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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

امسال ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی بیست درصد افزایش خواهد یافت، 
راهکاری که برای بحران کمبود پزشک اندیشیده شده است؛ 

پزشکانی که در راه هستند

فرماندار اصفهان:

 مشکالت میدان نقش 
جهان برطرف می شود

ساعات کاری مراکز 
 گردشگری ناژوان

 اعالم شد

صادرات روزانه 2۶8 
کامیون کاال از گمرکات 

استان اصفهان

تعیین تکلیف پاداش 
فرهنگیان تا پایان 

مردادماه 

در تازه ترین رتبه بندی 
ایکوم)شورای بین المللی 
موزه ها( موزه های اصفهان 

خوش درخشیدند؛

موزه های اصفهان در 
لیست بهترین  موزه ها

 به گفته کارشناس دخانیات معاونت بهداشت مرکز استان،
 5 درصد خانم ها مصرف کننده دخانیات هستند؛
زنانی که زندگی را دود می کنند

 دولت در حالی آزاد سازی صادرات مرغ و تخم مرغ را 
انجام داد که به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار 
اصفهان، تولید کنندگان در حال ضرر هنگفتی هستند؛

تخم مرغ هم پرکشید
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مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان خبر داد:

برداشت 80 هزار تن انگور در اصفهان

نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

هزینه میوه های تابستانه باالست 

هوشمندی؛ مقصد پایانه های اصفهان
 برنامه ریزی برای هوشمندسازی و توجه به زیرساخت های

 توسعه پایانه های شهری دنبال می شود؛
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تکذیب ابتالی »پوتین« به بیماری
 وزیر امور خارجه روسیه شایعات درباره بیماری والدیمیر پوتین، رییس جمهور این کشور را تکذیب 
کرد.سرگئی الوروف در مصاحبه با شبکه فرانســوی )تی اف ۱( با رد برخی شایعات درباره بیماری 
والدیمیر پوتین، گفت: هیچ عالئم و نشانه ای دال بر بیماری او وجود ندارد.وزیر امور خارجه روسیه 
تاکید کرد فکر نمی کنم افراد منطقی بتوانند عالئمی از بیماری را در این شخص )پوتین( مشاهده 
کنند. والدیمیر پوتین که در ماه اکتبر ۷۰ ساله می شــود، »هر روز« در انظار عمومی ظاهر می شود.

گفتنی است؛ پیش تر رسانه های غربی در راســتای ایجاد جنگ روانی علیه روسیه مدعی ابتالی 
پوتین به بیماری های مختلف اعم از پارکینسون و زوال عقلی )دمانس( شده بودند.

اختصاص بودجه ویژه 100 میلیارد یورویی به ارتش آلمان
احزاب دولت ائتالفی و اپوزیســیون باالخره درباره جزییات صندوق ویژه ۱۰۰ میلیاردی برای توانمند 
سازی ارتش آلمان در سال های آینده و تحقق هدف ناتو برای اختصاص دو درصد تولید ناخالص ملی 
به بخش دفاعی به توافق رسیدند.به نقل از روزنامه»فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ«، باالخره ائتالف 
دولتی آلمان و اتحادیه احزاب متحد مسیحی درباره جزییات صندوق ویژه ۱۰۰ میلیاردی برای ارتش 
آلمان به توافق رسیدند. بر این اساس هدف دو درصدی ناتو نیز باید محقق شود.به نوشته این روزنامه 
آلمانی، دولت ائتالفی فدرال آلمان با فراکســیون پارلمانی احزاب مخالف متشکل از احزاب متحد 
مسیحی برای ایجاد یک صندوق ویژه ۱۰۰ میلیارد یورویی برای تجهیز بهتر ارتش آلمان به توافق رسیده 
است. این پول تنها به منظور حمایت مالی از ارتش آلمان در نظر گرفته شده است.»کریستین لیندنر«، 
وزیر دارایی فدرال آلمان، درباره توافق به دست آمده در مناقشات بر سر طرح ویژه برنامه برنامه ریزی 
شده میلیارد یورویی برای ارتش آلمان ابراز رضایت کرد. رییس حزب لیبرال دموکرات به خبرگزاری 
آلمان گفت که دو هدف محقق شده است: اول اینکه ما در حال تقویت ارتش آلمان در یک تالش مالی 

یکباره هستیم. دوم اینکه ترمز بدهی در قانون اساسی باقی می ماند.

رییس جمهور ترکیه: 

کمربند امنیتی در سوریه را تکمیل می کنیم
رییس جمهوری ترکیه در ســخنانی بر تکمیل گام به گام کمربند امنیتی در مرز سوریه تاکید کرد.

رجب طیب اردوغان طی  سخنانی اظهار کرد که کشورش گام به گام در حال تکمیل کمربند امنیتی 
در مرز با سوریه در سریع ترین زمان ممکن اســت.وی گفت که ترکیه در حال پایان دادن به حضور 
»پ.ک.ک« در مکان هایی است که در آن فعالیت داشته است و این گروه دیگر قادر به فریب دادن 
کودکان و نیروهایش برای ادامه فعالیت در آن نیست.اردوغان در ادامه تاکید کرد که ترکیه از طریق 
تکمیل کمربند مذکور مکانیزمی را از بین می برد که کودکان را فریب می دهد تا برای جنگیدن در صف 

پ.ک.ک به مناطق کوهستانی و صعب العبور بروند.

امیدواری »بورل« برای دستیابی به توافق تحریم روسیه
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره دستیابی به توافق درباره تحریم نفتی روسیه ابراز امیدواری 
کرد.جوزپ بورل گفت: اعضای این اتحادیه باید بتوانند در گفت وگو های جاری به توافقی درباره بسته 
تحریمی بعدی علیه روسیه از جمله محدودیت هایی علیه واردات نفت از این کشور دست یابند.مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت وگو با تلویزیون فرانس اینفو گفت: ما باید به اتفاق تصمیم بگیریم. 
به تازگی گفت وگو هایی برگزار شد. به نظرم قادر خواهیم بود توافقی را به رؤسای کشور های عضو ارائه کنیم.

بورل در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است برنامه اعمال تحریم علیه نفت روسیه به خاطر مقاومت 
مجارستان و دیگر کشور های شرق اروپا شکست بخورد، گفت: خیر، به نظرم این طور نیست و در نهایت 

توافقی حاصل خواهد شد.

عراق در مواجهه با عادی سازی رابطه با اسراییل راه خود را می رود؛

صدایی متفاوت از حکام عرب در برابر اسراییل
در شــرایطی که اکثر کشــورهای عربی در مســیر ســازش با رژیم 
صهیونیســتی قرار گرفته اند، تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی 
با اسراییل در پارلمان عراق گام مثبتی در روند مبارزه با اشغالگری در 
منطقه تلقی می شود.پنجشنبه هفته گذشــته پارلمان عراق به اتفاق 
آرا  قانون »جرم انگاری عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی« را 
تصویب کرد که به موجب آن مجازاتی تا حد اعدام برای سازش کاران 
با رژیم صهیونیستی در نظر گرفته شده است. این مجازات شامل همه 
عراقی ها و  همچنین  کارکنان خارجی در این کشــور که به هر نحوی با  

اسراییل ارتباط برقرار می کنند، می شود.
این قانون که از مدت ها قبــل در پارلمان عراق آماده شــده بود مورد 
استقبال گروه های مقاومت در این کشــور و همچنین فلسطین و کل 
منطقه قرار گرفت و این اقدام عراق را بیانگر موضع ملی دولت و ملت 
این کشور در حمایت از آرمان فلســطین و مبارزه با اشغالگری در کل 
منطقه دانستند.اما قانون جرم انگاری عادی سازی با اسراییل در حالی 
در پارلمان عراق تصویب شد که در دوره اخیر فشارهای زیادی در این 
کشــور برای اخراج نظامیان خارجی از جمله نیروهای ایاالت متحده 
وجود داشــت و همچنین دولت عراق مجازات های ســنگینی برای 
کسانی که در ســازماندهی کنفرانس سازش ســال گذشته  در اربیل 
عراق مشارکت داشته و در آن حاضر شدند در نظر گرفته بود. بر همین 
اساس کارشناســان پیش بینی می کنند که تصویب چنین قانونی در 
پارلمان عراق تاثیرات و ابعاد مختلفی در سطح داخلی این کشور و نیز 

کل منطقه خواهد داشت.
قابل توجه است که تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی با اسراییل 
در پارلمان عراق مورد اعتراض شدید ایاالت متحده قرار گرفت. وزارت 
خارجه این کشــور با صدور بیانیــه ای اعالم کرد که آمریکا به شــدت 
از تصویب این قانــون در پارلمان عراق ناراحت و نگران اســت.وزارت 
خارجه آمریکا  اعالم کرد که این قانون کامال در تضاد با پیشرفتی است 
که همسایگان عراق از طریق عادی ســازی روابط با اسراییل و ایجاد 
فرصت های جدید برای مردم منطقه انجام داده اند و  تاکید می کنیم 
که ایاالت متحده به نقش خود به عنوان یک شریک قوی و ثابت قدم 
در حمایت از اسراییل از جمله گســترش روابط آن با کشورهای عربی 

ادامه خواهد داد.
وزارت خارجه رژیم صهیونیســتی نیز با  ابراز خشــم شدید از تصویب 
قانون جرم انگاری عادی ســازی روابط با اســراییل در پارلمان عراق 
اعالم کرد که این قانون، عراق و مردم آن را در ســمت و سوی اشتباه 
قرار می دهد.با وجود اینکه دولــت کنونی عراق برخالف میل و مواضع 

ملت این کشــور با وابســتگی به سیاســت های آمریکا عمل می کند 
اما ماهیت روابط بغداد و واشنگتن با ســایر کشورهای عربی منطقه 
همچون عربستان و امارات تفاوت اساســی دارد و روابطی راهبردی 

تلقی می شود که منوط به توافق میان دو طرف است. 
 همچنین با وجود اینکه آمریکا تالش دارد همچنان عراق را به عنوان 
مستعمره خود تحت ســیطره بگیرد؛ اما گروه ها و ملت عراق همواره 
موضع قاطع خود را در رد اشغالگری آمریکا اعالم کرده اند.از طرف دیگر 
پیش از این نیز پارلمان عراق قانونی بر خالف میل آمریکا تصویب کرده 
بود که مربوط به  اخراج نظامیان بیگانه از خاک عراق است؛ قانونی که 
آمریکا ملزم به اجرای آن و مجبور شد نظامیان خود را به شکل تدریجی 
از عراق بیرون بکشــد.  بنابراین به نظر نمی رسد که فشارهای آمریکا 
برای لغو قانون  مذکور نتیجه داشته باشد یا تغییری در ماهیت روابط 

بغداد و واشنگتن ایجاد شود.
اما تصویب چنین قانونی در سطح کلی منطقه نیز دارای ابعاد متعددی 
اســت؛ زیرا به  آرمان مرکزی همه اعراب که همان مســئله فلسطین 

است مربوط می شود.  
 در شرایطی که دولت عراق در تالش برای بهبود روابط خود با کشورهای 
عربی منطقه است، ناظران امور پیش بینی می کنند که شاید تصویب 

قانون جرم انگاری عادی سازی با اســراییل در پارلمان عراق، روابط 
این کشور با رژیم های سازشکار عربی را تحت تاثیر قرار دهد.  بر این 
اساس احتمال دارد که کشورهایی همچون امارات  که در صلح با رژیم 
صهیونیستی هســتند به تصویب این قانون در پارلمان عراق واکنش 

منفی نشان دهند.
به همین دلیل کارشناســان امور عراق معتقدند که دولت بعدی این 
کشور مسیر دشواری برای تعیین راهبردهای خود در روابط با آمریکا 
و اروپا و کشورهای عربی خواهد داشت. همچنین باید توجه کنیم که 
این قانون هنوز نواقصی دارد؛ از جمله اینکه  رویکرد عراق برای رابطه 

با کشورهای عربی سازش کار را مشخص نکرده است.
 اما در هر صورت در شــرایطی که اغلب کشــورهای عربی در مســیر 
پیوســتن به توافق نامه های عادی ســازی با رژیم صهیونیستی قرار 
گرفته اند و همچنین در ســایه زمزمه هایی که درباره احتمال سازش 
قریب الوقوع عربستان سعودی با اسراییل شنیده می شود، تصویب 
یک قانون ضد اسراییلی در کشوری مانند عراق با هر هدف و انگیزه ای 
که انجام شــده باشــد گام مثبتی در راســتای مبارزه با اشغالگری 
در منطقه و دفاع از ملت و آرمان فلســطین محســوب می شود و در 

چارچوب منافع مقاومت قرار دارد.

رییس جمهــور کشــورمان و نخســت وزیر عراق 
در گفــت وگویــی تلفنــی بــا تاکید بــر اهمیت 
همکاری های منطقه ای، اجرای تفاهمات را کلید 

پیشرفت و توسعه این همکاری ها عنوان کردند.
سید ابراهیم رییســی، رییس جمهور در پاسخ به 
تماس تلفنی »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر 
عراق با ابراز خرســندی از روند رو به پیشــرفت 
حرکــت ملــت عــراق و نیــز تعامــل گروه ها و 
جریان های سیاسی برای تشــکیل دولت جدید 
این کشــور گفــت: تصویــب قانــون ممنوعیت 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در پارلمان 

عراق اقدامی مبارک بود.
رییس جمهور با اشــاره به مشــکالت ناشــی از 
طوفان های خاک و هجوم ریزگردها به شهرهای 
ایران و عراق اظهار داشــت: تغییرات آب وهوایی 
مختص به کشور خاصی نیســت و از مرزها عبور 
می کند. امروز مقابله با ریزگردها تبدیل به خواسته 

مشترک منطقه ای شده است و از همه کشورهای 
منطقه انتظار می رود به مســئولیت های خود در 
قبال این معضل عمل کنند.رییســی با اشاره بر 
اینکه توسعه خطوط ارتباطی بین دو کشور موجب 
رشد و رونق اقتصادی و ثبات در منطقه می شود، 
بر لزوم تســریع در عملیات اجرایی خطوط ریلی 
تاکید کرد.وی با توجه به نزدیک شــدن موســم 
برگزاری راهپیمایی اربعین، خواستار تسهیل زمینه 

حضور زائران ایرانی شــد.»مصطفی الکاظمی« 
نخســت وزیر عراق نیز در این گفت وگوی تلفنی، 
تمجیــد رییســی از تصمیم پارلمان عــراق برای 
ممنوعیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
را مایه دلگرمی ملــت و دولت عراق دانســت و 
گفت: فلسطین، نه فقط مســئله مسلمانان، بلکه 
مســئله همه عدالت خواهان جهان است و دولت 
و پارلمان عــراق نیز مجموعــه ای از تصمیمات و 
اقدامات را در حمایت از ملت فلسطین داشته اند.

