخیص جنبه صنفی 
و منطقه ای برعهده چه کسی بوده و چگونه انجام می 
شود از این رو پیشنهاد دارم همان طور که کمیسیون 
های تخصصی درباره ملی و منطقه ای بودن ســوال 
از وزرا عمل می کنند دربــاره این موضوع نیز نظر خود 
را درباره صنفی، منطقــه ای و یا ملی بودن اعالم کنند 
و به صحن گزارش دهند و صحن بــا رای گیری این 

موضوع را تشخیص دهد که براساس این تبصره تنها 
در صورت ملی بودن این قانون اعمال شــود. بر این 
اساس مشموالن این قانون از جمله مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، مجلس شــورای اســالمی، هیئت 
وزیران، شوراهای اسالمی شــهر و روستا و شوراهای 
موضوع این قانون موظفند مشــروح مذاکرات خود 
را اعم از صحن و کمیســیون های تابــع آن ها و آرای 
ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، 
ممتنع و کسانی که در رای گیری شــرکت نکرده اند، 
حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطالع رســانی خود با 
قابلیت خوانش رایانه ای منتشر کنند، مگر در مواردی 
که به موجب قانون اساســی و قوانین مربوط به هر 
یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشــکیل جلسه 

غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.
تبصره این ماده نیز می گوید در جهت اســتقالل نظر 
کارشناســی، آرای ماخوذه از نمایندگان مجلس در 
خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد، 
از شمول این ماده خارج است. کمیسیون تخصصی 
مکلف اســت در پایان گزارش خود به صحن علنی، 
جنبه صنفی و منطقه ای خود را اظهار کرده و براساس 
رای مجلس عمل شــود. حکم این ماده و تبصره آن 
در خصوص مجلس شــورای اســالمی به ذیل ماده 

119 قانون آیین نامه داخلی مجلس الحاق می شود.

رای مجلس به شفافیت؛ سازوکار مشخص شد

انتقاد یک نماینده از عدم اعالم وصول استیضاح برخی وزرا
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اســالمی با انتقاد از عدم اعالم وصول استیضاح 
برخی از وزرا خواســتار رسیدگی رییس مجلس شــورای اســالمی به این موضوع شد.علی بابایی 
کارنامی بیان کرد: تذکر بنده به ماده 221 آیین نامه داخلی مجلس در خصوص اســتیضاح وزرا باز 
می گردد که چرا استیضاح برخی از وزرا از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم وصول نمی شود. 
سه ماه است که استیضاح وزیر صمت تحویل هیئت رییسه شده؛ اما در هیئت رییسه معطل مانده 
است.وی در ادامه اظهار کرد: ماده 221 آیین نامه بر این موضوع تاکید دارد که درخواست استیضاح 
زمانی که بیش از 10 امضا داشته باشد باید بالفاصله در صحن مجلس شورای اسالمی اعالم وصول 
شده و مورد رسیدگی قرار گیرد. دالیل ناکارآمدی وزیر صنعت، معدن و تجارت مشخص است؛ اما 
چرایی وضعیت موجود باید مشخص شود.نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: مجلس در بعد نظارتی حق دارد و در بحث گرانی خودرو و اوضاع و احوال اقتصادی نمی تواند از 
حقوق ملت کوتاه بیاید. هیئت رییســه توضیح دهد که چرا استیضاح وزیر صمت )سیدرضا فاطمی 
امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت- (اعالم وصول نمی شــود. بنده پیگیر حقوق کارگران در دولت 

هستم و از شما نیز می خواهم این موضوع را با جدیت دنبال کنید.

شکایت دانشگاه هاروارد از دولت فدرال برای یک ایرانی 
دانشــکده حقوق دانشــگاه هاروارد اعالم کرد به نیابت از یک محقق دیابت از دولت فدرال آمریکا 
شکایت کرده است.اسناد دادگاهی نشــان می دهند دولت فدرال آمریکا از ورود یک محقق ساکن 
کانادا که قرار بوده دوره فلوشیپ دو ساله اش را در دانشکده پزشــکی دانشگاه هاروارد آغاز کند، به 

دلیل تبار ایرانی او جلوگیری کرده است.
 طبق این گزارش، در این شــکایت نامه از این محقق به عنوان »مریم شاملو« نام برده شده و تاکید 
شده که ماموران اداره گمرگ و حفاظت مرزی آمریکا به دلیل آنکه محل تولد مریم شاملو و همسرش 
ایران بوده به آنها اجازه ورود به آمریکا را نداده اند. این زوج به همراه دو فرزندشــان شهروند کانادا 
هستند.در این شکایت نامه از دولت فدرال آمریکا خواسته شــده در اسرع وقت برای مریم شاملو 
روادید صادر شود تا ایشــان بتواند دوره تکمیلی تخصصی خودش را با بیش از یک سال یک سال 
تاخیر تا 6 ژوئیه آغاز کند.یک ســخنگوی وزارت دادگســتری آمریکا در پیامــی از طریق ایمیل به 
آسوشیتدپرس گفته که نظری در این خصوص ندارد. وزارت امنیت داخلی آمریکا هم به درخواست 

آسوشیتدپرس برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخ نداده است.

ایران، میانجی روسیه و اوکراین می شود
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران از دور جدید تالش ها برای میانجیگری میان 
روسیه و اوکراین خبر داد. سعید خطیب زاده در مصاحبه با خبرگزاری روسی »ریانووستی« تصریح 
کرد که گســترش ناتو و بی اعتنایی غرب به مالحظات امنیتی روسیه، دالیل وضعیت فعلی اوکراین 
است و »ناتو باید بداند که مسیر تقابل پایان خوشی ندارد«.خطیب زاده با تاکید بر تداوم تالش ایران 
برای برقراری صلح میان مســکو و کی یف ادامه داد: »ما فکر می کنیم که ریشــه تمام چیزهایی که 
امروز شاهد آن هستیم، گسترش ناتو یا نادیده  گرفتن حقایق اروپا، در حقیقت بی اعتنایی کشورهای 
غربی به مالحظات سیاســی و امنیتی شمار کشورها به ویژه روســیه و توافقاتی است که یک دهه 

پیش نهایی شده بود«.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اســالمی ایران در خصوص تالش ایران برای برقراری صلح میان 
روسیه و اوکراین گفت: »ایران در صدد است تا دور جدیدی از تالش ها برای میانجیگری میان روسیه 
و اوکراین را آغاز کند«.وی همچنین در خصوص روابط میان جمهوری اســالمی ایران و فدراسیون 
روسیه گفت: »روابط میان تهران و مسکو یک رابطه راهبردی است و اجازه نمی دهیم تا هیچ چیز در 

این روابط خلل ایجاد کند.«
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محبوبیت »بایدن« رکورد تازه ای را ثبت کرد
نظرسنجی ها نشان می دهد که میزان محبوبیت بایدن رکوردی تازه ثبت کرده است.بر اساس نظرسنجی 
ان بی سی نیوز، محبوبیت جو بایدن رییس  جمهور آمریکا، به زیر ۴۰ درصد کاهش یافته است. بر اساس 
این نظرسنجی، فعالیت های بایدن به عنوان رییس جمهور ایاالت متحده مورد تایید ۳۹ درصد آمریکایی ها 
و مخالفت ۵۶ درصد از آمریکایی هاست.بر اساس این نظرسنجی، اقدامات بایدن در حوزه اقتصادی تنها 
توسط ۳۳ درصد از پاسخ دهندگان تایید شده است.در عین حال، ۵۹ درصد از پاسخ دهندگان، مبارزه  رییس 
جمهور با همه گیری کووید-۱۹ را مثبت ارزیابی می کنند.به گزارش اسپوتنیک، در عین حال، ۷۵ درصد از 
آمریکایی ها معتقدند که کشور اکنون در مسیر اشتباهی حرکت می کند.این نظرسنجی در روزهای ۵، ۷، ۹ 

و ۱۰ ماه می انجام شد و هزار نفر در آن شرکت کردند و خطای آماری آن نیز ۳.۱ درصد است.
 

مخالفت »اردوغان« با عضویت فنالند و سوئد در ناتو
رییس جمهور ترکیه مخالفت خود را با پیوســتن دو کشور فنالند و ســوئد به ناتو اعالم کرد.رجب طیب 
اردوغان با پیوستن سوئد و فنالند به ناتو مخالفت کرد و گفت: »در غیر این صورت ائتالف به محلی تبدیل 
خواهد شد که نمایندگان سازمان های تروریستی در آن حضور دارند«.وی با اشاره به سفر قریب الوقوع 
هیئت های سوئد و فنالند به ترکیه گفت که، اگر هدف از سفر هیئت های سوئدی و فنالندی به ترکیه متقاعد 
کردن ما برای قبول پیوستن آنها به ناتو اســت، نیازی به این سفر نیست.اردوغان افزود: فنالند و سوئد 

پناهگاه سازمان های تروریستی هستند و ما تالش های آنها برای پیوستن به ناتو را تایید نخواهیم کرد.
 

نخست وزیر جدید فرانسه مشخص شد
»الیزابت بورن«  نخست وزیر جدید فرانسه شد.بر اساس بیانیه کاخ الیزه، »امانوئل مکرون« رییس 
جمهور فرانسه الیزابت بورن، وزیر مستعفی کار این کشور را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی 
کرد. »ژان کستکس« نخست وزیر پیشین فرانسه استعفای خود را به امانوئل مکرون ارائه کرد که رییس 
جمهور فرانسه نیز با این استعفا موافقت کرد. کستکس از سوم جوالی 2۰2۰، به عنوان نخست وزیر فرانسه 
فعالیت می کرد.هفته پیش بود که مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری امانوئل مکرون در کاخ الیزه 

برگزار شد و وی برای ۵ ساله دوم ریاست جمهوری خود سوگند یاد کرد. 
 

»محمد بن سلمان« به ابوظبی رفت
ولیعهد عربستان برای تسلیت درگذشت »شیخ خلیفه بن زائد« عازم امارات شد.به نقل از العربیه، 
دفتر پادشاهی سعودی روز دوشنبه اعالم کرد، »محمد بن سلمان«، ولیعهد عربستان برای تسلیت 
درگذشت »شیخ خلیفه بن زائد«، به دستور ملک ســلمان بن عبدالعزیز، عازم امارات شد.شیخ 
خلیفه، رییس پیشین امارات متحده عربی روز جمعه در سن ۷۳ سالگی درگذشت و »شیخ محمد 

بن زائد«، روز شنبه پس از جلسه شورای عالی فدرال به عنوان رییس جدید امارات انتخاب شد.

طالبان، پنج نهاد دولتی را منحل کرد
مقام های طالبان پنج نهاد کلیدی دولت سابق تحت حمایت آمریکا از جمله کمیسیون حقوق بشر 
این کشور را منحل کردند.به گزارش رویترز، مقامات طالبان اعالم کردند با توجه به بحران اقتصادی 
که افغانستان با آن مواجه است، این نهادها در دولت غیرضروری هستند. مقام های طالبان هنگام 
اعالم اولین بودجه ملی ساالنه خود از زمان به قدرت رسیدن در ماه اوت سال گذشته میالدی اعالم 
کردند که افغانستان در سال مالی جاری با کسری بودجه معادل ۴۴ میلیارد افغانی )۵۰۱ میلیون 
دالر( مواجه است. انعام الله سمنگانی معاون ســخنگوی دولت موقت طالبان گفت: این ادارات 

ضروری تشخیص داده نشده و در بودجه گنجانده نشده اند و به همین دلیل منحل می شوند. 

ادعای پولیتیکو درباره یک سفر سیاسی به تهران؛

بالتکلیفی

پولتیکو نوشــت: ایران طی دو روز دیدار هفته گذشته انریکه مورا، تمایل 
خود را برای آغاز مجدد مذاکرات احیای برجام نشان داد اما از درخواست 
خود برای حذف سپاه از لیست تروریسم وزارت خارجه آمریکا صرف نظر 
نکرد. در ادامه این مطلب آمده اســت: انریکه مورا، مقام ارشد اتحادیه 
اروپا که مذاکرات هسته ای را هماهنگ می کند، در تالشی برای غلبه بر 
بن بست هفت هفته ای مذاکرات، به ایران سفر کرد. مقامات ارشد غربی 
به پولیتیکو گفتند که مذاکراتی که در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه انجام 
شد، پیشرفت جدیدی ایجاد کرد، اما همچنان با توافق فاصله وجود دارد.

به گفته مقامات غربی، مورا این پیام را ارائه کرد که ایاالت متحده ممکن 
است درباره بحث ســپاه مذاکره کند؛ اما تنها زمانی که مذاکرات احیای 
برجام به نتیجه برسد. ایران اما در مقابل عقب نشینی نکرد ولی نشان داد 
که مایل است در این مدت گفت وگوها را در مورد موضوعات دیگری غیر 
از سپاه از سر بگیرد و ممکن است خواسته های جایگزین بالقوه ای را در 

بحث سپاه مطرح کند.
با پایان یافتن جلسات در اواخر هفته گذشته، مقامات برخی از نشانه های 

عمومی از پیشرفت محدود را ارائه کردند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در جریان نشست 
وزرای امــور خارجه گروه ۷ از کشــورهای ثروتمند، گفت که ســفر مورا 

به تهران »بهتر از حد انتظار پیش رفته اســت.« او مدعی شــد که گفت 
وگوهای »مسدود شــده«، »دوباره باز شده اســت.«موضوع برچسب 
تروریستی آخرین نقطه اختالف در مذاکرات تلقی می شود. متن توافق 
عمال نهایی شده، به استثنای دو نکته جزئی دیگر که مقامات غربی آن 
را »مســائل فنی مرتبط با لغو تحریم ها« نامیدند که باید به سرعت حل 
شــود.دیپلمات های غربی گفتند که مورا این پیام را به علی باقری کنی، 
مذاکره کننده ارشد ایران، داد که آمریکا سپاه را از لیست تروریسم به عنوان 
بخشی از توافق هســته ای حذف نخواهد کرد، اما ممکن است در آینده 
درباره این موضوع مذاکره کند. مورا هیچ پیشــنهاد جدیدی از آمریکا به 
تهران ارائه نداد.در حالی که ایران از مواضع خود عقب نشینی نکرد، نشان 
داد که آماده است تا مذاکرات متوقف شده را از سر بگیرد و به بحث در مورد 
موضوعات غیر سپاه ادامه دهد.بنابراین اکنون دیپلمات های غربی انتظار 
دارند تهران خواسته های جایگزین بالقوه ای را مطرح کند و به واشنگتن 
فرصتی دهد تا درباره امتیازات دیگــری که می تواند ارائه دهد، فکر کند. 
هدف یافتن راهی برای دور زدن مانع به وجود آمده بر سر سپاه است.اگر 
این پیشنهادها واقع بینانه باشد، مقامات غربی می گویند که طرفین می 
توانند در هفته های آینده دوباره برای گفت وگو با یکدیگر مالقات کنند؛ اما 

هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

وزارت امور خارجه آمریکا از قدردانی وزیر امور خارجه 
این کشــور از همتای قطری اش بــرای نقش دوحه 
در دیپلماســی آمریکا با ایران خبــر داد.وبگاه وزارت 
امور خارجه آمریــکا در بیانیه ای اعالم کــرد: آنتونی 
بلینکن، وزیر امــور خارجه این کشــور در گفت وگو با 
محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، همتای قطری اش از 
نقش سازنده قطر در تالش های ما برای حل و فصل 
مسائل مربوط به ایران، حمایت مداوم آن از استقالل 
و تمامیت ارضــی اوکراین و کمک هــای دیپلماتیک 
قطر برای افغانستان قدردانی کرد.در این بیانیه آمده 

اســت، بلینکن »مرگ غم انگیز« شــیرین ابوعاقله، 
خبرنگار فلسطینی-آمریکایی شبکه الجزیره قطر را به 
الثانی تسلیت گفته است.طبق این بیانیه، آن ها درباره 
»شراکت قوی و رو به رشد« آمریکا و قطر از جمله راجع 
به فرصت ها برای همکاری بیشــتر در زمینه مسائل 
منطقه ای صحبت کرده اند.قدردانی بلینکن از همتای 
قطری اش برای نقش سازنده قطر در زمینه دیپلماسی 
آمریکا با ایران در پی این مطرح می شــود که روزنامه 
العرب چاپ لندن چند روز پیش با توجه به سفر امیر 
قطر به تهران نوشــت: برخی کارشناسان معتقدند که 

سفر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر به ایران و 
برخی کشورهای اروپایی تالشی در راستای به نتیجه 
رساندن مذاکرات و رســیدن به توافق جدید میان دو 
طرف است. این کارشناسان تاکید کردند که شیخ تمیم 
در ابتدا اظهارات مسئوالن ایرانی را خواهد شنید و بعد 

از آن رویکرد آن ها را به اروپایی ها منتقل خواهد کرد.

قدردانی »بلینکن« از نقش قطر در دیپلماسی آمریکا با ایران

رژیم صهیونیستی از زبان وزیر جنگ خود ادعاهای تل آویو درباره ایران را تکرار کرد.به گزارش تایمز اسراییل، بنی گانتس در جریان بازدید از فرماندهی شمالی 
ارتش این رژیم اظهار داشت: ما به اقدام علیه هر تهدید دشمنان خود ادامه خواهیم داد و از انتقال ظرفیت های پیشرفته ایران که جان شهروندان ما و ثبات کل 
منطقه را به خطر بیندازد، جلوگیری خواهیم کرد.وی افزود: تل آویو همچنان به اقدامات دفاعی خود در شــمال ادامه می دهد.وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با 
اشاره به رزمایشی که در شمال این کشور در جریان است، تصریح کرد: ترکیبی از آموزش، فعالیت های عملیاتی و تقویت انعطاف پذیری مدنی، برداشت کامل ما را 
نسبت به حفظ امنیت از منطقه شمالی و تمام سرزمین های اشغالی تشکیل می دهد.دولت سوریه بارها اعالم کرده است رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه ای 
و غربی آن از گروه های تکفیری تروریستی که علیه دولت سوریه می جنگند، حمایت می کنند. ارتش سوریه تاکنون بارها محموله های تسلیحاتی و مهمات ساخت 
اسراییل را از گروه های تروریستی مستقر در سوریه کشف کرده است.جنگنده های رژیم صهیونیستی به صورت متناوب با استفاده از حریم هوایی لبنان یا از طریق 
بلندی های اشغالی جوالن  به سمت اهدافی در شرق و شمال غرب سوریه حمالت موشکی انجام می دهند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان 

گزارش داده اند که رژیم صهیونیستی روزانه قطعنامه های سازمان ملل را نقض کرده و به حریم هوایی لبنان تجاوز می کند.

سوال روزادعای وزیر جنگ اسراییل علیه ایران

»احمدی نژاد« ممنوع الخروج شد؟
خبرآنالین: برخی رســانه ها خبر دادند که نهادهای امنیتی با ســفر محمود احمدی نژاد به امارات 
مخالفت کرده اند. به همین دلیل وی که قرار بود در اجالس جهانی »ماموریت برای صلح« در شهر 
دوبی امارات، سخنرانی کند، مجبور به ارسال پیام تصویری برای این اجالس شد.در واکنش به این 
خبرها، مشاور رسانه ای رییس دولت های نهم و دهم در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: 
چنین اخباری صحت ندارد و کذب است. علی اکبر جوانفکر ادامه داد: متاسفانه شاهد هستیم که 
برخی ها آرزوهای خود را در قالب خبر و شــایعه در فضای سیاسی و رسانه ای منتشر می کنند و از 

رهگذر آن به دنبال فریب افکار عمومی از حقایق هستند.
 

