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گرانِی بی چاره

پیشگیری از تکرار متروپل 
با تقویت نظارت و تشدید 

برخورد با متخلفان

بارگذاری 80 درصد 
اطالعات پروژه های عمرانی 

شهر در سامانه شفافیت

ایست قلبی کارشناس 
اورژانس اصفهان در 

حین امدادرسانی

قیمت مرغ در اصفهان 
ارزان تر از مصوب 

کشوری است

ن
جوا

ن 
اگرا

برن
ه خ

شاگ
: با

س
عک

چهل و چهارمین جلسه شورای 
شهر اصفهان با محوریت 

»متروپل«آبادان برگزارشد؛
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ذخیره 3۷3 میلیون مترمکعبی سد زاینده رود
متاسفانه طی دو ماه اخیر ،برآورد سد زاینده رود براساس انتظارات و پیش بینی ها 
نبوده و بارندگی مناســبی در حوضه زاینده رود نداشتیم و اگر مصارف حوضه با 

همین شرایط باشد، تا پایان سال آبی جاری به حجم موردنظر نخواهیم رسید
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سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:
تابستان امسال خاموشی نداریم

رییس کل دادگستری استان اصفهان:
حریم زاینده رود آزاد سازی می شود

ارابه های مرگ
 رییس پلیس راهور استان اصفهان می گوید خودروهای تولید داخل طی برخورد

 با هر وسیله ای مانند آکواریوم متالشی شده و جان شهروندان را می گیرند
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آمادگی روسیه برای کمک به صادرات غالت اوکراین
رییس جمهور روسیه از آمادگی مسکو برای کمک به صادرات غالت اوکراین خبر داد. کاخ کرملین 
با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد پوتین این اظهارات را در گفت وگوی تلفنی با امانوئل مکرون، همتای 
فرانسوی خود و اوالف شولتس، صدراعظم آلمان بیان کرد.در بیانیه ای که پس از این گفت وگوی 
تلفنی منتشر شد، آمده است روسیه آماده کمک به یافتن گزینه هایی برای صادرات بدون مانع غالت 
از جمله غالت اوکراینی از بنادر دریای سیاه است.براساس این بیانیه پوتین تاکید کرده است بحران 
مواد غذایی از سیاست غلط اقتصادی و مالی کشور های غربی و همچنین تحریم های ضد روسیه 
نشأت می گیرد. افزایش تحویل کود ها و محصوالت کشــاورزی روسیه می تواند تنش ها را در بازار 
بین المللی کشاورزی کاهش دهد البته این اقدام مستلزم لغو تحریم ها علیه مسکو است.پیش 
تر کشورهای غربی روسیه را متهم به جلوگیری از صادارت غالت اوکراین کرده بودند. اوکراین یکی 
از بزرگ ترین صادرکنندگان غالت در جهان محسوب می شود و برآورد شده بیش از بیست میلیون 

تن غالت این کشور در انبارها باقی مانده و در انتظار صادرات است. 

وزیر امور خارجه چین:

 روابط مان با آمریکا به یک دوراهی رسیده است
وزیر امور خارجه چین گفت: پکن اظهارات آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در مورد چین را نشانه 
انحراف جدی در روابط دو کشور از مسیر عادی می داند.وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در واکنش به 
اظهارات وزیر خارجه آمریکا گفت: »سخنرانی بلینکن در مورد سیاست چین نشان دهنده انحراف جدی 
در مسیر روابط چین و آمریکاست. ما می خواهیم به طرف آمریکایی بگوییم کشور ما اصال آن چیزی 
نیست که ایاالت متحده تصور می کند.« وی افزود: »ما در ارتقای اصالحات و تقویت فضای باز مشارکت 
می کنیم و برای همکاری سودمند متقابل در سطح باالتر تالش خواهیم کرد. چین بهتر خواهد شد و 
جهان به فضل و یمن آن شگفت انگیزتر می شود«. وزیر خارجه چین خاطرنشان کرد که واشنگتن 
مواضع بسیار بحث برانگیزی در عرصه بین المللی اتخاذ می کند که هدایتگر به سمت مفاهیم جنگ 
سرد است.وی تاکید کرد :این امر تنها می تواند منجر به درگیری، تقابل و تفرقه در جامعه بین المللی 
شود. در واقع آمریکا هم اکنون به عامل اصلی بی ثبات کردن نظم جهانی تبدیل شده است.این مقام 

چینی خاطرنشان کرد که همکاری چین و آمریکا به یک دوراهی رسیده است.

گاردین: 

لندن، جان خبرنگاران افغان را به خطر انداخته است
گروهی از روزنامه نگاران افغان که سال ها همکاری نزدیکی با رسانه های انگلیسی داشتند خطاب به 
روزنامه گاردین با شرح نحوه مواجهه خود با ضرب و جرح، تهدید به مرگ و ماه ها زندگی مخفیانه 
از ترس حفظ جان شان در افغانستان، دولت لندن را به زیر پا گذاشتن تعهد خود برای انتقال آنها به 
انگلیس متهم کردند.این گروه از خبرنگاران افغان متشکل از هشت خبرنگاری هستند که از زمان 
بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان گذشــته، مبارزه شان برای کسب مجوز انتقال 
یافتن به انگلیس بیهوده بوده و اکنون شکایت قانونی علیه دولت انگلیس از بابت خلف وعده اش 
به آنها را پیگیری می کنند.آنها پس از ماه ها انتظار برای رســیدگی به درخواست هایشان برای نقل 
مکان به انگلیس، برای انجام یک بررســی قضایی درخواست کرده اند. آنها گزارش می دهند که در 
این راستا تنها یک سری ایمیل های پاسخ اســتاندارد را از جانب برنامه موسوم به برنامه سیاست 
جابه جایی و کمک برای افغانســتان را دریافت می کنند.اعضای این گروه گفتند که با رسانه های 
انگلیســی همکاری کرده و در همین راســتا در مورد عملیات ها علیه طالبان، برنامه های بازسازی 
زیرساخت های افغانستان، حقوق زنان و مبارزه با تجارت مواد مخدر گزارش داده اند. آنها گفتند که 
از زمان تسلط یافتن طالبان، هشدارهایی با مضمون این که به عنوان اهداف حمله تعیین شده اند، 

دریافت کرده اند.

خروج نام سپاه از لیست FTO به اصلی ترین عامل در توقف مذاکرات احیای برجام تبدیل شده است؛

چگونه سناریوی احیای برجام از دسترس دورتر شد؟

خروج نام سپاه از لیست FTO به اصلی ترین عامل در توقف مذاکرات 
احیای برجام تبدیل شده است. این در حالی است که رسانه های غربی 
نیز گفته اند »جو بایدن تصمیم خود را طی تماس تلفنی با نخست وزیر 
اسراییل، اعالم کرده و گفته این تصمیم کامال نهایی شده است.«تا تاریخ 
ششم ماه جوالی و موعد انتشار گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، کمتر از ده روز باقی مانده و خبر های خوبی به گوش نمی رسد. در 
حالی که اساســا هیچ خبری از احیای برجام نیست و طرف آمریکایی  
آب پاکی را درباره خروج نام سپاه از فهرســت گروه های تروریستی بر 
دستان ایران ریخته، یک خبر دیگر هم علیه برنامه هسته ای ایران درز 
کرده است.وال اســتریت ژورنال آمریکا در گزارشــی مدعی شده بین 
سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ ایران به گزارش های محرمانه آژانس دسترسی 
داشته و همین دسترســی هم به ایران کمک کرده بتواند با جعل و ارائه 
سناریو های ســاختگی آژانس را از فعالیت های هسته ای اش دور نگه 
دارد.به گزارش این رسانه آمریکایی، ایران طی دو دهه گذشته به اسناد 
محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای 
خودش دسترسی داشته و توانسته از طریق توزیع این اسناد بین مقامات 
ارشد کشور، پاســخ ها و ســناریو هایی را از پیش برای سواالت آژانس 
درباره برنامه هسته ای خودش آماده کند. این مدارک محرمانه به همراه 
یادداشت هایی به زبان فارســی بوده که اسراییل در سال ۲۰۱۸ توانست 

آن ها را از یک مرکز بایگانی در تهران خارج کرده و به تل آویو منتقل کند.
به ادعای وال اســتریت ژورنال، در برخی از این مدارک، مقامات ایرانی 
اشاره کرده اند که با استفاده از »روش های اطالعاتی« به این گزارش های 
محرمانه آژانس دست یافته اند. بر اساس این گزارش، آژانس در آن زمان 
در حال بررسی شواهدی بود که نشان می داد تهران در حال فعالیت برای 
ساخت تسلیحات هسته ای است.این گزارش ده روز قبل از انتشار گزارش 
جدید آژانس درباره برنامه هســته ای ایران منتشر شده و شائبه تالش 
برخی جریان های عبری و عربی برای نفوذ و تاثیرگذاری بر گزارش جدید 
آژانس را تشدید می کند. رافائل گروسی روز چهارشنبه در اجالس داووس 
گفته هنوز پاسخی از سوی ایران در مورد سایت های اعالم نشده ای که در 
آن ها آثار اورانیوم کشف شده دریافت نکرده و با این فرض احیای برجام 
کار ســختی به نظر می رسد. منظور گروسی از ســایت های اعالم نشده 
همان سه سایتی است که یک مورد آن در تورقوزآباد توسط اسراییل افشا 
شده بود.البته ایران وجود چنین سایتی را رد کرد. همان زمان سیدعباس 
عراقچی، معاون وقت وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای 
ایران در واکنش به ایــن خبر به زبانی طنز گفته بــود: »این دفعه دیگه 
نتانیاهو را به تورقوزآباد ارجاع داده اند، حدس می زنم یه عده ای او را سرکار 
گذاشته اند.«فارغ از اظهارنظر گروسی، چشم انداز دستیابی به برجام هم 
چندان جالب توجه نیست. نشریه پولیتیکو به نقل از یک مقام ارشد غربی 

از تصمیم رییس جمهور آمریکا درباره باقی ماندن سپاه پاسداران در لیست 
تروریسم خبر داد و نوشت »جو بایدن تصمیم خود را طی تماس تلفنی 
با نخست وزیر اسراییل، اعالم کرده و افزوده که این تصمیم کامال نهایی 
شده است.«خروج نام سپاه از لیست FTO به اصلی ترین عامل در توقف 
مذاکرات احیای برجام تبدیل شده است. تصمیم بایدن در حالی است 
که مقامات قطر و انگلیس در بیانیه مشترکی بر اهمیت به توافق رسیدن 
طرف ها در گفت وگو های وین تاکید کردند.نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
با ادعای اینکه رییس جمهور آمریکا تصمیم گرفته نام سپاه را در فهرست 
تروریستی نگه دارد، گفت که از این تصمیم او مطلع بوده است.مذاکرات 
وین فعال در نقطه ای عجیب قرار گرفته اســت؛ ایران انتظار دارد اگر قرار 
است به پیش از ۲۰۱۸ برگردد و تمام تعهدات برجامی خود را انجام دهد، 
آمریکا هم باید به تعهدات ۲۰۱۵ خود برگردد و نمی تواند بگوید که ایران 
تعهدات را مو به مو انجام دهد، اما همچنان بخشــی از اقتصاد ایران در 
تحریم بماند و به جز سپاه قدس، کل نهاد ســپاه به لیست تروریستی 
افزوده شود. نکته بعدی این است که ایران اگر کوتاه بیاید و توافق کند، 
عمر این توافق دو سه سال بیشتر نیســت و جمهوری خواهان اگر روی 
کار بیایند دوباره همه چیز را برهم می زنند و این یک چالش پیش روی 
مسئوالن ایران اســت که مثال این همه مذاکره کردند و بر سر سپاه کوتاه 

آمدند، ولی بعد از چندسال روز از نو و روزی از نو!

انتشار تصاویری از شهر پهپادی ایران در غرب کشور 
بازتاب خاص به خود را در رســانه های عبری زبان 
رژیم صهیونیستی داشت.با وجود آن که رسانه های 
صهیونیســتی همچنان دســت از سم پاشی های 
رسانه ای خود برنداشــتند؛ اما به طور مشترک به 
این اعتراف رسیدند، این شهر موشکی به معنای آن 
است که ایران قابلیت انجام حمالت غافلگیرکننده 

را با موشک و بمب های ویرانگر دارد.
رامــی یتســهار در نیوز اســراییل نوشــت: ایران 
صراحتا قدرت خود را برای اســتفاده ویرانگرانه از 
هواپیماهای بدون سرنشین به رخ همگان کشید. 
در بخش دیگری از این گزارش آمده اســت: این 
موضوع کــه ارتش ایران به این حجم گســترده از 
هواپیماهای بدون سرنشین دست پیدا کرده یک 
واقعیت منحصر به فرد اســت به ویژه که پایگاه آن 
زیر زمین و امن و برای کاربردهای راهبردی است.

روزنامه یدیعوت آحارانوت نیــز در پایگاه خود در 
فضــای مجازی نوشــت: محمد باقــری، رییس 

ســتادکل نیروهای مســلح ایــران و عبدالرحیم 
موســوی، فرمانــده ارتش بــه یک پایــگاه زیر 
 زمینی نگهــداری هواپیماهای بدون سرنشــین 
رفتند، موقعیت این پایگاه اعالم نشــده اســت، 
اما تصاویر منتشرشــده بیانگر آن اســت که گویا 
در غرب ایران واقع اســت، محلی که به اســراییل 

نزدیک تر است.
این رســانه عبری زبان با انتشــار تصاویری از این 
پایگاه افزود: تلویزیــون ایران اعالم کرد ۱۰۰ فروند 
هواپیمای بدون سرنشــین در این پایــگاه که در 
کوه های زاگرس واقع است، آماده انجام عملیات 
هســتند، یکی از انواع هواپیماهای موجود در این 
پایگاه UAV-5 اســت که گفته می شــود قابلیت 

حمل موشک های قاسم را دارد.
دبکا، پایگاه اطالع رسانی نزدیک به سرویس های 
اطالعاتی رژیم صهیونیستی هم در گزارش خود از 
این پایگاه نوشت: این یک اقدام بی سابقه است، 
ایران اقدام به انتشار تصاویری از یک پایگاه سری 

خود زیر زمین کرد، پایگاهی دربرگیرنده ۱۰۰ فروند 
هواپیمای بدون سرنشــین کــه در عمق کوه های 

زاگرس قرار داده شده اند.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در گزارش 
مشــابهی در پایگاه خود در فضای مجازی نوشت: 
»محمد باقری به رســانه های ایرانــی گفت؛ این 
پایــگاه در عمــق چندصدمتری زیــر زمین واقع 
اســت و با توجه به این پایگاه هــای ایران یکی از 
قدرتمند  ترین کشورهای منطقه از نظر هواپیماهای 

بدون سرنشین محسوب می شود«.

خبر روزبازتاب شهر  پهپادی ارتش ایران در رسانه های صهیونیست

وز عکس ر

تنش بین 
فلسطینی ها و 

سربازان اسراییلی 
در کرانه باختری 

اشغالی
به دلیــل برگــزاری آیین روز 
پرچم از سوی صهیونیست ها، 
تنش و درگیری میان دو طرف 

افزایش یافته است.

در دیدار رییس مجلس با آملی الریجانی تاکید شد:

همکاری مجلس و مجمع در برنامه هفتم توسعه
همکاری مجلس و مجمع تشــخیص مصلحت نظام در تدوین سیاســت های کلی برنامه هفتم 
توسعه محور مورد تاکید رؤسای مجلس و مجمع در نشستی مشترک بود.پس از جلسه فوق العاده 
اخیر صحن مجمع با دستور کار بررسی سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، محمدباقر قالیباف 
رییس مجلس شورای اسالمی با آیت ا... آملی الریجانی دیدار و گفت وگو کرد.در این دیدار، طرفین 
درباره سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه بحث و تبادل نظر کردند و با تاکید بر همکاری مجلس 
و مجمع در تدوین سیاســت های کلی ابراز امیدواری کردند که متنی دقیق و کارشناسی شده برای 
تقدیم به رهبر معظم انقالب و ارایه به دولت برای تنظیم الیحه برنامه هفتم، تدوین شود و همینطور 

همکاری های هیئت عالی نظارت و مجلس ادامه یابد.

اعزام هیئت کنسولی به عربستان برای حجاج ایرانی
وزیر امور خارجه گفت: معاونت کنســولی وزارت امور خارجه از آغاز تا پایــان عزیمت حجاج همه 
ظرفیت خود را در اختیار حجاج و عوامل اجرایی حج قرار داده و یک هیئت کنسولی را به همین منظور 
به عربستان اعزام می کند.در نشست مشترک مسئوالن حج و زیارت با حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه مسائل مربوط به اعزام حجاج بیت ا...الحرام جهت ادای مناسک حج ١۴٠١ مورد گفت 
وگو و تبادل نظر قرار گرفت. امیرعبداللهیان در این دیدار بر تالش وزارت خارجه در سطوح مختلف 
جهت تسهیل عزیمت حجاج ایرانی برای حج سال جاری و حضور در این مناسک عظیم الهی تاکید 
کرد.وزیر امور خارجه همچنین تصریح کرد: معاونت کنسولی و امور ایرانیان وزارت امور خارجه از آغاز 
تا پایان عزیمت حجاج تمام ظرفیت خود را در اختیــار حجاج و عوامل اجرایی حج قرار داده و یک 
هیئت کنسولی را به همین منظور به عربســتان اعزام می کند.امیرعبداللهیان ابراز امیدواری کرد با 

مساعدت مسئوالن سعودی حج سال جاری با شکوه و در آرامش برگزار شود.

سخنگوی وزارت خارجه: 

خدمه نفتکش های یونانی سالمت هستند 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در صفحه توئیتر خود نوشت: خدمه نفتکش ها 
در امنیت و سالمت به سر می برند.سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در صفحه توئیتر خود نوشت: 
روابط کهن ما با یونان و مردم فوق العاده آن همواره بر احترام متقابل مبتنی بوده اســت.روابط ما 
نباید با سوءمحاسبات عمیقا کوته بینانه، از جمله راهزنی به دستور طرف ثالث، مختل شود.خدمه 

نفتکش ها در امنیت و سالمت به سر می برند.

گفت وگوی بلینکن و الپید درباره ایران؛

 هیئت صهیونیستی به واشنگتن می رود
همزمان با گفت وگوی تلفنی وزرای خارجه رژیم صهیونیستی و آمریکا درباره ایران، هیئتی عالی رتبه 
از تل آویو برای مباحثه درباره مسائل مشابه از جمله نشست شورای حکام آژانس اتمی به واشنگتن 
می رود.طبق بیانیه وزارت خارجه آمریکا، در این تماس تلفنی که شامگاه جمعه انجام شد، بلینکن 
و الپید به گفت وگو درباره مقابله مشترک واشــنگتن و تل آویو با ایران پرداختند.روزنامه »جروزالم 
پست« نیز بامداد یکشنبه گزارش داد پس از این تماس تلفنی مقرر شد هیئت عالی رتبه صهیونیستی 
به سرپرستی »ایال هوالتا« مشاور امنیت داخلی این رژیم در هفته جاری به واشنگتن سفر کند.وزارت 
خارجه رژیم صهیونیستی درباره تماس تلفنی بلینکن و الپید توضیح داد: »این دو نفر درباره تالش های 
مشترک برای رویارویی با چالش های جهانی، از جمله چالش های ناشی از ایران و نیروهای نیابتی 

آن صحبت کردند«.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

 شاهد تورم قانون
 در  کشور هستیم

نماینده مــردم چابهار در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: در کشــور ما بیش از ۱۱ هزار 
عنوان قانونی وجود دارد که باید قانون گذاری 
کاهش یابد و نظــارت مقدم بر آن شــود.