نخست وزیر عراق با بیان اینکه رفع موانع تسریع 
در اجــرای خط آهن بصرهـ  شــلمچه را با جدیت 
پیگیــری خواهد کرد، به مالقات خــود با رییس 
ســازمان حفاظت محیط زیست کشورمان اشاره 
کرد و افزود: در گفت وگوهای آقای ســالجقه با 
مقامات عراقی مقرر شده است که همکاری برای 
مقابله با معضل ریزگردها در قالب یک تفاهم نامه 

دنبال شود.

رییسی در گفت وگو با الکاظمی: 

کشورهای منطقه به مسئولیت های خود عمل کنند
دیدگاه

گفت وگوی »امیرعبداللهیان« و همتای فنالندی 
وزیر خارجه فنالند در گفت وگوی تلفنی با امیرعبداللهیان نســبت به حصول توافق مطلوب در وین 
ابراز امیدواری و بر گسترش مناسبات کشورش با ایران تاکید کرد.حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه کشورمان و »پکا هاویستو« وزیر 
امور خارجه فنالنــد در خصوص آخرین 
وضعیت مناســبات دوجانبه، تحوالت 
منطقه ای و بین المللی از جمله بحران 
اوکراین به صورت تلفنی بــه گفت و گو 
وتبادل نظر پرداختند.امیرعبداللهیان با 
اشاره به ســفر اخیر وزیر خارجه فنالند 
به تهران و توافقات به عمل آمده، اعالم 
آمادگی کرد که مســیر توسعه همکاری 
ها بین ایــران و فنالند بیــش از پیش 
گسترش یابد.رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان با انتقاد از بی تصمیمی آمریکا و با اشاره به جدی 
بودن جمهوری اسالمی ایران، بر اراده تهران در رســیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار تاکید کرد.

امیرعبداللهیان با اشاره به حمایت از تداوم آتش بس در یمن، بر لزوم لغو محاصره کامل انسانی این 
کشور و حل و فصل بحران یمن در چارچوب گفت و گوهای یمنی - یمنی تاکید کرد.

واکنش ایران به هتک حرمت مسجداالقصی 
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران هتک حرمت مســجداالقصی را محکوم 
کرد و نســبت به ماجراجویی های جدید و اقدامات تحریک آمیز صهیونیست ها هشدار داد. سعید 
خطیب زاده، هتک حرمت مسجداالقصی توســط صهیونیست های نژادپرست و حمله اشغالگران 
قدس به مردم و مدافعان قبله اول مسلمانان را به شدت محکوم  و تاکید کرد: بیت المقدس یکپارچه 
پایتخت همیشگی فلســطین، من البحر الی النهر اســت.خطیب زاده ضمن تجلیل از پایداری و 
مقاومت مردم فلسطین و مدافعان قدس، نسبت به ماجراجویی های جدید و اقدامات تحریک آمیز 
صهیونیست ها هشدار داده و با یادآوری آرمان قدس به عنوان اولویت اول جهان اسالم اظهار داشت، 
وظیفه همه آزادگان جهان به ویژه مردم و کشورهای اسالمی اســت تا نسبت به دفاع همه جانبه از 
بیت المقدس و مقابله با رژیم آپارتاید صهیونیستی، به صورت متحد عمل کنند.سخنگوی وزارت امور 
خارجه با ابراز اطمینان از اینکه محور قدس و مقاومت فلسطین در دفاع از مسجداالقصی و مقابله با 
اقدامات تروریستی رژیم جعلی اسراییل کوتاهی نخواهد کرد، از مراجع و سازمان های بین المللی 
خواســت تا به وظیفه قانونی خود عمل کرده و مانع تجاوزات و حمالت اشغالگران صهیونیست به 

مردم  بی دفاع فلسطین شوند.

درخواست فرانسه از ایران
وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه ای از مقام های جمهوری اسالمی ایران درخواست کرد تا دو نفتکش  
یونانی توقیف شده در آب های خلیج فارس را آزاد کنند.وبگاه »عرب نیوز« در این خصوص گزارش 
داد، نیروی دریایی سپاه روز جمعه )۶ خرداد ماه(، دو فروند نفتکش یونانی را به دلیل تخلفات انجام 
گرفته در آب های خلیج فارس توقیف کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه ای از مقام های 
ایران درخواست کرد که این نفتکش ها را آزاد کند و گفت: »ما از ایران درخواست می کنیم که فورا خدمه 
و کشتی ها را آزاد کنند«.در ادامه این بیانیه  آمده است: »فرانسه تعهد خود را به قواعد حقوق بین الملل 
در حمایت از آزادی دریانوردی و ایمنی دریایی تکرار می کند. ما از ایران می خواهیم فورا اقدامات خود 
را که مغایر با این قوانین است، متوقف کند«.مقام های جمهوری اسالمی ایران روز شنبه اعالم کردند 

که خدمه دو نفتکش یونانی در سالمت کامل قرار دارند و تحت بازداشت نیستند.

کافه سیاست

استاد دانشگاه:

 پنجره احیای توافق 
در حال بسته شدن است

یک استاد دانشگاه گفت: امید به گشایش 
در مذاکــرات برجــام هــر روز کاهش پیدا 
می کند و مشخص نیســت سرنوشت این 
توافق به کجا خواهد رســید. به نظر می رسد 
بایدن و تیم سیاســت خارجی او در آستانه 
انتخابات کنگره نســبت به احیــای برجام 
عقب نشــینی کرده و خوش بینی ســابق را 
ندارند.بیگدلی در پاســخ به این ســوال که 
شــاهد افزایش فعالیت های تروریســتی 
اسراییل در ایران هستیم، آیا این تحرکات با 
چراغ سبز آمریکا صورت گرفته است، گفت: 
اسراییل، عربستان سعودی و حلقه ای که به 
صورت غیرعلنی شامل ترکیه، امارات، اردن 
و مصر در حوزه امنیتی ما شکل گرفته است.

رهبری این اتحاد را هم اسراییل به عهده دارد 
و در تالش هستند تا موضوع خروج ایران از 

لیست سیاه رخ ندهد.
وی افزود: پیش تر هم گفتــه ام و االن هم 
تاکیــد می کنم کــه گفت وگو هــای ایران و 
عربســتان به نتیجه نخواهد رسید. برجام 
هــم خیلی مشکل گشــا نخواهد بــود و ما 
مشکالت فراوان تر و عمیق تری با کشور های 
منطقه و آمریکا خواهیم داشت. ایران باید 
در نوع جهان بینی خود تجدیدنظر کند. البته 
اســراییل بار ها اعالم کرده مســتقال دست 
به اقدام علیه ایران می زنــد، اما قطعا این 
اقدامات با اطالع و به اصطالح چراغ ســبز 
کاخ ســفید صورت می گیرد.این تحلیلگر 
روابط بین الملل در پاســخ به این ســوال 
که امروز روســیه در حال به دســت گرفتن 
بازار های نفتی در شرایط تحریم ایران است 
و این مســئله در کنار اقدام ایاالت متحده 
فروش نفت ایران را بــه میزان قابل توجهی 
کاهش خواهد داد، تهــران در واکنش باید 
چه اقدامی را در دستور کار قرار دهد، گفت: 
بار ها گفته ایم که این نگاه به شرق یک نگاه 
یکسویه است و سوابق شرق نشان می دهد 
نســبت به طرفدارانش وفادار نیست و این 
برخالف رویه کشوری همچون آمریکاست.

بین الملل

شهرداری مشکات در نظر دارد بر اساس مصوبه ۱ صورتجلسه 24 مورخ ۱4۰۰/۱۱/۱۱ شورای اسالمی شهر مشکات تعداد 8 قطعه از زمینهای در تملک خود 

با کاربری تجاری همراه با پروانه ساخت در سه طبقه با شرایط نقد و اقساط )طبق ضوابط اعالم شده در شرایط تجدید مزایده( را طی تشریفات مزایده 

عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین آگهی جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به 

دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.

الزم بذکر است هزینه کارشناسی اراضی و آگهی بر عهده برنده مزایده میباشد.

آگهی مزایده زمین شماره 0471/ص/1401 مورخ 1401/03/01

تجدید مزایده شماره 0280/ص/1401 مورخ 1401/01/29

علی پیراینده- شهردار مشکات م الف:1323385

نوبت دوم

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی فرش دستباف شهرستان لنجان زرین شهر و حومه ثبت 36 و شناسه ملی 10260014144 راس ساعت 9 صبح 
روز پنجشنبه مورخ ۱4۰۱/3/2۶ در محل تکیه قمر بنی هاشم به آدرس: زرین شهر، خیابان فردوسی جنب شرکت تعاونی تشکیل می گردد.

لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت ملی و دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتبًا معرفی نمایید.
ضمنا جهت رعایت اصول بهداشتی داشتن ماسک الزامی میباشد.

دستور جلسه: 
۱- گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۱4۰۰ و گزارش آخرین رقم سرمایه سهامداران
3- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس

4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی شرکت 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

هیئت مدیره شرکت تعاونی فرش دستباف شهرستان لنجان زرین شهر و حومه

تاریخ انتشار: ۱4۰۱/۰3/۱۰



سه شنبه 10 خرداد  1401 / 29 شوال 1443 / 31 می  2022 / شماره 3541
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان خبر داد:

برداشت 80 هزار تن انگور در اصفهان
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان گفت: پیش بینی می شود که در کل استان اصفهان بیش 
از 80 هزار تن محصول انگور برداشت شود. احمد رضا رییس زاده  اظهار کرد: امسال در استان اصفهان 

٦٨٠٠ هکتار زمین به کشت درختان انگور 
اختصاص داده شده است و پیش بینی 
می شــود بیش از ٨٠٠٠٠ تن محصول از 
ان ها برداشت شود که نسبت به سال های 
گذشته میزان قابل قبولی است  و شاهد 
افزایش محصول خواهیــم بود.به گفته 
وی، قســمت اعظم محصوالت انگور در 
استان اصفهان برای تازه خوری و مقداری 
هم برای تهیه کشــمش و سرکه و شیره 
انگور مصرف می شود. مدیر امور باغبانی 

جهاد کشاورزی اصفهان افزود: بیشتر تاکســتان ها در محدوده شهرستان های تیران کرون، مبارکه، 
شهرضا، کاشان، خوانسار، دهاقان، برخوار، گلپایگان و لنجان واقع شده که در ابتدای فروردین در برخی 
از این مناطق شاهد کاهش شدید دما بودیم، ولی خوشبختانه این اتفاق قبل از رویش محصوالت بود 
و آسیب زیادی به آن ها وارد نشد.وی ادامه داد: امسال هم دچار کمبود بارندگی هستیم و در صورت 
تداوم خشکسالی چنانچه با کمبود منابع آبی مانند چاه ها روبه رو شویم مجبور خواهیم شد مانند سال 

گذشته از تانکر جهت حمل آب به برخی نقاط استفاده کنیم.

صادرات روزانه 2۶8 کامیون کاال از گمرکات استان اصفهان
از ابتدای ســال تاکنون ۲۷8 هزار و ۵80 تن به ارزش ۱۷۹ میلیون و ۵۳۶ هزار دالر از گمرک استان 
اصفهان به خارج از کشور صادر شد.مدیر کل گمرکات استان گفت: روزانه به طور متوسط ۲۶8 کامیون 
صادرات از گمرکات استان صادر می شود.رسول کوهستانی پزوه با بیان اینکه ۳۳۵ قلم کاال از گمرکات 
استان صادر شده، افزود: عمده صادرات گمرکات استان شامل چدن، آهن و فوالد و مصنوعات آن به 
ارزش 88 میلیون دالر و با سهم ۴۹ درصد، محصوالت پتروشیمی به ارزش ۳۱ میلیون دالر با سهم ۱۷ 
درصد و محصوالت لبنی به ارزش ۲0 میلیون دالر باسهم ۱۱ درصد بوده اند.وی با بیان اینکه طی ۲ ماهه 
ابتدای سال  ۱۴0۱، به ۶۲ کشور جهان از گمرکات استان اصفهان صادرات داشته ایم گفت: مهم ترین 

کشور های هدف صادراتی عراق، پاکستان، ترکیه میانمار و ارمنستان بوده اند.

برداشت کلزا از مزارع استان از نیمه خرداد
برداشت دانه روغنی کلزار در حدود ۳00 هکتار مزرعه در استان اصفهان از نیمه خرداد آغاز می شود. 
کارشناس مسئول پنبه، دانه های روغنی و نباتات صنعتی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 
پیش بینی کــرد حدود ۶00 تن دانــه روغنی کلزا تا نیمه تیــر از مزارع زیرکشــت این محصول در 
شهرستان های گرمسیری استان از جمله شهرضا، برخوار، شاهین شهر و میمه برداشت شود.کیوان 
بنی اسدی، عمده وسعت زیر کشت این محصول را در مزارع شهرستان های شاهین شهر و میمه و 
گلپایگان برشمرد و افزود: شرکت خدمات بازرگانی استان آمادگی الزم را برای خرید محصول مطابق 
با شیوه نامه های خرید تضمینی دارد، اما با توجه به وجود متقاضی خرید باالتر از نرخ خرید تضمینی 
احتمال می رود محصول تولیدی را کارخانجات روغن کشــی اســتان خریــداری کنند.وی گفت: 
خشکسالی ها موجب شده وسعت زیرکشت این محصول روغنی ۲0 درصد کمتر از پارسال کشت 
شود.از روغن کلزا در صنایع مختلف برای روغن کاری دستگاه ها و ساخت صابون و مواد آرایشی، 

بهداشتی و مصارف خاص صنعتی، چون تولید رنگ، حالل ها و مواد نرم کننده استفاده می شود.