موافقت وزیر کشور با استخدام اهل  تسنن در سمت های مناسب
وزیر کشور در دیدار مشاور رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی با استخدام اهل تسنن 
در سمت های مناســب موافقت کرد.ماموستا عبدالســالم کریمی با احمد وحیدی، وزیر کشور دیدار و 
گفت وگو کرد.در این دیدار پیرامون مسائل و دغدغه های اقوام و مذاهب از جمله به کارگیری شایستگان 
و نخبگان اهل سنت در مناصب مدیریتی تبادل نظر صورت گرفت.وحیدی همچنین ضمن اعالم موافقت 

خود با استخدام براداران اهل سنت در سمت های مناسب بر مساعدت هر چه بیشتر تاکید کرد.

ادعایی درباره تحرکات تازه  »الهام علی اف« علیه ایران
الدار ممدوف در »Eurasianet« نوشت: در اواخر آوریل، آذربایجانی های سراسر جهان در شوشای 
قره باغ، برای کنفرانس دیاســپورا، پنجمین کنگره آذربایجانی های جهان گرد هم آمدند. در میان 
دعوت شدگان کسانی بودند که برای ترویج تجزیه طلبی در استان های شمال غربی ایران با اکثریت 
قومی آذری تالش می کنند. در ادامه این مطلب آمده است: یکی از این فعاالن در این کنفرانس در 
توئیتی نوشت که شوشا »به تازگی با شادی و غرور فراوان از اشغال آزاد شده است. آرزوی من این 
است که کنگره بعدی در تبریز برگزار شود«.فرد مذکور بعدا عکسی از گروه خود با فواد مرادوف، مقام 

ارشد دولتی آذربایجان برای ارتباط با دیاسپورا، منتشر کرد. 
 

روش اشتباه دولت در اقناع سازی افکارعمومی
یک فعال سیاسی گفت: پایگاه اجتماعی رییســی حتما ضعیف شده اما نه آنقدر که اگر انتخابات 
برگزار شود، رای نیاورد.محمد مهاجری در گفت وگو با نامه نیوز درباره میزان اقناع سازی مردم توسط 
دولت برای حذف ارز ترجیحــی اظهار کرد: صرف نظر از  اینکه چند درصد کارشناســان از این طرح 
دفاع می کنند و بر صحیح بودن آن مهر تایید می زنند، دولت برای اقناع افکارعمومی تالش موثری 
انجام نداد.وی افزود: دولت به دلیل ضعف در اطالع رســانی نتوانست مردم را قانع کند. متاسفانه 
یک تصوری بر تیم رسانه ای دولت حاکم است که فکر می کند اگر از طریق رادیو و تلویزیون با مردم 

صحبت شود آنها گوش می کنند و بالفاصله قانع می شوند.
 

 دعوت رسمی عربستان از ایران
 برای مذاکره درباره میدان گازی مشترک

ریاض به صورت رســمی از تهران برای گفت وگو در مورد میدان گازی مشترک )آرش( دعوت کرد. 
وزیر انرژی عربستان اعالم کرد که ریاض از تهران به صورت رســمی برای گفت وگو در مورد میدان 
گازی مشترک )آرش( دعوت به عمل آورده است. شبکه خبری العربیه گزارش داد که عبدالعزیز 
بن سلمان ،وزیر انرژی عربستان، روز دوشنبه با اعالم این خبر خاطرنشان کرد که منافع مشترک 

در منابع موجود در میادین گازی آنجا وجود دارد.

کافه سیاست

 نتایج سفر امیر قطر 
به ایران چه بود؟

یک تحلیلگر مسائل بین المللی در مورد سفر 
امیر قطر به ایران  اظهار کرد: به نظر می رسد که 
دنبال این هستند که رابطه ایران و آمریکا را قطر 
حل کند. امیر قطر هم برای بــاز کردن این گره 
به ایران آمده بود.آنطور کــه جوزب بورل گفته 
مذاکرات هســته ای دوباره از سرگرفته خواهد 
شــد و این نتیجه رایزنی هایی است که اخیر 
انریکه مورا از یک سو و امیر قطر از سوی دیگر در 
تهران داشته اند. از نگاه تحلیلگران ، نتایج این 
سفرها مشخص نیست اما می  توان حدس زد 
که موجب تحول و گشایشی در روند مذاکرات 
برجامی و حل و فصل پرونده هسته ای بشود.

سیدجالل ساداتیان، در تشریح وضعیت فعلی 
مذاکرات و اثرگــذاری دیدارهای اخیر بر آن به 
»نامه نیوز« گفت:» اکنــون دو مطلب مطرح 
می شود. اول برداشته شــدن تحریم سپاه و 
دوم هم این مســئله انتقام که ایــران مطرح 
کرده اســت. آمریکایی ها نیــز حیثیت نظام 
خود را لحاظ کرده و می گویند این مسائل باید 
کنار گذاشته شود تا موضوع ســپاه قابل حل 
شــود. ایران هم تا االن زیربار این قضیه نرفته 
و هیچ شرطی را برای برداشته شدن تحریم ها 
نمی پذیرد.«وی افزود: »حاال اینکه آیا این خط 
قرمز واقعی ایران اســت یا اگر پیشنهادهای 
دیگری در قالب صحبت های امیر قطر مطرح 
شــده باشــد، می توانند یک نرمش قهرمانانه 
نشان دهند و کار به سرانجام برسد را نمی دانیم. 
واقعیت این اســت که تا نتایج سفرهای اخیر 
مشخص نشــود نمی توان با قاطعیت در این 
باره اظهار نظر کرد.«ســاداتیان گفت: »طبیعتا 
امیر قطر برای باز شدن این گره به ایران آمد و به 
اصطالح حیثیت خود را در میان گذاشته است. 
اگرچه که تحت این عنوان سفر نکرد و گفته شد 
که برای صحبت از روابط دوجانبه، بهره برداری 
از پارس جنوبی و مسابقات جام جهانی 2۰22 
و ... آمده است.«وی ادامه داد: »به هرحال به 
نظر می رسد که دنبال این هستند که رابطه ایران 
و آمریکا را قطر حل کند. قطر االن رابطه نسبتا 
خوبی با آمریکایی ها دارد. به خصوص در مسئله 

حقوق بشری«. 

بین الملل

عدم اطالع رسانی دقیق وزارت 
خارجه درباره مذاکرات وین 

آسیب زاست
یک کارشــناس مســائل بین المللی اظهار کرد: مناسب 
است، وزارت امور خارجه در راستای دیپلماسی عمومی در 
مورد مذاکرات وین فعاالنه تر عمل کند و این خود می تواند 

در کاهش فضای منفی در این ارتباط تاثیرگذار باشد.
حسن بهشتی پور در مورد نتایج سفر امیر قطر و »انریکه 
مورا« هماهنگ کننده گفت وگوهای وین به تهران در اواخر 
هفته گذشته گفت: بعد از ســفر آقای مورا به تهران، آقای 
جوزف بورل مســئول سیاســت خارجه اتحادیه اروپا در 
مصاحبه ای اعالم کرد که گشــایش جدیدی در مذاکرات 
وین ایجاد شــده و این مذاکــرات دوباره از ســر گرفته 

می شود.
وی ادامه داد: پیــش از این برخی از مقامــات اتحادیه 
اروپا در گفت وگو با رســانه ها اعالم کرده بودند که ما برای 
بن بســت به وجود آمــده در ارتباط با موضوع ســپاه در 
مذاکرات وین راه حل میانی داریم؛ مثال ســپاه از لیست 
تروریستی خارج شود ولی تحریم ها علیه آن باقی بماند.

وی با بیان این که مشخص نیست آیا در جریان مذاکرات 
هفته گذشته این پیشــنهادات از سوی اروپایی ها مطرح 
شــده و واکنش ایران به آن چه بوده و بــه طور کلی چه 
مســائلی مطرح شــده اســت، ادامه داد: طرف ایرانی 
متاســفانه تاکنون در این ارتباط توضیح نداده و این خود 

یک مشکل است.
بهشتی پور با تاکید بر این که مناسب است وزارت خارجه 
در راستای دیپلماسی عمومی در این حوزه فعاالنه تر عمل 
کند و توضیحات بیشــتری به افکار عمومــی ارائه دهد، 
خاطر نشــان کرد: خود این موضوع می تواند در کاهش 

فضاسازی های منفی در این ارتباط موثر باشد.
وی با تاکید بر این کــه این نیاز وجود دارد که در کشــور 
از ســوی مقامــات مربوطــه در مــورد رونــد مذاکرات 
اطالع رســانی دقیق تری انجام شــود، اضافه کرد: وقتی 
اطالعات دقیقی وجود نداشــته باشــد، تحلیلگران نیز 
نمی توانند در این ارتباط ارزیابی درســتی داشته باشند. 
عدم این اطالع رســانی از ســوی مقامــات ایرانی باعث 
می شــود که منابع خبری ما فقط مقامات و رســانه های 

غربی باشند و این خود آسیب زاست.

                                             آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 4408 مورخ 1401/02/26 

مجید نسیمی – مدیر کل نوسازی مدارس استان اصفهان 

اداره کل نوسازی 
مدارس استان اصفهان

م الف:1319580

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

نوبت مناقصهمبلغ تضمین )ریال(شماره مناقصه سامانه ستادنوع تضمینتعدادموضوع مناقصهردیف
دوم2۰۰۱۰۰۴۰۳8۰۰۰۰222/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ضمانتنامه/سپرده2۵۰خرید دستگاه کپی۱

3- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه: 
اصفهان- خیابان باغ گلدسته- مقابل درب شرقی بازار هنر- واحد پشتیبانی طرحها اداره کل نوسازی 

مدارس استان اصفهان ) تلفن تماس: 2 – ۳2222۰۹۱ (
4- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:

الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت ۴ روز از انتشار آگهی از تاریخ ۱۴۰۱/۰2/28 لغایت ساعت 
۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ و بصورت الکترونیکی از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

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

ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ می باشد.
ج( زمان گشایش پاکات ارزیابی کیفی ساعت 8:۳۰ صبح روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ و پاکات الف و 

ب ، ساعت 8:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱8 در محل سالن اجتماعات اداره کل نوسازی 
مدارس استان اصفهان می باشد.

۵- نــوع تضمیــن قابــل قبــول شــرکت در مناقصــه: الــف( ســپرده )واریز به حســاب 
IR۷8۰۱۰۰۰۰۴۰۶۱۰۳۰۶۰۷۶۷۰۰8۵ به نام تمرکز وجوه سپرده نوســازی مدارس استان اصفهان 

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

 ضمنــًا متــن ایــن فراخــوان در پایــگاه اینترنتــی www.nosazimadaresisf.ir و
 iets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

نوبت دومنوبت اول



باید توجه داشت گرانی ها فقط مربوط به چهار قلم 
کاالی اساسی شیر، مرغ، روغن و تخم مرغ نیست که 
این میزان یارانه پاسخ گوی آن باشد؛ درواقع شاهد 

افزایش قیمت همه کاالها هستیم

پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401 / 17 شوال 1443 / 9 1 می 2022 / شماره 3531
معاون استاندار اصفهان:

توزیع عادالنه یارانه ها نیازمند اطالع رسانی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها که در 
مدت اخیر آغاز شده نیازمند اطالع رسانی وسیع و اقناع سازی است. امیررضا نقش افزود: مردم باید با تمام 
مزایای این طرح آشنا شوند و نکات مهم و اصلی آن برای همگان تبیین شود. وی ادامه داد: طرح مورد اشاره 
نه حذف رایانه ها محسوب می شود و نه حذف ارز ترجیحی و یا هدفمندسازی یارانه ها، بلکه اقدامی برای 
جلوگیری از فساد و انتقال درست یارانه به جیب مردم است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: ایجاد کاالبرگ الکترونیکی راهکار مناسبی در طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها به شمار می رود و برای اقشار مختلف مردم مفیدتر است. نقش با بیان اینکه وظیفه رسانه ها و روابط 
عمومی های نهادهای گوناگون برای اقناع مردم و آگاهی بخشی درباره طرح بسیار اهمیت دارد، تصریح 
کرد: البته تاکنون شاهد اطالع رسانی جامع و تبین طرخ برای ایرانیان نبوده ایم و می طلبد که به این مقوله 
بیشتر اهمیت داده شود. وی با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساخت های الزم برای اجرای آن اظهارداشت: اصل 
طرح، مبارک و ارزشمند است و جا دارد که تمام دستگاه های دولتی برای اجرای صحیح آن همکاری کنند. 

معاون اداره ثبت اصفهان : 

صدور اسناد کشاورزی به کندی پیش می رود
معاون امالک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان گفت: صدور اسناد کشاورزی در این  استان 
به کندی پیش می رود که نیازمند همکاری مردم  و مالکان اراضی است.نبی ا... یزدانی افزود: وسعت 
استان اصفهان  ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار ثبت است که حدود ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن ملی و مابقی 
آن کشاورزی و مسکونی و اداری است که ۹۸ درصد از اراضی ملی سند دار شده اند.وی بیان کرد: اصفهان 
در صدور اسناد اراضی ملی پیشرفت خوبی داشته و رتبه اول را در بین دیگر استان ها به دست آورده است.

معاون امالک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان با بیان اینکه ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی استان 
کشاورزی است، تصریح کرد: صدور اسناد مالکیت این بخش باید انجام شود تا رفع تداخالت انجام و 
میزان مالکیت افراد مشخص شود که از این رو امکان اســتفاده از سندها برای وثیقه نیز فراهم  خواهد 
شد.وی ادامه داد: همکاری مالکان با شرکت های مجری در نقشه برداری و تهیه سند موجب انجام کار 
و بهره برداری از اسناد برای کارهای روزانه و جلوگیری از تضییع حقوق آنان می شود.یزدانی با بیان اینکه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از محل اعتبارات خود برای هر پرونده ۳۰۰ هزار تومان به شرکت مجری 
می پردازد، خاطرنشان کرد: صدور سند هزینه ای برای مردم ندارد مگر در موارد خاص که البته عمده بار 
مالی این کار بر عهده سازمان ثبت اسناد است.وی با بیان اینکه تغییر کاربری کشاورزی موجب خرده 
مالکیت در این عرصه شده است ،یاد آورشد: صدور سند مانع از انجام  این کار بدون رعایت فرآیند اداری و 

قانونی می شود و پرونده های قضایی و نارضایتی های مردمی کاهش می یابد.

آب کشاورزی شرق و غرب اصفهان خرداد ماه تامین می شود
معاون استاندار اصفهان از کاهش خروجی سد زاینده رود خبرداد و گفت: آب برای اراضی شرق و غرب 
اصفهان در خرداد ماه رهاسازی خواهد شد.مهران زینلیان با بیان اینکه خروجی سد زاینده رود با اتمام 
نوبت چهارم توزیع آب برای اراضی کشاورزی شرق اصفهان کاهش می یابد، تصریح کرد: هیچ ارتباطی 
بین توزیع آب برای کشاورزان شرق اصفهان و ســفر احتمالی رییس جمهوری به این استان وجود 
ندارد و با توجه به محدودیت منابع آبی، رهاسازی آب تنها برای نجات کشت کشاورزان انجام می شود.
وی اظهار داشت: آب به میزان الزم و به ضرورت در حال رهاسازی است و پس از اتمام دوره توزیع آب، 
دریچه های سد در وقت مقرر بسته می شود.معاون استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: مرحله پنجم 
توزیع آب برای کشت کشاورزی شرق و نیز نوبت دوم رهاسازی آب برای باغات غرب اصفهان در خرداد 
خواهد بود.زینلیان اضافه کرد: قرار است طی دو یا سه نوبت آب برای باغات غرب اصفهان رهاسازی 

شود و در مجموع حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب به این منطقه اختصاص یابد.

آیا قیمت مرغ با کمپین های دعوت به نخریدن ارزان شد یا گران فروشی کاذب صورت می گرفت؟

عقب گرد یا آتش بس؟

مــرغ از جمله معدود کاالهایــی بود که با  پریسا سعادت
تحریم و نخریدن های مردم ارزان شــد. 
بیشتر از ده هزار تومن در هر کیلوگرم از قیمت مرغ کاسته شده و به تبع 
آن قیمت تخم مرغ هم ارزان شده است . کارشناسان بازار می گویند این 
افت قیمت حاصل افزایش عرضه و نبود تقاضا در بازار است. سخنگوی 
ستاد تنظیم بازار استان اصفهان گفته است: در حال حاضر عرضه مرغ 
بیشتر از تقاضاست.حسین ایراندوست درباره کاهش قیمت مرغ بعد از 
آزادســازی قیمت ها و اعالم نرخ های جدید، اظهار کرد: قیمت مصوب 
دولت، سقف قیمت ها بود و هیچ فروشــگاهی اجازه فروش باالتر از 

قیمت را ندارد.
وی با بیان اینکــه بخش مهمی از تغییر قیمت مــرغ به عرضه و تقاضا 
برمی گردد، گفــت: در حال حاضر عرضه مرغ بیشــتر از تقاضاســت، 
نخســت اینکه جوجه ریزی بیشــتر از گذشته بوده و از ســوی دیگر تا 
قبل از تغییر نرخ مصرف کنندگان بخشی از نیاز مرغ، تخم مرغ و سایر 
کاالها را خریداری کرده اند، به نوعی انبارش خانگی انجام شده است.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان تاکید کرد: با توجه به انبارش 
خانگی، باید مرغ و تخم مرغی که قبال در بازار خریده شــده مصرف و از 
ســوی دیگر باید ســازگاری با تغییر قیمت ها صورت گیرد.وی افزود: 

در حال حاضر قیمت مــرغ برای مصرف کننده در اصفهــان ۴۵ هزار و 
۹۰۰ تومان اعالم شده اســت و البته برخی فروشگاه ها مرغ را با قیمت 
پایین تر عرضه می کنند.ایراندوســت همچنین با بیــان اینکه در حال 
حاضر عرضه تخم مرغ بیشتر از تقاضاست، اظهار کرد: قیمت تخم مرغ 
از درب مرغداری افت کرده اســت. اغلب مردم اما توجیهات اقتصادی 
از این دست را نمی پذیرند و معتقدند این نخریدن های مردم بوده که 
مرغداران و یا مسئوالن را ناچار به کاستن از قیمت ها کرده است؛ تحلیلی 
که با توجه به واقعیت های بازار چندان درست نیست. رییس اتحادیه 
مرغداران اصفهان هم می گوید گرانی مرغ به ضرر مصرف کننده نیست.