معین الدین ســعیدی با اشاره به اقدامات 
مجلس یازدهم اظهار کــرد: این مجلس به 
خوبی به موضوع محرومیــت زدایی ورود 
کرد. مجلس ردیف بودجه مشخصی برای 
حــوزه محرومیت زدایی در نظــر گرفت که 
اثر مثبت خــود را روی پروژه هــای مهمی 
چون پــروژه آب در مناطق محروم کشــور 
گذاشته است.وی بیان کرد: مجلس یازدهم 
 بازدیدهای میدانــی را به طور دقیق و مرتب

 پیگیری کرد. 
رییس و اعضای هیئت رییســه مجلس به 
طور مرتب بازدیدهای میدانی را در دســتور 
کار خود قرار دادند و این بازدیدهای میدانی 
و ســفرهای اســتانی نمایندگان در اتخاذ 
رویکردهایی که منجر به کاهش مشــکالت 
مردم شــود، تاثیرات بسزایی داشته است.

نماینده مــردم چابهار در مجلس شــورای 
اسالمی تصریح کرد: مجلس تالش بسیار 
زیاد در حوزه تقنینی می کنــد، در حالی که 
مقام معظــم رهبری فرمودنــد که مجلس 
باید شــئون نظارتی خود را هم تقویت کند. 
ما همچنان شاهد این مســئله هستیم که 
برخی از نمایندگان تالش مســتمری برای 
تدوین طرح های مختلف دارند که مجلس 
باید از طرح محوری فاصلــه بگیرد و الیحه 

محور شود.
ســعیدی با بیان اینکه در کشــور فرانســه 
که مهد قانون اســت، ۲۵۰۰ عنــوان قانون 
وجــود دارد امــا در کشــور ما بیــش از ۱۱ 
هزار عنوان قانونــی داریم، اظهار داشــت: 
امیدوارم که طی دو ســال آینــده مجلس 
یازدهم تا حــدی قانون گــذاری را کاهش 
دهد و فقط در حوزه های بســیار مهم قانون 
 وضع کنــد و بحث های نظارتــی را مقدم بر 

قانون گذاری کند.

ایران انتظار دارد اگر قرار است به پیش از ۲۰۱۸ برگردد 
و تمام تعهدات برجامی خود را انجام دهد، آمریکا هم 
باید به تعهدات ۲۰۱۵ خود برگردد و نمی تواند بگوید 
که ایران تعهدات را مو به مو انجام دهد، اما همچنان 

بخشی از اقتصاد ایران در تحریم بماند

بین الملل

محمد حسن یاری- شهردار دولت آباد م الف:1322473

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نســبت به عملیات اجرایی لکه گیری و 
ترمیم ترانشه های سطح شهر و منطقه صنعتی دولت آباد از طریق برگزاری مناقصه 

عمومی اقدام نماید.
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سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

تابستان امسال خاموشی نداریم
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: با مدیریت بار صنایع، به طورقطع امسال هیچ خاموشی در 
سطح کشور و اصفهان نخواهیم داشت.محمدرضا نوحی ، با اشاره به وضعیت تامین برق استان در فصل 
گرم، اظهار کرد: روز  ششم خردادماه پیک بار شب استان ساعت ۲۱:۸ دقیقه بود.وی توضیح داد: تولید 
برق استان ۳۹۱۹ مگاوات و مصرف ۴۸۰۷ مگاوات بود که مقدار ۸۰۸ مگاوات انرژی از شبکه سراسری 
وارد استان اصفهان شده است.سخنگوی صنعت برق استان اصفهان همچنین به تولید و مصرف برق 
در کشور اشاره کرد و گفت: نیاز مصرف در ساعت پیک کشــور ۴۷ هزار و ۲۰۶ مگاوات بود که این عدد در 
مدت مشابه سال گذشــته ۴۹ هزار و ۳۱۰ مگاوات بود.وی افزود: سال  گذشته هوا گرم تر از امسال بود، 
بنابراین اکنون نزدیک ۲ هزار مگاوات نیاز مصرفی برق کشور کمتر است.نوحی درباره اینکه تابستان امسال 
خاموشی خواهیم داشت یا خیر؟ اظهار کرد: امسال با مدیریت بار صنایع، هیچ برنامه خاموشی برای 
مشترکین خانگی در کشور نخواهیم داشت.سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با اشاره به اینکه هنوز 
طرح مدیریت بار صنایع انجام نشده است، تاکید کرد: از ۱۵ خردادماه قرار است مدیریت بار صنایع آغاز 

شود و این طرح تا ۱۵ شهریور ادامه خواهد داشت.

پیش بینی تولید گندم امسال در اصفهان 1۷0 هزار تن است
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان گفت: بر اساس گزارش  سازمان جهاد کشاورزی، پیش بینی 
تولید گندم از مزارع استان ۱۷۰ هزار تن و پیش بینی خرید تضمینی این محصول حدود یکصد هزار 
تن است.محسن ضیایی اظهار داشت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۲ هزار و ۶۳۴ تن گندم مازاد 
بر مصرف کشاورزان استان به صورت تضمینی خریداری شده است.وی  با بیان اینکه تاکنون ۵۴۷ 
محموله گندم از ۲۶۳ کشاورز خریداری شده، ارزش ریالی این محموله ها را ۲۷۸ میلیارد و ۵۸۵ 
میلیون و ۷۶۶ هزار و ۱۶۵ ریال عنوان و ابراز امیدواری کرد که با تامین اعتبارات، وجوه گندم خریداری 
شده در کوتاه ترین زمان ممکن به حساب گندمکاران واریز شود.وی با بیان اینکه خرید تضمینی 
در استان از شهر مهاباد اردستان به عنوان نخستین مرکز از بیستم اردیبهشت شروع شده و تا آخر 
شهریور ادامه خواهد داشت،  افزود: خرید تضمینی گندم مانند سال های گذشته با توجه به شرایط 
آب و هوایی از شهرستان های شمالی استان از جمله مهاباد اردستان، آران و بیدگل و کاشان شروع 
شده و به تدریج به شهرستان های سردسیر اســتان خواهد رسید.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی 
اصفهان ادامه داد: تولید گندم امسال در استان با توجه به شرایط خشکسالی که بر مزارع کشت آبی 

و دیم این خطه حاکم شده است، کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد.

معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان:
قیمت مرغ در اصفهان ارزان تر از مصوب کشوری است

معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: قیمت مرغ در اصفهان ۱۵ هزار و ۳۰۰ 
تومان ارزان تر از مصوب کشوری است.حسین ایراندوست با اشاره به آخرین وضعیت بازار مرغ در استان 
اصفهان اظهار داشت: قیمت مصوب برای هر کیلوگرم مرغ در کشور ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است و این در 
حالی است که در اصفهان با توجه فراوانی عرضه مرغ برای مصرف کننده ۴۴ هزار ۵۰۰ تومان اعالم شده 
است.وی افزود: با توجه به فراوانی تولید مرغ در بازار اداره پشتیبانی امور دام استان همچون گذشته مازاد 
تولید را از تولید کنندگان خریداری می کند به گونه ای که تا کنون بیش از یک هزار تن مرغ توسط این شرکت 
از مرغداران خریداری شده است.ایراندوست با بیان اینکه تولید کنونی مرغ به صورت میانگین در هر شب 
یک هزار تن است، ادامه داد: نیاز استان ۶۴۰ تن بوده و مابقی این مرغ یا به استان های دیگر ارسال شده 
و یا توسط شرکت پشتیبانی دام و طیور خریداری شده است.وی با اشاره به دلیل فراوانی مرغ در اصفهان 
گفت: ۸.۵ میلیون جوجه ریزی در فروردین و بیش از هفت میلیون جوجه ریزی در اردیبهشت منجر به 

افزایش تولید و مازاد بر مصرف شده است.

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت استان اصفهان  می گوید راهکاری جز افزایش قیمت نان نیست؛

گرانِی بی چاره

مســئوالن می گویند بازار را در رصد خود  مهسا نعمتی
دارند و اجازه گران فروشــی به اصناف را 
نمی دهند. بازاریان و مغازه دارها هم مــی گویند وقتی قیمت ها آزاد 
سازی شده، چاره ای به جز گران کردن کاالهای خود ندارند. از آن سو 
یارانه ها هنوز پرداخت نشــده؛ اما قیمت ها آزاد شــده است. در این 
وضعیت گران فروشی چیست و گران فروش واقعی چه کسی است؟ 
در این  میان، همه توجهات به سمت و سوی قیمت های نان است! به 
تازگی معاون بازرســی و نظــارت اداره کل صنعت، معــدن و تجارت 
اصفهان گفته بود: در گزارش های رسیده از وضعیت شکایت و تخلفات 
بازار اســتان در  ســال جاری، بیشترین شــکایات دریافتی در زمینه 
گران فروشی و کم فروشی اعالم شده است.اکبر عادل مرام، با توجه 
به گزارش های دریافتی از ســامانه ۱۲۴ بیشترین تخلفات را در زمینه 
گران فروشی و کم فروشی نان، میوه و سبزی بیان کرد و افزود: هیچ 
گونه افزایشی در قیمت نان نداریم و نظارت جدی در مورد مقابله با کم 
فروشی و گران فروشی نان و تعطیلی خودسرانه نانوایی ها در اولویت 
بازرسی ها قرار دارد.وی، نظارت تمام وقت بر نحوه فعالیت نانوایی های 
استان را با حضور بازرسان همه دستگاه های مسئول دانست و گفت: 
بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بازرسان 

اتاق اصناف اســتان به صورت تمام وقت مشــغول نظــارت بر نحوه 
فعالیت نانوایی های استان به منظور ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم 
در مورد عرضه این محصول راهبردی هستند. این نظارت ها در حالی 
است که بر اســاس واقعیت های موجود بازار، نانواها چاره ای به جز 
گران کردن قیمت نان ندارند.این خبــر  را نایب رییس انجمن علوم و 
فنون غالت استان اصفهان هم تایید می کند. وی با بیان اینکه دولت 
قرار اســت با تخصیص سوبســیدی برای خرید نان به افراد جامعه، 
گرانی نان را جبران کند، گفت: تصمیم بر آن است حدود ۵۰ میلیون نفر 
از این یارانه استفاده کنند.محمدرضا خواجه ، ضمن اشاره به افزایش 
قیمت آرد به کیسه ای ۶۰۰ هزار تومان اظهار کرد: پس از تخصیص این 
سوبسید، قیمت نان ترمیم می شود.وی افزود: این اتفاق به زودی به 
جریان خواهد افتاد، آرد شماره یک و شماره دو حذف شده و نانوایی 
سنتی و آزادپز همگی یکسان ســازی می شود، به طوری که قیمت نان 
در تمام نانوایی ها یکسان خواهد شد.نایب رییس انجمن علوم و فنون 
غالت استان اصفهان گفت: افرادی که سوبسید نان را دریافت می کنند 
به میزان یارانه دریافتی، نــان مورد نیاز خود را خریــداری می کنند.

خواجه درمورد دلیل گرانی های فعلی قبل از تخصیص سوبســید نان 
خاطرنشان کرد: نانوایی های ســنتی که مجوز آزادپز بودن را دارند به 

دلیل گرانی آرد، چاره ای جز افزایش نرخ نان ندارند.وی توضیح داد: 
نانوایی سنگکی که آرد را کیسه ای ۳۰۰ هزار تومان خریداری می کرد، 
اکنون آرد را کیســه ای ۶۰۰ هــزار تومان خریداری می کنــد. بنابراین 
چاره ای جز افزایش قیمت نان ندارنــد و مجبورند نرخ نان خود را بر 
اساس قیمت تمام شده تنظیم کنند که در طرح دولت هم این موضوع 
پیش بینی شده است.نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت استان 
اصفهان گفت: دولت قرار است با تخصیص سوبسیدی برای خرید نان 
به افراد جامعه، گرانی نان را جبران کند و تصمیم بر آن است حدود ۵۰ 

میلیون نفر از این یارانه استفاده کنند.
در میان کشــمکش مســئوالن و مدیران اقتصادی و نظارتی در بازار، 
نانواها همچنان نــان های خارج از عرف و گران قیمت می فروشــند 
و مردم ناچار به خرید همان نان های بی کیفیــت اما این بار گران تر 
هستند. نظارت ها هم اگرچه در سطح شهر دیده می شود؛ اما آیا می 
تواند جلو واقعیت های اقتصادی کنونی جامعــه را بگیرد. در صورتی 
که آرد آزاد شود نان هم به تبع آن گران خواهد شد و پافشاری بر عدم 
گران شدن نان شعاری است که ظاهرا دولتی ها فعال برای آرام کردن 
جو بازار از آن استفاده می کنند؛ اما در نهایت باید طی هفته های آینده 

و زمان آزاد کردن یارانه ها با آن روبه رو شوند.

مدیر سد  زاینده رود با اشــاره به ذخیره ۳۷۳ میلیون 
مترمکعبی ســد زاینده رود، گفت: متاســفانه طی دو 
ماه اخیر آورد ســد زاینــده رود براســاس انتظارات و 
پیش بینی هــا نبــوده و بارندگی مناســبی در حوضه 
زاینده رود نداشــتیم و اگر مصارف حوضــه با همین 
شرایط باشد، تا پایان سال آبی جاری به حجم موردنظر 
نخواهیم رسید.سیدمجتبی موسوی نائینی با ارزیابی 
شــرایط ســد زاینده رود، اظهار کرد: هفتم خردادماه 

ورودی سد زاینده رود ۵۱ مترمکعب بر ثانیه و خروجی 
ســد ۸۰ مترمکعب بر ثانیه بود.وی با ارزیابی ورودی 
ســد زاینده رود با توجه به گرم شدن هوا، گفت: اگرچه 
ورودی سد زاینده رود افزایش یافت، اما مجددا ورودی 
سد کاهشی شــده و برآورد ما این اســت که ورودی 
سد از این عدد باالتر نخواهد رفت.مدیر سد  و نیروگاه 
زاینده رود همچنین افزود: درحال حاضر ذخیره حجم 
ســد زاینده رود ۳۷۳ میلیون مترمکعب اســت.وی 
درباره تحویل حقابه های کشاورزان غرب اصفهان نیز 
گفت: کشاورزان شــرق و غرب اصفهان مطابق برنامه 
ابالغی منابع  مصارف آب ســد زاینده رود در سال آبی، 
حقابه خود را دریافت می کنند.وی همچنین، احتمال 

بازنگری برنامه منابع و مصارف سد زاینده رود در سال 
آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را با توجه به شرایط سد زاینده رود و عدم 
تحقق ورودی های پیش بینی شده، منتفی ندانست.

موسوی با تاکید بر اینکه در ادامه  سال آبی ذخیره سد 
زاینده رود ابتدا تثبیت و ســپس کاهشی خواهد بود، 
تصریح کرد: اگرچه در این شرایط به لحاظ حجم ذخیره 
سد برای تامین شرب مشکلی خاصی نخواهیم داشت، 
اما اگر این میزان ذخیره سد زاینده رود مدیریت نشود، 
در پایان شهریورماه به حجم مورد انتظار نخواهیم رسید.

وی تاکید کرد: با توجه به برنامه ریزی اولیه تا پایان سال 
آبی جاری )پایان شهریور( ذخیره سد زاینده رود باید 

بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب باشد.

مدیر سد  و نیروگاه زاینده رود اعالم کرد:

ذخیره 3۷3 میلیون مترمکعبی سد زاینده رود

خبر روز

نانوایی سنگکی که آرد را کیسه ای ۳۰۰ هزار تومان 
خریداری می کرد، اکنون آرد را کیسه ای ۶۰۰ هزار تومان 
خریداری می کند. بنابراین چاره ای جز افزایش قیمت 
نان ندارند و مجبورند نرخ نان خود را بر اساس قیمت 
تمام شده تنظیم کنند که در طرح دولت هم این موضوع 

پیش بینی شده است

زنگ خطر وقوع حادثه متروپل در اصفهان
سرپرست شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با بیان اینکه اجرای چاه های جذبی برای زمان وقوع 
باران در شهر بسیار اهمیت دارد، گفت: ارائه مجوز احداث شیرخانه مورد نیاز برای پیشگیری از وقوع 
بحران ضروری است. ناصر اکبری ، اظهار کرد: فرونشست زمین زنگ خطری برای وقوع حادثه متروپل 
آبادان در اصفهان اســت؛ زیرا در برخی خطوط، میان لوله های آب دو سانتی متر فاصله افتاده است 
که با اندک رانش زمین دچار بحران جدی می شود.وی افزود: ارائه مجوز احداث شیرخانه مورد نیاز 
برای پیشگیری از وقوع بحران یکی از مهم ترین درخواست های شرکت آب و فاضالب استان است.

سرپرست شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه فرونشست دو ضرر عمده برای شهر دارد، 
خاطرنشان کرد: آسیب به آبخوان و آسیب به شبکه فاضالب هنگام بارش باران اتفاقات ناگواری را برای 
شهر رقم می زند؛ بنابراین استفاده از چاه های جذبی در زمان وقوع باران بسیار مهم است.بهرام نادی، 
عضو کارگروه فرونشست زمین نیز در این جلسه اظهار کرد: امروز اگر موضوع فرونشست زمین مطرح 
می شود به این دلیل است که نشانه هایی از یک واقعه بزرگ نمایان شده است. طبق نقشه ها توسعه 
شهر و ایجاد فضای بیشتر برای جمعیت و شغل بیشتر محقق شده است.وی با بیان اینکه نباید ادعا کرد 
که می توان فرونشست را کنترل کرد، تصریح کرد: امروزه شهرها درگیر مسائل متعدد محیط زیستی 
همچون آلودگی هوا و کمبود آب هستند، ازاین رو به مرور شاهد اتفاقات ناگواری در شهرها خواهیم بود.