دولت در حالی آزاد سازی صادرات مرغ و تخم مرغ را انجام داد که به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار اصفهان، تولید کنندگان 
در حال ضرر هنگفتی هستند؛

تخم مرغ هم پرکشید

طی روزهــای اخیر فیلم جوجه کشــی  مهسا نعمتی
بازتاب های گسترده ای داشته است. هر 
چند این اولین بار نیســت که چنین اتفاقاتی می افتــد و فیلم آن به 
بیرون درز می کند؛ اما در شرایط کنونی منهدم کردن بخش زیادی از 
سرمایه های مرغداران به دلیل نبود نهاده های دامی و نوسان قیمت 
ها می تواند در آینده ای نزدیک شــوک قیمتی و کاالیی سنگینی را به 
اقتصاد تحمیل کند. در حالی که این کار از نظر بســیاری غیر انسانی و 
نادرست است؛ اما فعاالن بازار مرغ و تخم مرغ می گویند مرغداران در 
شــرایطی هســتند که باید برای بقای خود هر لحظه مبارزه کنند.  در 
شرایط کنونی اغلب سرمایه گذاران در این صنعت در حال ضرر هستند 

و قوانین هم هیچ حمایتی از آنها به عمل نمی آورد. 
در حالی که دولتی ها از جمله وزات جهاد کشــاورزی قول ارائه وام و 
نقدینگی به مرغداران در قالب وام های بلند مدت داده و هفته گذشته 
هم صادرات مرغ و تخم مرغ آزاد شــده؛ اما کارشناسان می گویند با 
شــرایط و قیمت های فعلی نه مشــتری خارجی وجود دارد و نه در 
داخل می توان قیمت ها را بیشتر از این افزایش داد. رییس اتحادیه 
مرغ تخم گذار گفته است: به رغم حذف عوارض صادرات مرغ و تخم 

مرغ، باز هم صادرات صورت نمی گیــرد؛ چراکه قیمت های ما از دیگر 
تولیدکنندگان جهانی باالتر اســت.  به همین خاطر تا دولت مشــوق 
صادراتی ندهد امکان صادرات ایجاد نمی شود. وی ادامه داد: به نظر 
می رســد با افزایش صادرات، قیمت مرغ و تخم مرغ افزایش یابد و 
به قیمت مصوب دولت برســد. البته دولــت در حالی اقدام به حذف 
عوارض صادراتی کرد که مشــوقی در این زمینه در نظر نگرفت. از این 
رو بعید اســت که صادراتی صورت پذیرد. در همین راستا مدیرعامل 
اتحادیه مرغ تخم گذار اصفهان خبر از ضرر مرغداران و تولید کنندگان 
تخم مرغ در شرایط فعلی داده است.  وی با بیان اینکه قیمت هر کیلو 
تخم مرغ طی روزهای اخیر تا ۲۲ هزار تومان نیز رسید و اکنون حدود 
۲۷ هزار تومان است، گفت: قیمت های فعلی نصف قیمت تمام شده 

این محصول است و تولیدکنندگان در حال ضرر کردن  هستند.
خسرو منصوری در خصوص آخرین وضعیت بازار تخم مرغ در اصفهان، 
اظهار کرد: اقــدام دولت مبنی بر خرید تخم مرغ مــازاد طی چند  روز 
گذشته آغاز شــده و هنوز هیچ اقدامی در این راستا در اصفهان انجام 
نشده است. در واقع هیچ گونه دستوری از طرف دولت مبنی بر خرید 
تخم مرغ مازاد به اصفهان تا امروز براساس گزارش شرکت پشتیبانی 

امور دام استان، ابالغ نشده اســت.وی افزود: در بازار شاهد کاهش 
قابل توجه قیمت تخم مرغ هســتیم به نحوی کــه قیمت های فعلی 
نصف قیمت تمام شده این محصول است. قیمت تمام شده هر کیلو 
تخم مرغ توسط وزارت جهاد کشــاورزی ۴۳ هزار تومان برآورد شده؛ 

اما ۳۵ هزارتومان اعالم شده است. 
این درحالی اســت که تولیدکنندگان معتقدند این قیمت حداقل ۴۷ 
هزار تومان اســت.مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار اصفهان با بیان 
اینکه قیمت هر کیلو تخم مرغ در روزهای اخیــر تا ۲۲ هزار تومان نیز 
رسید و اکنون حدود ۲۷ هزار تومان اســت، گفت: مازاد عرضه ناشی 
از گرانی تخم مرغ و نخریدن تخم مرغ توســط مردم منجر به کاهش 

قیمت تخم مرغ شد. 
همچنین با شــروع فصل گرمــا، مصرف تخم مرغ در کشــور کاهش 
می یابد.منصوری با تاکید بر اینکه آزادســازی بــدون برنامه نرخ ارز 
منجر به ایجاد التهاب در بازار تخم مرغ شــد، افزود: بیش از ۷0 درصد 
هزینه های تولید مربوط به نهاده های دامی است. این نهاده ها وارداتی 
هستند و با توجه به آزادسازی ارز، قیمت نهاده ها حدود پنج تا شش 
برابر شده اســت. همچنین نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان طی دو ماه 
اخیر تامین نشده اســت و تنها بخشی مطالبات پیشــین نیز بسیار 

دیرهنگام، تامین و تحویل شد.
وی ادامه داد: الزم اســت دولت هر چه ســریع تر ســطح تقاضا را با 
صادرات تخم مرغ و ذخیره سازی آن توسط شــرکت پشتیبانی امور 
دام افزایش دهــد تا مازاد عرضه جذب شــود. همچنین نســبت به 
تامین نقدینگی بدون هزینه بــرای مرغداران اقدام کند زیرا مرغداران 
توانایی پرداخت هزینه شش برابری تامین نهاده ها را ندارند و قادر به 
پذیرش هزینه های مازادی همچون سود تسهیالت نیستند.مدیرعامل 
اتحادیه مرغ تخم گذار اصفهان گفت: همچنین الزم است دولت از اعالم 
نرخ های دستوری خودداری و فقط نرخ واقعی محصول را اعالم کند. 
تاکنون پیشنهادهای بســیاری برای ســاماندهی بازار به دولت داده 
شده که هیچ کدام عملی نشده است و در صورت سریع انجام نشدن 
اقدامات پیشنهادی، شــاهد خسارات بسیار ســنگینی بر بدنه تولید 
خواهیم بود.منصوری اضافه کرد: با توجه به زیان بســیار سنگینی که 
واحدهای تولیدی متحمل شده اند، در آینده بازار با چالش های جدی 
مواجه خواهد شــد؛ به نحوی که تولیدکنندگان از بازار خارج خواهند 
شد و ســپس مصرف کننده، ناگزیر به خرید تخم مرغ با قیمت های 

سرسام آور می شود.

نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان 
افزایش قیمت ســیب زمینی و گوجــه را مربوط به 
محصول نو آن در بازار دانست و گفت: به طبع هزینه 
میوه های تابستانه باالست و شــرایط آب و هوایی 
برخی مناطق موجب سرمازدگی سردرختی ها شد 
که این موجب قیمت باالی این محصوالت شــده 
اســت.علی مهرکش درباره افزایش قیمت گوجه 
و ســیب زمینی در بازار، اظهار کرد: اصال هیچ کمبود 

محصولی در میــدان میوه و تره بــار نداریم و حتی 
بیش از نیاز، بــار در بازار موجود اســت.وی درباره 
افزایش قیمت گوجه، توضیــح داد: از بعد عید، هر 
۱۵ روز محصول گوجه جدید یک منطقه به دســت 
می آید که محصول آن منطقــه گوجه نو و محصول 
مناطق قبلی گوجه چین دوم و سوم می شود.نایب 
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان ادامه 
داد: افزایش قیمت گوجه در روز پنجشــنبه رخ داد 
که گوجه نو وارد بازار شــد که ایــن موجب باالرفتن 
قیمت این محصول شد.وی با تاکید بر اینکه اصال 
کمبود گوجه در بــازار نداریم، اظهار کــرد: صادرات 
گوجه در بازار همچنان وجــود دارد و اگرچه قیمت 

این محصول نسبت به سال گذشــته باالست، اما 
به نســبت هزینه های آن زیاد باال نیست.مهرکش 
درباره افزایش قیمت ســیب زمینی در بــازار نیز، 
گفت: برخی مناطق همچون اصفهان، سیب زمینی 
نو دارند که این محصول گران تر و مرغوب تر نسبت 
سیب زمینی های کهنه است.نایب رییس اتحادیه 
میادین میوه و تره بار اصفهان در ادامه با اشاره به باال 
بودن قیمت میوه های تابستانه، گفت: به طبع هزینه 
میوه های تابستانه باالست و شــرایط آب و هوایی 
برخی مناطق موجب سرمازدگی سردرختی ها شد 
که این موضوع موجب قیمت باالی این محصوالت 

شده است.

نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

هزینه میوه های تابستانه باالست 

خبر  روز

همه چیز درباره مسدودسازی وجوه حساب برای چک برگشتی
بانک مرکزی اعالم کرد که با اجرای طرح قانونی مسدود سازی وجوه صادرکننده  چک برگشتی به اندازه کسری 
مبلغ چک در حساب های بانکی، پاسخ به ســواالت عمومی در این خوص به شرح زیر به اطالع هموطنان 

گرامی می رسد:   
- در زمان عدم کفایت موجودی حســاب جاری صادرکننده چک در بانک عهده، مبلغ کسری چک چگونه 
تامین می شود؟در صورت کسری موجودی حساب جاری صادرکننده چک نزد بانک، مبلغ مورد نظر از سایر 
حساب های شخص در همان بانک  به  ترتیب  اولویت  از حساب  قرض الحسنه  پس انداز،  حساب  سرمایه گذاری  
کوتاه مدت  و حساب سرمایه گذاری  بلندمدت برداشت شده و به ذی نفع چک پرداخت می شود.برای مثال 
اگر شخصی چکی به مبلغ ۱00 میلیون ریال کشیده باشد و در حســاب جاری خود در بانک A به اندازه مبلغ 
چک موجودی نداشته باشد بانک مجاز است از سایر حساب های ایشان در همان بانک A برداشت کرده و 
 A موجودی چک را تامین کند. همچنین اگر مجموع موجودی حساب های شخص صادرکننده چک در بانک
به میزان ۶0 میلیون ریال باشد بانک باید مبلغ ۶0 میلیون ریال را برداشت کرده و به ذی نفع چک تحویل  دهد.

در قانون جدید چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، 
این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و موسســات اعتباری اطالع می دهد.پس از گذشت 
بیست و چهار ساعت، تمام بانک ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا زمانی که از چک برگشتی رفع 
سوء اثر نشده است، محدودیت های زیر را نسبت به صاحب حساب و امضاکننده چک برگشتی اعمال کنند:

الف- عدم امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ حتی صدور المثنی/ تمدید تاریخ اعتبار 
کارت/ کارت اعتباری و تسهیالت خرد

ب- مسدود شدن وجوه تمام حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان 
نزد بانک ها یا موسسات اعتباری موجود است به میزان کسری مبلغ چک؛ در این زمینه اولویت مسدود شدن 
حساب ها با بانک ها و موسسات اعتباری خواهد بود که مجموع موجودی حساب های سپرده متناظر )ریالی 
یا ارزی( صادرکننده چک نزد آنها باالترین رقم باشد. در خصوص نحوه انتخاب حساب های سپرده، اولویت به 
ترتیب با حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت،  سپرده سرمایه گذاری بلندمدت، سپرده قرض الحسنه 

پس انداز و سپرده قرض الحسنه جاری صادرکننده چک است.
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
در زمان برگشت چک ،حساب های افراد به میزان مبلغ کسری چک مسدود می شود. برای مثال اگر چک 
شخصی به مبلغ ۱00 میلیون ریال در بانک A برگشت بخورد، حساب های وی در سایر بانک ها مجموعا به مبلغ 
۱00 میلیون ریال مسدود می شــود. در این صورت مازاد موجودی حساب فرد قابل برداشت است و شخص 

می تواند از آن مبلغ استفاده کند.
بر اساس قانون صدور چک و قانون اصالح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ و بخشنامه های صادره بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، تمام امور مربوط به رفع سوءاثر از چک های برگشتی اشخاص از طریق شعب 

و واحدهای تابعه بانک ها و به صورت ذیل امکان پذیر است:
ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک عهده و ارائه درخواست مسدودی به مدت یک سال:

در صورتی که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدوه نشده باشد، بانک مکلف 
است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه 

روز، واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطالع دارنده چک برساند.
توضیح: در صورت ارائه یا احراز هر یک از سایر شیوه های رفع سوءاثر چک )روش های ذیل(، بانک موظف به 

رفع مسدودی از وجوه مسدودشده است.
ـ ارائه الشه چک برگشتی: مشتری الشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل 

می کند.
ـ ارائه رضایت نامه محضری دارنده چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه الشه چک برگشتی به بانک بنا به 
دالیلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی نفع چک می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، 

ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت به متشری اعالم کند.

کافه اقتصاد

گزارش

مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان از عملیاتی شدن حدود ۷ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در استان اصفهان خبر داد و گفت: ۳۹۴ پروژه عمرانی با ۲۷۷ میلیارد 
تومان اعتبار در سطح استان در حال اجراست.غالمحسین خانی در خصوص وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن، سند دار کردن واحدهای مسکونی تحت مسئولیت 
بنیاد و همچنین اجرای طرح های عمرانی روستایی  اظهار کرد: سهمیه بنیاد مسکن استان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن ۶ هزار و ۴۱8 واحد بوده که هم اکنون بیش 
از ظرفیت و ۶ هزار و ۷0۱ واحد در دست اجرا قرار دارد.مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان، میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن استان را ۴0 درصد و در ۱۴ پروژه عنوان 
کرد.خانی ادامه داد: واحدهای آغاز شده در سال جاری به مرحله بهره برداری نمی رسند و در برنامه است تا بخشی از آنها در سال آتی تکمیل شده و به بهره برداری برسند.

وی در خصوص سند دار کردن واحدهای مسکونی تحت مسئولیت بنیاد نیز اعالم کرد: سهمیه استان اصفهان برای سند دار کردن واحدهای مسکونی تحت مسئولیت 
در سال گذشته 8 هزار و ۴۳8 واحد بود که بیش از ظرفیت و 8 هزار و ۵۳8 واحد در سال گذشته سند دار شدند.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان در 
خصوص پروژه های عمرانی اجرا شده در سطح اســتان اعالم کرد: پروژه های عمران روستایی در سطح استان اصفهان شامل محوطه سازی، آسفالت معابر و بهسازی 

محیط روستایی در ۳۹۴ پروژه عمرانی روستایی با حدود ۲۷۷ میلیاردتومان اعتبار با پیشرفت فیزیکی ۱۷ تا ۲8 درصد در دست اجراست.