وی معتقد است با وجود تخصیص یارانه ها و سرانه مصرف مرغ که برای 
هر فرد ۲.۵کیلو در ماه محاسبه شــده این گرانی به ضرر مصرف کننده 
نخواهد بود؛ زیرا به ازای افزایش نرخ، یارانه به دست خود مردم رسیده 
است.فرهاد جعفریان اظهار کرد: تا پیش از اجرای طرح مردمی سازی 
و توزیع عادالنه یارانه ها، نهاده های تولید مرغ با قیمت دولتی به دست 
مرغدار می رســید، اما اکنون نرخ نهاده ها آزادسازی شده است.وی با 
بیان اینکه اصلی ترین نهاده تولید مرغ ذرت و سویاســت، افزود: نرخ 
ذرت از دو هــزار تومان به ۱۲ هزار تومان و نرخ ســویا از ۳۵۰۰ تومان به 
۱۷ هزار تومان رسیده است.رییس اتحادیه مرغداران اصفهان گفت: در 

سال جاری مرغداران این اقالم را با قیمت دولتی خریداری کردند، اما 
نهاده های خریداری شده به دست شان نرسید؛ بنابراین ناچار به خرید با 
قیمت آزاد شدند و با این میزان از گرانی نهاده ها قیمت مرغ نیز افزایش 
یافت.جعفریان اضافه کرد: با وجود تخصیص یارانه ها و سرانه مصرف 
مرغ که برای هر فرد ۲.۵ کیلو در ماه محاسبه شده است؛ این گرانی به 
ضرر مصرف کننده نخواهد بود زیرا به ازای افزایش نرخ، یارانه به دست 
خود مردم رسیده است.وی تصریح کرد: باید توجه داشت گرانی ها فقط 
مربوط به چهار قلم کاالی اساسی شیر، مرغ، روغن و تخم مرغ نیست که 
این میزان یارانه پاسخ گوی آن باشد؛ درواقع شاهد افزایش قیمت همه 
کاالها هستیم.  در واقع می توان مدعی شد آنچه قیمت مرغ را کاهش 
داد گرانی غیر واقعی این کاال بود. مرغ هایی که در ظاهر با تحریم بخشی 
از جامعه ارزان شــده اند همان مرغ هایی هستند که با خوراک ارزان و 
یارانه ای رشد کرده اند و اصال گران کردن شان از همان ابتدا محل ایراد 
بود که باید به آن رسیدگی می شد.اما در جوجه ریزی جدید مرغداری ها 
که حدودا چهل روز تا دو ماه زمان می برد، اثرات گرانی خوراک مرغ به 
شکل واقعی تاثیر گذار خواهد بود و به هیچ وجه این اقدامات احساسی 
جواب نخواهند داد و قطعا شاهد گرانی بیش از پیش این ماده غذایی 

خواهیم بود.

با مسئولان

چهره روز

یک کارشناس بازار طال:

اقدام به خرید یا فروش طال نکنید!
یک کارشناس بازار طال و سکه گفت: رفتار بازار در روزهای اخیر نوسانی است؛ توصیه می شود افرادی 
که در بازار طال قصد سرمایه گذاری دارند، اقدام به خرید یا فروش طال نکنند. عباد محمدولی اظهار 
کرد: طی چند روز گذشــته، شــاهد افزایش قیمت در بازار طال بودیم؛ به طوری که هر مثقال طال به 
شش میلیون و ۸۰ هزار تومان نیز رسید. پس از اجرای طرح جدید یارانه و توقف مذاکرات با انتشار 
اخبار مبنی بر اینکه مذاکرات وین شاید برگشــت ناپذیر باشد، شاهد افزایش قیمت در بازار طال در 
واکنش به این اخبار بودیم.وی افزود: مشــخص بود که افزایش قیمت ها، تنها طی چند روز اتفاق 
می افتد و در ادامه بازار به نوعی به ثبات می رسد. در بازار طال و سکه هر قدر بازار ثبات بیشتری داشته 
باشد، مشتری راحت تر می تواند تصمیم بگیرد؛ اما در بازارهای نوسانی، تصمیم گیری برای معامله 
گران مشکل است.این کارشناس بازار طال و سکه گفت: هر مثقال طال در ادامه از شش میلیون ۸۰ 
هزار تومان با شروع هفته اخیر به پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. انس جهانی طال نیز نسبت 
به روزهای گذشته حدود ۶۰ تا ۷۰ دالر کاهش داشته که نشــان می دهد، اخبار منتشر شده بیشتر 
خبرسازی و اقدام برای بازارسازی از طرف افراد سودجو بوده است.محمدولی اضافه کرد: همواره به 
مخاطبان توصیه شده است در بازارهای نوسانی کاذب اقدام به معامله و خریدوفروش نکنند؛ زیرا 
متضرر خواهند شد. افرادی که در بازار طال قصد سرمایه گذاری دارند، به عنوان بازاری که در کوتاه مدت 

ارزش افزوده و سود خواهد داشت، نباید به آن نگاه کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

مصوبات بازار اجاره مسکن نیاز به ضمانت اجرایی دارد
عضو کمیســیون عمران مجلس گفت: مصوبات تعیین ســقف اجاره و پرداخت وام ودیعه مسکن 
خوب است که البته باید ضمانت اجرایی آن هم در دستور کار قرار گیرد.اقبال شاکری اظهار کرد: برای 
کنترل بازار مســکن دولت باید اقدامات مهمی را از جمله خروج مسکن به عنوان کاالی سرمایه ای 
را در دســتور کار خود قرار دهد،  چراکه تعداد بنگاه های امالک هم اکنون از تعداد سوپرمارکت ها در 
محالت بیشتر شده است.به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس، دولت باید اقداماتی از جمله تولید 
مسکن، مالیات بر خانه های خالی و عایدی بر سرمایه را در دستور کار خود قرار دهد که البته در این 
زمینه تاکنون گام های بزرگی برداشته شده و تولید یک میلیون مسکن در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: دولت باید برای بازار اجاره  و مصوبات این بازار ضمانت اجرایی داشته باشد، چراکه بسیاری 
از مستاجران اعالم می کنند که برای این تعیین سقف اجاره هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد .دولت 
امسال برای بازار اجاره تهران سقف ۲۵ درصدی را تعیین کرده و برای سایر شهر ها هم ۱۵ درصد در نظر 
گرفته که به گفته بسیاری از مستاجران ضمانت اجرایی قوی برای کنترل این سقف اجاره وجود ندارد.

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد:

خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی مشمول مالیات است
سازمان امور مالیاتی کشور در اطالعیه ای اعالم کرد: سوداگران ارزی که حسب اعالم بانک مرکزی و 
نهادهای نظارتی اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی ها کرده باشند، 
در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب بر درآمد 
می شوند.در این اطالعیه آمده است:»اقدامات الزم برای شناسایی و وصول مالیات از یک هزار و پنج 
نفر سوداگر ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی که طی ۲ سال گذشته از طریق بیش از پنج هزار 
حساب بانکی به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه بانکی و صرافی ها اقدام به خرید و فروش ارز 
کرده اند، در دست رسیدگی مالیاتی است.« خاطرنشان می شود گردش مالی دالالن ارز بیش از ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان بوده که ۷۳۱ نفر از این دالالن ارزی فاقد سابقه مالیاتی هستند و برای نخستین 

بار برای آنان پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

با دستور رییس جمهور:کافه اقتصاد

احداث 24 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید اصفهان آغاز شد
عملیات اجرایی احداث حدود ۲۴ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید استان اصفهان روز سه شنبه با دستور رییس جمهور آغاز شد.عملیات اجرایی احداث یکصد 
هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی تولید مسکن با دستور رییس جمهور و به صورت ویدئو کنفرانس در کشور آغاز شد که سهم استان اصفهان حدود ۲۰ هزار 
واحد بود.مدیرعامل شرکت عمران بهارستان گفت: عملیات اجرایی حدود یکصد هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی تولید مسکن و با دستور رییس جمهور آغاز 
شد که سهم استان اصفهان حدود ۲۴ هزار واحد است.محمدرضا احمدی افزود: این واحدهای مسکونی در استان اصفهان در شهرهای بهارستان، فوالدشهر و شهر 
جدید مجلسی احداث می شوند.وی اظهار داشت: عملیات اجرایی احداث حدود ۶ هزار و ۶۵۶ واحد در شهر بهارستان، ۱۴ هزار و ۷۵۰ واحد در فوالدشهر و ۲ هزار و 
۸۷۲ واحد در شهر جدید مجلسی آغاز شد.احمدی با بیان اینکه مراسم آغاز عملیات اجرایی این واحدها به صورت ویدئو کنفرانس و در جلسه شورای عالی مسکن با 
حضور رییس جمهور برگزار شد، خاطرنشان کرد: مراسم نمادین آغاز این طرح در استان اصفهان در شهر بهارستان برگزار شد.سهمیه شهرهای جدید از طرح نهضت 
ملی مسکن ۶۰۰ هزار واحد است که با دستور رییس جمهور ساخت صدهزار واحد آن آغاز خواهد شد.به گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان، ۴۱۹ هزار و ۳۶۸ 

نفر در طرح نهضت ملی مسکن اصفهان ثبت نام کردند که بیشترین ثبت نام در سه شهر بهارستان، شاهین شهر و فوالدشهر بوده است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان:

تب خرید مردم فروکش 
کرده است

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 
ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان 
گفت: طی چند روز گذشته مردم در هجمه  
به بــازار، نیازهای خــود را تامیــن کردند و 
به نوعی تب خرید مردم فروکش کرده است.

امید شریفی درباره قفسه خالی از روغن و 
ماکارونی در برخی فروشگاه ها، اظهار کرد: در 
خصوص ماکارونی هیچ مشکلی در سطح 
بــازار نداریــم و در بازدید هیئتــی به همراه 
استاندار اصفهان از برخی فروشگاه ها، حتی 
ماکارونی بــا قیمت های قبل نیــز  موجود 
بود.وی بــا تاکید بــر اینکه مشــکل امروز 
قفسه های خالی فروشگاه بیشتر در مبحث 
خرید اقالم توســط فروشــگاه داران است، 
تصریح کرد: هیچ مشــکلی در تامین اقالم 
کاالهای اساســی نداریم و ذخایر مطلوبی 
در اســتان وجود دارد و اجناس به فراوانی 
در فروشگاه ها موجود است.معاون توسعه 
بازرگانی و صنایع کشــاورزی سازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهان توضیــح داد: 
فروشگاه ها گالیه مند بودند که پیک مصرف 
کاهش پیدا کرده و مردم همانند قبل تمایلی 
به خریــد ندارند.وی افزود: طــی چند روز 
گذشته مردم در هجمه ای به بازار، نیازهای 
خود را تامیــن کردند و به نوعــی اکنون تب 
خرید مردم فروکش کرده است. شریفی به 
کاهش قیمت مرغ اشاره کرد و گفت: اکنون 
شاهد مازاد تولید هســتیم و میزان عرضه 
بیشتر از تقاضای مردم است و هر روز شاهد 
شیب نزولی قیمت مرغ هستیم و به نوعی 
مرغ و تخم مرغ مــازاد در بازار داریم.معاون 
توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: دولت 
توسط شرکت پشــتیبانی امور دام، مرغ و 
تخم مرغ اضافه را خریداری و از سوی دیگر 
سازمان تعاون روستایی شیر مازاد موجود 
در بازار را خریداری می کند تا مشکلی برای 

تولیدکنندگان ایجاد نشود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران استان اصفهان گفت: 
مشکالت دامداران در تهیه نهاده های دامی همچنان 
ادامه دارد و این مشکالت منجر به حذف دام های 
مولد شده است. حسن جعفری اظهار کرد: مدتی 
است که نهاده های اصلی شامل جو، ذرت، کنجاله 
و سویا از طریق سامانه بازارگاه و با مدیریت وزارت 
جهاد کشــاورزی در اســتان ها توزیع می شود، اما 
نهاده ها یا نمی رسد و یا بسیار دیر می رسد و دامداران 

مجبورند نیاز خود را از بازار آزاد و با چند برابر قیمت 
تامیــن کنند.مدیرعامل اتحادیه دامداران اســتان 
اصفهان افزود: سهمیه بهمن ماه و اسفند سال ۱۴۰۰ 
را وزارت جهادکشــاورزی در نیمه اسفند، بارگذاری 
کرد که سهم استان اصفهان، حدود ۸۰ هزار تن شد، 
اما حاال که در اواخر اردیبهشت سال ۱۴۰۱ هستیم، 
حتی ۵۰ درصد از نهاده ها هم تحویل داده نشده، از 
طرفی با موجود زنده ای طرف هستیم که باید تغذیه 
شود تا زنده بماند و شیر و گوشت مورد نیاز جامعه را 
تامین کند.جعفری معتقد است  خشکسالی منجر 
به فقر شدید مراتع و کمبود علوفه شده و این مسئله 
در کنار گرانی نهاده های دامی، تامین خوراک برای 

دام های سبک را بسیار دشــوار کرده و حتی سبب 
شده دولت نتواند به درستی تدبیر کند.به گفته وی، 
هر رأس دام سبک روزانه ۳۰۰ گرم نهاده نیاز دارد و 
چون استان اصفهان در معرض خشکسالی شدید 
است و از طرفی کشــاورزی هم به دلیل مشکالت 
آبی زاینــده رود، تحلیــل رفته، تولیــد علوفه برای 
چرای دام ها در این استان ســخت تر شده است.
مدیرعامل اتحادیه دامداران استان اصفهان گفت: 
هرچند که سازمان دامپزشکی، کشتار دام آبستن را 
ممنوع اعالم کرده، اما دامداران ناچارند دام خود را 
به کشتارگاه ببرند، البته مشکل بزرگ تر این است که 

دولت این نهاده ها را آزاد سازی می کند.

مدیرعامل اتحادیه دامداران استان:

بازارگاه در تامین نهاده ها موفق نبوده است

خوشه های طالیی 
گندم در کهگیلویه 

و بویراحمد
برداشت گندم در کهگیلویه و 
بویراحمد از ۲۰ اردیبهشت ماه 
آغاز شــده و تا نیمه خرداد در 
مناطق گرمسیری این استان 
ادامه دارد. تا کنون ۸ هزار تن 
گندم از کشاورزان خریداری 

شده است.

عکس روز
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مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
2 شــماره آگهــی: 140103902002000046 شــماره پرونــده:  /244
140004002129000096 آگهــی مزایــده پرونــده: 140006841 تمامت دو 
دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 68 )شــصت و هشــت( 
فرعــی از 2943 )دو هــزار و نهصد و چهل و ســه( اصلی مفروز و مجزا شــده از 
82 فرعــی از اصلی مذکور واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به نشــانی اصفهان- 
تقاطع ســیمین- اول خیابان جانبازان- کوچه نســتوه ) شــماره 10 ( کدپستی 
8174784686 مجتمع مســکونی نســتوه طبقه 4 غربی به مساحت 105/5 متر 
مربع که شــش متر و چهل و چهــار صدم متر مربــع آن پیشــرفتگی در فضای 
 کوچــه و مقدار چهــار متر و پنجــاه و هفت صدم متــر مربع آن تراس مســقف 
می باشد به انضمام انباری قطعه 8 به مساحت 2/61 متر مربع و بانضمام پارکینگ 
قطعه 2 به مســاحت 11/8 متر مربع واقع در طبقه همکــف در صفحه 380 دفتر 
1297 امالک ذیل ثبت 240881 بشــماره چاپی 965544 ســری ب ســال 93 
با شــماره دفتر الکترونیکــی 139320302024001633 مالکیــت آقای عبداله 
 جعفری ریزی و با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 140005802024000567  ،

 1- حــدود آپارتمان: شــمااًل: دیوار و پنجره ای اســت به فضای کوچه، شــرقًا: 
اول دیواری اســت مشــترک با آپارتمان مجاور دوم در سه قســمت که قسمت 
اول جنوبی و سوم شــمالی اســت درب و دیواریســت به راه پله و آسانسور سوم 
دیواریست مشــترک با آپارتمان مجاور مزبور ، جنوبًا: دیوار کوتاه و دیواری است 
به فضای حیاط، غربًا: اول دیواری اســت به فضای پالک یک فرعی از دو هزار و 
نهصد و چهل و پنج و دو هزار و نهصد و چهل و پنج دوم دیواری اســت به فضای 
 قسمت پیشروی پالک مرقوم سوم دیواریست به فضای کوچه، 2- حدود انباری: 
شمااًل دیواری است مشترک با انباری ســه ، شرقًا: دیواری است مشترک با انباری 
هفت، جنوبًا: درب  و دیواریست به محوطه پارکینگ، غربًا: دیواری است مشترک 
 با انباری نه، 3- حدود پارکینگ: شمااًل: دیواریســت مشترک با انباری سه ، شرقًا: 
خط مستقیم مفروض است به محوطه پارکینگ،  جنوبًا: خط مستقیم مفروض است 
به محوطه پارکینگ، غربًا: خط مستقیم مفروض است به پارکینگ شماره یک که 
طبق نظر کارشناسان منتخب رسمی دادگســتری ملک مورد بازدید عبارتست از  
آپارتمانی در طبقه چهارم یک مجتمع مسکونی )5 طبقه روی پیلوت( که با اسکلت 
بتنی و سقف تیرچه و بلوک و نمای آجر 3 ســانتی و پنجره های آلومینیومی ساده 
با شیشه یک جداره بنا شده اســت.  کف پارکینگ و حیاط موزائیک، بدنه پارکینگ 
سرامیک، راه پله ها سنگ و دارای یک دستگاه آسانســور می باشد. درب ورودی 
واحد چوبی با چهار چوب فلزی،  کف ســرامیک و موکت بدنــه دیوارهای داخلی 
کاغذ دیواری، سقف ها گچ و رنگ و ابزار زنی، کابینت آشپزخانه چوبی mdf بدنه 
pvc کاشی کاری، بدنه حمام و توالت کاشی و کف آنها سرامیک، سقف دوپوش با 
می باشد. دارای دو اطاق خواب سالن و یک تراس در جنوب سالن است،  گرمایش با 
 پکیج و رادیاتور و سرمایش کولر آبی می باشد. عمر ساختمان حدود 10 سال به نظر 
می رسد دارای اشــتراکات آب مشــترک و برق و گاز اختصاصی است. با توجه به 
شرایط فوق و موقعیت محل و مصالح ساختمانی بکار رفته در ساخت و ساز و عمر 
بنا و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر، قیمت دو دانگ این واحد شمال فضای مفید 
و انباری و پارکینگ و انشعابات و کلیه مشــترکات و ضمایم آن در شرایط فعلی به 
مبلغ 6/833/333/333 ریال ارزیابی و اعالم می گردد. ملکی آقای عبداله جعفری 
ریزی، نام پدر: حســین، تاریخ تولد: 1347/09/05 ، شماره ملی: 1170530291 ، 
شماره شناسنامه: 519 بابت مهریه مندرج در سند شماره 6919 مورخ 1377/06/06 
 دفترخانه ازدواج 61 شهر ورنامخواست استان اصفهان در قبال قسمتی از طلب خانم
 فاطمه ترابیان ریزی و 0/05 اجرائی متعلقه بازداشت گردیده است از ساعت 9 الی 
12 روز سه شنبه مورخ 1401/03/10 در شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
واقع در اصفهان، خیابان جی تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 6/833/333/333 
 ریال شــروع و به  هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته 

می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
 انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز

 بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنــده مزایده 
اســت ضمن آنکه پس از مزایــده در صورت وجــود مازاد، وجــوه پرداختی بابت 
هزینه های فــوق از محل مــازاد به برنده مزایده مســترد می گــردد ضمنًا  این 
آگهــی در یــک نوبــت در روزنامــه زاینــده رود چــاپ اصفهــان مــورخ 
 1401/02/29 درج و منتشــر مــی گــردد جهــت اطالع به ســایت ســازمان
  Aghai.ssaa.ir مراجعــه نمائیــد. توضیحــًا  جهــت شــرکت در جلســه

 مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حســاب تمرکز وجوه ســپرده اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناســه واریز )دریافت از حســابدای اداره اجرای 
اســناد رســمی اصفهان( بابت پرونده کالســه فوق واریز و به همــراه تقاضای 
 کتبی و ارائــه کارت شناســایی معتبر الزامی اســت. برنده مزایده مکلف اســت

 مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
 ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. 
م الف: 1318758 اکرم محمود صالحی رئیس اداره اجرای اســناد رســمی 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/245  شماره نامه: 140185602024001435 - 1401/02/17 نظر به اینکه سه 
دانگ مشاع از ششدانگ سند مالکیت شماره پالک  4999/26435  اصلی واقع در 
بخش 5 اصفهان  به شماره چاپی ســند برگی 103946 سری و / 98 و شماره دفتر 
الکترونیکی 139920302024024074 بنام خانم لیال علیزاده سامانی سابقه ثبت 
و صدور سند مالکیت دارد و به موجب سند شــماره 74341 مورخ 1399/10/25 و 
سند شماره 74913 مورخ 1400/01/17 دفترخانه 79 اصفهان بانضمام سه دانگ 
دیگر در رهن بانک ملی شعبه کلیشاد و ســودرجان می باشد سپس مالک مذکور 
با ارائه درخواست شماره 1401/003230  مورخ 1401/02/06 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره یکتا 140102150372000078 
و رمز تصدیق 803703  مورخ 1401/02/06 به گواهی دفترخانه اســناد رســمی  
426 اصفهان رســیده است مدعی اســت که ســند مالکیتش مفقود و درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت را نموده است.  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 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 مذکور نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار 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 نماید تا مراتب 
صورتجلسه و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1319105 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/246  شــماره نامه: 140185602024001855 - 1401/02/26 نظر به اینکه 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره  4999/14863  واقع در بخش 
پنج ثبت اصفهان  ذیل دفتر امالک الکترونیــک 139620302024028176 به 
نام منیژه صفاری تحت شــماره چاپی 373641 ثبت و ســند مالکیت برگی صادر 
و تسلیم گردیده است، ســپس آقای پیمان ایروانی طبق وکالتنامه به کد رهگیری 
nxlgsg9a5vl1 بــه وکالت از طــرف نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به  
شماره وارده 1401/003215  مورخ 1401/02/06 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 56044  و رمز تصدیق 130759  مورخ 
1401/02/05 به گواهی دفترخانه  94 اصفهان رســیده اســت مدعی اســت که 

ســند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اســت.  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 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 مالکیــت 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 نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1319691 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/247 شــماره نامه: 140185602210001138- 1401/02/27 سند مالکیت 
4590 سهم مشاع از 91200 سهم ششدانگ پالک ثبتی شماره 27 فرعی از 153 
اصلی واقع در بخش 20 ثبت اصفهان که بموجب ســند انتقال شماره 179849 - 
1385/10/26 تنظیمی دفترخانه 56 اصفهان به مالکیت عباس شــجاعی واژنانی 
در آمده و سند بشــماره چاپی 994263 د 93 )تک برگ( ، مورد ثبت صفحه 557 
دفتر امالک جلد 32 تحت شماره ثبت 7077 تسلیم ایشان شده است و سپس وکیل 
نامبرده آقای علیرضا افشاری بشماره وکالتنامه 2186- 1401/2/26 دفترخانه 480 
شهر زیار با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود 
آن ذیل شــماره یکتا 140102159091000183 و رمز تصدیق 560966  مورخ 
1401/2/26  که به گواهی دفترخانه 480  شــهر زیار رسیده  مدعی است که  سند 
مالکیت آن بعلت نامشخص مفقود گردیده و نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد 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 رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام 
 به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1320125  

ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/248 شــماره نامه: 140185602011000454 -1401/02/26 نظر به اینکه 
سند مالکیت شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 125 فرعی از 272  اصلی واقع در 
بخش 1 خوانســار ذیل دفتر امــالک الکترونیکــی 139720302011001340 
به نام محمــد منصوری تحت شــماره چاپــی 388562  ثبت و صادر و تســلیم 
گردیده اســت ســپس نامبــرده بــا ارائه درخواســت کتبــی به شــماره وارده 
140121702011001512 به انضمــام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شماره 140102155864000163 به گواهی دفترخانه 25 خوانسار 
 رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و

  درخواســت صــدور المثنــای ســند مالکیــت ملــک فــوق را نمــوده انــد 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1319032  اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 

فقدان سند مالکیت
2/249 شــماره نامه: 140185602011000453 -1401/02/26 نظر به اینکه 
سند مالکیت شش دانگ پالک ثبتی شــماره 1214 فرعی از 272  اصلی واقع در 
بخش 1 خوانسار ذیل دفتر امالک الکترونیکی 140120302011000237 به نام 
محمد منصوری تحت شــماره چاپی 349893  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 140121702011001511 
به انضمــام دو بــرگ استشــهادیه محلی کــه امضاء شــهود آن ذیل شــماره 
140102155864000164 به گواهی دفترخانه 25 خوانســار رسیده است مدعی 
اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
 کسی 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 کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1319036  اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 
فقدان سند مالکیت

2/250 آقای مرتضی جهان آرائی احد از ورثه آقای علی جهان آرائی طبق تقاضای 
وارده 4045234 مــورخ 1400/12/15 و باســتناد دو برگ استهشــاد محلی که 
هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی هســتند که سند مالکیت ششدانگ 
قطعه زمین به شماره پالک 2362 فرعی مفروز و مجزا از 571 فرعی از 49 اصلی 
واقع در بخش دو حوزه ثبتی کاشــان ذیل ثبت 6668 در صفحه 574 دفتر 56 به 
نام آقای علی جهان آرائی ثبت و ســند مالکیت آن صادر  وتســلیم گردیده است. 
ضمنا پالک فــوق بموجب نامــه 930187 مــورخ 1393/06/17 اجرای احکام 
شعبه سوم حقوقی کاشان بازداشت می باشــد . که در اثاث کشی مفقود شده است 
چون درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی نموده   طبق تبصره یک ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کــس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به ایــن اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده 
مســترد گردد اگر  ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد  یا در صورت اعتراض اصل 
 سند ارائه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 1320172 مهدی اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت و امالک اسناد 

کاشان

اعالم مفقودی 

برگ سبز و ســند خودروی ســواری پژو پارس 
 مدل 1381 به رنگ یشمی متالیک به شماره پالک

 ایران 13-931  ط 15  و شماره موتور 22828111346 
و شــماره شاســی 81810863 و شناســه ملی 
 خــودرو IRFC811V119810863 بــه نــام آقای
 شــکرا... رضایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

دومین خبر تلخ از توله یوزپلنگ های »ایران«
حسن اکبری، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، از تلف شدن دومین توله از سه توله یوزپلنگ به 
دنیا آمده در مرکز تکثیر پارک ملی توران خبر داد و گفت:در پی تغییر عادت دفع دو توله یوز باقی مانده در 
حال انتقال شان به تهران بودیم که یکی از آنها در مسیر تلف شد و علت پس از کالبدگشایی اعالم می شود.

رامبد از پخش نشدن »خندوانه« شاکی شد
مجری »خندوانه« با توضیح درباره ساختار مسابقه »قاطی بازی«، تلویحا از پخش نشدن این برنامه 
در روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت انتقاد کرد.رامبد جوان، طراح و مجری »خندوانه« ۲۷ اردیبهشت ماه در 
گفت وگو با صفحه اینستاگرام این برنامه، گفت: امشب افتتاحیه »قاتی بازی« پخش می شود. من 
عذرخواهی کنم که دیشب برنامه پخش نشــد. ما برنامه داشتیم، آماده، دقیق و کامل. شبکه نسیم 

باید توضیح بدهد که چرا پخش نشد. این حق شماست که بدانید چرا این تصمیم گرفته شده است.
وی درباره مسابقه »قاتی بازی« توضیح داد: ۹ گروه ۲ نفره به مســابقه آمدند. خودشان همدیگر را 
انتخاب کردند و به زودی مسابقه آغاز می شود. آیتم های جالب، بانمک و نویی طراحی کردیم که فکر 
می کنم خیلی تماشایی باشد.این مجری ادامه داد: مســابقه تا اواخر تیرماه طول می کشد. البته ما 
هرشب »قاتی بازی« نداریم. شب هایی کنداکتور کالسیک »خندوانه« را هم داریم: مهمان، جناب خان، 
استندآپ و… . در بعضی شب های »قاتی بازی« هم ممکن است جناب خان را به عنوان یک آیتم مفرح 
لذت بخش داشته باشیم.جوان با اشاره به ساختار مسابقه »قاطی بازی« بیان کرد: دل مان می خواهد 
رای گیری مردمی داشته باشیم، ولی بعید می دانیم شدنی باشد و فعال نداریم.وی در پایان گفت: من 
اینجا باید از جانب خودم و همه بچه های »خندوانه« بگویم که ما در این شرایطی که مردم ایران در آن 
گرفتار شدند، هم دردی می کنیم و امیدواریم هرچه زودتر این مشکالت تمام شود. کاری که االن از ما 

برمی آید، این است که بتوانیم »خندوانه« را سرحال و قبراق تقدیم شان کنیم. 

لشکرکشی ۸0نفره آقایان با تیم ملی به کانادا!
روزنامه کیهان نوشــت: نخســتین بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برای مســابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بامداد ۱۶ 
خردادماه مقابل تیم ملی کانادا در ورزشگاه BC Place ونکوور برگزار می شود.برگزاری این دیدار، فی نفسه برای تیم ملی 
فوتبال کشورمان که برای جام جهانی قطر آماده می شود مفید است زیرا از نقطه نظر فنی اغلب کارشناسان چنین دیداری را 
مفید ارزیابی کرده اند؛ اما از آنجایی که مسائل فنی و بحث درخشش در جام جهانی و شعارهای زیبای پیرامون آن تنها پوششی 
است تا آقایان نشسته در فدراسیون و همپیالگی های رسانه ای آنها به لفت و لیس خودشان بپردازند و اساسا به همین منظور 
در آن جایگاه قرار گرفته اند، بی تردید باید حواس نهادهای نظارتی به این سفر باشد؛ سفری که به نام تیم ملی و در واقع به کام 
جریانات رخنه کرده در فوتبال خواهد بود؛ جریاناتی که جام جهانی رفتن را برای همین روزها می خواهند؛ روزهایی که بتوانند 
از قبل آن جیب خودشان را پر و سفرهای تفریحی به شرق و غرب را تجربه کنند.شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان که 
بارها از این ناحیه شاهد ضربه خوردن ورزش و سوءاستفاده باندها و جریانات مختلف بوده، موظف است تا بسیار دقیق این 
سفر و تعداد افراد اعزامی به کانادا را رصد کند. آنها که در همین ماجرای اخیر پناهندگی یک ورزشکار دختر مورد اشاره بسیاری 
از منتقدان هســتند به جای آنکه تحت تاثیر صحبت های صد من یک غاز عده ای که جام جهانی را پتک کرده و بر سر جامعه 

می کوبند قرار بگیرند، باید به طور دقیق و شفاف اعالم کنند که این کاروان اعزامی چه تعداد همراه خواهد داشت. موضوع وقتی نگران کننده تر می شود که می شنویم برخی از وزارت نشینان که باید نظارت دقیقی بر 
کار و بار فوتبال و فدراسیون بالتکلیف و تا خرخره بدهکار به جریانات داللی و رسانه ای داشته باشند، از امروز به افرادی مختلف رجوع کرده و جویای این شده اند که فدراسیون چه تعداد همراه را با خود به کانادا اعزام 

خواهد کرد؟!نگرانی ها زمانی بیشتر می شود که برخی منابع از ۸۰ نفره بودن این کاروان خبر می دهند وبرخی نیز تعداد نفرات را بیشتر عنوان می کنند.

این مرد حامی تمام قد خودروهای ایرانی ا ست
برترین ها: نام میرسلیم را این روزها به واسطه اظهارنظرهای شاذی که درباره خودروسازی و خودروسازان دارد، 
بیشتر از گذشته می شــنویم. کال میرسلیم در سپهر سیاســی ایران مورد خوبی برای شــناخت برخی جریانات 
است، مثال شاید باور نکنید که او وزیر فرهنگ و ارشاد دولت رفسنجانی بوده و یا باورنکردنی تر این که او روزگاری 
توسط بنی صدر به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی شــده بود. همین میرسلیمی که حافظه افکار عمومی با 
کاندیداتوری  اش در انتخابات ریاست جمهوری به یاد می آورد، آن پوشش متفاوت و لحن غریب، انگار آدمی را از 
جایی در تاریخ بیرون آوردی و او همان شکل تاریخی اش را حفظ کرده، در مناظره های آن سال به شکل افراطی 
جدی بود و مدل ورود به مباحث مختلف و شکل استدالل هایش به شدت جلب توجه می کرد.میرسلیم با ۷۵ سال 
سن، نماینده مجلس است و هر روز اظهارنظرهایی می کند که واقعا غریب است، او تازه وارد هم نیست، سال هاست 
جزو حزب موتلفه است و از اعضای ارشد یکی از قدیمی ترین احزاب ایران، یعنی پایداری چی هم نیست که این گونه 

توجیه کنیم که خب یک تازه به دوران رسیده سیاسی ست!
در هر صورت میرسلیم ۷۵ساله درباره ایربگ خودروهای ساخت داخل بیاناتی داشتند که داد کاربران شبکه های 
اجتماعی را درآورده، به هر حال اظهر من الشمس است که وضع خودروهای ساخت داخل فاجعه بار است و کسی که 
در حمایت از آن حرف می زند، اگر غیرصادقانه نباشد و...بگذریم! در زیر نگاهی به ماجرای »ایربگ«، »میرسلیم« 

و »افکار عمومی« انداخته ایم.احسان بداغی می نویسد: گیریم بازنشدن ایربگ ۱۰۰ خودرو بین ۹۰۰ هزار خودرو طبق گفته آقای میرسلیم واقعا چیز مهمی نباشد. سوال مهم تر این است که منبع و مستند آمار مورد ادعای 
او چیست؟ آیا می تواند سند آماری خود را ارائه دهد؟ آمار بدون سند معنایش فقط  کذب است.عسل داداشلو هم در توئیتی نوشت: »آقای میرسلیم افاضات فرمودند:»باز نشدن  ایربگ ۱۰۰ خودرو در میان ۹۰۰ هزار 
خودرو داخلی، آمار ناچیزی ا ست«.محمود مهدی زاده هم یک پیشنهاد داشت: »   براساس کدام فکت مطمئن هستند اون ۹۰۰ هزارتا عمل می کنند. یکی از اون ۹۰۰ هزارتا رو انتخاب کنند به سلیقه خوشون. توش بنشینند 
و تست تصادف بگیرند. اگر همچین کاری انجام دادند ما به خودش و خودروسازی اش ایمان میاریم.«و نظر امیرحسین نســاج هم این بود: » میرسلیم در مورد واردات خودرو: خودروسازان داخلی لج خودروسازان 

خارجی را درآورده اند. این تعداد باز نشدن ایربگ خودروها اهمیتی ندارد. این شخص را باید مجاب کرد به مدت ۵ سال با پراید هر روز تو جاده های شلوغ رانندگی کنه ببینیم بعدش باز هم از این حرف ها میزنه؟!«

قاب تلویزیون

گیشه

چهره روز
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بزرگ ترین مدرسه تخصصی اتیسم کشور در اصفهان افتتاح شد
مجتمع آموزشی مهر آفرین ویژه کودکان اتیسم در ناحیه ۴ آموزش و پرورش اصفهان با حضور وزیر 
آموزش و پرورش و رؤسای مجامع خیرین مدرسه ساز کشور افتتاح شد.مجتمع آموزشی مهر آفرین 
ویژه کودکان اتیسم با مشارکت خیرین مدرسه ساز زنده یاد حاج محمد سالمتیان، حاج حسن حدادی، 
حمیدرضا سالمتیان و اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان احداث شده است.یوسف نوری، وزیر 
آموزش و پرورش در مراسم افتتاح این مدرسه، با قدردانی از خیرین مدرسه ساز، اظهار کرد: حضور 
در این مدارس ما را یاد کارهایی می اندازد که می توانســتیم برای این بچه ها انجام دهیم و یاد ترک 
فعل هایی که شاید برگشت به آن سخت باشد. من دست خیرین بزرگ را می بوسم و از طرف وزارت 
آموزش و پرورش، دانش آموزان، معلمان و والدین از آنها تشکر می کنم.وی خطاب به فرهنگیان گفت: 
شما در خط مقدم تعلیم و تربیت باید این کارهای خیر را به نسل بعد منتقل کنید و حتی مردم باید برای 
بازدید از این پروژه بیایند تا نه فقط زیبایی پروژه، بلکه اهداف و انگیزه خیرین از ساخت پروژه را ببینند. 

این اصل تربیت و همان چیزی است که ما به آن تحول می گوییم.

تخلیه 100 مدرسه در اصفهان به خاطر فرونشست زمین
اســتاندار اصفهان یکی از راه های تکریم خیرین را وفای به عهد دولت دانست و گفت: ۳۳۰ واحد 
آموزشی در استان داریم که خیر سهم خود را انجام داده و دولت باید تعهدات خود را انجام دهد، آن 
هم در استانی که سال گذشته به خاطر فرونشست زمین ۱۰۰ مدرسه تخلیه شد.سید رضا مرتضوی 
وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در بخش مدرسه سازی، ذخیره ای برای آینده کشور است، افزود: 
اگر امروز در زمینه محرومیت زدایی تالش می کنیم باید توجه داشــته باشــیم که این محرومیت 
زدایی کامل نیست، بلکه آنچه می تواند مردم را از محرومیت نجات دهد پرورش و تربیت فرزندان 
این مناطق است و راه اشتغال و کارآفرینی نیز از مدرسه می گذرد که می تواند آینده کشور را تضمین 
کند.وی خاطرنشان کرد: ما حدود ۸۰۰ هزار نفر حاشیه نشین در استان داریم که به اندازه جمعیت 
یک استان کشور است. حاشیه نشینی یعنی محرومیت که نتیجه نپرداختن به امر آموزش و مهارت 
افزایی است.مرتضوی با اشــاره به برخی گالیه های خیرین مدرسه ســاز، اظهار کرد: مسیر رشد و 
توسعه ورود خیرین به عرصه مدرسه سازی یک راهبرد اساسی دارد و آن سیره پیامبر)ص( است 

که بزرگی هر قومی را تکریم می کرد.