فرونشست غیرقابل پیش بینی است
احمد بناکار، رییس سازمان نظام مهندســی استان اصفهان در این نشســت اظهار کرد: موضوع 
فرونشست در کشور و حتی دنیا مطرح است، در کشــور ایران نیز تقریبا همه استان ها با آن درگیر 
هستند و در اصفهان از مرکز شهر به سمت دشت برخوار این پدیده در حال پیشروی است.وی ادامه 
داد: یکی از راهکارهای رفع این معضل کاهش بارگذاری در مناطقی است که تحت تاثیر فرونشست 
قرار دارد، البته این یک راهکار است و پیشگیری، درمان و مسکن تلقی نمی شود.رییس سازمان 
نظام مهندسی استان اصفهان خاطرنشــان کرد: موضوعاتی مانند تقویت فونداسیون ساختمان، 
مستحکم کردن ستون سازه ها و آزمایش ژئوتکنیک هیچ کمکی به فرونشست نمی کند.بناکار افزود: 
در طراحی ساختمان، جهت و شدت باد و قدرت زلزله محاسبه می شود؛ اما در رابطه با فرونشست 
نمی توانیم محاسبات دقیقی داشــته باشیم، زیرا پدیده فرونشســت غیرقابل پیش بینی است.

وی خاطرنشان کرد: ما هیچ گونه آیین نامه ای در طراحی ســازه ها و ساختمان ها در ایران و شاید 
در جهان برای فرونشست نداریم گرچه مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی اصفهان در حال 

انجام مطالعات در این زمینه است و احتمال ابالغ دستورالعمل هایی در این خصوص وجود دارد.

بار چاه هایی که در منطقه فرونشست قرار دارد، کاهش یابد
حمید رضا صفوی، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در این نشســت اظهار کرد: راه حل های مربوط به 
فرونشست زمین، مربوط به محدوده شهر اصفهان نمی شــود، چراکه برخی تصمیمات و اتفاقات که بر 
فرونشست تاثیرگذار است، خارج از محدوده شهر اصفهان انجام می گیرد.وی افزود: در شهرداری اصفهان 
دو پروژه یکی شامل استحصال و استفاده از آب های سطحی با ۷۰ درصد پیشرفت و دیگر تحت عنوان 
مطالعات فرونشست زمین و بررسی دالیل آن با پیشرفت ۲۰ درصدی در حال انجام است.استاد دانشگاه 
صنعتی اصفهان گفت: تصمیماتی که برای بارگذاری جدید از بیرون شهر اصفهان گرفته می شود از جمله 
مسائلی است که باید مراقب باشیم.صفوی گفت: میزان برداشت آب توسط سنگ بری ها در شمال شهر 
اصفهان در سال های اخیر، باعث افزایش عمق چاه آنها شده که یک موضوع کامال  رها شده است، در این 
راستا باید بار چاه هایی که در منطقه فرونشست قرار دارد به شدت کاهش یابد، زیرا برداشت از چاه ها عالوه بر 
کاهش سطح آبخوان به طور موضعی نیز فرونشست را تشدید می کند، از این رو آبفا و شهرداری باید در قبال 
چاه های خود دقت بیشتری داشته باشند.وی خاطرنشان کرد: البته این نکته را باید مطرح کرد که دلیل 
فرونشست همه ساختمان ها کاهش سطح آب های زیرزمینی نیست، چه بسا برخی از مناطق روی خاک 
دستی بنا شده اند.استاد دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: همگی آگاه باشند که باید نسبت به انتظارات 

و بارگذاری های بیش از حد، از خارج شهر بر زاینده رود و موضوع انتقال آب به شدت حساس باشیم.

اخبار

در نشست بررسی وضعیت شبکه بانکی استان اصفهان مطرح شد:گزارش

بانک های استان مکلف به تامین سرمایه واحد های تولیدی شدند
استاندار اصفهان، بانک های این استان را مکلف کرد که سرمایه های در گردش و در تولید واحد های تولیدی را تامین کنند.استاندار اصفهان در نشست بررسی وضعیت 
شبکه بانکی استان با بیان اینکه باید منابع بانکی به سمت فعالیت های تولیدی سوق داده شود، گفت: آمار واحد های اقتصادی که در سال گذشته با کمک بانک ها به 
چرخه تولید بازگشتند قابل قدردانی، ولی اندک و ناکافی است.سید رضا مرتضوی از نامتناسب بودن نسبت منابع به مصارف در بانک های استان انتقاد کرد و به مدیران 
چند بانک تذکر داد.وی تاکید کرد: خط قرمز نظام این است که اگر یک واحد تولیدی به تملک بانک درآمد نباید به هیچ وجه فعالیت تولیدی آن تعطیل شود.استاندار 
اصفهان از مدیران بانک های استان خواست که درخواســت های خود برای افزایش اختیارات مصرف منابع را بفرستند تا در این زمینه رایزنی های الزم با مسئوالن 
کشوری صورت گیرد.مرتضوی نقش بانک در حیات اقتصادی کشور را به قلب تشبیه کرد و گفت: تحت هیچ شرایطی نباید وقفه ای در تزریق منابع مالی به بخش های 
مختلف، به ویژه بخش های تولیدی، ایجاد شود.وی از مدیران برخی از بانک ها خواست تا واحد های تولیدی را در مضیقه قرار ندهند و با آنان همکاری الزم را داشته 
باشند.معاون هماهنگی اقتصادی استانداری نیز در حاشیه این نشست با اشاره به نقش بی بدیل بانک ها در رونق تولید گفت: بانک های استان رتبه دوم کشوری از 
حیث میزان منابع مالی را دارند و انتظار می رود که کمک بیشتری به واحد های تولیدی بکنند.امیررضا نقش با بیان اینکه دستگاه های استان موظف به ایجاد ۸۰ هزار 

شغل جدید هستند، افزود: با تکمیل هزار و ۶۰۰ طرح نیمه تمام صنعتی،  می توان حدود ۶۶ هزار شغل جدید ایجاد کرد.

برداشت محصول 
گیالس در کشمیر

گیــالس یکــی از محصوالت 
اصلــی کشــاورزی در منطقه 

کشمیر هند است

وز عکس ر

وزیر صمت:

خودرو گران نمی شود
وزیــر صنعت معــدن و تجارت تاکیــد کرد: 
وضعیت صنعت خودروی کشــور هنوز قابل 
دفاع نیست، اما نسبت به حدود ۶ ماه گذشته 
رشــد قابل توجهی داشــته و مشــکالت آن 
یک به یک در حال رفع اســت.فاطمی امین 
در مورد افزایش قیمــت کارخانه ای خودرو، 
گفت: در شرایط فعلی تصمیمی برای افزایش 
قیمت خودروها و گران شدن آنها نداریم.وی 
در ادامه با اشــاره به برنامه دو ساله تعریف 
شــده برای صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: 
امروز تا حدود زیادی مشــکل تولید خودرو 
حل شده است. سال گذشته ۷۰ هزار خودرو 
ناقص در کف پارکینگ خودروســازان وجود 
داشــت و متوسط عبور مســتقیم خودرو در 
شــرکتی نظیر ســایپا تنها ۱۸ درصد بود که 
مشکالت زیادی را ایجاد می کرد.وزیر صمت 
اضافه کرد: امروز عبور مستقیم خودرو از خط 
تولید به بازار در ایران خودرو به ۱۰۰ درصد و در 
سایپا به ۹۷ درصد رسیده است.فاطمی امین 
گفت: اجرای اقدامات دیگری نیز در نقشــه 
راه صنعت خودرو آغاز شــده که از آن جمله 
مبارزه با کاالهای یدکی قاچاق قابل اشــاره 
اســت که ۳۰ درصد بازار لوازم یدکی خودرو را 
تشکیل می داد. در ســایر موضوعات از جمله 
تنوع محصول، بهبود کیفیت، اصالح ساختار 
مالکیــت خودروســازان و ...به طورکلی در ۹ 
محور، برنامه هایی تهیه شده و از خودروسازان 
نیز خواســته ایم که در همین راســتا حرکت 
کنند.وی در خصوص قانون جوانی جمعیت 
خاطرنشــان کرد: این طرح از سوی مجلس 
شورای اسالمی مصوب شده و دو خودروساز 
بزرگ کشــور را در قبال آن متعهد کرده است 
که باید مطابق قانون اجرا شده و کارهای آن 

پیش بروند.
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زنی که از خاک سر برآورد و همه را میخکوب کرد؛

کامبک ِ زهرا

زلزله تازه ای که زندگی را گران تر می کند

هفتادوپنجمین فســتیوال فیلم کن هم به پایان رســید و در این میان یکی از جوایز ما را میخکوب کرد.
زهرا امیرابراهیمی بر بام یکی از جشنواره های بزرگ ســینمایی جهان ایستاد و جایزه بهترین بازیگر زن 
این فستیوال را نصیب خود کرد. شاید کســی تا همین چندوقت پیش فکرش را نمی کرد که او به چنین 
جایگاهی در سینمای جهان برسد. نه به خاطر اینکه حواشی متعددی را پشت سر گذاشته که صحبت از 
این موضوعات کمی بی فایده و شــاید هجو به نظر آید. در واقع اثر شاخصی در کارنامه هنری اش نبود که 
احتمال چنین دستاوردی برود. در واقع اصل موضوع اینجاست. ری برندینگ زهرا امیرابراهیمی به خودی 
خود یک شاهکار محســوب می شود؛ شاهکاری که مبارک همه مردم ایران اســت.او که تبدیل به اولین 
زن ایرانی برنده جایزه بازیگری جشنواره کن شد بعد از دریافت جایزه و یک مقدمه کوتاه به زبان فارسی 
سخنرانی اش را به زبان انگلیســی انجام داد. امیرابراهیمی در صحبت هایش گفت:»این قصه یک سفر 
است. این قصه تحقیر بود. اما سینما هم بود. تنهایی بود ولی سینما هم بود. تاریکی بود ولی سینما هم بود 
و حاال من روبه روی همه شما ایستاده ام و امشب خوشحالی و رنگ و لعاب است و باز این سینماست، 
این واقعا سینماست. من هیچ وقت نمی توانم به اندازه کافی از این ترکیب نور و رنگ و سایه تشکر کنم. 
بر پرده ای که دنیا را بزرگ تر می کند. این سینما به معنای واقعی کلمه جان من را نجات داد و می دانم این 
سینما جان خیلی ها را نجات داده است.«امیرابراهیمی با بغض گفت: »خوشحالی و موفقیت برای من 
مفاهیم عمومی و جمعی هستند. هرچند در این لحظه خیلی خوشحالم، ولی بخشی از وجودم برای مردم 
ایران که هر روز گرفتار مشکالت زیادی هستند، غمگین اســت. دل من با آبادان است. دل من با گوشه و 

کنار خاک ایران است. من اینجام اما دلم با زنان و مردان ایران است.«
نیما حسنی نسب، منتقد سینما به توصیف موفقیت امیرابراهیم پرداخته و می نویسد: همه چیز به یک قصه 
پریان کالسیک می ماند؛ مثل افسانه ای که جلوی چشم ما اتفاق بیفتد و رنگ واقعیت بگیرد. او حاال یکی از 
مثال های زنده  مثل ها و روایت های صبر و اجر و کوشش و امید است و شکلی از تحقق رویا بعد از کابوسی 
سهمگین. چنین حکایتی در این ســونامی فاجعه و مصیبت و نومیدی و افسرده حالی جمعِی ایرانیان، 

طبیعی است که چنان واکنش های پر شمار و پر شــوری برانگیزد. انگار شادمانی عمومی و تحسین های 
فراگیر این موفقیت بزرگ، شوق و قدردانی از روزنه ای نورانی اســت که این حضور و ظهور ناگهانی در دل 

سیاهی و تاریکی همگانی این روزها باز کرده…
رسول اسدزاده، روزنامه نگار روایت جالبی از کامبک امیرابراهیمی دارد: و قهرمان قصه  ما حاال - در شبی 
که عین تماشای طلوع از پس شب سیه ۱۵ساله است - می تواند زیر لب زمزمه کند: من اگر کامروا گشتم 

و  خوش دل چه عجب، مستحق بودم و این ها به زکاتم دادند.

ایندیپندنت فارسی، در گزارشی به افزایش بی سابقه تعرفه های پستی اشاره کرده که موجی از اعتراض 
فعاالن کسب و کارهای اینترنتی را به دنبال داشته است.

در بخشــی از این گزارش می خوانیم: افزایش قیمت کاالهای اساســی و اجناس در ایران، با جراحی 
اقتصادی دولت روز به روز در حال وسیع تر شدن است؛اما این روزها گویا این گستره از کاال و اجناس به 

سمت خدمات اجتماعی خیز بر می دارد.
 تعرفه های پستی بســته به نوع خدمت، بین ۶۷ تا ۱۱۰ درصد افزایش یافت. این اتفاق باعث اعتراض 

بسیاری از کسب وکارهای فروش آنالین خانگی شده است.

 سال گذشته عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در یکی از مراسم های شرکت ملی پست 
اعالم کرد که پس از دو سال و نیم توقف در تغییر تعرفه های پستی، این تعرفه ها در سال ۱۴۰۱ افزایش 
پیدا خواهد کرد. زارع پور گفته بود با توجه به تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در سال های اخیر، تعرفه های پستی 

نیاز به بازنگری دارد و در سال ۱۴۰۱ افزایش تعرفه محقق خواهد شد. 
 چندی پیش هم محمود لیائی، مدیرعامل شــرکت ملی پست در گفت وگو با زومیت اعالم کرد که طبق 
مصوبه سال گذشــته رگوالتوری، به آن ها اجازه افزایش تعرفه خدمات پستی به صورت میانگین تا ۶۷ 

درصد در سال ۱۴۰۱ داده شده است.

 نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به انتقاداتی که به زمان برگزاری اجتماع »سالم فرمانده« 
می شود؛ از جمله اینکه مصادف با شب شهادت امام جعفر صادق )ع( و حادثه متروپل بوده است، 
اظهار کرد که برگزاری این جلسات و جشن ها، شاخص های فرهنگی را تقویت می کند و زیبایی های 
این چنینی وجود دارد.ســید علی یزدی خواه درباره انتقاداتی که نسبت به زمان برگزاری اجتماع 
»سالم فرمانده«شده اســت، گفت: »باید از مجریان برنامه درباره زمان پرسید. اما خود موضوع 
همایش و گردهمایی، باتوجه به جمعیت صد هزار نفری، نشــان دهنده اقبال مردم به سرودهای 
حماســی و مذهبی اســت و این جای انکار ندارد. اصل موضوع برگزاری این جلسات و جشن ها 
شاخص های فرهنگی همچون احساس غرور ملی، وحدت ملی، ابراز محبت به ساحت مقدس 
اهل بیت و... را تقویت می کند و زیبایی های این چنینی وجود دارد.«این عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس در ادامه تاکید کرد: »یک سری کم دقتی هایی در رابطه با اینکه در چنین ایامی برگزار شده 
وارد بود؛ ضمن اینکه شاید فرصت دیگری نداشتند، چون هر زمانی ممکن است یک موضوعی رخ 
دهد. اما به نظر بنده آنقدر زیبایی ها و جذابیت هایش بیشتر اســت که می توان از یک یا دو  اتفاق 
این چنینی، اغماض و عبور کرد.«یزدی خواه همچنین درباره مطالبه ورود زنان به ورزشگاه، عنوان 
کرد: »ما می گوییم که اگر قرار است خواهران در ورزشگاه حاضر شوند، باید امنیت شان برقرار شود. 
آیا پسندیده است باوجود اتفاقاتی که مثال در بازی پرسپولیس و تراکتور رخ داد، خانواده ها حضور 

داشته باشند؟«

روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، در مطلبی تحت عنوان »تاملی بر تراژدی غمبار سلبریتیسم 
ناآگاه، کنار ملت ایران بمانید« به پیمان معادی، بازیگر فیلم »برادران لیال« حمله کرد.

روزنامه دولت با نقد مواضع اخیر پیمان معادی در جشــنواره فیلم کن نوشت:  پیمان معادی در 
نشســت خبری فیلم »برادران لیال« درباره وضعیت اقتصادی امروز ایران گفته است: »آدم هایی 
در ایران مجبورند به مسائل اقتصادی و تورم واکنش داشته باشند. درصدی از آ دم ها در ایران اگر 
یخچال خانه شان خراب بشود، طبقه اجتماعی شان عوض می شود. یعنی هزینه تعمیر یک یخچال 
می تواند طبقه اجتماعی شما را ببرد پایین تر و این آدم ها به ناچار مجبورند اخبار سیاسی را به لحاظ 
مسائل معیشتی دنبال کنند«.چرا هنرمندی که به نظر می  رسد از بدیهی ترین مفاهیم سیاست آگاهی 

چندانی ندارد، به خود اجازه می  دهد که در چنین سطحی اظهارنظر کند؟

واکنش خاص یک نماینده به انتقاد از همایش آزادی

حمله تند روزنامه دولت به »پیمان معادی«

چهره روز

گزارش روز

مفاد آراء
3/37 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  0601 14016030200700 مــورخ 19 / 02 / 1401  هیات 
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حبیب اله عابدی فرزند حســن بشماره شناسنامه 450 
وکدملی 1141926539 صادره از خمینی شــهر درششدانگ یک باب ساختمان 
تجاری مسکونی به مساحت 43 / 248 مترمربع پالک 2 اصلی واقع در شهاب آباد 
خریداری مع الواسطه ازمالک رســمی آقای ابوالقاسم رهنما  محرزگردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/09

م الف: 1315848 محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
3/38 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  0487 14016030200700 مورخ 05 / 02 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای صفدر کریمی گل ســفیدی فرزند حیدر بشماره شناسنامه 1116 
وکدملــی 1110810431 صــادره از فالورجان درششــدانگ یــک باب خانه 
 به مســاحت 26 / 83 مترمربع پــالک 15 اصلی واقــع در فالورجان خریداری

 مع الواسطه ازمالک رسمی آقای مهدی کیانی  محرزگردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/09

م الف: 1315879 محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
3/39 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 0586 14016030200700 مورخ 18 / 02 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای اسداله زمانی اســفهرانی فرزند عزیز اله بشماره شناسنامه 1114 
وکدملی 1110847203 صادره از فالورجان درششدانگ یک قطعه زمین مشجر 
باکاربری زراعی  به مساحت 53 / 1893 مترمربع پالک 41 فرعی از 393 اصلی 

واقع در اسفهران خریداری رسمی ازمالک رسمی محرزگردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/09

م الف: 1315976 محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد  آراء
3/40 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره   140160302007000300 مورخ 25 / 01 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محســن رهنما یزدآبادی فرزند غالمعلی بشــماره شناسنامه 76 
وکدملی 1111773386 صادره از فالورجان درششــدانگ یــک باب خانه به 
مســاحت 70/ 199 مترمربع پالک 7 فرعی از 662 اصلی واقــع در یزد آبادی 
خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حســن آقاجانی  محرزگردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/09

م الف: 1315715 محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
3/41 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 2051 - 1401/03/04 هیات دوم آقای عبدا... شریفی 
نجف آبادی به شناسنامه شــماره 849 کدملي 1090866569 صادره نجف آباد 
فرزند محمود در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 2960/18 متر 
مربع قسمتی از پالک شــماره  28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت عباس محمدی کوجانی از ســند شماره 36386 
مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 