7 هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن عملیاتی شد

راسته بازار نازک 
کاران سنندج

راســته بازار نازک کاران در 
شــهر ســنندج بــا قدمتی 
۱۵0 ســاله محــل فعالیت 
و اشــتغال حرفه ای تریــن 
هنرمنــدان و اســتادکاران 
صنایع دستی چوبی و یکی 
از جاذبه های گردشــگری 

این شهر است.

وز عکس ر

نایب رییس انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان طال، جواهر، نقره و 

سنگ های قیمتی استان:

طرح ثبت معامالت طال 
کارشناسی نیست

نایب رییــس انجمــن تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان طال، جواهر، نقره و سنگ های 
قیمتی اســتان اصفهان گفت: درباره اجرای 
طرح ثبت معامالت و موجودی طال در سامانه 
جامع تجارت و کار کارشناســی انجام نشده 
در صورتی کــه باید برای تدویــن این قانون 
نشســت های کارشناســی با حضور نماینده 
صنف طال و جواهر برگزار می  شد.محمدرضا 
خسروی،  با اشاره به انتقاد از زیر سوال رفتن 
تفاهم نامه های پیشــین درباره بخشودگی 
مالیــات بــر ارزش افزوده و بدهکار شــدن 
فعاالن صنف طال افزود: این موضوع موجب 
می شود فعالیت این صنف ضررده شده و به 
تعطیلی کشیده شود؛ همان طور که بسیاری 
از ۱800 واحد فعال طال و جواهر در اصفهان طی 
سال های اخیر جواز خود را تمدید نکرده اند و 
این تعداد هم اکنون به ۴00 واحد کاهش یافته 
اســت که با ۳0 درصد ظرفیت خود فعالیت 
می کنند.خسروی گفت: اصفهان قطب تولید 
طال در کشــور بود؛ اما به دلیل اجرای قوانین 
اشتباه مانند مالیات بر ارزش افزوده و اینکه 
قانون در اصفهان ۱۲0 درصدی اجرا می شود، 
این صنعت در اصفهان رو بــه افول و نابودی 
رفت و فعاالن این شــهر با سرمایه های خود 
به ترکیه، تهران و مشــهد مهاجــرت کردند.

همچنین زمان بر بودن ثبت کاال در ســامانه 
جامع تجارت با توجه بــه تنوع تولیدات طال، 
جواهر، نقره و ســنگ های قیمتــی و لزوم 
به کارگیری نیروهای جدیــد به عنوان دیگر 
چالش های اجرای این طرح مطرح شد که 
می توان با وارد کردن وزن کلی به جای تعداد و 
وزن جزئی این چالش را برطرف کرداز طرف 
دیگر تاکید شد هرگونه تصمیم گیری درباره 
حوزه طال و جواهر پس از مشورت با انجمن ها 
و تشکل های زیرمجموعه این صنف صورت 
گیرد تا از اشتباهات و ضررهای احتمالی در 

آینده جلوگیری شود.

عکس: ایمنا
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سنگقبرهاییکهتاریخرارمزگونهروایتمیکنند
در جای جای چهارمحال و بختیاری قبرســتان هایی با ســنگ های 
ایســتاده و نقوش متفاوت مشــاهده می کنی که هر کــدام گویای 
مشخصاتی از شخص متوفی هستند.در منطقه بختیاری که سفر کنید 
مظاهر بســیاری از زندگی خاص این قوم را به چشم می بینید، زنانی 
که لچک مینا بر سر دارند و در حین راه رفتن، نخ می ریسند و مردانی 
که شــلوار دبیت و چوقا به تن دارند؛ ســیاه چادر هایی که به پا شده و 

زندگی در آن جریان دارد.
عالوه بر زندگی، مرگ نیــز در میان بختیاری ها طــور دیگری نمایان 
می شود. چه مراسمی که به یاد شــخص از دست رفته برگزار می کنند 
و چه ســنگ مزاری که یادگار بر قبر می گذارند، شــیر های ســنگی 
کوچک و بزرگی که در برخی قبرســتان ها باقی مانده، سنگ هایی که 
بر قبر ایستاده اند.این نماد ها طی اعصار با نفوذ فرهنگ های متفاوت 
دستخوش تغییراتی شده، اما همواره بخشی از باور های کهن از طریق 
این نماد ها به نسل های بعدی منتقل شــده است، یکی از نمونه های 
آن نقوش حکاکی شــده روی ســنگ قبر های منطقه زاگرس میانی 
است، که به گواهی کاوش های باستان شناسی بخشی از این نمادها، 
از حدود هفت هزار سال پیش نیز در مراسم تدفین کاربرد داشته و در 

گور های باستانی به دست آمده است.

 بردگوری های کوهرنگ، یادگاری از قرن های گذشته
در اســتان چهار محال و بختیاری آثار متنوعی مربوط به قبل از اسالم 
و آیین عقاید دینی و باور های مردم و تمدنی وجود دارد؛ یک نمونه از 
این آثار که در گویش بختیاری بــه بردگوری معروف بوده و به معنای 
سنگ گبری است، آیین تدفین قبل از اسالم را در استان چهارمحال و 

بختیاری نشان می دهد.
آخوندی یکی از باستان شناسان چهارمحال و بختیاری گفت: در آیین 
زرتشت، چون خاک یکی از اجســام مقدس بوده و اجساد مردگان 
جزو آلوده کنندگان خاک بوده اند، آن ها را روی سنگ ها قرار می دادند 
و وقتی اجساد آن ها کامال از بین می رفت، استخوان ها را در میان این 

سنگ ها می ریختند.
یک نمونه منحصر به فرد این بردگوری ها در سرپیر دشتک در استان 
چهارمحال و بختیاری است؛ یک قلعه سنگ با پنج حفره که احتماال 
در چوبی روی آن وجود داشــته یا در ســنگی که به علت بی توجهی 

دستخوش تخریب قرار گرفته است.
حدود ۸۰ بردگوری در بخش بازفت شهرســتان کوهرنگ، به ویژه در 
منطقه نازی شناسایی شده که ممکن اســت این تعداد افزایش هم 
پیدا کند و این نشانگر این است که در اســتان حداقل از دوران ماد ها 

این نوع آیین تدفین تا انقراض ساسانی وجود داشته است.
 فضای داخل آن هــا به طول ۱۸۰ تا ۲۲۰ ســانتی متــر و عرض آن ها

 تا ۲۰/۱ ســانتی متر و ارتفاع حدود ۹۰ ســانتی متر است. این نشان 
می دهد کــه کار عظیمی در احــداث این برگوری ها انجام می شــده 
 و حاکی از باور هــای محکم و اعتقــادات دیرینه و تمدنی گســترده

 بوده است.
تعداد و وســعت بردگوری ها در هــر محل به جمعیت ســاکن در آن 
محل و مســیر کوچی که عبور می کرده است بستگی دارد؛ تعدادی از 
بردگوری ها در سال ۱۳۹۰ به ثبت ملی میراث فرهنگی کشور درآمدند.

 شیر های سنگی نماد قوم بختیاری
منطقه بختیاری سرزمین شیر های ســنگی است. در فرهنگ عشایر 
بختیاری برپا داشتن شیر سنگی یا برد شیر بر مزار چهره های ماندگار، 
سرشناس و بزرگ ایل اســت؛ اهالی این قوم شیر سنگی را که نشانه 
شجاعت، دالوری، ویژگی هایی، چون هنرمندی در شکار و تیراندازی 
در جنگ و مهارت در سوارکاری است، بر آرامگاه این گروه قرار می دهند؛ 
در واقع شیر های سنگی مجسمه هایی هســتند که در گذشته توسط 
سنگ تراش ها تراشیده می شدند و آن ها را روی قبر افراد شجاع و دلیر 

ایل بختیاری قرار می دادند.
یاسر یزدی هفشجانی، ســنگ تراش و مجسمه ساز شیر های سنگی 
می گوید: شیر های سنگی برای هر کدام از متوفیان به صورت خاصی 
ســاخته می شــود، مثال برای افراد بلند قامت، شیرســنگی آنان نیز 
کشیده تر ساخته می شود و برای افراد چاق، شــیر سنگی آنان کمی 
بزرگ تر و فربه تر ســاخته می شــود و برای متوفی که ســن پایینی 
داشته باشد متعاقبا شیر ســنگ کوچک ساخته می شود.مثال بر بدن 
شیرسنگی نقطه های را به صورت دایره مشاهده می کنید، که هر کدام 
از این نفطه ها برابر با ۱۰ ســال از ســن فرد متوفی است یعنی کسی 
در سن ۸۰ سالگی فوت کند بر بدن شیرســنگی هشت نقطه سوراخ 

می شود. البته شیر های سنگی برای زنان درست نمی شود.
شیر های سنگی در سال ۱۳۹۵ ثبت ملی شدند؛ شیر سنگی برای قوم 
بختیاری تنها نماد غیرتمندی و بــی باکی و زورمندی نبوده، بلکه این 
قوم، چون شیعه و پیرو علی بن ابی طالب)ع( بود، از این رو ارزش و 
مفهوم والیتمداری و پایبندی به مرام و مسلک آن امام همام و آیین 
سرافراز تشیع را نیز در نظر گرفت و این ارزش ها را در قالب تسبیح، که 
نماد و مظهر پارسایی و نماز و نظر پاکی است، روی پیکره شیر سنگی 

حک کرد و به آن تجلی بخشید.

احیای 40 واحد صنعتی در دستور کار اداره صمت چهارمحال  
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: امســال احیای ۴۰ واحد صنعتی در 
دستور کار اداره صمت استان است.سجاد رســتمی  اظهار کرد: مشکالت این واحد ها بررسی شده و 
در ستاد تسهیل مطرح می شود. اگر این واحد ها با دستگاه های اجرایی استان مشکل داشته باشند 
مشکل آن ها برطرف و اگر تسهیالت الزم دارند به آن ها کمک می شود.وی افزود: اگر واحد های صنعتی 
مشکلی در تامین مواد اولیه داشته باشند یا در موضوع بازاریابی با مشکل مواجه باشند، سازمان صمت 

به آن ها کمک می کند تا با مشاوره های الزم این واحد ها مجدد راه اندازی شوند.
 

توسعه زراعت چوب در 1۷۶ هکتار از اراضی چهارمحال   
رییس اداره جنگل های منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری گفت: امســال ۱۷۶ هکتار از اراضی استان 
به کشت صنوبر اختصاص یافته است.علی حســین امینی  اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری از دیرباز 
خواستگاه کشت انواع »صنوبر« بوده و سال گذشته حدود ۹۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت صنوبر رفته است؛ 
شهرستان های فارسان، کیار و شهرکرد دارای مزارع مهم صنوبر هستند.وی افزود: با توجه به تغییر اقلیم 
و فرسایش خاک در استان، توسعه زراعت چوب ضروری اســت؛ کاهش شدید منابع آبی، کمبود آب، 
کاهش بارندگی ها و تغییر اقلیم در چهارمحال و بختیاری قابل مشهود است که تغییر نوع بارش ها از برف به 
باران و شیب استان موجب افزایش فرسایش شده که این مسئله نشان دهنده ضرورت توسعه پوشش 
گیاهی است.امینی خاطرنشان کرد: استفاده از اراضی ناهموار در حاشیه رودخانه ها و حاشیه آب راه ها که 
فرسایش شدید خاک در این مناطق مشهود است به منظور کشت درخت و زراعت چوب ضروری است.

 

انتصاب مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری
معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان بازرگانی دولتی ایران، در حکمی مدیرکل غله و خدمات 
بازرگانی چهارمحال و بختیاری را منصوب کرد.به نقل از روابط عمومی اداره کل غله چهارمحال و بختیاری، 
طی حکمی از سوی معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان بازرگانی دولتی ایران، نعمت ا... 
تقی زاده به عنوان مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری منصوب شد.تقی زاده، سابقه 
معاونت اداری و مالی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان، دبیری منطقه ۱۰ کشور )اصفهان، 

یزد و چهارمحال و بختیاری( و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه اقتصادی را در کارنامه دارد.
 

 کمک 3 میلیارد و 200 میلیون ریالی خیران 
به خانواده زندانیان نیازمند

خیران چهارمحال و بختیاری ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به خانواده زندانیان نیازمند استان کمک کردند.
مدیرکل امور زندان ها و اقدامات تامینی چهارمحال و بختیاری در جشن نسیم مهر با قدردانی از خیرین 
در حمایت از خانواده زندانیان گفت: در این جشن ســه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کمک نقدی و تعهد 
مالی جهت کمک به خانواده زندانیان جمع آوری شد.حیدری افزود: آسیب دیدگان واقعی خانواده های 
زندانیان هستند که هیچ نقشی در جرم سرپرســت خانواده ندارند، اما به گونه ای غیرمستقیم مجازات 

می شوند و بار سنگینی از نگاه منفی جامعه و مشکالت اقتصادی را توامان بدوش می کشند.