اشتغال زایی با پهپاد کشاورزی برای مددجویان کمیته امداد
اولین دوره آموزشی خدمات کشاورزی پهپادی برای مددجویان اصفهانی با هدف ارتقای سطح درآمد 
اقتصادی برگزار شد.معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان گفت: طرح خدمات 
کشاورزی پهپادی با هدف ارتقای سطح درآمد خانواده های تحت حمایت آغاز به کار کرده است که با 
توجه به لزوم بهره گیری از ظرفیت های دانش بنیان برای توانمندسازی اقتصادی مددجویان و پذیرش 
فناوری پهپاد در صنعت کشــاورزی همچنین ظرفیت باالی اشتغال زایی در این صنعت، کارگاه های 
آموزشی برای اشتغال در طرح نوین پهپاد شروع شده است.احمد رضایی افزود: کارگاه آموزشی این 
طرح نوین از خدمات کشاورزی در قالب الگوی راهبری شغلی و در یک برنامه فشرده برای مددجویان 
برگزار شد که در اولین کارگاه آموزشی ۴ روزه، تیمی ســه نفره از مددجویان بوئین میاندشت، تحت 
آموزش قرار گرفتند.وی به شرایط الزم برای واگذاری پهپاد ها به مددجویان جویای کار پرداخت وگفت: 
کمیته امداد به متقاضیان واجد شرایط برای دریافت این پهپاد ها عالوه بر پرداخت تسهیالت مورد نیاز، 
آموزش های الزم نیز ارائه خواهد کرد.معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان درمورد 
مزایای کاربرد این پهپادها، اظهار کرد : استفاده این طرح نوین از تخریب زمین و مزارع به وسیله تراکتور 
جلوگیری و انجام عملیات در مناطق ســخت عبور را تسهیل و در مصرف بهینه سم به میزان ۳۰ تا ۵۰ 
درصد و آب به میزان ۹۰ درصد کمک می کند و همچنین سم پاشی در مدت زمان هفت الی ده دقیقه 

برای هر هکتار را امکان پذیر می کند.

ریزش داوطلبان آزمون های تحصیالت تکمیلی در اصفهان همچنان ادامه دارد؛

صندلی های بدون تقاضا

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها  مهسا نعمتی
در حالی در اصفهان آغاز شــد که داوطلبان 
نسبت به سال گذشته دوازده درصد کاهش داشته است. کم شدن تعداد 
داوطلبان ورود به دانشــگاه چه در مقطع کارشناســی و چه تحصیالت 
تکمیلی چند سالی است اتفاق می افتد. درحالی که ابتدای دهه ۹۰، تعداد 
۹۳۰ هزار و ۱72 نفر داوطلب شــرکت در آزمون ارشد دانشگاه ها حضور 
داشتند، امسال اما بنابر اعالم سازمان سنجش آموزش کشور، در مجموع 
۶۴7 هزار و 2۰۹ داوطلب )با احتساب عالقه مندی به شرکت در مجموعه 
امتحانی دوم( متقاضی شــرکت در آزمون کارشناســی ارشد ناپیوسته 
امسال هســتند که از این تعداد ۳۳۹ هزار و ۹۰۶ نفر داوطلب زن و سایر 
داوطلبان مرد هســتند.  تا پیش از این رقابت اصلی بر سر صندلی های 
دانشگاه ها در مقاطع تکمیلی بود؛ اما ظاهرا دانشجویان هر سال نسبت 
به ادامه تحصیل در دانشــگاه ها بی میل تر می شوند. این مسئله البته 
بخشی به دلیل کاسته شدن از ورودی دانشگاه ها در مقاطع لیسانس هم 
هست.امسال هم مانند یک دهه اخیر کاهش داوطلبان در اصفهان با رقم 
۱2 درصد ثبت شد . رییس ستاد آزمون های اصفهان  گفته است در این 
آزمون ، ۴۳ هزار و ۹۰۴ داوطلب در سه روز با هم به رقابت می پردازند که 
تعداد آنها در مقایسه با سال گذشته حدود ۱2 درصد کاهش یافته است.

رضا علی نوروزی افزود: امســال آزمون کارشناســی ارشد دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی در ۹ شهر و ۱۶ حوزه در استان اصفهان و با رعایت 
کامل شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه حــدود 2۶ هزار داوطلب در ۶ حوزه امتحانی در شــهر 
اصفهان به مدت ســه روز باهم رقابت می کنند، اظهار داشت: در ۶ شهر 
اســتان، هر کدام یک حوزه و در 2 شــهر دیگر هر کــدام 2 حوزه آزمون 
کارشناسی ارشد فعال است.وی با اشاره به اینکه رقابت داوطلبان آزمون 
کارشناسی ارشد ناپیوسته داوطلبان دانشــگاه ها و موسسات آموزش 
عالی تا جمعه ۳۰ اردیبهشت  ادامه دارد، افزود: داوطلبان استان اصفهان 

شامل 2۱ هزار و ۴۳7 زن و 22 هزار و ۴۶7 مرد هستند.
یکی از دالیل عمده بی رغبتی دانشــجویان به ادامه تحصیل در مقاطع 
باالتر عدم وجود ردیف شغلی و آینده درآمدی و تحصیلی این افراد است. 
این حقیقت پس از دو دهه تب باالی مدرک گرفتن در کشور برای اغلب 
کسانی که تحصیل کرده اند، آشکار شده است؛ اینکه داشتن مدرک باالتر 
به معنای درآمد بیشتر و یا شغل بهتر نخواهد بود. حتی دانشگاه ها هم 
دیگر ظرفیتی برای پذیرش فارغ التحصیالن ارشــد و دکتری ندارند و 
همین مســئله بی عالقگی به ادامه تحصیل را دامن زده است.  بیکاری 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی و عدم توانایی کافی علمی دانشجویان، از 

مواردی است که باعث انتقاداتی به افزایش تعداد دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی شده است. البته تمام ماجرا این نیست، بخشی از موضوع بیکاری 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی نه به بازار بلکه مربوط به دانشگاه هاست. 
دانشگاه ها در سال های اخیر نتوانسته اند نیروی کار متخصص را براساس 

کارآفرینی و نیاز بازار و جامعه تامین کنند.
 البته این اتفاق از سوی اساتید دانشــگاه مورد استقبال هم قرار گرفته 
است  از جمله معاون آموزشی دانشــگاه تهران کاهش تعداد داوطلبان 
کارشناسی ارشد را پدیده ای منفی ندانسته و گفت: »آنچه اکنون مهم است 
کیفیت تحصیالت تکمیلی و ورود دانشجوهایی است که شایستگی های 
درس خواندن در مقطع کارشناسی ارشــد را دارند، من در مجموع روند 
کاهش داوطلبان مقطع کارشناسی ارشــد را به عنوان یک پدیده منفی 
تلقی نمی کنم و به لحاظ کیفیت دوره های تحصیالت تکمیلی نیز اثر منفی 
بر آموزش عالی ما نخواهد داشــت.«وی  از کیفیت تحصیالت تکمیلی 
به جای کمیت دفاع کرده و گفت: »وزارت علوم از ســال گذشــته برای 
ورود داوطلبان به تحصیالت تکمیلی حدنصــاب نمره ای را اعمال کرده، 
هرچند حد نصاب سال گذشته عدد باالیی نبوده و تنها حدنصاب صفر در 
نظر گرفته شده، اما ممکن است این حدنصاب برای سال های پیش رو 

افزایش داشته باشد.«

یکی از دالیل عمده بی رغبتی دانشجویان به ادامه 
تحصیل در مقاطع باالتر عدم وجود ردیف شغلی و آینده 
درآمدی و تحصیلی این افراد است. این حقیقت پس 
از دو دهه تب باالی مدرک گرفتن در کشور برای اغلب 

کسانی که تحصیل کرده اند، آشکار شده است

خبرخوان جامعه

دستگیری کالهبردار حرفه ای با شگردی جدید در اصفهان
کالهبرداری با شــگرد فروش خودرو با مدارک جعلی در دام پلیس اصفهان گرفتار شــد.رییس 
پلیس شهرستان اصفهان گفت: این کالهبردار با شــگرد فروش خودرو، اجاره و فروش منزل و 
فروش مال غیر با مدارک جعلی، از افراد 
سوء استفاده می کرد و سپس از طریق 
فروش خودرو با سوئیچ دوم، خودروی 
فروخته شــده را از مالک جدید سرقت 
می کرد و متــواری می شد.ســرهنگ 
حســین بســاطی افــزود: هزینه های 
دریافتی برای فروش خودرو را مستقیم 
به حساب یک فروشنده طال وسکه واریز 
کرده و تمامی وجه نقد را سکه خریداری 
می کرد.وی گفت: این کالهبردار تاکنون 
2۰ شاکی از شهر های اصفهان، اراک، کهگیلویه و یاسوج به ارزش ۴۰ میلیارد ریال داشته که  هم 

اکنون بازداشت و در حال بازجویی است.
رییس پلیس شهرســتان اصفهان افزود: در نیمه اول اردیبهشــت با اجرای طــرح امنیت محله 
محور پلیس انتطامی، حدود ۹۳ دســتگاه خودرو و ۴۴ دســتگاه موتور ســیکلت کشــف و به 
مال باختگان بازگشــت داده شــد و در جرائم مانند تجــاوز به عنف حــدود ۵۵ درصد کاهش 
داشــته است.ســرهنگ بســاطی گفت: افرادی که از آن هــا کالهبــرداری شــده می توانند با 
 مراجعه به کالنتــری ۱۵ خیابان رودکی اصفهان برای ارســال شــکایت و پیگیــری اموال خود

 اقدام کنند.

کالهبرداری مرد هزار چهره از 20 زن
رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مرد ۵۰ ســاله ای که با معرفی خود با عنوان های 
مختلف از 2۰ زن کالهبرداری کرده بود، خبر داد. سردار علیرضا لطفی با اشاره به دستگیری مردی 
۵۰ ساله ای که از 2۰ زن کالهبرداری کرده بود، گفت: دوم اسفند سال گذشته، زن جوانی با مراجعه 
به پلیس شکایت خود را از یک مرد میانسال به اتهام سرقت ثبت کرد. وی عنوان کرد: زن جوان در 
طرح شکایت خود گفت :»مدتی قبل با مرد میانسالی آشنا شدم که خود را فردی نیکوکار معرفی 
کرد و ادعا کرد سرپرستی کودکان بی سرپرست را بر عهده دارد و در یکی از ارگان های معتبر دولتی 
مشغول به کار اســت و می تواند مشــکالتم را حل کند. این مرد به این طریق اعتماد من را جلب 
کرد و یک روز به بهانه فروش وســایل خانه اش من را به خانه ای برد؛ اما در خانه مرا با خوراندن 

آبمیوه مسموم بیهوش کرد.«
 لطفی افزود: در بررسی های انجام شده توســط کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی مشخص 
شد که شکایت های مشابهی از این متهم به ثبت رسیده است .رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ  
اظهار داشت: در بررسی ها مشخص شد متهم بعد از شناســایی طعمه های خود که اغلب بانوان 
بودند خود را مامور پلیس، مامور اطالعات یا کارشناس دادگســتری معرفی کرده و از این طریق 
اقدام به سرقت به شیوه بیهوشی و کالهبرداری می کند.این مقام ارشد انتظامی در توضیح نحوه 
دســتگیری این متهم گفت: این متهم در اواخر فروردین ماه در شــهر پرند شناسایی و طی یک 
عملیات پلیسی سریعا دستگیر شد. وی افزود: متهم بعد در اعترافاتش به کارآگاهان اظهار کرد، 

7 سال کارمند یک اداره دولتی بودم. 
اما با همسر اولم مشکل پیدا کردم به خاطر شــکایت او به زندان افتادم و از هم جدا شدیم. بعد 
به خاطر سوءپیشینه از محل کار اخراج شــدم. بعد از بیکار شدن به شــبکه هرمی گلدکوئیست 
پیوستم و به افراد زیادی بدهکار شدم. برای همین سر راه زنان قرار می گرفتم و از آنها کالهبرداری 

می کردم.

جشنواره گل غلتان 
جشــنواره گل غلتان و جشــن 
گالب گیری شــهر ســمنان که 
قدمتی حدود چهارصد سال دارد 
و رفته رفته به دســت قراموشی 
سپرده می شد توسط گروهی از 
فعاالن فرهنگی در خانه تاریخی 
گردشــگری پورحســینی ها که 
با نام خانه ســالمت شــناخته 
می شــود، با همکاری شهرداری 

سمنان احیا شده است.

وز عکس ر

چهره روزناجا

رییس موسسه تحقیقات جمعیت 
کشور خبر داد؛

 وجود 12 میلیون
 »مجرد« در کشور

رییس موسســه تحقیقات جمعیت کشور 
با تاکید بر لزوم در پیش گرفتن سیاســت  
مانع زدایــی از ازدواج جوانان و فرزندآوری 
خانواده هــا، گفــت: در حال حاضــر حدود 
۱2 میلیون مجرد در کشــور داریم که از این 
میان شش میلیون پســر 2۰ تا ۴۵ ساله و 
۵.۶ میلیون دختر ۱۵ تا ۴۰ ســاله »مجرد« 
هستند که اگر وارد تجرد قطعی شوند، از آنجا 
که طبیعتا فرزندی ندارند از خود جانشینی 
باقی نخواهنــد گذاشــت و جمعیت جدید 

جایگزین نمی شود.
مسعود عالمی نیســی با بیان اینکه در حال 
حاضر ۱2 میلیــون مجرد در کشــور داریم، 
اظهار کرد: بــا کاهش میــزان ازدواج، نرخ 
فرزنــدآوری نیــز در جامعه کم می شــود و 
اگر ایــن ۱2 میلیــون نفر به تجــرد قطعی 
برســند؛ طبیعتــا فرزنــدی هــم نخواهند 
داشت و جانشینی برای خود باقی نخواهند 
گذاشــت. اینگونه جمعیت کشور شروع به 
پیر شــدن کرده و جمعیت جدید جایگزین 
نمی شــود.به گفته عالمی نیسی، میانگین 
ســنی جمعیت کشــور در ۳۰ ســال آینده 
به حدود ۴۸ ســال می رســد و مــی توان 
گفت در ســال ۱۴۳۰ حــدود ۳۳ درصد از 
جمعیت کشــور سالمند می شــود و این به 
 آن معناســت که از  هر ۱۰ نفر ۴ نفر سالمند

 خواهند بود.
وی با اشاره به آمار سرشماری سال ۱۳۹۵، 
خاطر نشان کرد: بر اساس سرشماری سال 
۹۵ حــدود ۱۰ درصــد جمعیت ما ســالمند 
هســتند، در حالی که در ســال ۱۴۳۰ از هر 
۱۰ نفر ۴ نفر ســالمند خواهند بود و اینگونه 
نیروی فعــال کار مــا کم می شــود.عالمی 
همچنین ایــن را هــم گفت که نرخ رشــد 
جمعیت ایران در دهــه ۸۰ میالدی یا همان 
دهه ۶۰ شمســی، ۴ درصد بوده و این نرخ 
تا دو سال قبل یعنی در ســال 2۰2۰ به ۱.۳ 

درصد رسیده است.

مدیر گروه پژوهشکده زیست فناوری رویان:

آینده نگری » کاظمی آشتیانی« به بومی سازی شبیه سازی در اصفهان منجر شد
مدیر گروه پژوهشکده زیست فناوری رویان در اصفهان گفت: آینده نگری زنده یاد سعید کاظمی آشتیانی که پایه گذار پژوهشکده زیست فناوری بود، به ایجاد این پژوهشکده و 
بومی سازی دانش فنی شبیه سازی حیوانات در اصفهان منجر شد.مهدی حاجیان حسین آبادی افزود: زنده یاد کاظمی آشتیانی با آینده نگری که درباره تولید حیوانات شبیه 
سازی شده و بومی کردن دانش فنی آن در کشور داشت، پایه گذار تشکیل پژوهشکده زیست فناوری در اصفهان بود و با ارتباط و شناختی که از دانشمندان اصفهانی داشت توانست 
این مرکز تحقیقاتی را راه اندازی کند.وی با بیان اینکه پژوهشکده زیست فناوری رویان در اصفهان کار خود را ابتدا با یک اتاق و آزمایشگاه کوچک شروع کرد، اظهار داشت: این 
مرکز با حمایت های زنده یاد کاظمی آشتیانی به ساختمان بزرگ تری منتقل شد و به دلیل پایه گذاری قوی و اصولی آن، هنوز پابرجاست و فعالیت های آن توسعه یافته است.
وی تاکید کرد: آینده نگری و پایه گذاری اساسی زنده یاد کاظمی آشتیانی به ایجاد و بومی سازی دانش فنی شبیه سازی در اصفهان منجر شد که در زمان حاضر از فواید آن در 
زمینه های مختلف استفاده می شود.حاجیان با بیان اینکه زنده یاد کاظمی آشتیانی شخصیتی پیگیر و جهادگر واقعی بود، گفت: این خصوصیت ها در کنار ویژگی های اخالقی 
خوب و انسانی باعث بنیانگذاری پژوهشگاه رویان شد که در امور علمی و پژوهشی تحوالت زیادی ایجاد کرد و امروز پژوهشگاه رویان همراه با سه پژوهشکده فعال به مهم ترین 
مراکز پژوهشی کشور تبدیل شده اند.وی، آینده نگری را یکی از ویژگی های بارز زنده یاد کاظمی آشتیانی دانست و افزود: در دوره ای که عده ای به دنبال مباحث دیگر پژوهشی در 
کشور بودند، زنده یاد کاظمی آشتیانی بسترهای تحقیق در زمینه سلول های بنیادی را پایه گذاری کرد که از اهمیت خاصی برخوردار و حتی در برخی کشورها به صورت محرمانه بود.

معاون فنــی مرکز ســالمت و محیــط کار وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی گفت: وجود 
گرد و غبار به کشــور که باعث افزایش آالینده های 
هوا شــده، بار مراجعه مــردم به مراکــز درمانی را 
ســه برابر افزایــش داده است.محســن فرهادی 
افزود: ســالمندان، بیماران قلبی، تنفســی، زنان 
باردار و افرادی که در معرض آسیب هستند در این 
شرایط تا حد امکان از منازل خود خارج نشوند. وی 

اظهارداشت: از مردم می خواهیم با توجه به آلودگی 
هوا در این ایام هنگام خروج از منزل حتما ماسک 
بزنند تا به میزان باالیی حفاظت فــردی در مقابل 
آلودگی هوا ایجاد شود.فرهادی ادامه داد: در شرایط 
آلودگی هوا، تقاضا داریم که افراد تا حد امکان از تردد 
در فضای باز که آنها را بیشتر در معرض آالینده ها قرار 
می دهد، خودداری کنند.به گفته فرهادی، بسیاری از 
افرادی که بر اثر تاثیرات مزمن آلودگی هوا جان خود 
را از دست می دهند دچار بیمارهای قلبی و عروقی 
تنفسی و ریوی هستند.وی اظهارداشت: با توجه به 

شرایط فعلی کشور که با مســائل آلودگی هوا و گرد 
و غبار همراه اســت، آالینده های زیست محیطی 
ممکن است باعث مرگ آنی افراد نشود ولی از عمر 
مفید آنها کاســته می شــود.فرهادی تصریح کرد: 
البته آالینده های محیطی متعدد مانند هوای آلوده 
و گرد و غبار ارتباط نزدیکی با تغییرات اقلیمی و آب 
و هوایی در دنیا دارد که در کشور ما نیز اتفاق می افتد 
و این حوادث بسیاری از اســتان ها را درگیر کرده و 
در آینده  ای نزدیک آثار منفی آن بر ســالمت افراد 

نمایان می شود.