271 دفتر 54 امالک 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/24

م الف: 1325556  شــهریاري رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
3/42 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 2020 - 1401/03/03 هیات سوم آقای حجت تقی یار به 
شناسنامه شماره 1270425269 کدملي 1270425269 صادره اصفهان فرزند 
محمود در ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 152/93 متر مربع از پالک 
شماره  1229 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت متقاضی طبق ســند شــماره 103565 مورخ 1399/04/30 

دفترخانه 7 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/24

م الف: 1325675  شــهریاري رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
3/43 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 1687 - 1401/02/25 هیــات دوم خانم بتول تیموری 
جروکانی  به شناسنامه شــماره 58966 کدملي 1281014338 صادره اصفهان 
فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 118/81 
متر مربع قسمتی  از پالک شــماره  44   ا صلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت کرمعلی تیموری جروکانی از ســند شــماره 
47102 مورخ 1349/1/16 دفترخانه شــماره 29 اصفهان از مورد ثبت صفحات 

243 الی 264 دفتر 238 امالک 
ردیف 2- راي شــماره 1688 - 1401/02/25 هیات دوم آقای محسن تیموری 
جروکانی  به شناسنامه شماره 10 کدملي 1290250707 صادره اصفهان فرزند 
تقی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 118/81 متر 

مربع قسمتی  از پالک شــماره  44  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت کرمعلی تیموری جروکانی از سند شماره 47102 مورخ 
1349/1/16 دفترخانه شــماره 29 اصفهان از مورد ثبت صفحات 243 الی 264 

دفتر 238 امالک 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/24

م الف: 1325709  شــهریاري رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
3/44 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  0628 14016030200700 مــورخ 19 / 02 / 1401  هیات 
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه محمدزمانی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 135 
 وکدملی 1199713058 صادره از شهرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت

 81 / 285 مترمربع پالک 17 فرعی از 667 اصلی واقع در خیابان نیروگاه اصفهان 
خریداری بدون واسطه ازمالک رسمی آقای فضل اله هدایت محرزگردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهــی به مدت دوماه اعتــراض خود رابه این 
اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند . بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر

 خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/24

م الف: 1325208 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
3/45 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  0605 14016030200700 مورخ 19 / 02 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عبداله هیبتیان قلعه ســلیمی فرزند حیاتقلی بشــماره شناسنامه 
8 وکدملی 6339804039 صادره از کیار درششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت 25 / 452 مترمربع پالک 138 فرعــی از 53 اصلی واقع در 
شهرک قدس خریداری رسمی ازمالک رســمی محرزگردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/24

م الف: 1325215 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان



دوشنبه 09 خرداد  1401 / 28 شوال 1443 / 30 می  2022 / شماره 3540
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان:

افراد دارای عالئم آبله در منزل قرنطینه بمانند
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشــت اصفهان گفت: افراد مشکوک و دارای عالئم آبله به ویژه 
دانه های پوستی حاوی مایع تا زمان مشخص شــدن نتیجه نهایی آزمایش تشخیص آبله مرغان 
یا میمون در منزل قرنطینه بمانند.رضا فدایی اظهار کرد: تاکنون هیچ مورد نمونه گیری درباره آبله 
میمون در استان اصفهان نداشتیم، اما با توجه به سرایت این بیماری در نقاط مختلف دنیا احتمال 
مشاهده موارد مشــکوک در کشور و اســتان وجود دارد.وی افزود: افراد در صورت مشاهده عالئم 
این بیماری به ویژه دانه های پوستی حاوی مایع باید در کوتاه ترین زمان ممکن به پزشک یا مراکز 
بهداشتی مراجعه کنند تا اقدامات الزم انجام شود، اظهارنظر نهایی درباره تشخیص این بیماری با 
انجام آزمایش های مولکولی در انستیتو پاستور تهران انجام می شود که تاکنون نمونه گیری نداشتیم 
که به تهران ارسال شــود.به گفته فدایی، انتقال بیماری آبله میمون از راه پوستی و تنفسی است، 
همچنین عالئم آن شباهت زیادی به ســایر بیماری های هم خانواده آن به ویژه آبله مرغان دارد و 
دانه های حاوی مایع بر روی دست و پا مشاهده می شود.شیوع آبله مرغان در فصل بهار باعث شده 
است که در برخی موارد بیماران مبتال به این بیماری با عنوان مورد مشکوک به آبله میمون تلقی شوند.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: از افراد دارای عالئم آبله می خواهیم که با 
رعایت موارد بهداشــتی در خانه تا زمانی که دانه های پوستی خشک شود و بریزد، قرنطینه بمانند، 

زیرا این بیماری چه آبله باشد و چه سایر بیماری های ویروسی باعث انتقال به اطرافیان می شود.

رییس کل دادگستری استان اصفهان:
حریم زاینده رود آزاد سازی می شود

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: رفع تصرفات از حریم و بستر زاینده رود باید با سرعت و به 
طور کامل و دقیق انجام شود و هیچ بهانه ای در تاخیر و یا نقص در اجرای این طرح پذیرفتنی نیست.

جعفری در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در سال 1401 
بر لزوم اجرای سریع، درست و کامل آزادسازی های حریم و بستر زاینده رود تاکید و اظهار داشت: رفع 
تصرفات از حریم و بستر زاینده رود باید با سرعت و به طور کامل و دقیق انجام شود و هیچ بهانه ای در تاخیر 
و یا نقص در اجرای این طرح پذیرفتنی نیست.وی افزود: آزادسازی منابع طبیعی از تصرف برخی افراد 
خاص و قرار دادن این منابع در اختیار همه مردم عالوه بر اجرای قانون، ضرورتی اجتماعی بوده و مسئوالن 
باید این تکلیف را با جدیت و احساس مسئولیت بیشــتری به انجام برسانند.رییس کل دادگستری 
استان اصفهان با اشاره به اینکه در اجرای قانون همه یکسان هستند، تصریح کرد: در برخورد با متخلفین 
و متجاوزان به منابع ملی، با داشتن برنامه زمانی مشخص و بدون تبعیض عمل شود، تا اقدامات انجام 

گرفته در این حوزه تحت تاثیر سالیق و روابط افراد خاص، قرار نگیرد.

ایست قلبی کارشناس اورژانس اصفهان در حین امدادرسانی
سرپرســت اورژانس پیش بیمارســتانی اســتان  اظهار کرد: محمدباقر آزادی، متولد سال 1۳۶۹، 
کارشناس جوان اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان روز شنبه، ۷خرداد در حین امدادرسانی 
به مصدوم تصادفی بر اثر ایست قلبی تنفسی به درجه رفیع شهادت نائل شد.فرهاد حیدری،  افزود: 
شهید آزادی، دارای مدرک کارشناسی هوشبری بود و ۶ ســال خدمت صادقانه در عرصه مراقبت از 
بیماران و امدادرسانی به مصدومان داشت. این کارشناس تالشگر اورژانس، 4 سال در پایگاه انارک 
شهرستان نائین برای نجات مصدومان صادقانه خدمت کرد. حیدری با اشاره به اینکه شهید خدمت 
محمدباقر آزادی در حین امدادرســانی به مصدوم تصادفی و حین انتقال مصدوم، در کابین عقب 
آمبوالنس دچار ایســت قلبی تنفسی شد، گفت: در مسیر رســیدن به مرکز درمانی با تالش پرسنل 
اورژانس و پرسنل درمانگاه انارک، احیای قلبی تنفسی انجام گرفت ولی متاسفانه موفقیت آمیز نبود 

و این کارشناس خدوم اورژانس به درجه رفیع شهادت نائل شد.

رییس پلیس راهور استان اصفهان می گوید خودروهای تولید داخل طی برخورد با هر وسیله ای مانند آکواریوم متالشی شده و 
جان شهروندان را می گیرند؛

ارابه های مرگ

طی دو روز  گذشــته  دو تصادف منجر به  پریسا سعادت
فوت 4 فرد در اصفهان شده که در هر دو 
حادثه عالوه بر مســئله عدم رعایت قوانین و ســرعت مجاز توســط 
رانندگان، ضعف فاحش سیســتم ایمنی موجب مرگ سرنشــینان 
خودور شد. در مورد اول راننده پژو 20۶ در اثر برخورد با تیر چراغ برق به 
دلیل عدم اســتحکام بدنه، ضعف ایمنی و باز نشــدن کیســه هوای 
خودرو جان باخت و در مورد دوم مرگ ســه جوان 2۵ تا 2۸ سال در 
تصادف پراید در محور اصفهان- تهران رخ داد که در اثر باز نشدن کیسه 
هوا و قفل ترمز ایجاد شده بود. این تنها گوشــه ای از صدها تصادف 
منجر به جرح و مرگی است که در سراسر کشور بر اثر خودروهای غیر 
اســتاندارد و ناامن اتفاق می افتد و حاال صدای پلیس از همه جای 

کشور بلند شده است.
 خودروهای ایرانی در اغلب موارد در حین تصادف ایربگ هایشان باز 
نمی شود و ترمز ها در سرعت باال قفل می کند؛ دو عاملی که در نهایت 
سرنشینان را به سمت مرگ ســوق می دهد. پلیس راهور اعالم کرده 
که دیگر قرار نیست خودورهایی مانند سمند، تیبا و پژو به دلیل نقص 

ایمنی شماره گذاری شــود. اقدامی که با اســتقبال افراد و نهادهای 
اجتماعی به صورت گسترده قرار گرفته است. جمعی از دانشگاهیان، 
مراکز علمی و سازمان های مردم نهاد در بیانیه ای اعالم کردند تالش 
پلیس راهور ناجا برای اجتناب از شماره گذاری خودروهای ناایمن را 
نه تنها اقدام و حرکتی ســازمانی، بلکه مطالبه ای عمومی می دانیم که 
پشتوانه علمی محکم دارد و مورد تایید جامعه علمی مرتبط با ایمنی 

راه در کشور و جهان است. 
مســئله اما تنها با عدم شــماره گذاری خودروهــای جدید قابل حل 
نیســت؛ بخش زیادی از اتومبیل های موجود در جاده ها ارابه های 
مرگی هســتند که هر لحظه می توانند جان راکبان شــان را بگیرند. 
»خودروهــای آکواریومی« اصطالح به شــدت درســتی اســت که 
رییس پلیس راهور اصفهان بــرای این مدل از خودروهای بی کیفیت 
داده اســت. آنگونه که رییس پلیس راهور اســتان اصفهان می گوید 
خودروهای تولید داخل با برخــورد با هر وســیله ای مانند آکواریوم 

متالشی شده و جان شهروندان را می گیرند.
محمدرضا محمــدی با بیــان اینکه پلیــس راهور در زمینــه رعایت 

ایمنــی در خودروها ورود جدی داشــته اســت، اظهار داشــت: باید 
توجه داشت که این موضوع در گذشته نیز در دســتور کار پلیس قرار 
داشــته؛ اما با توجه به تصادفات اخیر و خســارت های جانی و مالی 
 ایجاد شــده این موضوع به صورت ویــژه در دســتور کار این پلیس

 قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اداره استاندارد ایمنی خودروها را تایید می کند و از این 
رو باید در صورت مشاهده هر گونه نقص پس از تایید ایمنی پاسخگو 
باشد، افزود: ما دو نوع ایمنی داریم؛ یکی قبل از تصادف و یکی بعد از 
تصادف که هر دو باید مورد توجه دســتگاه های نظارتی باشند.رییس 
پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه ایمنی قبل از تصادف شامل 
امکانات و سیستم هایی است که خودروسازان برای خودروها تعریف 
می کنند، افزود: خودروسازان برای این امکانات از جمله سیستم »ای 
بی اس« از مردم پول دریافت می کنند و این در حالی است که ما در 
تصادفات شاهد عملکرد عکس این سیستم در تصادفات هستیم، به 
گونه ای که در چند مورد تصادف شاهد بوده ایم که با گرفتن ترمز خودرو 
از کنترل راننده خارج شــده و خودرو چرخیده است.وی تصریح کرد: 
در واقع باید توجه داشــت برخی از تجهیزات جدید نصب شده برای 
ایمنی خودروهای داخلی تسهیل گر و تشدید کننده تصادفات هستند.

سرهنگ محمدی با بیان اینکه در زمینه کیسه های هوا نیز شاهد چنین 
اتفاقاتی هستیم، افزود: خودروسازان بابت این امکان نیز از شهروندان 
پول دریافت می کنند؛ اما کمتر شاهد بوده ایم در تصادفات کیسه های 

هوا برای کاهش شدت خسارات جانی فعال شده باشد.
وی با بیــان اینکه توصیــف مــا از خودروهای داخلــی خودروهای 
آکواریومی اســت، گفت: خودروهای داخلی ماننــد آکواریوم هایی 
هستند که سرنشینان ماهی های درون آن محســوب می شوند و با 
برخورد با هر وسیله ای متالشی شده و گاهی سرنشینان آنها به نسبت 
هر تعداد که هستند، جان خود را از دست می دهند.رییس پلیس راهور 
اســتان اصفهان اضافه کرد: طی چند روز اخیر شاهد متالشی شدن 
خودروها در اصفهان بر اثر برخورد با گاردیل، میله و حتی بلوار وســط 

بزرگراه هستیم که این امر را نمی توان نادیده گرفت.
وی گفــت: علت تصــادف یک مســئله و مــرگ سرنشــینان یک 
مســئله دیگری اســت که باید مورد بررســی قرار گیــرد، باید توجه 
داشــت که تصادف اجتناب ناپذیر اســت و هر کســی ممکن است 
پشــت فرمان غفلت کند، خودرو دچــار نقش فنی شــود، فرمانش 
 ببــرد و … اما قرار نیســت هــر تصادفی کــه اتفاق می افتــد فوتی 

داشته باشد.

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
3/46 آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رســمی مستقر در منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 
شــرق اصفهان تصرفانه مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود ودر صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این منطقه تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند و 
گواهی طرح دعوا را به این منطقه ثبتی ارائه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 140060302210003873 مورخ 1401/09/25 مالکیت خانم 
سپیده نژاد ســتاری به شناسنامه شــماره 2454 کدملي 1288326769 صادره 
اصفهان فرزندحسین درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 223/8  مترمربع 
مفروزی از پالک شماره 1166 فرعی از 2248 اصلي )بموجب سند دفتر امالک 
الکترونیک به شماره 139920302210017182( واقع در اصفهان بخش 6 حوزه 

ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
2- رای شماره 140060302210004012 مورخ 1400/10/11 مالکیت آقاي 
عبدالشــهید قنبری به شناســنامه شــماره 993 کدملي 5859578970 صادره 
اروندکنار فرزند اسمعیل درششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 285/25 
 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 1186فرعی از 2248 اصلــي )انتقال عادی

 مع الواسطه از طرف ورثه مرحوم مونس چم انگیز مقدم( واقع در اصفهان بخش 
6 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان

3-  رای شماره 140060302210004017 مورخ 1400/10/11 مالکیت آقاي 
امید محمد رضایی به شناسنامه شــماره 2775 کدملي 1288428359 صادره از 
اصفهان فرزند علی اکبر در ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 409/75 
 مترمربــع مفروزی از پالک شــماره 24فرعــی از 2248 اصلــي )انتقال عادی 
مع الواســطه از طرف آقای علــی زندی بموجب اســناد مورد ثبــت صفحات 
 310و313 دفتــر 29 امــالک( واقــع در اصفهــان بخش 6 حــوزه ثبت ملک

 جنوب شرق اصفهان
4-  رای شماره 140060302210003827 مورخ 1400/09/21 مالکیت خانم 
فرزانه طباطبائیان به شناسنامه شــماره 1096 کدملي 1287843204 صادره از 
اصفهان فرزند کمال در ششــدانگ یک قطعه زمین محصور و مشــجر با بنای 
احداثی در آن به مســاحت 1375/92 متر مربع  مفروزی از پالک شماره 2177 
اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف آقای اســداله کاظمی راشنانی موضوع 
سند شماره 44061 مورخ 1347/07/17 دفترخانه 29 اصفهان(واقع در اصفهان 

بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
5- رای شماره 140060302210004237 مورخ 1400/11/07 مالکیت آقاي 
ایمان صادق حسینی به شناسنامه شماره 2803  کدملي 1288276567 صادره از 
اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت 236/37 
 مترمربع مفروضــی از پالک شــماره 24 فرعي از 2248 اصلــي )انتقال عادی 
مع الواســطه از طرف آقای محمد علی زندی به موجب سند مورد ثبت صفحات 
310الی 313 دفتر 29 امالک( واقــع در اصفهان بخش 6حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
6-  رای شماره 140060302210004262 مورخ 1400/11/11 مالکیت آقاي 
محمد منصوری به شناسنامه شماره 1484 کدملي 2296366341 صادره شیراز 
فرزند محمد رضا در ششدانگ یکباب ساختمان چهار طبقه به مساحت 459/28 
مترمربع مفروزی از پالک شماره 66 فرعی از2248 اصلي )سند مالکیت تکبرگی 

به شــماره الکترونیکی 139720302210016337 به نام ایشان صادرگردیده 
است(  واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان

7-  رای شــماره 140060302210004483 مــورخ 1400/12/05 مالکیــت 
آقاي داود منیری به شناســنامه شــماره 71262 کدملي 1282453041 صادره 
اصفهان فرزند محمد جواد در ششدانگ یک درب باغ محصور با بنای احداثی به 
مســاحت 478/35 مترمربع مفروزی از پالک شماره 2249  اصلي )انتقال عادی 
مع الواســطه از طرف آقای سید جواد ابودرار موضوع ســند انتقال 16947 مورخ 
1340/06/27دفترخانه 56 اصفهان( واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
8- رای شماره 140060302210004401 مورخ 1400/11/25 مالکیت آقای 
کمال ساده به شناسنامه شماره 607 کدملي 1286274931 صادره اصفهان فرزند 
مهدی در ششدانگ یک درب باغ  به مساحت 895/50 مترمربع مفروزی از پالک 
شماره 99 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف آقای یوسف خاکی به موجب 
سند انتقال 41253 مورخ 52/6/31 دفترخانه 86 اصفهان( واقع در اصفهان بخش 

6 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
9- رای شماره 140060302210004238 مورخ 1400/11/07 مالکیت آقاي 
سیامک یزدانیان به شناسنامه شــماره 1293004308 کدملي 1293004308 
صادره اصفهان فرزند سیاوش در شــش دانگ زمین محصوربا بنای احداثی به 
مساحت 499/75 مترمربع مفروزی از پالک شماره 1831 فرعي از 2248 اصلي 
)سند مالکیت تکبرگی به شماره الکترونیکی 139820302210004209 به نام 
ایشان صادر شده اســت ( واقع در اصفهان بخش شــش حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
10- رای شماره 140060302210004482 مورخ 1400/12/04  مالکیت آقاي 
مرتضي قلی کیانی به شناســنامه شــماره 1990 کدملي 1286729467 صادره 
اصفهان فرزند اسمعیل در ششــدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی به مساحت 
13495/98 مترمربع مفروزی از پالک شماره 41 اصلي )انتقال عادی بالواسطه از 
طرف آقای محمد علی کیانی سابقه ثبت داشته که به موجب اسناد شماره 28399 
مورخ 1327/12/14 دفتر خانه 5 شهرضا و شماره 19365 مورخ 1326/11/24 و 
شماره 21328 مورخ 1322/12/23 دفترخانه 5 اصفهان( واقع در اصفهان بخش 