بلداجی؛ خنک ترین نقطه در کشور
مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری گفت: بلداجی با ۳ درجه سانتی گراد خنک ترین 
نقطه در کشور ثبت شد. مهران چراغپور  اظهار کرد: همچنین شهرکرد با ۴ درجه سانتی گراد خنک ترین 
مرکز استان در کشور محسوب می شود؛ لردگان، مال خلیفه و ایل بیگی با ۳۰ درجه گرم ترین نقاط 

چهارمحال و بختیاری  هستند.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
3/48 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
 در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 13574 - 1400/11/10 هيات سوم آقای رسول عباسی ولدانی به 
شناسنامه شماره 1283 کدملي 1290911975 صادره اصفهان فرزند رجبعلی نسبت  به سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 302/39 مربع از پالک شماره  270 
فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک 

رسمی مرتضی عباسی مورد ثبت صفحه 476 دفتر 195 امالک
رديف 2- راي شــماره 13572 - 1400/11/10 هيات ســوم آقای علی عباسی ولدانی به 
 شناسنامه شــماره 1116 کدملي 1290594831 صادره اصفهان فرزند رجبعلی نسبت  به

 سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 302/39 مربع از پالک شماره  270 
فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک 

رسمی مرتضی عباسی مورد ثبت صفحه 476 دفتر 195 امالک
رديف 3- راي شــماره 14013 - 1400/11/23 هيات دوم آقای سعيد رحيم زاده رنانی به 
شناسنامه شماره 217 کدملي 1290405999 صادره اصفهان فرزند قدير در ششدانگ يک 
باب ساختمان به مساحت 124/24 متر مربع قسمتی  از پالک شماره  147 فرعی از 19  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت حيدر صباغ  از مورد ثبت 

صفحه 649 دفتر 83 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/10

م الف: 1317013  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/49 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 0022 - 1400/12/08 هيات ســوم خانم مهناز اسحقيان درچه به 
شناسنامه شماره 24 کدملي 1141872341 صادره خمينی شهر فرزند يعقوبعلی در  ششدانگ 
يکباب کارگاه به مساحت 522/29 متر مربع  پالک شــماره  569 فرعی از 36  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 ثبت ملک غرب اصفهان سند 161303 مورخ 84/2/1 دفترخانه 11 

اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/10

م الف: 1317341  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/50 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به 
منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از 
 اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 1044 - 1401/02/08 هيات اول آقای جواد هارونی  به شناسنامه 
شماره 3522  کدملي 1284974812 صادره اصفهان فرزند کيومرث در  ششدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 258/63 متر مربع قسمتی از  پالک شــماره  584 فرعی از 9  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحات 311 و 323 

دفتر 736 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25

م الف: 1326532  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/51 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 570 مورخ 1401/3/2 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای حجت دهقان  
به شناسنامه شــماره 1959 کدملی 1289226385 صادره اصفهان فرزند ناصر در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 164/61 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
131 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  
مع الواسطه و به موجب بيع نامه عادی از طرف آ قای سيف اله دهخدا )مالک رسمی( 

خريداری شده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25

م الف: 1326494  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/52 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 296 مورخ 1401/1/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  خانم فاطمه 
ملکی دستگردی  به شناسنامه شماره 1272267563 کدملی 1272267563 صادره 
اصفهان فرزند علی در ششدانگ يک قطعه زمين و اطاقک احداثی در آن به مساحت 
263/02 متر مربع مفروزی از پالک شماره 359 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای  مالکيت رسمی مشاعی اوليه )و سهم 
االرث نامبرده از مرحوم پدرش »علی ملکی دستجردی« ( مفروز ثبتی گرديده است. 

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25

م الف: 1326681  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/53 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 269 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم بدری فالح 
پور سيچانی  به شناسنامه شماره 411 کدملی 1288692676 صادره اصفهان فرزند 
رضا در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 94/79 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
339 فرعی از 4999 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  

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

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25

م الف: 1326666  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/54 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 478 مورخ 1401/2/24 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم زهرا مختاری 
باغکمه   به شناسنامه شماره 6 کدملی 1111737118 صادره فالورجان فرزند حسين 
علی بر سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 95/46 متر مربع مفروزی 
از پالک شماره 469 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شــماره 529 مورخ 1401/2/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای رمضانعلی 
شيروانی باغکمه  به شناسنامه شماره 25 کدملی 1111645541 صادره فالورجان 
فرزند علی جان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 95/46 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 469 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتيگرديده است.

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25

م الف: 1326672  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/55 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1961 - 1401/03/01 هيات دوم آقای محمد پيرنجم الدين  به 
شناسنامه شماره 784 کدملي 1285039157 صادره فرزند احمد در 2/88 دانگ مشاع 
از ششدانگ يک باب ساختمان تجاری و اداری به مساحت253/91  متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 129 فرعی از 44  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکيت علی عسکری از مورد ثبت صفحه 329 دفتر 591 امالک 
رديف 2- راي شــماره 1960 - 1401/03/01 هيات دوم آقای محمود کامران  به 
شناسنامه شماره 44 کدملي 1284679500 صادره اصفهان فرزند حسن در 3/12 دانگ 
مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان تجاری و اداری به مساحت 253/91  متر مربع 
قسمتی از پالک شماره 129 فرعی از 44  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت علی عسکری از مورد ثبت صفحه 329دفتر 591 امالک 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25

م الف: 1322659  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

3/56 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به 
منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 

ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1826 - 1401/02/28 هيات سوم خانم  سکينه عابدی به شناسنامه 
شــماره 273 کدملي 1290030979 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششــدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 173/81 متر مربع از  پالک شــماره  450 فرعی از 17  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت رجبعلی کوشکی زاده مورد ثبت 

صفحه 325 و 328 و 334 دفتر 361 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25

م الف: 1326768  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
فقدان سند مالکیت

3/58 نظر به اينکــه خانم معصومه بهزاد جــزی فرزند احمدآقا  با تســليم دوبرگ 
شهادت شهود مدعی مفقود شدن ســند مالکيت به ششدانگ پالک 3140 فرعی از 
445 اصلی بخش 16 ثبت اصفهان را نموده و ســند فوق در دفتر 36 صفحه 191 به 
شماره ثبت 6617 و به شماره چاپی 0203713 بنام خانم معصومه بهزاد جزی ثبت و 
صادر و تسليم گرديده و  اظهار داشته که در اثر جابجايی مفقود شده است درخواست 
 صدور المثنی سند مالکيت نموده و طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی

  می شود  چنانچه شــخص يا اشــخاصی از حقيقی يا حقوقی مدعی انجام معامله 
)غير از آنچه در اين آکهی ذکر شده ( نسبت به آن ، يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. تاريخ انتشار آگهی :1401/03/10 م الف:1326613

محمدرضا بيکيان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
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اختصاص چهار هزار میلیارد تومان بودجه به دانش بنیان ها
در بودجه امســال چهار هزار میلیارد تومان در حوزه دانش بنیان برای نخبــگان ایده دار اختصاص 
یافته است. رضا حاجی پور، عضو کمیته آموزش عالی مجلس شــورای اسالمی  ارائه ایده، عملکرد 
شرکت های دانش بنیان، زیرساخت ونهاد مالی را چهارسوی تولید محصول دانش بنیان برشمرد و 
گفت: در بودجه امسال این میزان اعتبار در حوزه دانش بنیان برای نخبگان ایده دار اختصاص یافته 
است تا راهگشای توسعه محصوالت دانش بنیان شود.نجفی، رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان هم در این رویداد فناورانه گفت: اســتان اصفهان با ۱۳۵ ایده پژوهشی، حضور ۱۲۱ شرکت 
دانش بنیان و بیش از ۷۰ گروه پژوهشی و آزمایشگاه تحقیقاتی با محصوالت راهبردی دانش بنیان 
در این نمایشگاه حضور دارند و محصوالت خود را عرضه کرده اند.نمایشگاه دستاورد های پژوهشی و 
دانش بنیان با ارائه دستاورد های دانش بنیان از جمله در حوزه های صنایع غذایی، تجهیزات پزشکی، 
آب و هوا و محیط زیست در مصالی امام خمینی)ره( تهران با عرضه سه هزار ایده پرداز پژوهش محور 

شرکت های دانش بنیان و استارپ اپ های دانشگاه آزاد تا یازدهم خرداد دایر است.

پیشگیری از سالک با اجرای عملیات کنترلی 
مناطق کویری بیشترین درگیری را با ســالک دارند که با اجرای عملیات کنترلی، از ابتالی نیمی 
از افراد جلوگیری می شود.معاون شبکه بهداشت و درمان شهرســتان نطنز گفت: مخزن اصلی 
بیماری سالک در نوع شهری، ســگ های ولگرد و در نوع روستایی، جوندگان به ویژه موش های 
صحرایی است.قاسمعلی اکبری افزود: پشه سالک در پناهگاه های تاریک و گرم و مرطوب مانند 
شکاف های دیوار، زیرزمین منازل، پشت اشــیا ثابت و اطراف توده های زباله، کود های حیوانی، 
اماکن متروکه، النه جوندگان و غار ها زندگی می کند.وی گفت: یکی از راه های مبارزه با ســالک، 
انجام عملیات مه پاشی و سم پاشی در محیط های داخلی از جمله داخل خانه ها، دامداری نزدیک 
و مجاور منازل، خرابه ها و متروکه ها و زباله ها و نخاله هــای ها و کود های حیوانی که در بیابان ها 
و مجاور خانه های مســکونی است که تا شــعاع ۱۰۰۰ متر رها شــده اند.معاون شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان نطنز افزود: مناطق کویری بیشــترین دربرگیری سالک را دارند، منطقه بادرود 
در شهرستان نطنز یکی از مناطقی است که بیشــترین افزایش ابتال به این بیماری را دارد.اکبری 
گفت: در شهر خالدآباد با اقدام به موقع و مناسب مرکز جامع سالمت از لحاظ جونده کشی، توزیع 
اقالم دافع حشــرات و آموزش های الزم به گروه های هدف، مبتالیان به ســالک نسبت به سال 

گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی:
شهریه مدارس غیردولتی متناسب با عملکرد تعیین می شود

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با بیان اینکه هم اکنون استان ها در حال تدوین شهریه 
هستند، گفت: امسال طبق توافقاتی که صورت پذیرفته  باید عددی که اعالم می کنیم با عددی که 
از اولیا گرفته می شود یکی باشد؛ منهای فعالیت های فوق برنامه که البته آن هم سقف دارد. احمد 
محمودزاده درباره تعیین شهریه و روند ثبت نام مدارس غیردولتی، اظهار کرد: حدود ۱۸ هزار مدرسه 
غیردولتی در سراسر کشور داریم که عنوان آنها »غیردولتی« است و نه »غیرانتفاعی«؛ البته کارهای 
غیرانتفاعی هم انجام می دهند.وی افزود: هنوز شهریه سال تحصیلی جدید را اعالم نکردیم قرار ما 
براین است که امسال شهریه را به صورت درصدی اعالم نکنیم یعنی متناسب با عملکرد خود مدارس 
باشد.محمودزاده با اشاره به اینکه شهریه هر مدرسه با مدرسه دیگر متفاوت خواهد بود و متناسب با 
عملکردی است که سازمان از مدارس مختلف انتظار دارد، اظهار کرد: شهریه مراکز و آموزشگاه های 
علمی آزاد را تا حدودی به اســتان ها واگذار کرده ایم که البته همه ساله از اول فروردین شهریه آنها 
مشخص می شود، اما برای مدارس غیردولتی سال تحصیلی از مهرماه شروع می شود و معموال روند 

تعیین شهریه آنها تا قبل از شروع ثبت نام مدارس مشخص می شود.

امسال ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی بیست درصد افزایش خواهد یافت، راهکاری که برای بحران کمبود پزشک اندیشیده شده است؛

پزشکانی که در راه هستند

در حالی که هر ســال تعداد زیادی از کادر  پریسا سعادت
درمان تربیت شده در دانشگاه های کشور 
بار ســفر می بندند و برای همیشــه از ایران مهاجرت می کنند، کشور با 
کمبود پزشک و عدم توزیع درست نیروی مهارتی و پزشکی روبه روست. 
اگر چه سرانه هر پزشک در ایران  به نسبت کل دنیا چندان کمتر نیست 
اما تراکم این پزشکان در شهرهای بزرگ موجب ایجاد بحران جدی در 
کشور به خصوص در مناطق حاشیه ای و شهرهای مرزی شده است. 
علوم پزشکی سال ها با دالیل و استدالل های گوناگون در مقابل فشارها 
برای افزایش ظرفیت های پزشکی مقابله کرد؛ اما در نهایت کمبودها و 
نیازهــای بخش درمان موجب شــده تا از امســال ســهمیه پذیرش 
دانشجویان پزشکی در دانشــگاه ها افزایش یابد. گفته می شود این 
ظرفیت در مناطق محروم و با تاکید بر اعتباربخشی دانشگاه ها اعمال 
می شود. امسال در حالی بیســت درصد به سهمیه ورودی پزشکی در 
دانشــگاه ها افزوده می شــود که این طرح مخالفان زیادی دارد ولی  
ظاهرا دولت و علوم پزشــکی با مدیران کنونی بنــا دارد تا این طرح را 
عملیاتی کند. موافقان این اقدام می گویند ظرفیت رشــته پزشکی در 
سال های اخیر ثابت مانده و همین مسئله در کنار عدم حضور پزشکان 
در مناطق محروم و تجمع آنها در مناطق برخوردار کشــور، دسترسی به 

خدمات حوزه سالمت را برای مردم دشوار کرده است. در همین زمینه 
دکتر جلیل کوهپایه زاده، دبیر شــورای گســترش دانشگاه های علوم 
پزشــکی گفت: مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی برای افزایش 
ظرفیت در رشته پزشکی عمومی برای سال ۱۴۰۱، مقرر شد که ۱۶۰۰ نفر 
به ظرفیت این رشته در دانشگاه های علوم پزشکی اضافه کنیم. با توجه 
به ظرفیت ۸ هزار نفری و این ظرفیت مصوب، مجموع ظرفیت رشــته 
پزشکی عمومی در کنکور ۱۴۰۱ به ۹ هزار و ۶۰۰ نفر می رسد.وی گفت: در 
این مصوبه آمده بــود که افزایش ظرفیت برای مناطــق کم برخوردار و 
محروم لحاظ شود. دلیل این کار این بوده اســت که می دانیم در این 
مناطق بیشتر مشکل حضور پزشــکان را داریم. از نظر وزارت بهداشت 
تعداد پزشکان کشور کفایت الزم را می کند؛ اما بحث توزیع پزشکان یک 
مشکل است که همیشه مطرح شده است.کوهپایه زاده افزود: راهکاری 
که در مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی دیده شــده، این است که 
ظرفیت پذیرش پزشــکی را باالتر ببریم. ظرفیت که افزایش پیدا کرد 
وزارت بهداشت بر این موضوع تاکید کرد که این افزایش ظرفیت حتما 
باید در دانشگاه های علوم پزشــکی مختلف باشد؛ اما محل کار و تعهد 

این افراد در مناطق محروم و کم برخوردار باشد.
در مقابل مخالفان افزایش ظرفیت پزشکی تاکید می کردند که مشکل 

کشور، کمبود پزشک نیست و توزیع جغرافیایی پزشکان مشکل دارد. 
نکته دیگر اینکه مخالفان عقیده داشتند در حال حاضر بر اساس آمار، 
درصدی از پزشکان عمومی در شــغلی دیگر به کار مشغول هستند و به 
دلیل نبود زیرساخت های الزم حاضر به ارائه خدمت در مناطق محروم 
و کم برخوردار نیســتند.به این ترتیب افزایش ظرفیت پزشکی در سال 
۱۴۰۱ به ایســتگاه پایانی خود نزدیک می شود و پس از برگزاری کنکور 
سراسری سال ۱۴۰۱ و در زمان انتخاب رشته، خیل عظیم داوطلبان گروه 

علوم تجربی می توانند رشته مورد عالقه خود را انتخاب کنند.
شاید در روزگاری نه چندان دور با توجه به بازگشایی های صورت گرفته 
در دانشــجوپذیری دانشگاه ها و البته افزایش شــهریه های پزشکی 
تحصیل در  این رشته برای افراد در ایران دیگر یک رویا نباشد . دانشگاه 
هایی که بی شــک تعداد زیادی از صندلی ها و ســهمیه های خود را 
خواهند فروخت و پزشکانی تربیت می کنند که معلوم نیست چقدر در 

ایران ماندگار باشند.
نکته جالب توجه موضوع مصوبه افزایش ٢٠ درصدی ظرفیت رشــته 
پزشکی این است که امسال داوطلبان می توانند شغل خود را تضمین 
کنند و با انتخاب کدرشــته های مورد تعهد، محل خدمت آینده خود را 

نیز تعیین کنند.