وزارت بهداشت:

 آلودگی هوا، میزان مراجعه به مراکز درمانی را سه برابر 
افزایش داد
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کلوپ:

 قهرمانی لیورپول ممکن است
یورگن کلوپ گفته اســت که اگر جای پپ گواردیوال بود، رقابت برای قهرمانی در لیگ برتر را تمام شده نمی 
دانست.در چارچوب هفته سی و هفتم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال ساوتهمپتون در ورزشگاه سنت مری، 
میزبان لیورپول بود که این دیدار با برتری ۲ بر یک تیم کلوپ به پایان رسید. حاال در صورتی که لیورپول بتواند 
ولورهمپتون را در هفته پایانی رقابت ها شکست دهد و منچسترسیتی برابر استون ویال امتیاز از دست دهد، 
تیم کلوپ به قهرمانی در لیگ می رسد. قهرمانی که به صورت دراماتیک رقم خواهد خورد.کلوپ گفت: در واقع، 
من از عملکرد تیمم در این دیدار بسیار خوشحالم و باید صادقانه بگویم شگفت زده شدم. حضور بازیکنان 
ذخیره در این دیدار مانند این است که فراری ها را در پارکینگ خانه خود دست نخورده داشته باشید و سپس 
آن ها را مورد استفاده قرار دهید. خیلی از این بازیکنان که اغلب روی نیمکت هستند شایستگی زیادی برای 
بازی کردن دارند و مثال واقعا جنایت است که مینامینو روی نیمکت است و بازی نمی کند. سرمربی آلمانی 
در ادامه گفت:  اگر کسی می خواهد ما قهرمان شویم، ابتدا باید برنده شویم و استون ویال باید سیتی را متوقف 

کند. این امکان وجود دارد. محتمل نیست، اما ممکن است. همه ما می دانیم و هرگز تسلیم نشدیم. 
 

ژاپن به دنبال گرفتن میزبانی جام ملت های 2023
رییس فدراســیون فوتبال ژاپن از احتمال میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ خبر داد.کوزو تاشیما به 
»نیکان اسپورت« گفت: فدراسیون فوتبال ژاپن به طور غیر رسمی در مورد امکان جایگزینی چین به عنوان 
میزبان جام ملت های آسیا در سال آینده با سران کنفدراسیون فوتبال آسیا در ارتباط بوده است.چین اعالم 
کرد از میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ انصراف داده است. سران دولت چین شرایط مربوط به کرونا را 
دلیل صرف نظر از میزبانی این رقابت ها اعالم کرده اند. هند، اندونزی، تایلند و کره جنوبی رقبای چین برای 
میزبانی از جام ملت های ۲۰۲۳ بودند.کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد که تصمیم در مورد میزبانی این 
مسابقات در زمان مناسب مشخص خواهد شد.تاشیما بدون اشاره به جزییات بیشتر به روزنامه کشورش 
گفت:  اگر ژاپن بتواند میزبانی کند، شکی نیست که بسیار هیجان انگیز خواهد بود. ژاپن زیرساخت های 
الزم برای برگزاری مسابقات در سال آینده را دارد. این کشور قبال میزبانی مشترک جام جهانی در سال 

۲۰۰۲، جام جهانی راگبی در سال ۲۰۱۹ و بازی های المپیک در سال گذشته را بر عهده داشته است.

امارات هم میزبانی جام ملت های آسیا 2023 را رد کرد
امارات هم مانند عربستان میزبانی از جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ را قبول نکرد.قرار بود که چین  جام 
ملت های آسیا ۲۰۲۳ را برگزار کند؛ اما چینی ها به خاطر ویروس کرونا از میزبانی این رقابت ها انصراف 
دادند.میزبانی این بازی ها به امارات پیشنهاد داده شد؛ اما مسئوالن فدراسیون فوتبال این کشور این 
پیشنهاد را رد کردند چرا که امارات میزبان دوره قبلی جام ملت های آسیا بود.پیش از این هم عربستان 
درخواست میزبانی این رقابت ها به جای چین را رد کرد چرا که آن ها خود را آماده میزبانی دور بعد این 
رقابت ها در ســال ۲۰۲۷ می کنند.روزنامه البیان امارات مدعی شد که از بین کره جنوبی و ژاپن یکی 

جایگزین چین برای میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ خواهد شد.
 

سه مشتری »لوئیس سوارس«
بعد از اعالم جدایی لوئیس سوارس از اتلتیکو مادرید، سه باشگاه اروپایی برای جذب او اعالم آمادگی 
کرده اند.لوئیس سوارس بعد از دو فصل حضور در اتلتیکو مادرید این تیم را در تابستان پیش رو ترک 
خواهد کرد. بعد از اعالم جدایی سوارس از اتلتیکو مادرید چند باشگاه در تالش برای جذب او هستند. 
جدی ترین مشتری سوارس، سویاست که در رقابت های اللیگا حضور دارد. تیم های استون ویال و 
اینتر هم به جذب این مهاجم اروگوئه ای عالقه دارند.سوارس بعد از جدایی از بارسلونا راهی اتلتیکو 

مادرید شد و توانست با این تیم عنوان قهرمانی در اللیگا را به دست آورد.

باقرزاده، اولین قربانی اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی؟

ابهام و انتظار
رییس فدراســیون شمشــیربازی بــرای حضــور در انتخابات این 
فدراسیون طبق اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی با یک چالش 
بزرگ مواجه شــده و این امکان وجود دارد که نتواند به منظور تصدی 

پست ریاست در انتخابات شرکت کند.
با پایان یافتن دوره ریاست چهار ســاله فضل ا... باقرزاده، فدراسیون 
شمشیربازی در انتظار تعیین زمان برای برگزاری انتخابات به سر می 
برد و باقرزاده به همراه رضا حدادیان مالک باشگاه نساجی و شهرام 

ضمیریان رییس سابق هیئت گیالن کاندیدای ریاست هستند. 
باقرزاده سه دوره گذشــته رییس فدراسیون شمشیربازی بود و طبق 
بند ۲ و ۳ ماده ۲۲ اساســنامه جدید، افراد بیشتر از سه دوره متوالی 
امکان ریاســت ندارند و فعالیت بیش از سه دوره به صورت مشروط 
امکان پذیر شده است. در بند ۲ ماده ۲۲ اساسنامه آمده است: رییس 
فدراسیون توسط مجمع برای یک دوره چهارساله انتخاب می شود و 
انتخاب مجدد وی برای حداکثر ۲ دوره دیگر )جمعا سه دوره متوالی 
یا متناوب( بالمانع است. همچنین بر اساس بند ۳ ماده ۲۲ اساسنامه 
فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایران اعالم شده: 
در صورتی که رییس فدراسیون، یکی از اعضای هیئت رییسه جهانی 
یا رییس، نایب رییس یا دبیرکل کنفدراســیونهای آســیایی مربوطه 
باشد، انتخاب مجدد وی تا زمان تصدی پست های مورد اشاره بیش 

از سه دوره بالمانع است.
پس از ابالغ اساســنامه فدراسیون های ورزشــی آماتوری جمهوری 
اســالمی ایران پرسشــی در رابطه با تعــداد دوره های ریاســت در 
فدراســیون های ورزشــی به وجود آمد و برخی مدعی شدند با توجه 
به اینکه اساسنامه به تازگی ابالغ شده است، دوره های ریاست قبلی 
در یک فدراسیون محاسبه نمی شود و مالک عمل، زمان بعد از ابالغ 

اساسنامه جدید است.
در همین راستا با توجه به استفساریه صورت گرفته از سازمان بازرسی، 
این سازمان در ابالغیه ای به تمامی رؤسای فدراسیون های ورزشی و 
مدیران کل وزارت ورزش و جوانان اســتان های کشور، ابهام به وجود 
آمده در راستای تعداد دوره های ریاست در فدراسیون های ورزشی را 
برطرف و اعالم کرد که سوابق حضور افراد به عنوان رییس فدراسیون در 
دوره های گذشته نیز در احتساب سه دوره یاد شده محاسبه می شود؛ 
اما در نهایــت وزارت ورزش و جوانان با وتوی ایــن ابالغیه در نامه ای 
برخالف نظریه مذکور، اعالم کرد تا اطالع ثانوی بر اساس روال سابق 
اقدام شــود و تعیین تکلیف نهایی این مســئله باید از سوی معاونت 

حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری صورت گیرد.

در حالی که نامه رسمی سازمان بازرسی در تاریخ ۲۵ آبان سال جاری 
به رؤسای فدراسیون های ورزشی و مدیران کل استانی وزارت ورزش 
و جوانان ابالغ شــد، چهار روز بعد مرتضی فــالح، مدیرکل حقوقی و 
امالک وزارت ورزش و جوانان در نامه ای به خسروی، مدیرکل مشترک 
فدراســیون ها که به صورت اختصاصی در اختیار ایســنا قرار گرفته، 
 نوشــت: با توجه به ابهامات بند ۲ ماده ۲۲ اساسنامه فدراسیون های 
ورزشی آماتوری جمهوری اســالمی ایران مصوب ۱۴۰۰.۰۲.۱۵ هیئت 
وزیران، این موضوع یکــی از چالش های حقوقی فراروی دســتگاه 
ورزش بوده و تفاســیر متهاتف بر مقرره مذکور از ســوی حقوق دانان 
مطرح شده اســت. بنابراین نظر به اینکه تفســیر، از صالحیت های 
مرجع تصویب کننده هر مقرره اســت، ضمن کان لم یکن کردن نامه 
صدرالذکر )نظریه اعالمی(، پرســش آن اداره کل، طی مکاتبه ای در 
اجرای مصوبه مورخ ۱۳۷۲.۰۶.۰۷ هیئت وزیران مبنی بر الزم االتباع 
بودن نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در خصوص 
اختالف نظر دستگاه های دولتی در اســتنباط از قوانین و مقررات به 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است و بنابر مراتب فوق، 

 تا زمان اعالم نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری،  مقتضی است با 
تأسی از اصل استصحاب،  بر اساس رویه سابق اقدامات الزم را معمول 
کنند.در مورد رییس فعلی فدراسیون شمشیربازی باید خاطرنشان 
کرد که باقرزاده نامه ای از سوی کنفدراســیون آسیا به وزارت ورزش 
و جوانان ارائه کرده مبنی بر اینکه او رییس پنج زون آسیاســت و در 
جلسات هیئت رییسه کنفدراسیون شمشیربازی آسیا نیز حضور دارد 
و منتظر پاسخ این وزارتخانه است هرچند بر اساس اساسنامه جدید 
فدراسیون های ورزشــی ،ســمت فعلی وی مطابق با بند ۳ ماده ۲۲ 
اساسنامه نیســت و تنها رییس، نایب رییس و دبیر کل کنفدراسیون 

های آسیایی می توانند بیش از سه دوره رییس فدراسیون شوند.
در صورتی که معاونــت حقوقی و امور مجلس ریاســت جمهوری در 
رابطه با عدم امکان فعالیت بیش از ۳ دوره ریاست متوالی و متناوب 
فدراسیون های ورزشــی، این موضوع را تایید کرده باشد که دوره های 
قبل هم جزو سه دوره متوالی محاسبه می شود، باقرزاده امکان حضور 
در انتخابات فدراسیون شمشــیربازی به عنوان کاندیدای ریاست را 

نخواهد داشت.

خبر روز

 حضور عجیب نایب رییس غیر قانونی فدراسیون فوتبال
OFC و و AFC در نشست مدیران 

نایب رییس غیر قانونی فدراســیون فوتبال در یکی از جلســاتی که زیر نظر فدراســیون جهانی 
برگزار شد، شرکت کرد.ســایت فیفا اعالم کرد که هفته گذشته، نشســتی میان مدیران عالی رتبه 
فدراسیون های فوتبال کشورهای آسیا و اقیانوسیه )OFC( برگزار شده است.در این نشست که در 
شهر دبی و به صورت مشترک توسط فیفا و مرکز بین المللی مطالعات ورزش برگزار شد، مدیران به 
تبادل نظر و تجربیات خود پرداختند. فیفا نوشت که این برنامه، آموزش هایی چندوجهی به دبیران 
کل فدراسیون ها و مدیران کلیدی آنها ارائه کرده و مواردی چون فوتبال بانوان و افزایش مدیران 
بانو در فدراسیون های فوتبال کشورهای مختلف در آن مطرح شد. حمیدرضا مهرعلی که در دوره 
ریاست شهاب الدین عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال به عنوان سرپرست نایب رییسی فعالیت 
می کرد، در این نشست حضور داشــت.این در حالی اســت که در روز ۲۸ بهمن که جلسه هیئت 
رییسه فدراسیون برای عزل موقت عزیزی خادم برگزار شــد، اعضای هیئت رییسه با ارائه نامه 
استعالمی از کنفدراسیون فوتبال آسیا، حضور مهرعلی و بهاروند را در میان اعضای هیئت رییسه 
فدراسیون غیرقانونی اعالم کردند و بر اساس این نامه اجازه حضور در جلسه به آنها داده نشد. با 
گذشت سه ماه از این تاریخ اما تصویر مهرعلی در سایت فیفا با عنوان نایب رییس اول فدراسیون 
فوتبال ایران دیده می شود.اکنون مشخص نیست که نایب رییس غیر قانونی فدراسیون فوتبال 

چگونه در جلسه ای که به میزبانی فیفا برگزار شده، شرکت کرده است. 
 

باشگاه پرسپولیس: 

هواداران به شایعات توجه نکنند
باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعات مطرح شده در مورد تغییر در اعضای کادر فنی اعالم کرد 
که هواداران به شــایعات توجه نکنند. هیج تغییری در کادر فنی نخواهیم داشت و موضوعی در 

این باره عنوان نشده است.
به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، در پی شــایعات فراوان در خصوص تغییرات در کادر فنی، 
باشگاه پرســپولیس اعالم کرد: در جلسه مدیر عامل باشگاه با ســرمربی تیم پرسپولیس، هیچ 
صحبتی در خصوص تغییرات در اعضای کادر فنی مطرح نشده است و در این جلسه تنها به بررسی 
عملکرد تیم و بازی های پیش رو تا پایان فصل پرداخته شــد.در این خصوص طی حاشــیه ای 
که عنوان شده بود »رضا درویش در جلســه چند روز پیش با یحیی گل محمدی پیشنهاد تغییر 
کادرش را داد که با مخالفت سرمربی فعلی پرســپولیس مواجه شده است!« باشگاه اعالم کرد 
که  هواداران هیچگاه به این حواشــی توجه نکنند و تنها به بازی های باقی مانده تا پایان فصل و 

حمایت خود از تیم بپردازند.
 

مس و ملوان به دنبال شکستن امتیاز رکورد صعود
دو صدرنشین نوبتی رقابت های لیگ دسته اول اهداف بزرگی تا هفته پایانی این رقابت ها دارند.

مس و ملوان در ۴ هفته به پایان رقابت های لیگ یک حاال با اختالف هشت امتیازی با تیم سوم 
جدول به نوعی خود را آماده سالم به لیگ برتر می کنند و دور از ذهن به نظر می رسد که این دو تیم 
را در فصل آینده لیگ برتر نبینیم.این دو تیم که بعد از جدا سازی خود از سایر رقیبان لیگ یکی، در 
این هفته های آخر حاال کورس جدیدی برای قهرمانی بین خود بسته اند، با انگیزه هایی که برای 
این عنوان دارند حتی می توانند رکورد امتیاز گیری در لیگ یک را بشکنند.آنها در حال حاضر ۶۲ 
امتیازی هستند و در چهار بازی پیش رو امکان کســب ۱۲ امتیاز را دارند تا رکورد مس رفسنجان 
در رقابت های لیگ یک فصل ۹۹ را بشــکنند که با ۶۷ امتیاز قهرمان این مســابقات با بیشترین 

امتیاز ممکن تا امروز شده است.
 

کافه ورزش

»عزت اللهی« به دنبال 
دهمین تیم در 25 سالگی!

هافبک ۲۵ ســاله تیم ملی فوتبــال ایران از 
نهمین تیم باشگاهی دوران فوتبال خود نیز جدا 
شد.ســعید عزت اللهی، هافبک خوش نقش 
تیم ملی فوتبال ایران کم کم در حال ثبت یک 
رکورد جالب توجه در زمینــه تعویض تیم های 
باشــگاهی خود اســت. این بازیکــن ایرانی 
محصول آکادمی ملوان بندرانزلی تاکنون ۹ تیم 
داشته و اکنون به دنبال حضور در دهمین تیم 
باشگاهی خود است.سعید عزت اللهی اغلب به 
عنوان بازیکن قرضی در تیم های باشگاهی خود 
حضور داشته است و چه بســا در صورت ادامه 
این روند بتواند تا پایان دوران فوتبال خود یک 
رکورد جهانی از خود ثبت کند. عزت اللهی فوتبال 
خود را از تیم ملوان بندرانزلی شروع کرد و خود 
را به عنوان یک پدیــده در فوتبال ایران مطرح 
 C کرد و خیلی زود راهی تیــم اتلتیکومادرید
شد. روستوف، آنژی ماخاچکاال، آمکار، ردینگ، 
یوپن، وایله دانمــارک و الغرافه قطر تیم هایی 
هستند که این هافبک ۲۵ ساله ایرانی در آن ها 
بازی کرده است.ســعید به احتمال زیاد یکی 
از بازیکنانی اســت که برای جــام جهانی قطر 
انتخاب خواهد شــد و می تواند در ۲۶ سالگی 
دومین حضور خود در جام جهانی را تجربه کند و 
در اوج دوران پختگی خود قرار گیرد.این هافبک 
ایرانی هنوز نتوانسته است خودش را در فوتبال 
اروپا تثبیت کند. حضور در تیم های رده چندم در 
این قاره چندان به رشد عزت اللهی کمک نکرده 
و این بازیکن مستعد تیم ملی فوتبال ایران هنوز 
سال های زیادی پیش روی خود دارد و می تواند 
با انتخاب تیم درست در آینده و ثبات بیشتر در 
دوران فوتبــال، در یکی از بهترین های پســت 
خود در آســیا توپ بزند.عزت الهی با این سن 
تاکنون در ۴۴ بازی ملی در تیم ملی فوتبال ایران 
توانسته یک گل به ثمر برساند. اگر او را تا چندین 
ســال دیگر در تیم ملی فوتبال ایــران ببینیم، 
احتمال زیاد می تواند رکــورد تعداد بازی جواد 
نکونام را نیز بشــکند و رکورددار تعداد بازی در 
تیم ملی ایران شود. خیلی از تیم های باشگاهی 
که او تاکنون انتخاب کرده است، به فوتبال این 
بازیکن کمک نکرده و باید دید عزت اللهی برای 

ادامه دوران فوتبالش چه تصمیمی  می گیرد.