بیست و دو حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
11- رای شــماره 140060302210004231 مــورخ 1400/11/06 مالکیت 
خانم ســهیال قصیل زاده جاروند به شناسنامه شــماره 1742037488 کدملي 
1742037488 صادره عراق فرزند عبد الرضا در ششدانگ یک باب خانه مسکونی 
به مساحت133/63 مترمربع مفروزی از پالک شماره 1796 اصلي )انتقال عادی 
مع الواسطه از طرف احدی از ورثه شــکراله زمانی فرزند حاج علی بهویت 113 
پذیرش ثبت گردیده است ( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
12-  رای شــماره 140060302210004425 مــورخ 1400/11/27 مالکیت 
خانم الهه بیرژندی  به شناسنامه شــماره 53326 کدملي 1280960116 صادره 
اصفهان فرزند مصطفی در یک دانگ مشــاع یک درب باغ محصور به مساحت 
3926/69 مترمربع مفروزی از پالک شماره 107 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه 
از طرف یداله آحسینی اشکاوندی بموجب سند شماره 16761 مورخ 1350/9/15 
دفترخانه 44 اصفهان( واقع در اصفهان بخش بیســت حــوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
13- رای شــماره 140060302210004424 مــورخ 1400/11/27 مالکیت 
خانم الهام بیرژندی به شناســنامه شماره 51901 کدملي 1280409150 صادره 
اصفهان فرزند مصطفی در یک دانگ مشــاع یک درب باغ محصور به مساحت 
3926/69 مترمربع مفروزی از پالک شماره 107 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه 
از طرف یداله آحسینی اشکاوندی بموجب سند شماره 16761 مورخ 1350/9/15 
دفترخانه 44 اصفهان( واقع در اصفهان بخش بیســت حــوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
14- رای شــماره 140060302210004427 مــورخ 1400/11/17 مالکیت 
خانم الناز بیرژندی به شناســنامه شــماره 2136 کدملي 1293058629 صادره 
اصفهان فرزند مصطفی در یک دانگ مشــاع یک درب باغ محصور به مساحت 
3926/69 مترمربع مفروزی از پالک شماره 107 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه 
از طرف یداله آحسینی اشکاوندی بموجب سند شماره 16761 مورخ 1350/9/15 
دفترخانه 44 اصفهان( واقع در اصفهان بخش بیســت حــوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
15- رای شماره 140060302210004426مورخ 1400/11/27 مالکیت آقاي 
عباس بیرژندی به شناسنامه شماره 679 کدملي 128649791 صادره اصفهان 
فرزند مرتضی در سه دانگ مشــاع یک درب باغ محصور به مساحت 3926/69 
مترمربع مفروزی از پالک شماره 107 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف 
یداله آحسینی اشــکاوندی بموجب ســند شــماره 16761 مورخ 1350/9/15 
دفترخانه 44 اصفهان( واقع در اصفهان بخش بیســت حــوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
16- رای شماره 140060302210004236 مورخ 1400/11/07 مالکیت آقای 
بهنام خسروی دستگردی به شناسنامه شــماره 46895 کدملي 1282392212 
صادره اصفهان فرزند فیض اله در ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 
102/57 مترمربع مفروزی از پالک شماره 24 فرعي از 2248 اصلي )انتقال عادی 
مع الواســطه از طرف آقای محمد علی زندی به موجب سند مورد ثبت صفحات 
310 الی 316دفتــر 29 امالک ( واقع در اصفهان بخش شــش حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
17- رای شماره 140060302210004498 مورخ 1400/12/08 مالکیت خانم 
مجبوبه زارعی دارکی به شناسنامه شماره 2355 کدملي 1286928540 صادره 
اصفهان فرزند مرتضی در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 241/09 
مترمربع مفروزی از پالک شماره 1828 اصلي ) انتقال عادی مع الواسطه از طرف 
آقای جابر جنگجو وطن به موجب سند 48320-78/2/21  دفترخانه 85 اصفهان( 

واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
18- رای شــماره 140060302210004484 مــورخ 1400/12/07 مالکیت 
آقاي ســعید صادقی برزانی به شناسنامه شــماره 1801کدملي 1288157126 
فرزند اصغر در دودانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 135/82 
مترمربع مفروزی از پالک شماره 113 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف 
آقای عباســعلی زارعی فیزادانی فرزند رحیم موضوع سند شماره 79330 مورخ 
1343/01/14 دفترخانه 14 اصفهان( واقع در اصفهان بخش شــش حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
19- رای شــماره 140060302210004495 مــورخ 1400/12/07 مالکیت 
آقاي حمید صادقی برزانی  به شناسنامه شــماره 2099 کدملي 1288228325 
فرزند اصغر در دودانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 135/82 
مترمربع مفروزی از پالک شماره 113 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف 
آقای عباســعلی زارعی فیزادانی فرزند رحیم موضوع سند شماره 79330 مورخ 
1343/01/14 دفترخانه 14 اصفهان( واقع در اصفهان بخش شــش حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
20- رای شــماره 140060302210004496 مــورخ 1400/12/07 مالکیت 
خانم بتول شاه زیدی به شناسنامه شــماره 1336 کدملي 1287786227 فرزند 
محمد علی در دودانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 135/82 
مترمربع مفروزی از پالک شماره 113 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف 
آقای عباســعلی زارعی فیزادانی فرزند رحیم موضوع سند شماره 79330 مورخ 
1343/01/14 دفترخانه 14 اصفهان( واقع در اصفهان بخش شــش حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
21- رای شماره 140060302210004445 مورخ 1400/12/01 مالکیت آقاي 

ایرج کریمیان سیچانی به شناسنامه شــماره 448 کدملي 1288794789 فرزند 
اسمعیل در ششدانگ یک ساختمان مسکونی به مساحت 240 مترمربع مفروزي از 
پالک شماره 10 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان )انتقال عادي معالواسطه از 
طرف خانم مونس چم انگیز طی رای شماره 450/8 مورخ 72/9/1 شعبه 8 دیوان 
عالی کشور سپس بموجب گواهی حصر وراثت شماره 824 مورخ 83/7/9 شعبه 

8 دادگاه حقوفی اصفهان  ( بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
22- رای شــماره 140060302210004261مــورخ 1400/11/10 مالکیت 
آقاي غالمعلی سرتیپی زاده  به شناسنامه شــماره 266 کدملي 1284479056 
صادره اصفهان فرزند محمد باقر در ششــدانگ یکباب باغ محصور  به مساحت 
2482/25 مترمربع مفروزي پالک شــماره 646 فرعــي از 2190 اصلي )انتقال 
عادي مع الواسطه از طرف آقای احمد خلیفه سلطانیان فرزند جالل به شماره ملی 
1281590258 سابقه ثبت وســند دارد( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
23- رای شماره 140060302210004276 مورخ 1400/11/13 مالکیت آقای 
مجید نیکبخت نصر آبادی  به شناســنامه شماره 7 کدملي 1291399690 فرزند 
حبیب اله  درتمامیت 4/5 حبه مشاع 12 حبه یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور بابنای احداثی با کاربری کشاورزی به مساحت 614/91 مترمربع 
مفروزي از پالک شماره 80  اصلي )انتقال عادي مع الواسطه از طرف آقای صفر 
علی امینی کرد آبادی به موجب سند شماره48188 مورخ 1349/11/22 دفترخانه 

29 اصفهان( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
24- رای شماره 140060302210004275 مورخ 1400/11/13 مالکیت آقاي 
محسن شیرینی به شناسنامه شــماره 127 کدملي 1284968831 فرزند رضا در 
ششدانگ یک درب باغ محصور به مساحت 506/32 مترمربع مفروزی از پالک 
شماره 113 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسینعلی زارعی به شناسنامه 
شماره 3 فرزند رحیم موضوع ســند 74143-13/02/40 دفتر خانه 14 اصفهان 
تمامی سه ربع مشاع از یازده حبه ششدانگ قریه فیزادان( واقع در اصفهان بخش 

شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
تاریخ انتشار اول : 1401/03/09
تاریخ انتشــار دوم : 1401/03/25 

م الف: 1317845 ناصــر صیادی   رئیس اداره ثبت اســناد وامالک جنوب 
شرق اصفهان       

فقدان سند مالکیت
3/47 شــماره نامه: 140185602011000564 -1401/03/05 نظر به اینکه 
سند مالکیت 60 سهم مشاع از 66 ســهم شش دانگ پالک ثبتی شماره 6 فرعی 
از 762  اصلی واقع در بخش 1 خوانســار ذیل دفتر امالک الکترونیکی به شماره 
139820302011000111  به نام رضا شــجاعی تحت شــماره چاپی مسلسل 
517821  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی 
به شماره وارده 140121702011001861 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضاء شهود آن ذیل شماره 140102155864000211 به گواهی دفترخانه 
25 خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و درخواســت صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1325706  اداره ثبت اسناد 

و امالک خوانسار 



مطلب انتقادی مهدی طارمی از بی برنامگی تیم ملی ایران در مطبوعات کشور پرتغال بازتاب یافته است. طارمی، مهاجم گلزن و گلساز تیم ملی فوتبال ایران با 
انتشار یک پیام در توئیتر، از بی برنامگی تیم ملی و بالتکلیفی برای بازی های دوستانه انتقاد کرد و با کنایه نوشت: »کسی میدونه اردوی تیم ملی از کی شروع 
میشه؟«انتشار این مطلب از سوی مهاجم تیم پورتو که این فصل هم عملکرد درخشانی در این تیم داشــت، باعث شد تا رسانه های پرتغال هم به انعکاس آن 
بپردازند و بی برنامگی تیم ایران را برای آماده سازی جام جهانی زیر نظر بگیرند.روزنامه »اوجوگو« در این خصوص نوشت: »شرایط کنونی تیم ملی ایران برای 
مهدی طارمی خوشایند نیست. بازیکن پورتو به شبکه اجتماعی توئیتر روی آورد تا از فدراسیون فوتبال آن کشور آسیایی انتقاد کند.«روزنامه »رکورد« هم با اشاره 
به پیامی که طارمی در انتقاد از وضعیت تیم ملی ایران منتشر کرده است، نوشت: »این مطلب در حال حاضر به طور گسترده در کشور زادگاه طارمی منتشر شده 
است. در حالی که مطبوعات آن را انتقادی منطقی از نبود سازماندهی در فدراسیون ایران می دانند و اظهار امیدواری می کنند که این موضوع واکنشی علیه دراگان 
اسکوچیچ، سرمربی تیم ایجاد نکند؛ کسی که قبال به خاطر پستی که بازیکن گلزن در توئیتر گذاشــته بود با او اختالف نظر پیدا کرد.«نشریه »ابوال« هم از تیتر 
»نیش طارمی به فدراسیون ایران« استفاده کرد و نوشت: »مهدی طارمی برای دیدار تدارکاتی با کانادا که لغو شد به تیم ملی ایران دعوت شده بود. اردوی آماده 

سازی نیز قرار بود در کشور قطر برگزار شود؛ اما جزییات بیشتری منتشر نشده است.«

بازتاب بی برنامگی تیم ملی فوتبال ایران در مطبوعات پرتغال

دوشنبه 09 خرداد  1401 / 28 شوال 1443 / 30 می  2022 / شماره 3540

 واکنش یوفا به حوادث جنجالی
 پیش از فینال لیگ قهرمانان

یوفا، بیانیه ای را درباره اتفاقات که پیش از شــروع فینال لیگ قهرمانان رخ داد منتشر کرد.رئال 
مادرید و لیورپول شــنبه شــب دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا را در ورزشــگاه استادو فرانس 

برگزار کردند. این بازی کــه با پیروزی 
0-1 رئال مادرید و قهرمانی این تیم به 
پایان رسید، با حواشــی بسیار عجیبی 
همراه شد. بر اساس اعالم یوفا به دلیل 
مشــکالت امنیتی که پیش از بازی به 
وجود آمده بود، این دیدار با 35 دقیقه 
تاخیر آغاز شد. بسیاری از رسانه ها اعالم 
کردند که حضور هواداران لیورپول بدون 
بلیت در ورزشگاه باعث ایجاد این تاخیر 
شده و یوفا قصد دارد که تا حضور کامل 

هوادارانی که برای این بازی بلیت تهیه کرده بودند، بازی را برگزار نکند. حاال این سازمان اعالم کرده 
که بعضی از هواداران لیورپول قصد داشتند با بلیت جعلی وارد ورزشگاه شوند و همین باعث شد 
که تعدادی از هوادارانی که بلیت اصلی را خریده بودند پشت گیت های ورودی بمانند. حاال یوفا با 
انتشار بیانیه ای این موضوع را شرح داده و مدعی شده که به زودی روند برسی اتفاقات رخ داده را 
بررسی خواهد کرد.در این بیانیه آمده:» پیش از شروع بازی، نرده های قسمت ورودی هواداران 
لیورپول با هجوم هزاران هوادار که بلیت های جعلی  در دست داشتند که نمی شد گیت را با آنها باز 
کرد، بسته شد. این باعث شد که هواداران سعی کنند به هر نحوی وارد ورزشگاه شوند. در نتیجه 
شروع این مسابقه 35 دقیقه به تاخیر افتاد تا بیشترین تعداد هواداری که بلیت واقعی در دست 

داشتند بتوانند وارد ورزشگاه شوند.«
 

طعنه سنگین »پرز« به »امباپه«
فلورنتینو پرز که در جذب کیلیان امباپه ناکام ماند، در شــب جشن قهرمانی رئال بهترین فرصت 
را برای کنایه به ستاره فرانســوی انتخاب کرد.پرز با اشاره و کنایه به ناکامی در جذب امباپه گفت: 
»رئال مادرید همیشــه تالش دارد بهترین ها را جذب کند ولی قضیه امباپه دیگر فراموش شده 
و از نظر من اتفاق خاصی نیفتاده اســت. ما یک فصل عالی و کامل داشتیم و امباپه را فراموش 

کرده ایم. االن دیگر برای ما امباپه ای وجود ندارد و مسئله مهم، جشن قهرمانی است.«
 

مقصد احتمالی ستاره محبوب »ژاوی« مشخص شد
به نظر می رسد عثمان دمبله در آستانه توافق با باشــگاه چلسی قرار گرفته است.قرارداد دمبله با 
بارسلونا در پایان ماه ژوئن به اتمام می رســد و همچنان خبری از تمدید قرارداد ستاره فرانسوی 
با این باشگاه نیســت. عملکرد خوب او طی چند هفته آخر باعث شده که مدیران بارسا به شدت 
خواهان حفظ دمبله در این تیم باشند، به خصوص که ژاوی نیز عالقه زیادی به ادامه همکاری با 
این بازیکن دارد؛ اما تالش آنها جواب نداد.در حقیقت به نظر می رسد که خود ستاره فرانسوی نیز 
عالقه زیادی به ماندن در نوکمپ دارد ولی اختالف بر سر مســائل مالی باعث شده مذاکرات دو 
طرف به بن بست بخورد. از طرفی شــرایط خاص قرارداد او و احتمال جذب این ستاره فرانسوی 
به عنوان بازیکن آزاد، باعث شده که بسیاری از باشگاه های درجه یک اروپایی شرایط او را زیر نظر 
داشته باشند که به تازگی گفته شده که در این بین پاری ســن ژرمن و چلسی از شانس بیشتری 

برای به خدمت گرفتن او برخوردار هستند.

اسکوچیچ متهم ردیف اول رسوایی کانادا؛

کجایی آقای سرمربی؟!

دنیای ورزش تورنتو نوشــت: بازی با کانادا به میزبانی ونکوور و این 
تاریخ زمانی اولین بار توسط داراگان اسکوچیچ کلید خورده است!

درحالی اســکوچیچ در مقام شــاکی از لغو بازی ایران و کانادا انتقاد 
کرده که برنامه ریزی برای این بازی به پیشــنهاد او و معرفی ایجنتی 

آفریقایی به نام جو کانگا استارت خورده است.
ایجنتی کــه در فوتبال آفریقا بــا محرومیت های ســنگینی روبه رو 
شده، اما امســال بازار پر رونقی در فوتبال ایران داشته است و رودی 
ژستد بازیکن گران قیمت و پرهزینه استقالل را به تهران آورده است. 
او در پیشنهاد اولیه خود ســه بازی دوســتانه را برای تیم ملی ایران 
برنامه ریزی کرده بود و اردوی 15 روزه ایــران در کانادا قرار بود بدون 

مبلغی برگزار شود.
اما پس از استارت کار از شروع روند مذاکرات ، پیش از عقد قرارداد، 
کانگا از این پروسه حذف شده و کمیته بین الملل فدراسیون از طریق 
کانال های دیگری با کانادا به توافق می رســد و قرار به پرداخت مبلغ 

300 هزار دالر به ایران می شود.
با این خلف وعده کانگا دو بازی بعــدی تیم ملی را هماهنگ نمی کند 
و اینگونه فرصت بازی برای اردوی 1۷ روزه تیم ملی به یک تک بازی 
تقلیل می یابد که این شروع دلخوری اســکوچیچ و اختالف نظر او با 

فدراســیونی ها بوده اســت! البته تا اینجا همه چیز بر اساس حالت 
برگزاری بازی بوده و هنوز جنجال های سیاســی به راه نیفتاده بوده 
که طرفین بر سر نوع هماهنگی برگزاری مسابقه با یکدیگر به اختالف 

خورده بودند!
اما بازی دوستانه کانادا در این شرایط حســاس و در خاک کانادا که 
تبعات بســیاری به همراه داشــت ، نکته ای بود که از ابتدا به میرشاد 
ماجدی و تک تک اعضای تصمیم گیر فدراســیون اعالم شــده و در 
جریانش بودند ولی انگار هیجان سفر به کانادا یا منافع حاصل از این 
بازی برای این تصمیم سازان بیش از آسیبی بوده که اینگونه مهم ترین 
فرصت آماده سازی تیم ملی پیش از جام جهانی را از تیم ملی گرفته 
و حاال ما تنها تیم حاضر در جام جهانی هســتیم کــه در این روزهای 

طوالنی فیفا حریفی برای بازی نداریم!
درحالی کــه پیش تر قرار بود تیــم ملی به قطر برود و همین جا ســه 
بازی دوستانه داشته باشد و بازی با کانادا برای مهرماه برنامه ریزی 
شــود؛ اما وقتی بازی کانادا با این شــرایط توسط شخص اسکوچیچ 
پیشــنهاد شــد، بازی با نیوزیلند هم برای یک ســفر طوالنی نشدنی 
 و همین بازی پر دردســر لغو شــد تا در نهایت چنین رسوایی بزرگی

 رخ دهد!