افزایش ظرفیت پزشکی در سال ۱۴۰۱ به ایستگاه پایانی 
خود نزدیک می شود و پس از برگزاری کنکور سراسری 
رشته، خیل عظیم  انتخاب  زمان  در  و   ۱۴۰۱ ل  سا
داوطلبان گروه علوم تجربی می توانند رشته مورد عالقه 

خود را انتخاب کنند

با مسئولان جامعه

به گفته کارشناس دخانیات معاونت بهداشت مرکز استان، ۵ درصد خانم ها مصرف کننده دخانیات هستند؛

زنانی که زندگی را دود می کنند
کارشناس بهداشت،هوا و دخانیات معاونت بهداشت مرکز استان اصفهان گفت: وضعیت کلی کشور در مصرف دخانیات همانند سایر کشورهاست و میانگین 
کشوری ۱۵ درصد خواهد بود، اما در اســتان اصفهان ۲۱ درصد آقایان و ۵ درصد خانم ها مصرف کننده دخانیات هستند که در معرض عوارض پس از  مصرف 

دخانیات قرار دارند.
فرید حسامی افزود: آموزش های مرکز بهداشت در خصوص ترک اعتیاد به عموم جامعه ارائه می شود و کسانی که تمایل به ترک دخانیات از جمله سیگار، 
قلیان و یا هر مواد دیگری داشته باشند در مراکز جامع سالمت مرکز بهداشت می توانند با مراجعه به مراکز جامع سالمت به صورت رایگان از خدمات پزشک، 
روان شناس اســتفاده و اقدام به ترک دخانیات کنند همچنین افراد می توانند از طریق ارتباط برقرار کردن با شماره تماس ۴۰۳۰ به صورت رایگان از  مشاوره 
ترک اعتیاد بهره مند شوند.وی اعالم کرد: اوج مصرف سیگار و دخانیات معموال در ۲۵ الی ۳۰ سالگی است؛ اما شیوع سن مصرف هر روز کاهش پیدا می کند 
و اکنون به سنین ۱۳ سال رسیده اســت و اوج مصرف دخانیات در آقایان ۲۵ درصد و در خانم ها ۵ درصد است.حسامی متذکر شد: معموال تا زمانی که افراد 
درگیر این بیماری نشوند آموزش ها برای شــان مفهومی ندارد و اکثرا زمانی که تصمیم به ترک میگیرند که توسط خانواده ها و بیماری ها تحت فشار باشند، 

همچنین وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی در حال انجام اقداماتی هستند که مصرف دخانیات کاهش پیدا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان در جمع بازنشستگان اعالم کرد:

تعیین تکلیف پاداش فرهنگیان تا پایان مردادماه 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: طی جلسه ای که در حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، مقرر شد که مرداد یا قبل از آن تکلیف پاداش پایان 
خدمت بازنشستگان مشخص و بخش عمده ای از آن پرداخت شود.حمیدرضا ابراهیمی، با بیان اینکه بسیاری از دغدغه های بازنشستگان را می دانیم، خاطرنشان 
کرد: از آن چیزی که در مجموعه استان بتوانیم برای بازنشستگان آموزش و پرورش انجام دهیم دریغ نخواهیم کرد چرا که شما جزو حق داران در عرصه تعلیم و 
تربیت هستید و تکریم بازنشسته وظیفه شرعی و قانونی و اخالقی ماست و مسیری که شما پیموده اید، همه ما نیز به این کسوت خواهیم رسید.مدیرکل آموزش 
و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: اگر به نومعلمان امروز افق بازنشستگی به درستی نشان داده شود، این مهم در نوع تدریس، برخورد و معلمی او تاثیر 
دارد و مطالبات انباشته شده باید پیگیری شــود.وی گفت: در خصوص بحث پاداش پایان خدمت فرهنگیان، در جلسه ای که در حضور وزیر آموزش و پرورش 
برگزار شد، مقرر شد که مرداد یا قبل از آن تکلیف پاداش پایان خدمت بازنشستگان مشخص و بخش عمده ای از آن پرداخت شود و در خصوص حق التدریس 
نیز قرار وزارت خانه بر این نیست که این موضوع انباشت شود و بناست که این حق التدریس ها با حقوق ماهانه پرداخت شود.ابراهیمی بیان داشت: در حال حاضر 
حق التدریس ۳ ماه پرداخت نشده و طبق آخرین قولی که داده شده این موضوع تا پایان خردادماه عملیاتی خواهد شد.پس از تشکیل کارگروهی در وزارتخانه از 

همان ابتدا، مقرر شده بیمه ای شبیه بیمه طالیی سابق هم برای شاغالن و هم برای بازنشستگان آموزش و پرورش فعال شود.

مفاد آراء
3/57 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی 
افراد مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال عادی مورد 
تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
دو روزنامه زاینده رود  و اخبار اصفهان چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه شخص 
یا اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشــند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی 
روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا  معترض ، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به 
صدور ســند مالکیت بنام متصرف می نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 1- رأی شــماره 140160302009000319مــورخ  1401/02/20 آقــای

 ابراهیم نصیری ده سرخی فرزند سلطانعلی در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به 
مساحت 196 متر مربع مجزی شده از پالک 6- اصلی )که به پالک 2247 فرعی 
از 6 – اصلی تبدیل شده اســت (واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی بختیار هیرمن پور 
2- رأی شماره 14016030200900317مورخ  1401/02/20 خانم فهیمه برومند 
فرزند ناصرقلی در ششدانگ یک باب ساختمان نیمه ساز  به مساحت 153/09متر 
مربع مجزی شده از پالک 753 فرعی از 19 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالک رسمی ربابه کاشف مبارکه 
 3- رأی شــماره 140160302009000332مــورخ  1401/02/20 خانــم 
فخری موسوی زاده مبارکه  فرزند سیدحسن در  ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز  
به مساحت 194/88متر مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی واقع در بخش  9 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی مرتضی قنبری مبارکه بموجب سند 

شماره  52148 مورخ 1350/11/04 دفتر 29 – اصفهان
 4- رأی شــماره 140160302009000333مــورخ  1401/02/20 آقــای

 ایمان آقابابائی فرزند احمد در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 104/45متر 
مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی واقع در بخش  9 ثبــت اصفهان انتقالی 
با واسطه از مالک رســمی امیرقلی محمدی بموجب سند شــماره  52167مورخ 

1350/11/04 دفتر 29 – اصفهان
 5- رأی شــماره 140160302009000334مــورخ  1401/02/20 آقــای 
مهران حقیقی قهنویه فرزند عبدالعظیم در  ششدانگ یک باب ساختمان نیمه ساز 
به مساحت 320/81متر مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی واقع در بخش  9 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عباسعلی ایرانپور  بموجب سند شماره  

6146مورخ 1342/06/13 دفتر 86- اصفهان
 6- رأی شــماره 140160302009000209مــورخ  1401/01/31 آقــای 
سید جالل هاشمی شیخ ابادی فرزند سیدفضل اله در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت157/13 متر مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی  قدمعلی ایرانپور بموجب سند شماره 

52086 مورخ 1350/11/04 دفتر 86– اصفهان
7- رأی شماره 14016030200901756مورخ  1400/06/30 خانم اکرم فروغی 
فرزند جمشید در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 50 /142متر مربع مجزی شده 
از پالک 1512فرعی از 1- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 
مالک رسمی محمدحسین فروغی بموجب سند شماره  5811 مورخ 1328/05/27 

دفتر 39- اصفهان
 8- رأی شــماره 140160302009000405مــورخ  1401/02/28 آقــای 
هرمز هیرمن پور  فرزند بختیار در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 
201534/81متر مربع مجزی شــده از پالک  10- اصلــی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رســمی هرمز هیرمن پور بموجب سند شماره  

51272مورخ 1386/02/23 دفتر 37- زرین شهر 
9- رأی شماره 140160302009000403مورخ  1401/02/28 آقای پویا هیرمن 
پور  فرزند هرمز در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 77845/17متر 
مربع مجزی شده از پالک  6- اصلی باقیمانده واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی 

با واسطه از مالک رسمی بختیار هیرمن پور 
 10- رأی شــماره 140160302009000404مــورخ  1401/02/28 آقــای 
هرمز هیرمن پور فرزند بختیار در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 
100000/19متر مربع مجزی شــده از پالک 10 - اصلــی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رســمی هرمز هیرمن پور بموجب سند شماره 

51272 مورخ  1386/02/23 دفتر 37 – زرین شهر 

 11- رأی شــماره 140160302009000408مــورخ  1401/02/28 آقــای 
حسین شریفی ســرارودی  فرزند اصغر در ششــدانگ یک باب خانه مخروبه  به 
مساحت 229/11متر مربع مجزی شــده از پالک 20 فرعی از 14- اصلی واقع در 
بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی علی شریفیان شاهکوچکی 
 12- رأی شــماره 140160302009000398مــورخ  1401/02/27 آقــای 
جواد سلیمانی فرزند محمدعلی در ششــدانگ یک باب خانه نیمه ساز  به مساحت 
232/35متر مربع مجزی شده از پالک 12- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی عبدالعلی باروتی بموجب سند شماره  26712 مورخ 

1351/04/02 دفتر 3 - شهرضا
 13- رأی شــماره 140160302009000323مــورخ  1401/02/20 آقــای

 اسماعیل اسمعیلی احمد ابادی  فرزند امیرقلی در  ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 208/25متــر مربع مجزی شــده از پالک 47فرعی 
 از 6- اصلی واقــع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی

 بختیار هیرمن پور 
 14- رأی شــماره 140160302009000322مــورخ  1401/02/20 خانــم 
فاطمه قاسمی احمدابادی فرزند عباسقلی در  ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 208/25متر مربع مجزی شده از پالک 47فرعی از 6- اصلی 
واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بختیار هیرمن پور 

 15- رأی شــماره 140160302009000196مــورخ  1401/01/31 خانــم 
خدیجه رنگانی فرزند ابوالفضل در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 307/24متر 
مربع مجزی شــده از پالک 17- اصلی واقع در بخش 8 ثبــت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی رحمت اله قربانی شاه کوچکی 
 16- رأی شــماره 140160302009000326مــورخ  1401/02/20 آقــای 
جعفر رنجبر فرزند ابراهیم در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 313/57متر مربع 
مجزی شده از پالک 5فرعی از 40 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی جعفر رنجبر
17- رأی شماره 140160302009000235مورخ  1401/02/01 آقای محمدعلی 
احمدپور مبارکه فرزند اکبر در  ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 202/43متر 
مربع مجزی شده از پالک 772 فرعی از 19 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالک رسمی سعید کریمپور 
18- رأی شماره 140160302009000401مورخ  1401/02/28 اداره اوقاف و 
امور خیریه – حسینیه قدیم قهنویه در  ششدانگ یک باب حسینیه جمعا به مساحت 
1597/89 متر مربع مجزی شده از پالک 233 الی 237و 237،1 و 247 فرعی از 19 

- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی  پالک 233 
فرعی از مالک رسمی عبدالحسین میرزایی و پالک 235 فرعی سند شماره 450 
مورخ 1332/06/31 دفتر 4 – شــهرضا  و با واسطه از مالک رسمی حاجی محمد 
احمدی قهنویه و پالک 237 فرعی سند شماره 5512 مورخ 1327/07/26 دفتر 
39-اصفهان و با واسطه از مالک رسمی سید حسین موسوی قهنویه و پالک247 

فرعی با واسطه از مالک رسمی نصرت سلیمی  
 19- رأی شــماره 140160302009000399مــورخ  1401/02/27 خانــم 
زهرا باقریان مبارکه فرزند محمدباقر در  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
300/18متر مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی صفرعلی ایرانپور بموجب سند شماره 52107 مورخ 

1350/11/04 دفتر 29-اصفهان 
 20- رأی شــماره 140160302009000407مــورخ  1401/02/28 آقــای 
مسلم ســواد کوهی فرزند علی مردان در  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
180/61 متر مربع مجزی شده از پالک 11 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی بهادرخان نهچیری بموجب سند شماره 16241 

مورخ 1337/11/11 دفتر 62-اصفهان 
21- رأی شــماره 140060302009003178مــورخ  1400/12/12 آقــای 
سید مهدی سجاددوســت  فرزند حسن در  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
196/62متر مربع مجزی شده از پالک 1262 فرعی از 19- اصلی واقع در بخش 
8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رســمی سیف اله نهچیری بموجب سند 

شماره 3485 مورخ 1346/05/04 دفتر 4- شهرضا
  22- رأی شــماره 140160302009000329مــورخ  1401/02/20 آقــای 
علی محمدی فرزند مرتضی در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 201/49متر 
مربع مجزی شــده از پالک 15 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی نوراله شریفیان 
 23- رأی شــماره 140160302009000396مــورخ  1401/02/27 آقــای 
ابراهیم رستمی مبارکه فرزند عزیزاله در  ششــدانگ یک باب ساختمان نیمه ساز  
به مساحت 200/16متر مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی امیرقلی ایرانپور بموجب سند شماره 

55669 مورخ 1351/06/08 دفتر 29 - اصفهان
تاریخ انتشار اول : 1401/03/10
تاریخ انتشار دوم : 1401/03/25

م الف: 1325785 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه



کاپیتان سابق تیم ملی بسکتبال ایران وجود هرگونه مشکل میان خود و رییس فدراســیون را تکذیب کرد.پس از خبرهایی که مبنی بر وجود اختالف میان صمد 
نیکخواه بهرامی کاپیتان سابق تیم ملی بسکتبال ایران با جواد داوری منتشر شد، وی در آخرین صحبت های خود وجود چنین اختالفی را تکذیب کرده و به حمایت از 
رییس فدراسیون بسکتبال پرداخت.ستاره سابق و محبوب تیم ملی ایران که در زمان انتخابات یکی از حامیان اصلی جواد داوری بود، در آخرین مصاحبه خود اعالم 
کرد: وجود اختالف نظر در مسائل مختلف میان افراد طبیعی است، اما به منظور وجود مشکل نیست. من همچنان از حضور داوری در رأس فدراسیون بسکتبال حمایت 
می کنم.نیکخواه بهرامی تاکید کرد: در زمان انتخابات بسکتبال آقایان داوری و یاوری دو گزینه اصلی ریاست بودند، اما همانطور که می دانید بنده حامی جواد داوری 
بودم و همچنان نیز چیزی تغییر نکرده است. تا صد سال دیگر هم من حامی ایشان هستم چون می دانم او چیزی به جز موفقیت بسکتبال را نمی خواهد.وی  ادامه 
داد: نه تنها به دلیل رفاقت، بلکه به هزاران دلیل مختلف من کاندیدای اصلح را آقای داوری می دانم و تمام قد حامی او هستم. اینکه به من بگویند چرا سه ماه پیش 
حامی او بودی و االن نیستی اصال درست نیست. به عقب برگردیم باز هم کاندیدای مد نظر من جواد داوری خواهد بود.صمد نیکخواه در پایان صحبت های خود افزود: 
اگر کاندیدای دیگری بود که شرایط بهتری نسبت به جواد داوری داشت، ما بسکتبالی ها قطعا حامی او بودیم، چون موفقیت بسکتبال از هرچیزی مهم تر است. در 

حال حاضر اما بهترین فرد خود جواد داوری است و مطمئن هستم که فقط و فقط به موفقیت این رشته فکر می کند و خواسته شخصی ندارد.