اخبار جهان

وز عکس ر

طراحی اختصاصی 
آدیداس برای ستاره ایرانی

ســتاره ایرانی پورتو کــه این فصل نقش 
مهمی در قهرمانی این تیم در لیگ پرتغال 
و لیگ قهرمانان اروپا داشــت بیشتر از 
همیشه مورد توجه رسانه ها و شرکت های 
مطرح قــرار گرفتــه اســت.یکی از این 
شرکت ها برند شناخته شــده آدیداس 
است که با طارمی قرارداد همکاری امضا 
کرده است. ستاره ایرانی باشگاه پورتو با 
انتشار تصاویر استوک های جدیدش در 
اینستاگرام، از طرح اختصاصی این برند 

مشهور برای او رونمایی کرد.

با وجود  بازگشایی ورزشگاه های کشور، درها در شیراز بسته است
با وجود لغو ممنوعیت ورود تماشاگران به استادیوم ها در بازی های لیگ برتر، اما به نظر می رسد هواداران فوتبال شیراز نمی توانند تیم شان را در حساس ترین روزها از 
نزدیک تشویق کنند.در روزهای گذشته صحبت هایی مبنی بر بسته شدن دوباره درب  ورزشگاه ها در شیراز بر روی هواداران مطرح شد. این تصمیم در حالی با واکنش های 
منفی بسیاری در فضای مجازی همراه بود که در هفته های گذشته هواداران در ورزشگاه های کشور حضور داشتند.دلیل این تصمیم نیز رعایت پروتکل های بهداشتی و 
در راستای دستورالعمل وزارت کشور عنوان شد. اما صبح روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، در توئیتی نوشت که حضور تماشاگران 
در ورزشگاه ها بالمانع است.در نامه ابالغی سازمان لیگ فوتبال کشور به هیئت های فوتبال آمده است: در صورت عدم فروش بلیت الکترونیکی و استعالم تزریق دو دوز 
واکسن کرونا از سامانه الکترونیکی، باید از حضور تماشاگران به ورزشگاه جلوگیری شود.بدین ترتیب و با توجه به اینکه در ورزشگاه حافظیه )محل برگزاری دیدارهای 
خانگی تیم فجرشهید سپاسی( سامانه فروش بلیت الکترونیکی وجود ندارد،  نماینده شیراز که روزهای سخت و حساسی را پشت سر می گذارد، از موهبت حضور 

تماشاگرانش در دو دیدار خانگی باقی مانده فصل، بی بهره خواهد بود.

سرمربی ســابق تیم ملی فوتبال زنان ایران پس از 
قبول سرمربیگری تیم ملی زنان عراق گفت: سال 
قبل از تیم ملی ایران پیشــنهاد داشتم؛ اما به دلیل 
اختالفاتی که در فدراسیون به وجود آمد و مشکالتی 

که خانم موسوی پیش آورد، انجام نشد.
شهناز یاری، سرمربی سابق تیم ملی فوتسال زنان 
ایران با عقد قرارداد رســمی به عنوان سرمربی تیم 
ملی فوتسال زنان عراق انتخاب شــد تا این تیم را 

برای مسابقات غرب آسیا آماده کند.
یاری در گفت وگو با ایسنا به قبول سرمربیگری عراق 
اشاره و بیان کرد: سال قبل از تیم ملی ایران پیشنهاد 
داشــتم؛ اما به دلیل اختالفاتی که در فدراســیون 
به وجود آمد و مشــکالتی که خانم موسوی پیش 

آورد،انجام نشد. از طرفی با توجه به پیشنهاداتی که 
از فدراسیون داشتم به پیشنهادات باشگاهی  پاسخ 
منفی دادم. در ادامه با اینکه لیــگ ایران به تازگی 
تمام شــده بود؛ اما برای فصل آینده چند پیشنهاد 
داشتم و پیشــنهاد تیم عراق هم مربوط به قبل از 
پایان سال ۱۴۰۰ بود. خیلی فکر کردم و ترجیح دادم 
بین انتخاب هایم سرمربیگری عراق را انتخاب کنم.

وی در ادامه افزود: ترجیح من ســرمربیگری تیم 
ملی ایران بود تا باشگاهی اما شرایط فراهم نشد. به 
همین دلیل تصمیم گرفتم جای دیگری سازندگی 
را انجام بدهم، چون دوست دارم کار مورد عالقه ام را 
انجام دهم و از نظر امکانات، وقت، احترام و استقالل 
شرایط خوبی داشته باشم. تمام این موارد در عراق 

برایم فراهم شده است.
یاری بــا بیان اینکه ســرمربیگری عــراق چالش 
جدیدی در رزومه اش اســت، به آغاز تمرینات این 
تیم اشاره و بیان کرد: چند روزی است که تمرینات 
را با تســت گیری آغاز کرده و ســطح بازیکنان تیم 
عراق را دیده ام، اکثر آنها جــوان و برخی هم درگیر 
امتحانات هستند. بنابراین با توجه به زمان کوتاهی 
که تا مسابقات غرب آســیا داریم،  کار برایم سخت 

شده است. 

 روایت »یاری« از نقش شهره موسوی در فوتسال 
و حضورش در عراق

عکس: خبرورزشی
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احداث پاتوق شهری در میدان »افق پیوند« قائمیه

مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان از احداث میدان »افق پیوند« با اعتبــاری بالغ بر ۷۰ میلیارد 
ریال در خیابان قائمیه خبر داد و گفت: طراحی این میدان به صورت یک مجموعه پاتوق شهری در 
نظر گرفته شده است تا برای ساکنان و عابران پیاده قابل استفاده باشد.جواد کشانی اظهار کرد: 
میدان »افق پیوند« به منظور تامین امنیت تــردد عابران و کاهش ترافیک این خیابان با اعتباری 

بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال احداث خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای ســاخت میدان افق پیوند ۹۰۰ مترمربع آسفالت ریزی شده است، تصریح 
کرد: شــهروندان این محدوده روزهای دوشــنبه، پنجشــنبه و جمعه برای ورود به مســجد و 
 آرامســتان محلی در این میدان تردد بیشــتری دارند که با اجرای این طرح از ترافیک آن کاسته

 خواهد شد.
مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در میدان افق پیوند، ۱۵۰۰ مترمربع مساحت با 
سنگ فرش و مبلمان شهری تجهیز خواهد شد، خاطرنشان کرد: طراحی این میدان به صورت یک 
مجموعه پاتوق شهری در نظر گرفته شده است تا برای ساکنان و عابران پیاده قابل استفاده باشد.

 

 اجرای بیش از 3۸ برنامه به مناسبت هفته میراث فرهنگی
 در اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی اســتان اصفهان از برگزاری و اجرای بیش 
از ۳۸ برنامه فرهنگی در سطح اســتان اصفهان در هفته میراث فرهنگی خبر داد.علیرضا ایزدی 
ضمن تبریک فرارسیدن روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث فرهنگی به دوستداران و عالقه مندان 
میراث فرهنگی، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده در سطح استان، بیش از ۳۸ برنامه در هفته 
میراث فرهنگی اجرا خواهد شد که شــامل: افتتاح نمایشگاه، اجرای برنامه های سنتی و مراسم 

تجلیل است.
 از مهم ترین برنامه های این هفته در قالب نمایشگاه می توان به افتتاح نمایشگاه پوستر های آثار 
مکشوفه مســجد جامع عتیق اصفهان در محل مســجد جامع عتیق، نمایشگاهی از آثار منتخب 
مجموعه داران خصوصی و نمایشگاه تصاویر آثار استاد کمال الملک در باغ فین کاشان اشاره کرد.

به گفته وی؛ در بخش مراسم رونمایی نیز می توان به مراســم رونمایی از نرم افزار صوتی معرفی 
مجموعه جهانی کاخ موزه چهلستون در باغ موزه چهلســتون، رونمایی از کتاب کتیبه های تاریخی 
شهر اصفهان در محل باغ موزه چهلستون و همچنین رونمایی از عروسک های جدید با روایتگری 

از داستان های هزار و یک شب در موزه عروسک های محلی شهر بادرود اشاره کرد.
 

اصفهان؛ قطب شرکت های دانش بنیان در کشور
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: ۱۰ درصد از شــرکت های فعال دانش بنیان کشور در 
اصفهان مستقر هســتند.محمد نورصالحی  گفت: در واقع اصفهان اولین استان در حوزه اشتغال 
و تولیدات دانش بنیان اســت، در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از شــرکت های فعال دانش بنیان 
در اصفهان مستقر هســتند، شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از ســال ۱۳۷۲ محل استقرار 
شــرکت های دانش بنیان بوده و فعالیت خود را با محور فناوری آغاز کرده اســت.به گفته وی، از 
زمان شروع فعالیت شورای ششم اصفهان برای توسعه تولیدات دانش بنیان و کمک به استقرار 
شــرکت های دانش بنیان در اصفهان در تالش هســتیم،  قطعا توســعه صنایــع دانش بنیان با 
ویژگی هایی از جمله وابسته نبودن به آب، نداشتن آالیندگی می تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد و 

زمینه اشتغال زایی خوبی را برای جامعه نخبگان فراهم می کند.
شورای ششم اصفهان نیز در برنامه های خود پیگیر دستیابی به این مهم است و با تاکیدی که از 
ســوی مقام معظم رهبری و مقامات دولتی در مورد این مسئله شده است، قطعا این موضوع به 

عنوان اولویت در برنامه های مدیریت شهری قرار دارد.

رییس کمیسیون حمل ونقل و هوشمندسازی شورای اسالمی شهر اصفهان 
با اشــاره به تالش های انجام شده توسط مدیریت شــهری برای تقویت 
ناوگان اتوبوسرانی، گفت: در کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر اصفهان 
مصوبه ای به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان برای نوســازی و بهسازی بخشی از 
ناوگان اتوبوسرانی اختصاص داده شــد.محمدرضا فالح در برنامه بر خط 
رادیویی با اشاره به وضعیت حمل ونقل در کالن شــهر اصفهان، اظهار کرد: 
به دالیل مختلف وضعیت حمل ونقل در اصفهان مطلوب نیســت. ناوگان 
حمل ونقل عمومی باید سریع، امن و با کیفیت خدمات رسانی کند و اعضای 
شورای اسالمی شهر به عنوان نمایندگان مردم از خدمات کنونی رضایت الزم 
را نداریم.وی افزود: از جمله دالیلی که سبب شده است کیفیت خدمات حوزه 
حمل ونقل عمومی در سطح مطلوب نباشد، تعداد کم اتوبوس های موجود 
در خطوط اســت.رییس کمیســیون حمل ونقل و هوشمندسازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: حداقل ۱۲۰۰ دســتگاه اتوبوس باید به صورت 
روزانه در خطوط مختلف اتوبوسرانی شهر فعال باشــد، اما در حال حاضر 
حدود ۷۰۰ دستگاه در حال خدمت رسانی هســتند که فرسودگی و خرابی 
اتوبوس ها علت این مسئله است.وی با اشاره به قیمت باالی اتوبوس، اضافه 
کرد: شهرداری ها توان خرید اتوبوس را ندارند، بنابراین اگر دولت به کمک 
شهرداری ها نیاید در آینده با مشکل روبه رو خواهیم شد.فالح ادامه داد: عمر 
ناوگان اتوبوسرانی اصفهان بالغ بر ۱۰ سال است، در این میان توانایی مالی 
کاملی برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی وجود ندارد، البته شهرداری اصفهان 

در تالش است تا کیفیت ناوگان بهبود یابد.وی با اشاره به تالش های انجام 
شده توسط مدیریت شهری برای تقویت ناوگان اتوبوسرانی، اظهار کرد: در 
کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر اصفهان مصوبه ای به میزان ۲۰۰ میلیارد 
تومان برای نوســازی و بهسازی بخشــی از ناوگان اتوبوسرانی اختصاص 
یافته است.رییس کمیسیون حمل ونقل و هوشمندسازی شورای اسالمی 
شهر اصفهان در خصوص رفع مشــکالت ناوگان حمل ونقل عمومی، گفت: 
مدیرعامل شرکت اتوبوســرانی اصفهان قول داد با تامین این مبلغ تا نیمه 
دوم سال بخشی از اتوبوس های فرســوده نوسازی و وارد ناوگان شود.وی 
خاطرنشان کرد: شلوغی اتوبوس ها و افزایش سرفاصله ها سبب شده است 
که شهروندان از خدمت رسانی ناوگان اتوبوسرانی راضی نباشند، اما تالش 
مدیریت شهری این است که با چاره اندیشــی در این زمینه شرایط را برای 

خدمت مطلوب به شهروندان فراهم کنیم.

ضرورت بهره برداری از خطوط دو و سه متروی اصفهان
فالح با بیان اینکه یکی از اهداف مدیریت شهری در حوزه حمل ونقل پاک، 
توسعه خطوط مترو است، تصریح کرد: مترو می تواند بخشی از آلودگی هوا را 
در شهر اصفهان کاهش دهد. در همه ادوار مدیریت شهری نسبت به این امر 
توجه شده است و در این دوره از شورای اسالمی شهر نیز به توسعه و تجهیز 
مترو اهتمام داریم.وی با بیان اینکه درصدد برطرف کردن نواقص خط یک 
و تکمیل خط دو مترو هستیم، گفت: عملیات این خط شروع شده و نزدیک 

به ۱۳ ایستگاه در حال فعالیت هستند، قرار است یکی از شرکت های معتبر 
خصوصی حوزه حمل ونقل برای تکمیل این خط مشــارکت کند که در این 
صورت تا چهار سال آینده شــاهد بهره برداری از خط دو مترو خواهیم بود.

رییس کمیسیون حمل ونقل و هوشمندسازی شورای اسالمی شهر اصفهان 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۸۰ هزار نفر توسط قطار شهری اصفهان، 
۳۰۰ هزار نفر توسط اتوبوسرانی و ۲۵۰ هزار نفر توسط تاکسیرانی در شهر تردد 
می کند.وی ادامه داد: به علت اینکه در شهر اصفهان خط دو و سه مترو فعال 
نیســت، نواقصی را در حوزه حمل ونقل شاهد هســتیم که می طلبد هرچه 
سریع تر این دو خط به بهره برداری برســد؛ تکمیل خطوط مترو در اصفهان 
می تواند سبب جذب گردشگران داخلی و خارجی شود.فالح با بیان اینکه 
کمبود منابع مالی و تاریخی بودن اصفهــان از عوامل تاخیر در روند احداث 
خطوط مترو در این شهر است، گفت: در این زمینه عالوه بر اعتبارسنجی باید 
هماهنگی های الزم با متولیان میراث فرهنگی نیز داشته باشیم، امسال ۱۴۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار در بودجه تصویب شد تا شــهرداری در این راستا برای 
تامین اوراق مشارکت قدم بردارد و به سمت تکمیل خطوط دیگر مترو برویم.

توجه به حمل ونقل آسان و امن در شهر
وی اظهار کرد: به دنبال کاهش ســر فاصله حرکــت اتوبوس ها در خطوط 
مختلف هســتیم، همچنین در ســال جاری حدود ۱۷۳ دستگاه اتوبوس 
خریداری خواهد شد و عالوه بر این نوســازی ناوگان را در دستور کار داریم 
که با تحقق این دو موضوع در تمام خطوط سرفاصله ها کاهش یابد.رییس 
کمیسیون حمل ونقل و هوشمندسازی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
در شورای اسالمی شهر موضوعی مبنی بر قرار دادن مینی بوس و میدل باس 
در خیابان هایی که تقاضای تردد در آن ها کمتر اســت مطرح شــده است؛ 
امیدواریم در خیابان های کمکی و در بعضی شهرک ها این اقدام انجام شود 
تا در کنار خطوط اتوبوسرانی گامی در جهت حمل ونقل آسان و امن شهروندان 
برداریم.وی ادامه داد: به شــهروندان تعهد دادیم که با جدیت در راســتای 
توسعه خطوط مترو، نوسازی اتوبوسرانی و کیفی سازی تاکسیرانی در شهر 
قدم برداریم، همچنین باید توجه ویژه ای به کارکنان این ناوگان و رانندگان 
داشته باشیم، زیرا اگر آن ها به درآمد مکفی و رفاه برسند، با انگیزه بیشتری 
به شهروندان خدمت می کنند.فالح با بیان اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ تالش 
بر این بود که رفاهیــات کارکنان در حوزه حمل ونقل مــورد توجه قرار گیرد، 
خاطرنشان کرد: افزایش مطلوب کرایه ها، نوسازی و کیفی سازی دستگاه ها 
می تواند بخشــی از دغدغه های رانندگان را رفع کند.وی افزود: در دوره های 
قبل مدیریت شهری، خطوط اتوبوسرانی تندرو راه اندازی شد و شهروندان از 
این خطوط رضایت دارند، در مسیرها و معابر شلوغ و پرترافیک تنها وسیله ای 
که می تواند شهروندان را به مقصد برساند، همین اتوبوس های تندرو است.

اخبار

  رییس کمیسیون حمل ونقل و هوشمندسازی شورای اسالمی شهر اصفهان می گوید به عنوان اعضای شورای شهر از خدمات کنونی رضایت الزم را ندارند؛

مخاطب نارضایتی ها؟!

معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: در زمان 
حاضر آمار پروژه های بالتکلیف عمرانی شهری بسیار 
کم شده اســت که امیدواریم با روند کنونی به صفر 
برســد.ایرج مظفر اظهار کرد: از نیمه سال گذشته، 
پیگیری و رفع مشکل پروژه های عمرانی شهری و 
جلوگیری از تاخیر حاصل از آن را در دستور کار قرار 
دادیم و ماهیانه گزارش هایی توسط معاونت عمرانی 

شهرداری تهیه، ابالغ و رتبه بندی شده است.

وی با بیان اینکه علل بسیاری از تاخیرهای عمرانی 
شناســایی و در جهت رفع آن گام برداشــته شــد؛ 
به طوری که امروزه آمار پروژه های بالتکلیف عمرانی 
شهری بسیار کم شده است، ادامه داد: پروژه های 

فعال شهر بر اساس برنامه در حال اجراست.
معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان، پیگیری 
و پایش مستمر پروژه ها را در دســتور کار معاونت 
دانســت و افزود: بنا بر سیاســت کنونی شــورای 
اسالمی شهر و شهرداری، رؤسای ادارات در مناطق 
مختلف ناظر بر اجــرای تمام پروژه هــای عمرانی 

خواهند بود.
وی تصریح کرد: آزادسازی، طراحی و اجرای تمام 

پروژه ها که در ردیــف بودجه تعریف می شــود، از 
امسال آغاز شده است.

مظفــر با بیــان اینکه نظــارت مســتقیم معاونان 
شهرداری بر پروژه های عمرانی، اجرای آن را سریع تر 
کرده اســت، افزود: تاکنون فعالیت عمرانی هیچ 
پروژه ای متوقف نشده است و الزم است با پیگیری 
و نظارت بیشتر روند اجرای پروژه های عمرانی را در 

دل محله ها تسریع کنیم.
معاون عمرانی شهری شــهردار اصفهان، خواستار 
افزایش کیفیت کار در پروژه های عمرانی شد و ادامه 
داد: نهضــت لکه گیری اصولی و روکش آســفالت 

معابر را در مناطقی که واقعا نیاز دارد، آغاز کردیم.