اظهار نظر  روز

ستاره محبوب پرسپولیسی ها جدا شد!
بر اساس اعالم رسانه های اماراتی احمد نوراللهی، هافبک تیم ملی فوتبال ایران از شباب االهلی جدا 
شد.طی  روزهای اخیر شایعات زیادی مبنی  بر بازگشت نوراللهی به پرسپولیس مطرح می شد که 
باید دید تا چه اندازه درست خواهد بود.باتوجه به در پیش بودن جام جهانی فوتبال به نظر می رسد 
نوراللهی طی روزهای آینده تیم آینده اش را مشخص خواهد کرد هر چند گفته می شود تمایل او به 
بازگشت به ایران و حضور در جمع شاگردان گل محمدی اســت.به غیر از پرسپولیس یکی، دو تیم 
اماراتی نیز پیگیر وضعیت هافبک ملی پوش فوتبال ایران هستند هر چند عنوان شده اولویت این 

بازیکن در صورت بازگشت به ایران حضور در تیم فوتبال پرسپولیس خواهد بود.
 

»عابدزاده« در لیست نیست
نام دروازه بان ایرانی پونفرادینا جزو فهرست این تیم مقابل آموربیه تا نبود.امیر عابدزاده پس از هشت 
مسابقه حضور ثابت و پیاپی در ترکیب پونفرادینا اسپانیا، در مسابقه مقابل آموربیه تا جزو فهرست 
تیمش قرار نگرفت و در آخرین مسابقه فصل اللیگا ۲ غایب  بود.دروازه بان ایرانی پونفرادینا با عدم 
حضور در لیست این مسابقه مقابل آموربیه تا، فصل را با انجام 35 بازی در اللیگا ۲ اسپانیا و ثبت ۹ 

کلین شیت در این رقابت ها به پایان رساند.
 

ولخرجی »علی دایی« برای »فردوسی پور«
کل کل جالب دایی و فردوسی پور بر ســر بردن بازی پینگ پنگ را عادل برد تا همان طور که علی 
دایی قول داده بود مجبور شود ســت کامل لباس لیورپول را برایش بخرد. دایی گفته بود اگر من 
باختم میگم بچه ها از انگلیس ســت کامل لبــاس لیورپول را برایت بیاورند؛ امــا تو به قیافه ات 
نمی خورد که مرا ببری. عادل در نهایت این بازی دوســتانه اما مهم را دو بر یک برد تا نوبت دایی 
باشــد که به وعده اش عمل کند.فردوســی پور البته کلی لباس و گرمکن لیورپول دارد؛ اما بردن 
دایی مزه دیگری داشت و او که مطمئن بود دایی را شکست می  دهد، بعد از پیروزی هم به طور 
محترمانه کلی برای شــهریار کری خواند و گفت: من که گفتم برنده می شــوم.قرار بود اگر دایی 
این مسابقه پینگ پنگ را ببرد، عادل برای او فقط یک جوراب بخرد که با توجه به نتیجه مسابقه 

این قضیه منتفی است.
 

مهاجم تیم ملی، مذاکره با پرسپولیس را تایید کرد
مهاجم ایرانی تیم فوتبال زوریا لوهانسک اوکراین گفت: باشگاه پرسپولیس با من تماس گرفته 
و یکسری صحبت ها شده است.شهاب زاهدی که در تیم زوریا لوهانسک اوکراین بازی می کرد، 
بعد از شــروع حمله نظامی روســیه به اوکراین این کشــور را ترک کرد و با قانون جدید فیفا، به 
صورت موقت راهی باشگاه پوشکاش مجارســتان شد.زاهدی برای فصل بعد مورد توجه باشگاه 
پرسپولیس هم قرار گرفته و خودش تایید می کند مذاکراتی با این تیم داشته است؛ اما با توجه 
به بالتکلیفی لیگ اوکراین و قراردادش با تیم زوریا، وضعیت نامشخصی دارد.زاهدی ادامه داد: از 
باشگاه پرسپولیس با من تماس گرفته اند و یکسری صحبت ها شده است ولی پاسخی نداده ام. 
شرایطم را نمی دانم. اگر لیگ اوکراین برگزار بشود احتماال زوریا مرا می فروشد و اگر برگزار نشود، 
بازیکن آزاد هستم و شرایط متفاوت است. منتظرم ببینم شــرایط چه می شود.وی در پاسخ به 
این ســوال که آیا دوســت دارد به لیگ ایران برگردد؟ تصریح کرد: راجع به ایــن فکر نکرده ام و 
نمی دانم. پرسپولیس جایی بوده که در آن رشد کرده ام. عرق خاصی به این تیم دارم ولی شرایطم 
را نمی دانم.مهاجم ایرانی تیم زوریا لوهانسک اوکراین با بیان اینکه در حال حاضر پیشنهاد جدی 
به جز پرســپولیس از ایران ندارد، گفت: اما در پنجره نقل و انتقاالتی گذشته )زمستان( تیم های 

زیادی از ایران تماس گرفتند.

مستطیل سبز

ستاره در فوتبال ایران 
وجود ندارد

یک کارشــناس فوتبال با بیــان اینکه لیگ 
امسال کیفیت خوبی نداشته است، گفت: یکی 
از دالیل خوب نبودن فوتبال ما نبود ستاره ها 
در زمین است.هاشــم حیدری در پاســخ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا لیگ امسال نسبت به 
فصل گذشته پیشرفتی داشته است یا خیر؟ 
اظهار کرد: باید صادقانه صحبت کنیم، انتظار 
پیشرفت بیشــتری از فوتبال مان داریم؛ اما 
متاسفانه شرایطی در فوتبال ما وجود دارد که 
این امر امکان پذیر نیست.این بازیکن سابق 
تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشــان کرد: نبود 
امکانات، کیفیت بــد زمین های چمن و نبود 
ستاره ها در فوتبال ما باعث شده تا پیشرفت 
باالیی نداشته باشیم. همچنین تیم ها محتاط 
عمل می کنند و سرمربی ها نتیجه گرا شده اند 
چون از این می ترسند که با دو یا سه شکست، 
آنها را از سرمربیگری برکنار کنند.مهاجم سابق 
تیم فوتبال استقالل و پاس ادامه داد: بنابراین 
همه به فکر کســب نتیجه و امتیاز هستند تا 
موقعیت خود را حفظ کنند. ما شاهد فوتبال 
زیبایی از تیم های خودمــان نبوده ایم. بعید 
می دانم در طول فصل شاهد بازی های زیادی 
باشیم که در آن چهار یا پنج گل رد و بدل شده 
باشد. باید احتیاط بیش از حد و نتیجه گرایی را 
کنار بگذاریم تا بتوانیم شاهد پیشرفت فوتبال 
کشورمان باشیم.کارشــناس فوتبال در مورد 
اتفاقات ناخوشــایندی که در دیدار تراکتور و 
پرســپولیس رخ داد، گفت: باید ببینیم چه 
چیزی بــه هــواداران داده ایم کــه انتظارات 
زیادی از آنها داریم. مسیر طوالنی، هزینه های 
ســنگین و نبود امکانات کافی باعث خواهد 
شد تا تماشاگری که به ورزشگاه می آید، فشار 
عصبی زیادی پیدا کند و تنها جایی که می تواند 
خود را به راحتی تخلیه کند، ورزشــگاه است. 
مسئله خشونت کم کم برای ما در حال عادی 
شدن است. به طور مثال در رانندگی همیشه 
سعی می کنیم رفتارهای غیرحرفه ای از خود 
نشان دهیم.وی گفت: سنگ پرانی ها در تبریز 
فوق العاده خطرناک بود. بهتر اســت قبل از 
شروع هر لیگ، برنامه های آموزشی را در این 

خصوص اختصاص دهیم.

فوتبال جهان

وز عکس ر

 »برانکو« در عمان
 تغییر رشته داد!

برانکــو ایوانکوویچ، ســرمربی 
تیم ملــی فوتبال عمــان همراه 
با تعــدادی از شــاگردانش در 
تورنمنت فوتسالی که در این کشور 
برگزار شد، شــرکت کرد. او که در 
مسابقات مقدماتی جام جهانی 
با عمان نتوانست به قطر راه پیدا 
کند همچنان در این کشور حضور 
دارد و قصد دارد به فعالیت در تیم 

ملی عمان ادامه دهد.

ســیدجالل حســینی به حواشــی کنار گذاشــته 
شدنش از لیست بازی پرسپولیس واکنش نشان 

داده است
حســینی گفت: خودم هم نمی دانــم چه اتفاقی 
افتاد؟ هیچ مشــکلی نداشــتیم و مثل همیشــه 
تمرینم را انجام دادم؛ اما گفتند در لیســت حضور 

ندارید.
کاپیتان تیم فوتبال پرســپولیس که همراه با امید 
عالیشــاه و فرشــاد فرجی از جمع اردونشــینان 
این تیم کنار گذاشته شــد، افزود: نه تنها درگیری 
نداشــتیم بلکه تمرین را با نشــاط برگزار کردیم. 
عکس های سایت باشــگاه هم نشان می دهد که 

حال مان خــوب بود ولی به محــض اینکه تمرین 
تمام شد اعالم کردند در لیست نیستیم. اگر کسی 
بگوید درگیری به وجود آمده یا رفتار انضباطی رقم 
خورده است، دروغ محض است. آنهایی که من را 
می شناسند می دانند هرگز چنین رفتاری نمی کنم.

وی درباره اینکه آیا گل محمدی با این کار خواسته 
است نشــان دهد که جایی در تفکرات فصل آینده 
پرسپولیس برایش قائل نیست، تصریح کرد: واقعا 
خودم هم نمی دانم. به هر حال دو بازی حساس 
داریم و باید این دو بازی را ببریم. برای تیم آرزوی 
موفقیت می کنم. پرســپولیس مهم تر از هر اسم 

دیگری است.

کاپیتــان اول سرخ پوشــان یــادآور شــد: االن 
نمی خواهــم وارد جزییــات شــوم. در آخر فصل 
حرف هایم را می زنم ولی خواســتم بگویم هرگز و 
تحت هیچ شــرایطی بی نظمی را قبول نکرده ام و 
خودم هم با بی انضباطی شدیدا مشکل دارم. پس 
صحبت از درگیری یا هر آنچه در این زمینه بگویند 

به من نمی خورد.

واکنش سیدجالل به خط خوردنش از لیست پرسپولیس:

چی شده؟!

عکس: فوتبال ایران

 پاسخ فدراسیون فوتبال
 به کنایه ستاره های تیم ملی

سرپرســت روابط عمومی فدراســیون فوتبــال توضیحاتی 
درمورد آخرین وضعیت تیم ملی پس از لغــو بازی با کانادا 

ارائه کرد.
محمد جواد پاینده درباره اعالم نگرانی سردار آزمون و مهدی 
طارمی با انتشار یک اســتوری درباره وضعیت آماده سازی 
تیم ملی و زمان آغــاز اردوی این تیم در قطر اظهار داشــت: 
هفته گذشــته اعالم کردیم با نظر اسکوچیچ اردوی تیم ملی 
از ۹ خرداد آغاز خواهد شد. همه بازیکنان هم در جریان این 
موضوع هستند و ســایت رسمی فدراســیون فوتبال، هفته 
گذشــته این زمان را اعالم کرد؛ اما شاید آنها تصور کرده اند با 

توجه به لغو بازی با کانادا، زمان اردو هم تغییر کرده است.
وی ادامه داد: پیش از این وقتی زمان شــروع اردو را اعالم 
کردیــم به بازی ها اشــاره ای نشــده بود ولــی گفتیم اردو 

همزمان با پایان لیگ از ۹ خرداد آغاز خواهد شد. 
سرپرســت روابط عمومی فدراســیون فوتبــال درخصوص 
آخرین وضعیت مذاکرات برای برگزاری دیدارهای دوستانه 
تیم ملی، گفت: خیلی از دوستان می گویند چرا تا این اندازه 
زمان از دست رفته است. اسکوچیچ ابتدا دوست نداشت با 
هیچ یک از تیم های آفریقایی بــازی کنیم و این موضوع به 
دلیل هم گروه نبودن با تیم هــای این قاره منطقی بود؛ اما از 
این زاویه که با توجه به برگــزاری لیگ  ملت های اروپا، هیچ 
گزینه ای از این قاره وجود ندارد و شرایط تیم های کونکافاف 
هم به شکل خاصی نیست، نظر او هم جلب شد تا با دو یا سه 

تیم آفریقایی و چند گزینه دیگر مذاکره کنیم.
وی در خصوص جلسه اخیر  اســکوچیچ و میرشاد ماجدی 
و دلخوری ســرمربی تیم ملی پس از لغو بــازی با کانادا که 
آن را با انتشار یک اســتوری اعالم کرد که حواس فدراسیون 
به تیم ملی نیست، پاســخ داد: جلسه خوبی برگزار شد و دو 
طرف خیلی صریح و شفاف با هم صحبت کردند. اسکوچیچ 
نگرانی ها و دغدغه هایــی دارد و به طور صریح نگفت حواس 
فدراسیون به تیم ملی نیســت. یکی از بخش های صبحت 
اخیر  ماجدی به اسکوچیچ همین بود. به او گفت چندین بار 
با هم جلســه گذاشته و مشترک درباره شــرایط همه تیم ها 
صحبت کردیم. بحثی نبود که اسکوچیچ در جریان نباشد. از 
ما برگزاری بازی با کانادا را خواست کرد و ما هم اقدام کردیم . 
اگر قرارداد فدراســیون کانادا را نمی پذیرفتیم، اســکوچیچ، 
رسانه ها، مردم حق گالیه نداشــتند و نمی گفتند چرا سراغ 

برگزاری بازی نرفتید؟
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مدیرکل هماهنگــی و برنامه ریزی امــور عمرانی 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکــه در حال حاضر 
اطالعــات پروژه هــای عمرانی بعضــی از مناطق 
شهرداری در سامانه شفافیت بارگذاری شده است، 
گفت: حدود ۸۰ درصد از اطالعات پروژه های عمرانی 
مناطق شهرداری در سامانه شفافیت بارگذاری شده 
است.امیر درخشان در خصوص راه اندازی سامانه 
شــفافیت در شــهرداری اصفهان و چگونگی رصد 
فعالیت های عمرانی شهرداری در این سامانه، اظهار 
کرد: سامانه شفافیت در ابتدای راه قرار دارد و باید 
در ادامه مسیر روند امور شهرداری را مشخص کرد 

و به اطالع شهروندان رساند.
وی افزود: در حــوزه عمران، فهرســت پروژه های 
عمرانی و پیمانکاران در سامانه شفافیت بارگذاری 

شده است که شهروندان می توانند با مراجعه به این 
ســامانه، اطالعات پیمانکاران پروژه های عمرانی 
مناطق مختلف شهرداری اصفهان را به دست آورند 

و رصد کنند.
مدیرکل هماهنگــی و برنامه ریزی امــور عمرانی 
شــهرداری اصفهان گفت: اطالعاتی شامل عنوان 
پروژه، نام پیمانکار، مبلــغ اولیه قرارداد، چگونگی 
انتخاب پیمانــکار و درصد پیشــرفت پروژه ها در 
سامانه شفافیت بارگذاری شده و برای شهروندان 

قابل مشاهده و دسترسی است.
وی تاکید کرد: یکی از بهترین ناظران شــهرداری، 
شــهروندان هســتند که با رصد اطالعات و نظرات 
خود می توانند مدیریت شــهری را در ادامه مسیر 
راهنمایــی کننــد و تســریع در انجــام، افزایش 
کیفیت و کاهش هزینه هــا مهم ترین اصول انجام 
پروژه هــای عمرانی اســت که بــا راهنمایی مردم 
میسر خواهد شد.درخشــان ادامه داد: پیمانکاران 

 نیز بخشی از مردم و شــهروندان هستند، بنابراین
  بارگذاری اطالعات پروژه های عمرانی شــهرداری
  در ســامانه شــفافیت منجر به اطالع رســانی ب

ه پیمانکاران و افزایش حضور آنــان در مناقصه ها 
خواهد شــد، همچنین اگر زمان به انجام رسیدن 
 پروژه ای بیش از حد معمول باشــد، شــهروندان
  بــه آن آگاه می شــوند و بــا ارائه ایــن اطالعات

 می توانند حساســیت بیشــتری در بین مدیران 
 شــهری بــرای رفــع عوامــل تاخیــر در انجــام 

پروژه ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اطالعات پروژه های 
عمرانی بعضــی از مناطق شــهرداری اصفهان در 
سامانه شفافیت بارگذاری شــده و در حال تکمیل 
است، گفت: حدود ۸۰ درصد از اطالعات پروژه های 
عمرانی مناطق شــهرداری در ســامانه شــفافیت 
بارگذاری شده است و جزییات پروژه های کوچک 

نیز در این سامانه بارگذاری خواهد شد.