 واکنش »نیکخواه بهرامی« به بحث اختالف نظرش با داوری!

سه شنبه 10 خرداد  1401 / 29 شوال 1443 / 31 می  2022 / شماره 3541

خداحافظی »سادیو مانه« با بازیکنان لیورپول؟
گمانه زنی ها درباره رفتن ســادیو مانه از لیورپول روز به روز بیشتر از قبل می شود و به نظر او خروجی 
بزرگ تابستان از آنفیلد است.سادیو مانه تابستان امسال لیورپول را ترک خواهد کرد. او پس از فینال 
لیگ قهرمانان اروپا از بازیکنان لیورپول خداحافظی کرد. فابریتزیو رومانو، روزنامه نگار متخصص در 
بازار نقل و انتقاالت از طریق شبکه های اجتماعی خود اعالم کرد او برای فصل آینده تیمش را عوض 
می کند.مانه مورد عالقه بایرن مونیخ اســت؛ اما هنوز چیزی مشخص نشده است. بایرن مونیخ در 
فصلی که گذشت نتوانست عملکرد خوبی در لیگ قهرمانان اروپا داشته باشد. بایرن به دنبال تقویت 
خط حمله خود در تابستان است. سادیو مانه، بازیکنی اســت که باواریایی ها امیدوار به جذب او در 
تابستان هستند. مانه از زمان پیوستن به آنفیلد در سال ۲۰۱۶ در فرم خوبی بوده است. یکی دیگر از تیم 
هایی که شایعه شده به جذب این مهاجم عالقه مند است، رئال مادرید است که از جذب کیلیان امباپه 
ناامید شده و به دنبال مهاجم دیگری است.  بایرنی ها برای جذب مانه رقم ۳۰ میلیون یورویی به این 
بازیکن پیشنهاد داده اند. این در حالی است که آنها برای فروش گنابری ۴۰ میلیون یورو می خواهند.

رییس اجرایی پیشین بایرن مونیخ:

»لواندوفسکی« در بایرن می ماند
رییس اجرایی پیشین بایرن مونیخ پیش بینی کرد که لواندوفسکی در این تیم باقی بماند.قرارداد 
روبرت لواندوفسکی با بایرن مونیخ تابستان ۲۰۲۳ به پایان خواهد رسید. خبرهای زیادی درباره 
جدایی لواندوفسکی از بایرن و حضورش در بارسلونا به گوش می رسد. اولیور کان، مدیر ورزشی 
بایرن گفت: لواندوفســکی در بایرن باقی می ماند و تمام.کارل هاینس رومنیگه، رییس اجرایی 
پیشین بایرن بعد از این اظهار نظر کان گفت: من فکر می کنم که اولیور کان حرف نهایی را زد. دیگر 
نباید منتظر جدایی لواندوفسکی بود، در بایرن باقی خواهد ماند.او ادامه داد: لواندوفسکی یک 
گلزن بالفطره است. بایرن نباید اجازه جدایی را به این بازیکن بدهد. باید هر چه سریع تر مذاکرات 

با لواندوفسکی از سرگرفته شود. لوا بازیکنی است که باید برای ماندن او تالش و مبارزه کرد.
 

هازارد: 

سال بعد، سال من خواهد بود
هافبک بلژیکی رئال مادرید اطمینان دارد که فصل بعد به روزهای اوج خود برخواهد گشت.ادن 
هازارد، گران ترین خرید تاریخ رئال مادرید اســت؛ اما او نتوانســت انتظارات را در کهکشانی ها 
برآورده کند. هازارد باوجود عملکرد ناامید کننده در رئال اصــرار دارد که به حضور خود در این تیم 
ادامه بدهد.او گفت: اطمینان دارم که سال بعد سال من خواهد بود.روزهای خوبی را برای خودم 
پیش بینی می کنم. هازارد توانســت قهرمانی با رئال را در لیگ قهرمانان اروپا به دست آورد؛ اما 

هیچ نقشی در این قهرمانی نداشت.
 

کمک نیروهای نظامی بریتانیا به قطر در طول جام جهانی 2022
نیروهای نظامی بریتانیا بــرای حفظ امنیت در جام جهانی به کمک میزبــان این دوره از رقابت ها 
خواهند شتافت.دولت بریتانیا اعالم کرده است که نیروی هوایی و نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا 
به حفظ امنیت هواداران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر کمک خواهند کرد. در همین راستا وزارت دفاع 
بریتانیا گفت که نیروی هوایی و نیروی دریایی برای مقابله با تروریسم و سایر تهدیدات در طول جام 
جهانی ۲۰۲۲ به کشور قطر کمک خواهند کرد.شیخ تمیم آل ثانی، امیر قطر هفته گذشته به بریتانیا 
سفر کرد و با بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور دیدار کرد.بن واالس، وزیر دفاع بریتانیا گفت 
که بریتانیا با قطر در زمینه حفظ امنیت در طول جام جهانی ۲۰۲۲ همکاری خواهند کرد تا اطمینان 

حاصل کنند که شهروندان سراسر جهان می توانند از حضور در جام جهانی لذت ببرند.

  فصل تمام شد ولی ترکیب سپاهان درنیامد؛

کجایی محرم؟ کجایی؟!
سرمربی سپاهان در مصاف با فوالد خوزستان روز بسیار سختی را تجربه 
کرد و تغییراتی که ایجاد کرده بود به کمکش نیامد.سپاهان در مصاف با 
فوالد خوزستان با غیبت پنج بازیکن مواجه شد. محمدرضا مهدی زاده و 
عزت پورقاز در قلب خط دفاعی تیم غایب بودند و در خط میانی و هجومی 
نیز یاسین سلمانی و آریا یوسفی با تیم امید همراه شده اند و درنهایت 
محمدرضا حسینی هم به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه کتف در مصاف با 
شهرخودرو فصل را از دست داده است.غیبت این پنج بازیکن و به ویژه 
محمدرضا حسینی که در طول فصل یکی از بازیکنان ثابت سپاهان بوده، 
سبب شد تا محرم نویدکیا میالد جهانی را مطابق انتظار وارد زمین کند، اما 
نکات قابل توجهی نیز در آرایش ابتدایی این تیم دیده می شد؛ جایی که 
گولسیانی برای چندمین مسابقه پیاپی از ترکیب دور ماند تا نورافکن در 
قلب خط دفاع بازی کند و فرشاد احمدزاده در پست دفاع چپ جایگزین 
نورافکن شده بود. نکته قابل توجه دیگر استفاده از شهباززاده به عنوان 
وینگر راســت بود تا جهانی بتواند در وینگر چپ بازی کند.این تغییرات 
اما نیمه اول کامال ناامید کننده ای را برای طالیی پوشان اصفهانی که طی 
روزهای اخیر دو سفر به اهواز داشته اند و خسته هم به نظر می رسیدند، 
رقم زد. آنها در دقایق پایانی زیر فشار چند دقیقه ای فوالد خوزستان که از 
دقیقه ۳5 آغاز شده بود، در دقیقه ۴۱ روی ضربه ایستگاهی گل خوردند.

در نیمه دوم محرم نویدکیا با تعویض جهانی با گولسیانی آرایش تیمش 
را تغییر داد. او نورافکن را به پست دفاع چپ برگرداند؛ فرشاد احمدزاده 
به عنوان وینگر چپ بازی کرد و ســجاد شــهباززاده هم به پست وینگر 
راست رفت؛ جایی که طی فصل به بازی در آنجا عادت کرده بود، هر چند 
که حضور در نوک خط تهاجمی تیم را ترجیح می دهد.تمام این تغییرات 
نه تنها در بازی با فوالد بلکه در طول فصل در ترکیب سپاهان مشاهده شد 
و به نظر می رسد هنوز محرم نویدکیا نتوانسته در چندین پست کلیدی 

تیمش در آرایش ۳-۳-۴ به جمع بندی برسد.

دروازه و خط دفاعی
سال گذشــته که ســپاهان عملکرد فوق العاده ای به خصوص از هفته 
ســیزدهم به بعد ارائه کرد، نیازمند در چارچــوب دروازه بود و نورافکن 
و اســماعیلی فر نیز دو مدافع چپ و راســت. زوج خــط دفاعی هم با 
گولسیانی و پورقاز شکل می گرفت. در فصل جدید اما با مصدومیت های 
متوالــی عزت پورقاز و عــدم آمادگی ایــن بازیکن، به نظر می رســید 
طالیی پوشان رهبرشــان در خط دفاعی را از دست داده اند. استفاده از 
نورافکن واکنش مستقیم نویدکیا به عدم رضایت از عملکرد مدافعین 
میانی اش به شمار می رود و تا یک بازی مانده به پایان فصل هم ادامه 

پیدا کرد. شاید اگر جایگزین بهتری برای نیازمند از ابتدای فصل در نظر 
گرفته می شد، شرایط به این سو پیش نمی رفت. البته که مهدی زاده هم 
در این فصل آماده نبود تا بار سنگین خط دفاعی تیم به گردن نژادمهدی 

و گولسیانی بیفتد و آنها هم نتوانستند انتظار را برآورده کنند.

خط میانی
در خط میانی هم محرم نویدکیا چالش مشابهی را با خط دفاعی تجربه 
کرد. در سال اول مربیگری این محمد کریمی، سروش رفیعی و احسان 
حاج صفی بودند که در روزهای درخشش سپاهان مثلث خط میانی را 
تشکیل می دادند، اما در فصل جاری بارها شاهد تغییر ترکیب این مثلث 

بودیم. البته که سپاهان در این بخش ثبات بیشتری را تجربه کرد.

خط هجومی
در خط هجومی محرم نویدکیا و دستیارانش همواره با یک سوال مواجه بودند؛ 
سجاد یا شــهریار یا هر دوی آنها. در بازی های آخر فصل سرمربی سپاهان 
به این نتیجه رســید که از هر دو بازیکن در ترکیب اصلی استفاده کند ولی با 
وجود آمار فردی  قابل قبولی که هر دو بازیکن از خودشان به جا گذاشته اند، 

هیچ وقت در طول فصل نتوانستند عملکرد واقعی خودشان را نشان بدهند.

فصل تمام شد، ترکیب درنیامد

بی شک دالیل زیادی می توان برای عدم موفقیت و یا ناکامی سپاهان 
در این فصل مطرح کرد، اما شــاید یکی از مهم ترین ها در بعد فنی این 
باشد که محرم نویدکیا هیچ وقت نتوانست با وجود عدم عالقه اش به 
تغییرات پی در پی، ترکیب اصلی تیمش را پیدا کند. این موضوع در خط 
دروازه، قلب خط دفاعی، خط میانی و همینطور خط هجومی مشهود بود 
و سرمربی جوان سپاهان را مجبور به ایجاد تغییرات دیگری نظیر بردن 
نورافکن به قلب خط دفاعی هم کرد.دومین سال حضور محرم نویدکیا 
به عنوان سرمربی سپاهان تجربیات گرانبهایی برای او به همراه داشته 
است که احتماال برای ساخت تیمش در آینده به او کمک قابل توجهی 
خواهد کرد. او حاال می داند اگر بخواهد به عنــوان مربی نیز افتخارات 
دوران بازی را تکرار کند، باید تیمی بسازد که ترکیب ۱۱ نفره اش مشخص 
باشــد و جایگزین های خوبی هم داشته باشد. شــاید اگر نویدکیا با 
تجربیات فعلی به پیش فصل لیگ بیســت و یکم بازگردد، تغییرات 
زیادی در دســتیارانش و بازیکنانش ایجاد کند؛ تغییراتی که احتماال 
در صورت ادامه حضور او به عنوان مربی سپاهان طی هفته های آینده 

شاهدش خواهیم بود.

سوژه روز

خداحافظی »مجیدی« از آبی ها ؟
یک شایعه اردوی تیم فوتبال استقالل را در آستانه جشن قهرمانی تحت تاثیر قرار داده است.تیم 
فوتبال استقالل بعد از حدود ۱۰ سال قهرمانی در لیگ برتر را با حضور بیش از ۶5 هزار هوادار جشن 
گرفت؛ اما قبل از بازی یک شایعه اردوی این تیم را تحت تاثیر قرار داد. با وجودی که فرهاد مجیدی 
با استقالل قرارداد ۳ ســاله دارد و حتی اعضای هیئت مدیره این باشگاه قویا جدایی این مربی را 
تکذیب می کنند؛ اما شایعه پایان همکاری وی با استقالل بعد از پایان مسابقات لیگ برتر در اردوی 
این تیم پیچیده و تمامی بازیکنان هم این شایعه را شــنیده اند.به رغم اینکه طی هفته های اخیر 
شایعه حضور مجیدی در لیگ امارات بارها تکذیب شده؛ اما به نظر می رسد این خبر جدی است و 
سرمربی استقالل عزم خود را برای رفتن از این تیم جزم کرده است. از سوی دیگر عدم تمدید قرارداد 
بازیکنان استقالل و همچنین عدم ارائه لیست بازیکنان فصل آینده باعث تقویت این شایعه شده 
اســت.طی روزهای اخیر اخبار مختلفی در مورد جذب بازیکنان جدید مثل قائدی و علی کریمی و 
حتی امید ابراهیمی به درخواست مجیدی در رسانه ها منتشر شده اما سرمربی استقالل نه تنها تا 
امروز لیستی به مسئوالن این باشــگاه ارائه نکرده بلکه حتی در مورد تمدید قرارداد بازیکنان فعلی 

این تیم هم با مسئوالن استقالل صحبت نکرده است.
 