معاون شهردار خبر داد:

کاهش آمار پروژه های بالتکلیف عمرانی در شهر اصفهان

410 نفر در انتخابات شورای هیئات مذهبی اصفهان کاندیدا شدند
مدیرکل تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان با بیان اینکه ۴۱۰ نفر در ششمین دوره انتخابات شورای 
هیئات مذهبی این استان کاندیدا شــدند ،گفت: این دوره از انتخابات ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار 
می شود.حجت االسالم والمســلمین مهدی فوقی با بیان اینکه شــورای هیئات مذهبی از جمله 
تشکل های میانی وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی است، اظهار داشت: این شورا با هدف ایفای 
نقش واسط میان نهادهای حاکمیتی، دولتی، حوزوی و دانشــگاهی با عموم مردم جامعه ایجاد 
شده است و انتخابات آن هر چهار سال یک بار برگزار می شــود.وی افزود: سازماندهی و راهبری، 
افزایش انسجام اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی، ارتقای منزلت اجتماعی و دانش نظری، 
آسیب شناسی شــئون فرهنگی و بصیرت افزایی و تعمیق مبانی انقالب اسالمی در جامعه هیئات 
مذهبی از دیگر ماموریت های شــورای هیئات مذهبی اســت. مدیرکل تبلیغات اســالمی استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه شورای هیئات مذهبی تشکل مذهبی، دینی، غیرحزبی و غیرجناحی است، 
افزود: اعضای این شورا بر اساس فرآیند خاص انتخابات از بین مدیران هیئات مذهبی در سه رده 
شهرستانی، استانی و کشوری انتخاب می شوند. وی با بیان اینکه تعداد نفرات اصلی در شوراهای 
هیئات مذهبی در شهرستان ها، نسبت به جمعیت و تعداد هیئات آنها متفاوت است، تصریح کرد: 
شوراهای منتخب در هر شهرستان از بین خود رییس، نایب رییس و دبیر را به عنوان هیئت رییسه 
انتخاب می کنند. فوقی افزود: رؤسای شورای هیئات مذهبی شهرستان ها، شورای هیئات مذهبی 
استان و همچنین رؤسای شورای هیئات مذهبی استان ها، شورای هیئات مذهبی کشور را تشکیل 
می دهند.وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۵۰ نفر از پرسنل و کارکنان شاغل در ادارات تبلیغات اسالمی 
استان اصفهان در روز جمعه با عنوان هیئت اجرایی و نظارت این انتخابات را برگزار می کنند، گفت: 
بیش از پنج هزار تعرفه چاپ و تعداد ۴۱۰ نفر به عنوان نامزد در این انتخابات شرکت کرده که ۱۷۵ 
نفر از آنها به عنوان اعضای اصلی انتخاب و تحت عنوان شورای هیئات مذهبی در ۳۱ نقطه از استان 

مشغول فعالیت می شوند.
 

رییس سازمان بسیج مستضعفین در اصفهان مطرح کرد:

تحقق محله اسالمی با نقش آفرینی مردم در مساجد
هدف از تحقق محله اســالمی، نهادسازی و در نهایت رسیدن به مردم ســاالری دینی است.رییس 
سازمان بسیج مستضعفین در نشست مشترک با اعضای قرارگاه هماهنگی و شورای تحول محالت 
اسالمی در اصفهان گفت: تحقق محله اسالمی به معنای حل تمامی مشکالت و رسیدن به جامعه و 
دولت اسالمی است و نقش امام محله در این مسیر بسیار تعیین کننده است.سردار سلیمانی افزود: 
در بخش های مختلف کشور مسئله محله اسالمی دنبال و پیگیری شده و کارگروه های مختلف در 
این ساختار براساس نیاز محالت تشکیل شده است.وی اضافه کرد: هدف از تحقق محله اسالمی، 
نهادسازی است که در نهایت رسیدن به مردم ساالری دینی را پیگیری می کند و الگوی ما جوشیدن کار 
از مساجد با نقش آفرینی مردم است.رییس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه تحقق محله 
اسالمی پیامد های خیلی خوبی خواهد داشت، تاکید کرد: بسیج با هماهنگی سایر دستگاه ها اجرای 
این کار را پیگیری می کند و هدف گذاری بر روی سامان دهی ۵۰ هزار محله با محوریت تشکیل شورای 
تحول محله و ایفای نقش مســاجد و ائمه جمعه و جماعات است.رییس سازمان بسیج مساجد و 
محالت هم در این نشست گفت: برای تحقق محالت اسالمی از الگو های کشوری استفاده شده و به 
دنبال تعالی بخشی محله ها هستیم.سردار حیدر بابا احمدی ادامه داد: برای داشتن محله اسالمی، 
مردم ساالری اسالمی را دستور کار داریم و در محله ها حضور مردم پر رنگ است.وی افزود:این طرح 
از مسجد شروع می شود و با کمک پایگاه های بسیج، نخبگان را از اقشار مختلف شناسایی و در نهایت 
شورای تحول محله تشکیل می شود.رییس سازمان بسیج مســاجد و محالت تاکید کرد: گام دوم 
شورای تحول محله گفتمان سازی و همراه کردن مردم برای تحقق جامعه و دولت اسالمی است و همه 
باید در این مسیر تالش کنند.در این نشست همچنین اهداف و برنامه های محله های اسالمی تبیین 

شد و اعضای قرارگاه هماهنگی و شورای تحول محالت اسالمی دیدگاه های خود را مطرح کردند.

خبر روزاخبار

توسعه بهره گیری از انرژی های 
تجدید پذیر در اصفهان

عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: بــا اســتفاده از ظرفیت صندوق توســعه 
انرژی هــای تجدیدپذیــر و مشــارکت بخش 
خصوصی می توان به روند توســعه منابع انرژی 
تجدید پذیــر کمک  کرد.ســید امیر ســامع در 
»نشست بین المللی شهر پایدار اصفهان« گفت: 
توجه به محیط زیست، حفظ و احیای آن از جمله 
ضروریات شهر اســت، به همین دلیل مدیریت 
انرژی از اهداف اصلی برنامه پنج ساله شهرداری 
اصفهان مد نظــر قرار گرفته اســت.به گفته وی، 
اجرای پروژه های جدید مبتنی بر استاندارد های 
مدیریت مصرف انرژی شهرداری را بر آن داشت 
تا بر اســاس ظرفیت های موجود نسبت به ارائه 
الیحه تشکیل صندوق توسعه انرژی های تجدید 
پذیر اقدام کند. با استفاده از ظرفیت این صندوق 
که ساختار مناسبی برای جذب اعتبارات و تجمیع 
آن برای اجرای پروژه های موثر است و مشارکت 
بخش خصوصی، می توان به روند توســعه بهره 
گیری از انــواع منابع انرژی تجدیــد پذیر کمک 
شایانی کرد. بر این اساس و با پیش بینی منابع 
درآمدی از محــل تولید و فــروش نیروگاه های 
موجود می تــوان به توســعه انرژی های تجدید 
پذیر سرعت دو چندان داد. عضو شورای اسالمی 
شهر اصفهان افزود:  بودجه مناطق شهری جهت 
احداث نیروگاه خورشــیدی برای سال ۱۴۰۱ بالغ 
بر ۶۰ میلیارد ریال تعیین شــده که این بخشــی 
از اقدامات شــهرداری در راســتای انرژی پاک 
اســت، برنامه ریزی جهت نیل بــه اهداف ایجاد 
ساختمان های سازگار با محیط زیست با تصویب 
الیحه شــهر خورشــیدی، برگزاری رویداد محله 
محور شــهر خورشیدی با مشــارکت شهروندان 
در محالت مختلف سطح شــهر از دیگر اقدامات 
مدیریت شهری محسوب می شود. اخذ مصوبه 
کمیسیون ماده پنج در خصوص اجرای ۵ درصد 
از انرژی مورد نیاز ســاختمان های گروه ج و د با 
انرژی های تجدید پذیر، ابــالغ مصوبه مذکور به 
مناطق پانزده گانه جهت اطالع و صدور بیش از ۱۶۰۰ 
پروانه ساختمانی بر این اســاس، ارسال نامه به 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان 
جهت اطالع رســانی مصوبه مذکور به مهندسین 

معمار، تاسیسات و سازه از آن جمله است.

BRT از »هشت بهشت« تا »آتشگاه« با
مدیرکل مطالعات و برنامه ریزی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان از ایجاد یک خط تندروی )BRT( شرقی-غربی حدفاصل خیابان هشت بهشت 
شرقی تا انتهای خیابان آتشگاه خبر داد و گفت: این خط آماده بهره برداری است.محمد پورمیدانی اظهار کرد: با توجه به وضعیتی که بر شهرهای کشور حاکم است، 
اولویت اول برای کاهش تراکم ترافیک توسعه حمل ونقل همگانی است و در ذیل آن توسعه مترو در اولویت قرار دارد.وی ادامه داد: در سال های گذشته خط یک قطار 
شهری اصفهان به بهره برداری رسید و اکنون با سرفاصله زمانی حدود ۱۱ دقیقه به شــهروندان خدمت رسانی می کند و در نظر داریم با افزایش این ناوگان در راستای 
کاهش سرفاصله زمانی و افزایش ظرفیت این سیســتم حمل ونقل همگانی گام برداریم.مدیر کل مطالعات و برنامه ریزی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه توسعه خط یک مترو تا شهر بهارستان با احداث ایستگاه های مختلف حدفاصل اصفهان تا بهارستان و درون این شهر انجام می شود، خاطرنشان 
کرد: برخی شهروندان برای تردد در شهر با کارگاه هایی که برای احداث خط دو مترو ایجاد شده است، مواجه می شوند.وی با بیان اینکه خط دو متروی اصفهان از شمال 
شرق اصفهان آغاز شده است و با گذر از هسته مرکزی شهر به سمت غرب حرکت می کند، تصریح کرد: احداث این خط از لحاظ بودجه ای در اولویت است و برای سال 
۱۴۰۱ بودجه الزم جهت ادامه احداث آن توسط مدیریت شهری در نظر گرفته شده است.پورمیدانی با بیان اینکه در اولویت بعدی، توسعه خطوط تندرو یاتوبوسرانی قرار 
دارد که از جمله مزایای آن می توان به سرعت باالی ایجاد آن در مقایسه با احداث خطوط مترو اشاره کرد، افزود: در حال حاضر سه خط تندرو در اصفهان وجود دارد که 
عملیات عمرانی تکمیل خط سه در محدوده خیابان های ولی عصر )عج(، عبدالرزاق و مسجدسید رو به اتمام است و تنها مباحث ایمن سازی مسیر آن باقی مانده است.

بازدید رییس 
بنیاد جهانی 
انرژی از آثار 

باستانی اصفهان
در حاشیه نشست تخصصی 
شــهر پایــدار، رییــس بنیاد 
جهانــی انــرژی و دبیــر کل 
شهرهای پایدار جهان از برخی 
آثار باســتانی شــهر اصفهان 

بازدید کردند.

وز عکس ر
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سرپرست شرکت گاز استان اصفهان، از گازرسانی به 284 واحد صنعتی در راستای 
مصوبه شورای اقتصاد طی سال گذشته خبر داد و گفت: با گازدار شدن رایگان این تعداد 
واحد صنعتی، از مصرف بیش از 20میلیون و 405 هزار لیتر سوخت مایع پیشگیری 
شــد.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، ابوالقاسم عسکری، 
سرپرست این شرکت، در دیدار با فرماندار، شهردار و شــورای شهر هرند با اشاره به 
گازرسانی به بیش از 112 شهر، 1067 روستا و بیش از 17 هزار واحد صنعتی در سطح 
استان، گفت: اصفهان در راستای توزیع گاز پس از تهران در رتبه نخست کشور قرار دارد و 
ساالنه بیش از 22میلیارد مکعب گاز طبیعی، در بخش های خانگی، صنعتی و عمومی 
استان توزیع می شود.وی، با اشاره به جمعیت 5 میلیون نفری استان اصفهان و بیش 
از یک میلیون و 970 هزار مشترک گاز طبیعی، گفت: در صورت استفاده از سوخت های 

مایع، عالوه بر ایجاد مخاطرات آلودگی هوا و زیست محیطی، ساالنه یک میلیون و 
100هزار تانکر 20هزار لیتری برای سوخت رسانی به این جمعیت مهیا می شد و این 
تعداد مشترک باید در جاده های استان تردد می کردند.سرپرست شرکت گاز استان 
اصفهان، افزود: از ابتدای شروع طرح مصوبه شورای اقتصاد، تعداد 989واحد صنعتی 
و تولیدی تا پایان ســال 1400، از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند؛ ضمن آن که هم 
اکنون بیش از 17هزار واحد تولیدی و صنعتی در استان گازدار هستند که گازرسانی 
به 284 واحد در سال گذشته انجام شد.وی، نقش بی بدیل گاز در سبد انرژی را قابل 
توجه دانست و افزود: جایگزینی گاز طبیعی به عنوان یکی از اهداف استراتژیک این 
شرکت عالوه بر حفظ محیط زیست، در راستای تحقق شعار سال؛ »تولید دانش بنیان 

و اشتغال آفرین« برای توسعه استان تاثیر بسزایی دارد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به همراه جمعى از معاونین و مدیران این شرکت 
از خطوط تولید و توسعه شرکت فوالد تاراز بازدید کرد.محمدیاسر طیب نیا در این 
بازدید اظهار کرد: فعالیت های رو به جلوی شرکت فوالد تاراز اتفاقات خوبى را رقم 
زده و انتظار می رود که این اتفاقات در آینده نیز ادامه پیدا کند؛ باید در آینده نیز براى  
استفاده حداکثرى از ظرفیت هاى موجود در فوالد تاراز برنامه ریزی های الزم انجام 
شود چراکه این موضوع یکى از اولویت ها و هدف گذارى هاى ماست.وی افزود: 
پروژه های در دست اقدام فوالد تاراز باید با سرعت بیشترى به نتیجه برسند چراکه 
این شرکت داراى ظرفیت هاى زیادی اســت و امیدواریم شاهد موفقیت های 
بیشتری در آینده از این صنعت باشیم.همه ما مى دانیم که مشکالت وجود دارد و 
به صورت خواسته و ناخواسته چنین مشکالتى به وجود مى آید ولى باید با تالش 
مضاعف بر این مشکالت پیروز شویم.در ابتداى این بازدید داود فروتن، مدیرعامل 
فوالد تاراز ضمن معرفى این شرکت، به دستاوردهاى اخیر تاراز از جمله دستیابى 
به رکورد تولید در بهمن ماه ١٤٠٠ اشاره کرد. وى با اشاره به برنامه هاى این شرکت 
براى رسیدن به رکوردهاى جدید در سال ١٤٠١ به ویژه تولید 220 هزارتن محصوالت 

فوالدى به بیان چالش ها و فرصت هاى موجود در این زمینه پرداخت.

همزمان با هفته بسیج سازندگی و در ادامه ساخت و راه اندازی، پروژه های گروه 
جهادی فوالد مردان و حوزه مقاومت بسیج شــهید تندگویان ذوب آهن اصفهان، 
تعداد دو باب منزل مسکونی جدید جهت نیازمندان در مناطق باغ بهادران)روستای 
چم علیشاه( و شهر چرمهین، افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.سرهنگ عجمی، 
رییس سازمان بسیج سازندگی سپاه صاحب الزمان)عج( در این آیین، افتتاح و 
راه اندازی پروژه های جهادی را گامی مهم در جهت محرومیت زدایی و مسئولیت 
اجتماعی ذکر کرد و گفت: خوشبختانه ذوب آهن اصفهان تاکنون نقش ارزشمند 
خود را در این زمینه به خوبی ایفا کرده است. وی از مساعدت و همکاری مدیریت 
عالی و بسیج این شرکت و کلیه دســت اندرکاران اینگونه اقدامات خداپسندانه 
قدردانی کرد. در آیین افتتاح این پروژه های جهادی، مســئول ســازمان بسیج 
کارگری سپاه صاحب الزمان )عج( استان، فرمانده سپاه ناحیه لنجان، ائمه جمعه 
باغبهادران و چرمهین، مسئولین محلی و گروه های جهادی، فرمانده بسیج، مدیر 
تعمیرات و ساختمان ها و معاون روابط عمومی و سرپرست روابط صنعتی کوره بلند 
ذوب آهن اصفهان حضور داشتند. با افتتاح این دو واحد منزل مسکونی، پروژه های 
جهادی ذوب آهن اصفهان در طی دوسال گذشته به عدد 34 رسید.گفتنی است؛ 

یک پروژه مسکونی و جهادی دیگر این شرکت در خرداد ماه به بهره برداری می رسد.
شایان ذکر است با حضور مسئوالن مذکور پروژه کانال آب کشاورزی روستای چم 
علیشاه که در راستای طرح محرومیت زدایی توسط مسئولین و گروه های جهادی 
محلی و سپاه ناحیه لنجان طراحی و بازساری شده بود، افتتاح شد. در اجرای این 

پروژه، ذوب آهن اصفهان نیز مساعدت و همکاری داشته است.

محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه طی بازدید از شرکت 
ورق خودرو اظهارکرد: شرکت ورق خودرو باید در عرصه دانش بنیان در استان 
چهارمحال و بختیارى پیشــتاز باشــد؛ اولویت گروه فوالد مبارکه اســتفاده 
حداکثری از ظرفیت هاى موجود است.فوالد مبارکه براى تحقق این هدف کمک 
مى کند تا همه شرکت هاى زیرمجموعه بتوانند در جهش تولید در کشور نقش 
خود را به بهترین نحــو ممکن ایفا کنند؛ تحقیق و توســعه و فعالیت در عرصه 
دانش بنیان یکى از ضروریاتی است که با توجه به شعار سال، باید مورد توجه 
قرار گیرد تا در نهایت اتفاقات خوبى را در عرصه دانش بنیان در استان چهارمحال 
و بختیارى محقــق کند.خبرهاى خوبى در این مجموعه به گوش مى رســد و 
امیدواریم با تالش هاى بیشتر اتفاقات بهترى رقم بخورد؛ باید براى پیشرفت، 
راهکارهاى مختلفی پیدا کرد تا با حداکثر توان گام هاى بزرگى را در عرصه تولید 

کشور برداریم.حمید شجاعى، مدیرعامل شــرکت ورق خودرو نیز با اشاره به 
نیاز کشور به ویژه خودروسازان به محصوالت کیفى، برنامه هاى این شرکت را 
براى تولید این محصوالت و تامین نیاز بازار و صنایع پایین دستى تشریح کرد.

 

با افتتاح دو واحد مسکونی جدید در هفته بسیج سازندگی:

پروژه های مسکونی و جهادی ذوب آهن به عدد ۳۴ رسید

مدیرعامل فوالد مبارکه در بازدید از فوالد تاراز عنوان کرد:

لزوم استفاده حداکثرى از ظرفیت هاى شرکت هاى زیرمجموعه فوالد مبارکه

شرکت ورق خودرو باید در عرصه دانش بنیان پیشتاز باشد

 صرفه جویی بیش از 20میلیون لیتر فرآورده های نفتی در 
استان اصفهان در سال 1۴00

منبع : ایرنا
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