مدیرکل هماهنگی و برنامه ریزی امور عمرانی شهرداری خبر داد:

بارگذاری 80 درصد اطالعات پروژه های عمرانی شهر 
در سامانه شفافیت اتاق فکر دبیرخانه دائمی شهر اسالمی شهرداری اصفهان 

تشکیل شود
در حاشیه اولین نشست رسمی اتاق فکر دبیرخانه دائمی شهر اسالمی شهرداری اصفهان در سال 
۱۴۰۱، بر تشکیل »اتاق فکر دبیرخانه دائمی شــهر اسالمی شهرداری اصفهان« با هدف بازتعریف 
حکمت هــای شــهر اســالمی و ایرانی 
متناســب با شــرایط امروز، در جهت 
پاســخ به چالش ها و نیازهای شــهر و 

شهروندان تاکید شد.
احسان خیام باشــی، رییس دبیرخانه 
دائمی شهر اسالمی شهرداری اصفهان 
در حاشیه اولین نشســت رسمی اتاق 
فکــر دبیرخانه دائمی شــهر اســالمی 
شــهرداری، با بیان اینکه ایران کشوری 
اســت که از دیرباز از فرهنگ و تمدنی 
کهن و ریشــه دار برخوردار بوده است و 
شهر اصفهان همواره بر تارک این افتخارات جلوه گری کرده ، تا جایی که نقطه اوج آن را می توان در 
ظهور مکتب اصفهان در فلسفه، حکمت، هنر و معماری و شهرسازی در این خاستگاه دانست، اظهار 
کرد: این میراث ماندگار تا به آنجا پیش رفته اســت که در عصر معاصر که دوران حرکت به سمت 
شکل گیری تمدن نوین اسالمی و ایرانی هدف گذاری شده و اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و 

تمدن ایران اسالمی برگزیده شده است.
وی افزود: با هدف پاسداشت این پیشینه گوهربار و هم افزایی بهره مندی از حکمت های پنهان و 
آشکار شهر اسالمی، به ویژه معماری و شهرسازی اسالمی و ایرانی و معاصر سازی آنها در برنامه ها 
و طرح های توسعه شهری، اتاق فکر دبیرخانه دائمی شهر اسالمی شهرداری اصفهان با مشارکت 
اندیشکده شهر اسالمی سازمان بسیج اساتید اســتان اصفهان در معاونت شهرسازی و معماری 

شهرداری اصفهان تشکیل شده است.
رییس دبیرخانه دائمی شهر اسالمی شــهرداری اصفهان با اشاره به ســابقه تشکیل و اقدامات 
دبیرخانه شهر اسالمی، گفت: ایجاد دبیرخانه دائمی شــهر اسالمی در شهرداری اصفهان قدمتی 
بیش از ۱۴ ساله دارد و طی این مدت در چهار محور اساسی توسعه و تقویت مبانی نظری، تدوین 
مدل مفهومی و اجرایی پیاده سازی، گفتمان سازی و ترویج نمونه ها در جهت تحقق اهداف شهر 

اسالمی به عنوان بستر کالبدی تمدن نوین اسالمی- ایرانی تالش کرده است.
وی ادامه داد: اگر چه توفیق کامل این رویکرد در میدان عمل و پیاده سازی، نیاز به هم افزایی همه 
نهادها و دغدغه مندان از حوزه آموزش گرفته تا قانون گذاری و اجرا در سطح کشور دارد؛ دبیرخانه 
شهر اسالمی در حد بضاعت و در مشارکت با سایر سازمان ها، نهادها و اساتید حوزه و دانشگاه در 

این زمینه تالش کرده است.
خیام باشی تصریح کرد: وقتی از آموزش صحبت می کنیم، این مهم ورود به عرصه ای به وسعت 
فرهنگ سازی و ترویج سبک زندگی اســالمی- ایرانی در ابعاد گوناگون از کودکی تا عالی ترین 
سطوح دانشگاهی را از طریق ورود مباحث مربوطه به شیوه های آموزش و منابع درسی تا ترویج 

در قالب فرهنگ عامه طلب می کند.
وی تاکید کرد: نمی توان توقع داشت مهندس و مدیری که پیش از این فقط در عرصه تحصیل با 
متون و منابع غربی آشنا شده است، به یکباره شیفته حکمت های معماری و شهرسازی اسالمی- 
ایرانی شــود و به طراحی و اجرای طرح های خالقانه و تاثیرگذار در این زمینه بپردازد؛ شهروندان 
نیز تا نمونه هایی زیبا و جذاب ساخته شده در این زمینه که آسایش، آرامش و خاص بودن را برای 
آنها به ارمغان آورد، به چشــم نبینند و مزایای آن را از نزدیک درک نکنند، به ســوی اجرای چنین 

طرح هایی به ویژه در زمینه مسکن عالقه نشان نخواهند داد.

خبر روزگزارش

رییس کمیسیون عمران شورای 
اسالمی شهر مطرح کرد:

پیشگیری از تکرار متروپل 
با تقویت نظارت و تشدید 

برخورد با متخلفان
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان، تقویت نظارت ها 
و تشــدید مجازات مهندســانی که به وظایف 
خود درســت عمل نمی کننــد را از راهکارهای 
پیشــگیری از تخلفات ساخت وساز برشمرد.

رسول میرباقری  اظهار کرد: بخشی از نظارت ها 
توسط معاونت شهرسازی شهرداری و بخشی 
توسط سازمان نظام مهندسی انجام می شود تا 
خطاها و اشتباهات در ساخت وساز به حداقل 
برسد.وی با بیان اینکه متاسفانه در شرایط کرونا 
بحث نظارت هم ضعیف شــد، گفت: در کشور 
قوانین خوبی وضع می کنیم، اما بعد در نظارت 
و بازرسی ضعف داریم و متاسفانه اتفاق هایی 
می افتد که تازه به خودمــان می آییم.رییس 
کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر با بیان اینکه برای پیشگیری از این 
اتفاقات باید نظارت و بازرسی را بیشتر کرده و 
در اجرای پروژه های عمرانی دقت کنیم، گفت: 
باید برخــورد انتظامی با مهندســین متخلف 
و کســانی که در نظارت و اجــرا ضعیف عمل 
می کنند را تشــدید کنیم.وی افزود:الزم است 
قوانین جدی تری برای برخورد با مهندسانی که 
به وظایف خود عمل نمی کنند وضع کرده و برای 
آن ها پرونده های تخلف تشکیل دهیم، اگرچه 
گاهی قوانین خوبی داریم، اما نظارت و بازرسی 
و اجرا ضعیف است.میرباقری گفت: از معاونت 
معمــاری و شهرســازی شــهرداری اصفهان 
درخواســت کرده ایم لیستی از ساختمان های 
خطرآفرین تهیه و به شورای شــهر ارائه کند تا 
پیگیری هایی بــرای اصالح آن انجام شــود، 
همچنین نظارت بر پروژه های گروه دال و جیم 
که ســاختمان های بزرگ تری است را تقویت 
کنند.وی با بیان اینکه متاسفانه بخشی از این 
ساختمان ها ساخته شده، تصریح کرد: مشکل 
ما این است که برخی از این ساختمان ها توسط 
ارگان هایی ساخته شده که هیچ گونه پروانه ای 

از شهرداری برای آن ها صادر نشده است.

آگهی مزايده اجاره 

اداره كل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان م الف:1325142

اداره كل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره فضای بالاستفاده خودرا از طريق مزايده عمومی و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده با بهره گيری از سامانه تداركات الكترونيكی 
دولت )setadiran.ir (به شرح ذيل اقدام نمايد.
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تاريخ انتشار نام مزايده
ودریافت اسناد
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تا تاریخ

پايان زمان ارسال 
شماره مزايده در سامانهشماره مورد اجارهتاريخ بازگشاییپيشنهادقيمت

اجاره مرکز آموزش فنی و حرفه ای تلک آباد اردستان به 
مساحت تقریبی ۸۰۰ مترمربع عرصه و 3۰۰  مترمربع اعیانی

۱۴۰۱/۰3/۱۰۱۴۰۱/۰۴/۰2۱۴۰۱/۰۴/۰2۱۴۰۱/۰۴/۰۴5۱۰۱۰۰33۴3۰۰۰۰۱55۰۰۱۰۰33۴3۰۰۰۰۰3

اجاره کارگاه آموزشی به مساحت تقریبی 
3۰ مترمربع در مرکز تیران وکرون

۱۴۰۱/۰3/۱۰۱۴۰۱/۰۴/۰2۱۴۰۱/۰۴/۰2۱۴۰۱/۰۴/۰۴5۱۰۱۰۰33۴3۰۰۰۰۱65۰۰۱۰۰33۴3۰۰۰۰۰3

اجاره کارگاه آموزشی به مساحت تقریبی ۸۰ 
مترمربع در مرکز شهید رجائی اصفهان

۱۴۰۱/۰3/۱۰۱۴۰۱/۰۴/۰2۱۴۰۱/۰۴/۰2۱۴۰۱/۰۴/۰۴5۱۰۱۰۰33۴3۰۰۰۰۱75۰۰۱۰۰33۴3۰۰۰۰۰3

اجاره کارگاه آموزشی شماره 3 مرکز خواهران 
۱۴۰۱/۰3/۱۰۱۴۰۱/۰۴/۰2۱۴۰۱/۰۴/۰2۱۴۰۱/۰۴/۰۴5۱۰۱۰۰33۴3۰۰۰۰۱۸5۰۰۱۰۰33۴3۰۰۰۰۰3نطنز به مساحت تقریبی ۸۰ مترمربع

اجاره سه دستگاه کانکس جهت ارائه خدمات کاریابی در 
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تذکر مهم: 
۱-کلیه مزایده گران الزاما باید قبل از واریز ودیعه وپیشنهاد قیمت نسبت به مطالعه مستندات مورد اجاره شامل 

آگهی مزایده عمومی و شرایط اختصاصی  اقدام نمایند.
 2- کلیه مزایده گران باید دارای صالحیت و مدارک تعیین شده در آگهی عمومی مزایده باشند.

 3- در صورتی كه برنده مزایده فاقد مدارك خواسته شــده در آگهی مزایده باشد ودیعه شرکت در مزایده وی 
به نفع مزایده گذار ضبط خواهد شد.

 4- فقط رشته های اعالم شده در صفحه مورد اجاره در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و در آگهی عمومی 
مزایده مورد تائید مزایده گذار می باشد.

ضمنا رعايت موارد ذيل الزامی است:
۱- برگزاری مزايده صرفا ازطريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت بوده وكليه مراحل فرآيند مزايده شامل مشاهده 

ودریافت اسناد مزايده  ، بارگذاری مستندات مزایده گران ، پرداخت تضمين شركت در مزايده )وديعه( ارسال پيشنهاد 

قيمت واطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين  طريق امكان پذير می باشد.

2-كليه اطالعات مورد اجاره در صفحه مورد اجاره سامانه قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقه مندان به شــركت در مزايده می بايســت جهت ثبت نام ودريافت گواهی الكترونيكی )توكن(با شماره 

۴۱93۴- ۰2۱ مركز پشتيبانی وراهبری سامانه تماس حاصل نمايند.

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سايت سامانه) setadiran.ir( بخش ثبت نام /پروفايل مزايده گر موجود 

است.جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  36693۱57 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان 

واحد برونسپاری تماس حاصل نمائید.

چهل و چهارمین جلسه شورای شهر اصفهان با محوریت »متروپل«آبادان برگزارشد؛

هشدارهای اضطراری، وعده های تکراری
روز گذشته چهل وچهارمین جلســه علنی شورای اسالمی شهر 
برگزارشــد. اعضای شــورا در نطق های پیش از دستور خود، به 
معضالت مختلف شهری پرداختند. یکی از مهم ترین و پرتکرارترین موضوعات 
مطرح شده در صحن شــورا و در نطق اعضا، لزوم رســیدگی به بافت فرسوده و 
ساختمان های درخطر شهر بود. ایمنی سازی ســاختمان هایی که اگر نادیده 
گرفته شوند، ممکن است فاجعه ای بدتر از پالسکو و متروپل در انتظار اصفهان 
باشد، اصفهانی که این روزها زخم فرونشســت عمیق را هم بر تن خود دارد و با 

یک تلنگر می تواند فروبریزد.
در جلسه دیروز شورا، نایب رییس گفت که اخطار به ساختمان های ناایمن باید 
رسانه ای شــود تا شــهروندان از ایمن یا ناایمن بودن آن اطالع داشته باشند. 

رییس شورا هم وعده داد که ساختمان های ناایمن شهر شناسایی می شوند. 

 ساختمان های ناایمن شهر شناسایی می شوند
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه قرار اســت از ابتدای تیرماه 
صدور پروانــه غیرحضوری آغاز شــود و 
این یکی از مطالبات اصلی شورا به شمار 
می رود، گفت: الزمه تحقق این هدف مهم 
همــکاری دیگر دستگاه هاســت، بر این 
اساس سامانه به صورت خودکار و بدون 
مراجعه ارباب رجوع، ظرفیت یک پالک 
را مشــخص می کند که البته مقدمه این 
مهم تصویب در کمیسیون ماده 5 است.
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
با بیــان اینکه روز جمعه در جلســه ای با 
اســتاندار، معاونان سیاســی و عمران 
اســتانداری طرح صدور پروانه غیرحضوری و مصوبات الزم تشریح شد، اظهار 
کرد: در این جلسه اعالم شد که شورای اسالمی شهر و شهرداری در راستای حذف 
رانت و فساد چه اقداماتی انجام داده است، اما الزمه آن این است که کمیسیون 
ماده 5 با جدیت عمل کند و مصوبات شــهرداری را مدنظر قــرار دهد تا یک کار 

جهادی انجام شود، البته در این رابطه استاندار و معاونان قول همکاری دادند.
محمدنورصالحی با تسلیت حادثه ریزش ســاختمان متروپل در آبادان و جان 
باختن تعدادی از هموطنان هم گفت: امیدواریم دیگر شاهد وقوع چنین حوادثی 
نباشیم. کسانی که مسئولیت دارند باید توجه داشته باشند؛ از گذشته در اصفهان 
به جهت همکاری شهرداری و سازمان نظام مهندســی و کنترل ایستایی کمتر 
شــاهد ضعف در اجرای ضوابط بودیم.نورصالحی تاکید کرد: معاونان ذی ربط 
نیز باید فهرست اسامی ساختمان های ناپایدار را اعالم کنند و شهرداری به این 

وســیله وظیفه خود را انجام دهد.وی خاطرنشان کرد: شهردار اصفهان معاونت 
مرتبــط را مامور کرده اســت که با کمک آتش نشــانی ســاختمان های ناایمن 
را شناســایی و به مالکان اعالم کند، زیرا اگر چنین نقطه ضعف هایی در شــهر 
وجود دارد، باید با کمک مالکان برطرف شود، شــهرداری نیز برای صدور پروانه 
ساختمانی و ابالغ مشخصات برای ایمن شدن، همکاری الزم را خواهد داشت.

 لزوم مدیریت نقاط حادثه خیز شهر در زمان بحران
احمد شریعتی، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به حادثه تلخ متروپل 
آبادان گفت: نباید اجازه دهیم اتفاقی 
در شــهر بیفتد و بعد برای آن عزاداری 
کنیم، باید مدیریت بحــران و پدافند 
غیرعامل در مدیریت نقاط حادثه خیز 
و بحرانی شــهر به طور جدی عمل کند.

شریعتی همچنین با بیان اینکه در حال 
حاضر امکانات رفاهی برای مسافران 
در برخی از پایانه های تهران نسبت به 
هر یک از پایانه های اصفهان ضعیف تر 
است و این اتفاق بهینه ای در مدیریت 
شــهری اســت، تصریح کرد: در حال 
حاضر شایسته ســاالری مدیریتی در مجموعه پایانه ها با انتصاب مدیر جهادی 
و پرانرژی محقق شده، البته این امر نیازمند کمک و حمایت است.وی با تاکید 
بر اینکه در دوره قبل شورای اسالمی شهر اصفهان مصوبه ای وجود داشت که بر 
اســاس آن پنج درصد فروش بلیت در جهت تجهیز و توسعه پایانه ها استفاده 
شــود، گفت: روند برنامه این بود که تا وقتی کرونا شیوع داشته باشد، این مبلغ 
برای هزینه های جاری و پس از دوران کرونا برای توسعه و تجهیز در نظر گرفته 
شــود، البته تا کنون این مبلغ واریز نشده و این ســازمان با مشکالت هزینه ای 
مواجه شده است، بنابراین از شــهردار اصفهان درخواست پیگیری این موضوع 
را داریم تا با توسعه این اقدام ویژه در شــهر، ایده های خوب فرهنگی در جذب 
گردشگری داخلی و خارجی و حمایت از مسافر انجام شود.عضو شورای اسالمی 
شهر اصفهان در بخش دیگری از صحبت های خود، با تاکید بر ضرورت استفاده 
از پناه گاه های زمان جنگ در مواقع بحران، خاطرنشــان کرد: پناهگاه هایی در 
زمان جنگ در شــهر ایجاد شــد که در حال حاضر این پناهگاه ها بدون استفاده 

مانده است، باید بررسی شود تا از این اماکن برای مواقع بحران استفاده کنیم.

 تامین ایمنی شهر با همکاری تمام دستگاه های مسئول
سیدامیر ســامع، عضو هیئت رییسه شــورای شهر نیز ضمن تســلیت حادثه 
ریزش ســاختمان متروپل آبادان، گفت: این حوادث می تواند برای ما هشدار 

باشــد، اگر در هر بخــش کوتاهی و 
قصور حتی کوچک انجام می شــود، 
این کوتاهی ها در کنــار هم می تواند 
منجر به بروز چنین حوادثی شــود.

عضو هیئت رییســه شورای اسالمی 
شــهر اصفهان خاطرنشــان کرد: در 
بند ۱۴ ماده 55 قانون شــهرداری ها 
آمده است »باید تدابیر موثر و اقدام 
الزم برای حفظ شــهر از خطر سیل و 
حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای 
شکسته و خطرناک و اماکن عمومی 
اتخاذ شود«؛شهرداری این موارد را در سطح شــهر شناسایی و مامور فنی اعزام 
می کند تا پس از کســب نظر مامور در صورت نیاز اخطاریه صادر کند، مالک نیز 
موظف اســت تغییرات الزم را انجام دهد، در ادامه این تبصره آمده است که اگر 
این اتفاق نیفتاد شهرداری می تواند درصدی را به عنوان جریمه از مالک دریافت 
کند.وی تاکید کرد: در حال حاضر در شــهرها، مامور فنی به محل اعزام می شود 
و دو مرتبه اخطار می دهد و در بعضی موارد که تکلیف ساختمان مشخص است 
پیگیری انجام می شود، اما در برخی اماکن عمومی همانند بازار و مجتمع های 
تجاری که مالکان مشخص نیستند، ملک به ارث رسیده است یا مالکان مستاجر 
هستند، شهرداری دچار چالش می شود.ســامع خاطرنشان کرد: ناایمن بودن 
برخی مجتمع های تجاری به این دلیل اســت که مالکان آنها مشخص نیست، 
در حالی که شهرداری کار خود را انجام داده اســت. برخی از این ساختمان ها و 
مجتمع ها از نظر استحکام بنا مشکل دارد، گاهی نیز مشکالت مرتبط با تاسیسات 
برق و گاز اســت.وی با بیان اینکه اتحادیه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
موظف هســتند ایمنی کارگاه ها را حفظ کنند، گفت: به عنــوان مثال اگر در یک 
پاساژ یا انبار کارگاه خیاطی ایجاد شده است که از نظر تجهیزات و فنی ایمنی الزم 
را ندارد، ادارات مربوط و بازرس صنف باید وارد عمل شــوند.عضو هیئت رییسه 
شورای اسالمی شــهر اصفهان تاکید کرد: دستگاه های مســئول باید در قالب 
مدیریت شهری کنار هم قرار گیرند و دستگاه قضا به عنوان مدافع حق عمومی 
حضور داشته باشد، اگر هریک از دستگاه ها به وظیفه خود عمل کنند، می توانیم 
این مشکل را حل کنیم.عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه 
کرد: چندین بار به اماکن ناایمن اخطار داده شــده اســت، اما همچنان شاهد 
وضعیت ناایمن در سطح شهر هســتیم، به عنوان مثال پاساژی در شهر طراحی 
شده که مسیر عبور شهروندان به انبار پاساژ ناایمن است، بنابراین باید اداره گاز، 

برق، شهرداری و آتش نشانی با همکاری هم این مشکالت را رفع کنند.

 اصفهان؛ پایلوت اجرای طرح مدیریت واحد شهری

اما رییس کمیســیون حقوقی، اقتصادی و گردشگری شــورای اسالمی شهر 
اصفهان هم گفت که در ســفر رییس جمهور به اصفهان، مدیریت واحد شــهری 
را مطرح خواهیم کرد تا اصفهان به عنوان پایلوت اجرا کننده این طرح در کشــور 
انتخاب شود.عباس حاج رسولی ها اظهار کرد: 7۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت 
باید به عنوان ارزش افــزوده به مردم اصفهان پرداخت شــود که تاکنون انجام 

نشده و این یک حق الناس محسوب 
می شــود.وی با اشــاره به ضرورت 
تحقق مدیریت واحد شهری، افزود: 
در حال تجمیع وظایــف و مدیریت 
حوزه های مختلف شــهر بودیم، اما 
اختیــارات مدیریت شــهری یکی 
یکی در حال از دســت رفتن است.
رییس کمیسیون حقوقی، اقتصادی 
و گردشگری شــورای اسالمی شهر 
اصفهــان خاطرنشــان کــرد: زمان 
تشکیل دوره نخست شورای اسالمی 
شهر در ســال 7۸، قرار بود برخی اختیارات به شوراهای اســالمی واگذار شود، 
فلسفه شوراها که امام خمینی )ره( بر آن تاکید کردند نیز همین است و در قانون 
اساسی به این موضوع اشاره شده است.وی با اشاره به احداث مرکز همایش های 
بین المللی امام خامنه ای اصفهان، اظهار کرد: در دنیا، شــهرهای دوم هر کشور 
برای برگزاری اجالس ها و همایش های بین المللی انتخاب می شــود، بنابراین 
باید دولت به ایــن موضوع توجه کند تــا مرکز همایش هــای بین المللی امام 
خامنه ای اصفهان که با کیفیت و زیبایی خوبی ساخته شده است، مورد استفاده 
قرار گیرد.رییس کمیســیون حقوقی، اقتصادی و گردشــگری شورای اسالمی 
شهر اصفهان با بیان اینکه شــهرهای جدید سرریز جمعیت شهر اصفهان است، 
اما باید مشخص شود که چند درصد از ساکنان این شــهرها اصفهانی هستند، 
اظهار کرد: شیوه واگذاری ها در شهرهای جدید زنگ خطری برای اصفهان است، 
البته به دنبال الحاق بهارستان به اصفهان بودیم تا واگذاری ها مدیریت شود که 

این امر محقق نشد.

 500 نقطه ناایمن در شهر اصفهان وجود دارد

حجت االسالم و المســلمین منوچهر مهروی پور نیز با اشــاره به حادثه دردناک 
آبادان، اظهار کرد: شاهد بودیم تمام امکانات و تجهیزات الزم از روز نخست برای 
کمک به این حادثه و حادثه دیدگان 
ارسال شــد.وی با اشــاره به اعزام 
گروه های مختلف بــه محل حادثه، 
افزود: مجموعه سازمان آتش نشانی 
و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
اصفهان یکــی از گروه هایی اســت 
که از نخســتین روزهــای حادثه در 
محل حاضر شــد و ماموران سازمان 
ایثارگرانه در این شــرایط سخت در 
حال امدادرسانی هســتند.رییس 
کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در شــهر اصفهان به اذعان معاونت 
خدمات شــهری 5۰۰ نقطه خطر داریم که باید به مالکان آن ها تذکر داده شود تا 

شاهد بروز اتفاقاتی همچون متروپل آبادان در شهر نباشیم.

اداره كل آموزش فنی 
وحرفه ای استان اصفهان 



   

مدیر کوره بلند شــرکت ذوب آهن اصفهان با بیان این که کوره بلندهای ذوب آهن 
اصفهان با مجموع حجم ۵ هزار مترمکعب، در سال های اخیر نوسازی و بازسازی 
شده است، گفت: نیروهای توانمند مدیریت کوره بلند با بهره گیری از تخصص های 
خود و مصارف بهینه مواد اولیه توانستند این رکورد را ثبت کنند. صمیمی با تقدیر از 
هماهنگی های مطلوب و هم افزایی در حوزه بهره برداری، افزود: آخرین رکورد ۳۰ 
روزه مربوط به فروردین ماه ۱۳۹۳ با تولید ۲۵۷ هزار تن بود که در اردیبهشــت ماه 
سال جاری این رکورد به ۲۶۱ هزار تن ارتقا یافت. وی، کسب این رکورد را پیامد تالش 
و برنامه ریزی های همه حوزه های شرکت عنوان کرد و  گفت: با برنامه ریزی های 
انجام شده در اردیبهشت ماه با کمترین اختالل و توقفات در کوره بلندها و با بیشترین 

بهره گیری از امکانات و مواد اولیه موجود توانستیم به این مهم دست یابیم.محسن 
اسدی، سرپرست کوره بلند شماره ۳  ذوب آهن اصفهان نیز گفت: کوره بلند شماره 
۳ با حجم ۲ هزار متر مکعب و تولید چهار هزار تن چدن در شبانه روز با مصرف ۵۰۰ 
کیلوگرم کک به ازای تولید یک تن چدن در حال فعالیت است. اسدی از برنامه ریزی 
برای کاهش مصرف کک در این کوره بلند خبر داد و تاکید کرد: با افزایش مصرف و 
بهره مندی از گاز خروجی کوره بلند و مصرف کک ریزه در مصارف صرفه جویی خوبی 
انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه از ماه جاری تزریق پودر زغال را در دستور کار قرار 
دادیم ،گفت: در آینده مصرف کک برای تولید یک تن چدن  را تا ســطح ۴۸۰ کیلو 

کاهش خواهیم داد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در نخستین رویداد بین المللی خصوصی  سازی در اقتصاد 
ایران، فوالد مبارکه را الگوی موفق خصوصی  سازی در کشور معرفی کرد. نخستین 
رویداد بین المللی خصوصی  سازی در اقتصاد ایران  با حضور سران ۳ قوه، رؤسای 
اتاق ها و وزرای مرتبط، نمایندگان مجلس و مهمانانی از کشورهای خارجی در مرکز 
همایش های سالن اجالس سران برگزار شد و شــرکت فوالد مبارکه نیز با حضور 
در آن و برپایی غرفه ای در نمایشــگاه جانبی این رویداد، به معرفی توانمندی ها و 
دســتاوردهای اقتصادی خود پرداخت.هدف از برگزاری این همایش، شناسایی 
چالش های واگذاری ها برای تهیه ســند جامع خصوصی  سازی است که می تواند 
به بهبود کیفیت دارایی های تجاری دولت منجر شود. در این همایش بین المللی، 
عملکرد خصوصی  سازی طی ۲۰ سال گذشــته با حضور مجریان و دست اندرکاران 
خصوصی  سازی در سطح وزرای مربوطه و شرکت های مادر تخصصی در حوزه های 
مختلف قوانین و روندهای اثرگذار بر واگذاری های دولت مورد نقد و بررســی قرار 
گرفت.در کنار این همایش، ۱۵ نشست تخصصی برگزار شد که محمدیاسر طیب نیا، 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در نشست علمی »فرصت ها و چالش های بنگاه های 
دولتی« اظهار کرد: امروز با شرکت هایی روبه رو هستیم که تا حدی خصوصی شده اند 
و بهتر است ویژگی های این شرکت ها را بررسی کنیم و توصیه هایی برای این ساختار 
داشته باشیم.وی با بیان اینکه شرکت های خصولتی با چالش های زیادی ازجمله 

اسمی بودن مدیریت غیردولتی و وجود مدیریت دولتی روبه رو هستند، افزود: در 
این شــرایط با نظام ناکارآمد نظارتی مواجهیم، به گونه ای که برخی از ساختارهای 
نظارتی دولتی که قبال وجود داشته دیگر نیست، اما ساختارهای نظارتی جایگزین 
در برخی از قسمت ها دیده می شــود.مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه بخش 
خصوصی نیز باید متعهد به توسعه سرمایه گذاری و حفظ و توسعه اشتغال باشد، 
گفت: ما اگر بخواهیم موفق باشیم، باید الگوهای موفق خصوصی  سازی را ارزیابی 
و دالیل موفقیت آنها را احصا کنیم و مورد استفاده قرار دهیم. از سوی دیگر الگوهای 
ناموفق را ارزیابی کنیم تا از تکرار آن خودداری شود. این در حالی است که ما شاهد 
تکرار اشتباهات خصوصی  سازی در کشور هستیم.وی افزود: این امر در دولت های 
مختلف از دولت هشتم تاکنون وجود داشته و همواره این اشتباهات تکرار شده است؛ 
برای مثال واگذاری برای رد دیون امری اشــتباه است که تکرار می شود.طیب نیا با 
بیان اینکه الگوهای موفق درخصوصی  سازی کشور ازجمله گروه مپنا و فوالد مبارکه 
هستند، ادامه داد: یکی از دالیل موفقیت این دو صنعت الگوبرداری از الگوهای موفق 
جهانی بوده است که یا از ابتدا و یا در حین واگذاری مورد توجه قرار گرفته، ضمن اینکه 
ظرفیت ها و محدودیت های بومی را در ایــن برنامه لحاظ کرده اند.وی با بیان اینکه 
شرکت های موفق خصوصی  سازی دارای تیم های مدیریتی قوی و بدون حاشیه از 
نظر تغییرات سیاسی دولت ها بوده اند، اضافه کرد: باید توجه داشت با وجود اینکه 
مدیران عامل این شرکت ها تغییر کرده اند، بدنه اجرایی پایدار بوده و این بیانگر وجود 
نظام مدیریتی پایدار است.مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد: شرکت های موفق 
در عرصه واگذاری همواره یکپارچگی را در ساختارهایشان حتی در توسعه نیز حفظ 
کرده اند و این امر منجر به حفظ بهره وری و سودآوری در شرکت شده است که اقبال 
خوبی نسبت به سهام این شرکت ها وجود دارد.وی گفت: نگاه توسعه ای در بنگاه های 
اقتصادی موفق در زمینه خصوصی  سازی همواره وجود داشته است. این نگاه فراملی 
بوده و حتی در اوج تحریم ها، پروژه هایی فراتر از مرزها داشته اند که این امر به واسطه 
ساختارهای مستحکم و مدیریت دانش موجود در این شرکت ها بوده است.طیب نیا 
گفت: شرکت های موفق درخصوصی  سازی، بومی  ســازی بیش از ۹۰ درصد را در 
تحریم ها داشته اند و باید از این الگوهای بومی موفق برای ادامه خصوصی  سازی 
استفاده شود. همچنین کنسرسیوم های تخصصی باید برای خصوصی  سازی ایجاد 

شود و متخصصان این امر را مدیریت کنند.

رکوردهای تولیدی ذوب آهن، پیامد تالش و برنامه ریزی همه حوزه های شرکت است

مدیرعامل فوالد مبارکه در نخستین رویداد بین المللی خصوصی  سازی در اقتصاد ایران:

فوالد مباركه اصفهان، الگوی موفق خصوصی  سازی در كشور است
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مدیر انرژی و ســیاالت شــرکت فوالد مبارکه در گفت وگوی ویژه خبر سیمای 
مرکز اصفهان، در خصوص اقدامات فوالد مبارکه در راستای بهینه سازی مصرف 
انرژی گفت: میزان مصرف انــرژی برای تولید یک تن فوالد در این شــرکت 
فاصله چندانی با اســتانداردهای جهانی انرژی ندارد. ســید امیر طباطبائیان 
در خصوص اقدامات فوالد مبارکه در راستای بهینه سازی مصرف انرژی اظهار 
کرد: در راســتای تحقق سیاست های کشــور در زمینه کاهش مصرف انرژی، 
کمیته عالی انرژی به ریاست معاون بهره برداری این شرکت در سال ۱۳۷۷ و 
ابتدای کار فوالد مبارکه، راه اندازی شد.وی افزود: در این کمیته چند سیاست 
کالن ازجمله سیاست گذاری برای تامین مستمر و پیوسته انرژی در حال حاضر 
و آینده شرکت، بهینه سازی سیستم ها و فرآیندهای تولید در راستای کاهش 
هزینه های محصوالت و سیاســت گذاری در زمینه استانداردسازی مدیریت 

انرژی در دستور کار قرار گرفت.

ترویج فرهنگ سازمانی برای کاهش مصرف انرژی
مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: در این زمینه با استفاده 

از توانمندی شــرکت های دانش بنیان و شرکت های مشاور انرژی، فرآیندها و 
مواردی را که قابلیت بهبود داشته اند شناســایی و برای کاهش مصرف انرژی 
آن ها برنامه ریزی کرده ایم و به این نتیجه رسیدیم که از توانمندسازی نیروی 

انسانی برای کاهش مصرف انرژی استفاده کنیم.

همکاری با شرکت های دانش بنیان برای تامین مستمر انرژی
طباطبائیان با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه هایی برای تامین مســتمر انرژی با 
شرکت های دانش بنیان تصریح کرد: فوالد مبارکه در تابستان جهت تامین برق 
و در زمستان برای تامین گاز با توجه به افزایش مصرف در بخش خانگی دچار 

محدودیت هایی می شود.
وی اذعان داشت: اخیرا شــرکت فوالد مبارکه تفاهم نامه ای با شرکت ملی گاز 
ایران منعقد کرده که طی آن با اســتفاده از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان، 
گاز ال ان جی )LNG( تولید و ذخیره سازی شود تا بتوانیم از این ظرفیت برای 
جبران محدودیت گاز فوالد مبارکه در زمســتان بهره مند شویم.مدیر انرژی و 
سیاالت شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد: چندین سال اســت که در دنیا از این 

روش برای فصول سرد سال اســتفاده شــده و زمانی که محدودیت مصرف 
انرژی برای تولید فوالد وجود دارد، می تــوان با گرم کردن آن، محدودیت های 
گاز اعمال شــده را جبران کرد.وی با بیــان اینکه شــرکت های دانش بنیان با 
بومی سازی این تکنولوژی با فوالد مبارکه همکاری خواهند داشت، بیان کرد: در 
صورت تحقق این امر، کمک قابل توجهی به صنعت نفت و گاز کشور و همچنین 
صنایع بزرگی مانند فوالد مبارکه خواهد شــد. قرار اســت انتقال تکنولوژی در 
شــرکت های دانش بنیان انجام شــود و در مراحل بعدی این تکنولوژی برای 

صنایع بزرگ تر توسعه یابد.

استانداردهای جهانی تولید فوالد
طباطبائیان با بیان اینکه مدت زمان تفاهم نامه منعقدشــده با شرکت ملی گاز 
ایران ۲ سال است، عنوان داشت: امکان تمدید این تفاهم نامه نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: برای تولید یک تن فوالد استانداردهای جهانی متفاوت بوده 
و بین ۲۵ تا ۳۲ گیگاژول برآورد شده است. در حال حاضر مصرف انرژی برای 
تولید یک تن فوالد در شرکت فوالد مبارکه ۲۷ گیگاژول است که فاصله چندانی 
با اســتانداردهای جهانی انرژی ندارد.طباطبائیان با اشــاره بــه تاثیر کاهش 
تخصیص انرژی به فوالد مبارکه در فصل های تابســتان و زمســتان بیان کرد: 
اعمال محدودیت هــای انرژی به فوالد مبارکه منجر به از دســت رفتن بخش 
قابل توجهی از تولید در این شرکت خواهد شــد و در صورت کاهش تولید این 
شرکت، تولید صنایع پایین دســتی نیز کاهش می یابد و به بازار نیز لطمه وارد 

می شود.

اقدام زیست محیطی برای تبدیل بخار به برق
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه بــرای جبران محدودیت های انرژی، پروژه های 
بهینه سازی را در دســتور کار خود قرار داده، ابراز داشــت: در این زمینه اجرای 
پروژه بازیابی حرارت از دود توربین گاز فوالد از ســال ۹۹ آغاز شــده و در حال 
حاضر در مدار تولید است.مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه ادامه داد: در این 
پروژه از دود، بخار تولید می شــود و با این بخار به میزان ۴۰ مگاوات برق تولید 
خواهد شد. این روش ازنظر زیست محیطی با توجه به جلوگیری از انتشار ۱۶۰ 
هزار تن گاز گلخانه ای در هر سال، بسیار مناسب است، چراکه منجر به کاهش 
۲۰ درصدی مصرف انرژی در نیروگاه شــده و راندمان نیــروگاه را نیز ۶ درصد 
افزایش می دهد. با بهینه سازی بیشــتر در مصرف انرژی، تولید را افزایش و 

قیمت کاالها را کاهش خواهیم داد.

کاهش 10 درصدی مصرف انرژی در پلنت جدید اکسیژن فوالد مبارکه
طباطبائیان با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی در پلنت جدید اکسیژن 
فوالد مبارکه نسبت به پلنت های قدیمی این شرکت یادآور شد: در حال حاضر 
عملیات کاهش فشار گاز در فوالد مبارکه به صورت سنتی و توسط رگالتورهای 
مخصوص انجام می شــود، اما در نظر داریم این فرآیند را توسط توربین های 
انبساطی و با استفاده از تکنولوژی جدید انجام دهیم. در این فرآیند می توانیم 
۱۵ مگاوات انــرژی الکتریکــی تولید کنیم کــه شــرکت های دانش بنیان و 

پیمانکاری در حال اجرای این پروژه هستند.

رسالت فوالد مبارکه، تولید فوالد است
مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه در خصوص استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر در فوالد مبارکه افزود: رســالت فوالد مبارکه تولید فوالد اســت و 
مســئولیتی برای تامین برق و گاز کشــور ندارد، اما با توجه به شــرایط فعلی 
به یــاری وزارت نیرو شــتافته و تفاهم نامه ای مشــترک بــا وزارت صمت و 
نیرو منعقد کــرده تا با ســرمایه گذاری های موثر، در تامین انــرژی موردنیاز 
صنایع کشور مشــارکت کند.وی ابراز داشت: قرار اســت صنایع بزرگ کشور با 
سرمایه گذاری های کالن، به میزان ۱۰ هزار مگاوات انرژی الکتریکی به ظرفیت 
کشور اضافه کنند که سهم فوالد مبارکه در این زمینه ۱۵۰۰ مگاوات خواهد بود. 
از این میزان هزار مــگاوات آن در نیروگاه حرارتی با راندمــان ۵۹ درصد تولید 

می شود.

تامین بخشی از انرژی با بهره برداری از نیروگاه خورشیدی در سال آینده
طباطبائیان تصریح کرد: از طریق احداث نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر 
مانند نیروگاه های خورشیدی، بادی و موارد دیگری که در دست بررسی داریم، 
۵۰۰ مگاوات برق تولید خواهد شد و در آینده ای نزدیک خبرهای خوبی از آن 
منتشر می شود.وی در پایان عنوان داشت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، 
توربین های گازی نیروگاه حرارتی در تابستان و توربین های بخار آن طی ۲ سال 
آینده به بهره برداری خواهد رسید. ۳۰ درصد عملیات ساخت نیروگاه خورشیدی 
نیز در تابستان سال آینده و در قالب فاز اول بهره برداری می شود و به مرور زمان 

طی ۲ تا ۳ سال آینده، همه ظرفیت آن وارد مدار خواهد شد.

مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه:

مصرف انرژی در فوالد مبارکه مطابق با استانداردهای جهانی است

منبع: ایمنا
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