»پیولی« به استقالل: آفرین! آفرین!
استفانو پیولی، سرمربی میالن ایتالیا با ارســال ویدئویی، قهرمانی استقالل در لیگ برتر را تبریک 
گفت.هواداران استقالل و میالن در ایران فصل شیرین و فراموش نشدنی را پشت سر گذاشتند. آبی 
های پایتخت پس از 9 سال و روسونری نیز بعد از ۱۱ سال در لیگ های ایران و ایتالیا جام قهرمانی 
را باالی سر بردند تا به سال ها انتظار هواداران خود برای کسب جام پایان دهند.استقاللی ها که روی 
نیمکت خود از حضور یک مربی ایتالیایی به نام گابریله پین بهره می برند، امسال توانستند به دوران 
سال ها دوری از کسب جام پایان دهند و در ایتالیا نیز یکی از دوستان پین دست به کار بزرگی زد و 
میالن را بعد از مدت ها به قهرمانی اسکودتو رسید. استفانو پیولی، سرمربی ایتالیایی میالن که با 
گابریله پین دستیار فرهاد مجیدی دوستی قدیمی دارد، با ارسال ویدئویی غیرمنتظره، قهرمانی آبی 

پوشان پایتخت را به این مربی ایتالیایی، کادرفنی و بازیکنان استقالل تبریک گفت. 
 

شاهین به جای شاهین؛ تایید نشد
شاهین بندرعامری با قهرمانی در گروه ب رقابت های فوتبال قهرمانی دسته دوم باشگاه های کشور 
به لیگ یک صعود کرد.بعد از این صعود در خبرها اشاره شد که این تیم امتیاز خود را به تیم شاهین 
شهرداری بوشهر واگذار می کند تا شاهین بوشهر یک بار دیگر حضور در لیگ یک را تجربه کند، اما در 
نهایت این خبر تایید نشد. به نظر می رسد تیم شاهین بندر عامری به طور حتم در فصل آتی یکی از 
تیم های حاضر در لیگ یک خواهد بود.تیم شاهین بندرعامری که فصل گذشته در چارچوب جام 
حذفی با تیم پرسپولیس بازی کرد این فصل با هدایت مهدی کریمیان، بازیکن اسبق تیم سپاهان 
و استقالل که بوشهری است، حضور مقتدرانه ای در لیگ ۲ داشت به طوری که اولین تیمی بود که 
از لیگ ۲ به لیگ یک صعود کرد. این تیم در روزهای آتی بــرای تعیین چهره قهرمان لیگ ۲ با تیم 
چوکای تالش مسابقه می دهد. تیم چوکای تالش هم به عنوان قهرمان گروه الف دسته اولی شده 
است و به زودی با برگزاری دو بازی بین تیم های دوم تکلیف سومین تیم صعودکننده به لیگ یک 
هم مشخص می شود.لیگ ۲ در دو گروه ۱۴ تیمی برگزار می شود، در پایان تیم های اول به همراه 
برنده تیم های دوم دسته اولی می شوند. شاهین شــهرداری بوشهر این فصل حضور ضعیفی در 
بازی های دسته اول داشت و هم اکنون که ۳۲ هفته از مسابقات لیگ یک سپری شده با ۱۲ امتیاز 
تیم هفدهم جدول به حساب می آید و در کنار ماشین سازی سقوط این تیم به دسته دوم قطعی 
شده است. یک تیم دیگر باید از دســته اول به لیگ ۲ سقوط کند، در حال حاضر تیم رایکا بابل این 

خطر را به صورت جدی احساس می کند.

مستطیل سبز

یحیی؛ بدون دیسیپلین، 
متزلزل و حیران!

ســرگیجه خالص؛ این چکیده حســی است 
کــه از رفتارهای یحیی گل محمــدی پیش از 
دیدار پرسپولیس و پدیده به مخاطبان فوتبال 
دست داد. ســرمربی پرسپولیس شب قبل از 
این بازی نام جالل حســینی، امید عالیشاه و 
فرشاد فرجی را از فهرســت تیم خط زد. چرا؟ 
چون آنها جمعه شب همراه با علیرضا بیرانوند 
والیبال تفریحــی بازی کــرده بودند. عیبش 
چیست؟ اینکه این کار را بدون اجازه کادرفنی 
انجام داده اند و بیم مصدومیت وجود داشــته 
است.این وســط فقط یک نکته عجیب وجود 
داشت؛ اینکه تنها ساعاتی قبل از این تصمیم، 
سه بازیکن مغضوب پرسپولیس حضور گرمی 
در تمرینات داشتند و اتفاقا یحیی با آنها بسیار 
صمیمی برخــورد کرد. خب اگــر بی انضباطی 
کرده بودنــد، آن رفتار صمیمانــه به چه دلیلی 
بود؟ اگر هــم بعد از تمرین دســت گردن هم 
انداختید و عکس گرفتید، پس این داســتان 
اخراج چیست؟ شگفتی سازی های یحیی اما 
به همین مقدار محدود نشد. تصمیم او مبنی 
بر اخراج سه بازیکن پرســپولیس با انتقادات 
زیادی همراه شــد، در نتیجه این مربی هر سه 
نفر را بخشید و مجوز بازگشت آنها به اردوی تیم 
را صادر کرد!خب اگر کارشان قابل اغماض بود، 
چرا با این سر و صدا محروم شان کردید؟ اگر هم 
تخلف کرده بودند چرا به این سرعت بخشیدید؟ 
نکته جالب اینکه جالل حسینی بعد از اعالم خبر 
تنبیه شــدنش، یک مصاحبه یک خطی کرد و 
گفت: »آخر فصل خیلی چیزها را می گویم.« 
بعضی عقیده دارند بخشــودگی ناگهانی این 
سه بازیکن بی ارتباط با تهدید حسینی نیست. 
مخصوصا که یحیی دو سال اســت از مناظره 
بــا مهــدی رســول پناه، مدیرعامل پیشــین 
پرسپولیس طفره می رود!راستش این است 
که این یحیی گل محمدی را اصال نمی شناسیم. 
کسی را که سالی سه بار استعفا می دهد و هر 
استعفا را سه روز بعد پس می گیرد، نمی فهمیم. 
مربی متزلزلی که شب ها جریمه می کند و روزها 
می بخشــد. این آدم ها می فهمند بی مهری به 
جالل حسینی از امروز و دیروز شروع نشده و 

سابقه دست کم چند ماهه دارد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

بغض سیدعباسی، پس 
از سوت پایان بازی 

داوود سیدعباســی که امیــد زیادی 
داشت شهر خودرو را در لیگ برتر حفظ 
کند، به هدفش نرسید تا شاهد بغض او 
پس از شنیدن صدای سوت پایان بازی 

این تیم با پرسپولیس باشیم. 

دارنده مدال های طالی کشــتی آزاد جوانان جهان، ۲ 
برنز امیدهای جهان و نقره بزرگساالن آسیا با گالیه از 
بیکاری اش گفت که هیچ منبع درآمــدی ندارد و این 
موضوع شرایط روحی اش را به هم ریخته است.حسین 
شــهبازی با بیان اینکه به دلیل مشکالت شدید مالی 
چند ماهی قید تمرینات کشتی را زده است، خاطرنشان 
کرد: بعد از حضور در مسابقات قهرمانی کشور در گرگان، 
به دلیل وضعیــت خراب روحی و مشــکالت مالی و 
بالتکلیفی،۳ یا ۴ ماه قید تمرینات کشتی را زدم؛ اما 
حدود یک ماه است که وزنه زدن را شروع کرده ام و چند 
جلسه است که در باشگاه اکبر فالح روی تشک تمرین 
می کنم.دارنده ۲ مدال برنــز امیدهای جهان و طالی 
جوانان جهان، افزود: سال ها در رده های مختلف سنی 

از نوجوانان تا بزرگساالن در تیم ملی حضور داشتم ؛اما 
نه کاری دارم و نه درآمدی. مانده ام چه کار باید بکنم. 
کاری ندارم که حداقل درآمد ثابتی داشته باشم و بدانم 
آخر ماه می توانم کمک خرج خانواده باشم. پدرم ۴۰ 
سال است کارگر خیاطی است. او با سن باالیی که دارد 
مجبور است از ۶ صبح تا 9 شب کار کند. خب در چنین 
شرایطی سختی که من شغلی ندارم و نمی توانم هیچ 
کمکی به خانواده ام بکنم، چطور می توانم برای کشتی 
گرفتن و تمرین کردن تمرکز داشــته باشم؟ پدرم پیر 
شــده و توان کارکردن ندارد و من هم چند سال برای 
پیدا کردن شغل به هر دری زدم هیچ کس توجهی نکرد 
و یک شغل هم به من ندادند.وی با انتقاد از سرمربی 
ســابق تیم ملی کشــتی آزاد، گفت: از آن طرف وقتی 

سرمربی قبلی تیم ملی آمد، زندگی من سیاه شد. ۲ 
مدال جهانی در رده امیدها گرفتم؛ اما به یک تورنمنت 
هم اعزام نشدم و من را به اردو دعوت نکردند. در جام 
تختی نایب قهرمان شــدم  ولی انگار نه انگار که اصال 
وجود دارم. در مقابل، کســانی که اصال جهانی کشتی 
نگرفتند ۴ تا ۴ تا تورنمنت اعزام می شدند. نمی دانم 
مشکل او با من چه بود؟ من اصال آدمی نیستم که به او 
یا هیچ کس دیگری بد حرف بزنم یا بی ادبی کنم و یا 

اهل حاشیه باشم؛ اما با من خیلی بد تا  کرد.

با گالیه از نداشتن شغل و بالتکلیفی؛

عنوان دار کشتی جهان: سرمربی سابق آزاد، به من بد کرد

عکس: ورزش3
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ساعات کاری مراکز گردشگری ناژوان اعالم شد
مدیر طرح ســاماندهی ناژوان، ســاعات کاری زیرمجموعه های گردشــگری این طرح در فصل 
بهار و تابســتان را اعــام کرد.مهدی قائلی اظهــار کرد: مجموعه بــاغ پرندگان به عنــوان یکی از 

بزرگ تریــن باغ های پرندگان کشــور، 
همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۹ میزبان 
گردشگران خواهد بود.وی با بیان اینکه 
ســاعات کاری باغ اســتوایی و گیاهان 
گرمسیری یا همان باغ موزه پروانه ها و 
موزه صدف ها هر روز از ساعت ۹ تا ۲۰:۳۰ 
تعریف شــده اســت، افزود: مجموعه 
هیجان انگیز و جذاب باغ خزندگان نیز، 
از ساعت ۹ تا ۲۰:۳۰ پذیرای عاقه مندان 
خواهد بود.مدیر طرح ساماندهی ناژوان 

با اشاره به ارتباط خوب و موثر مجموعه ناژوان با آکواریوم اصفهان، افزود: شهروندان و عاقه مندان 
به تماشای دنیای زیر آب نیز می توانند همه روزه از ســاعت ۱۰ تا ۲۱ از مجموعه آکواریوم استفاده 
کنند.وی ادامه داد: ساعت فعالیت تله سیژ روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۱۱ تا غروب آفتاب 
و روزهای یکشنبه تا چهارشنبه از ســاعت ۱۱ تا ۱۴ و مجدد با دو ساعت وقفه، از ساعت ۱۶ تا غروب 

آفتاب در خدمت شهروندان و گردشگران خواهد بود.
 

آغاز عملیات عمرانی احداث خیابان کوشش
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از آغاز عملیات عمرانی احداث خیابان کوشش در این منطقه خبر 
داد و گفت: امیدواریم این پروژه تا پنج ماه آینده به بهره برداری برسد.داوود بحیرایی در خصوص 
آغاز عملیات عمرانی احداث خیابان کوشش در منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: عملیات 
عمرانی این خیابان آغاز شــد و با بودجه ای بــه ارزش ۷۴ میلیارد ریال در حال انجام اســت.وی 
تصریح کرد: خیابان کوشش با طول ۵۲۰ متر و عرض ۲۰ متر، ۱۰ هزار و ۴۰۰ مترمربع مساحت دارد 
و زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری و تجهیز به کانال رفع آب های سطحی را شامل می شود.مدیر 
منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان اظهار امیدواری کرد که خیابان کوشش در مدت پنج ماه احداث شود 

و مورد بهره برداری قرار گیرد.
 

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان خبر داد:

تشکیل میز محالت در محله های ولدان و دهنو
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان گفت: در راستای افزایش عدالت محوری و ارتقای کیفی محله ها، 
میز محات در دو محله »ولدان« و »دهنو« تشکیل شد.محمد صیرفی نژاد اظهار کرد: میز محات 
با حضور معتمدان محله، جوانان، بانوان، دانشجویان و نخبگان برگزار شد و پس از تشکیل جلسات 
متعدد با همفکری و همدلی اقدام به شناســایی کمبود محله ها  کرد و با اولویت بندی مشکات، 
نســبت به رفع آن ها اقدام کردیم.وی ادامه داد: ظرفیت و نیازهای یک محله شناسایی می شود و 
بر اســاس آن اقدامات عمرانی و خدماتی در جهت توسعه آن صورت می گیرد که هر سال در جهت 
توسعه دو محله گام برداشته می شود.مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان افزود: احداث و توسعه 
پارک محلی، احداث زمین ورزشی روباز، احداث زورخانه باستانی و محل ورزشی کاربری متعدد 
دیوارنگاره و زیباسازی، بازگشایی گلوگاه ها، آســفالت و روکش و پیاده روسازی از اقداماتی است 
که در راستای توسعه دو محله ولدان و دهنو انجام می شود.وی خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت 
شهری بر مبنای عدالت محوری و ارتقای کیفی محله هاست که در این راستا محات محروم در هر 

منطقه شناسایی و در هر سال دو محله محرومیت زدایی می شود.

برنامه ریزی برای هوشمندسازی و توجه به زیرساخت های توسعه پایانه های شهری دنبال می شود؛

هوشمندی؛ مقصد پایانه های اصفهان

در حال حاضر در سطح شهر اصفهان پنج پایانه فعال مسافربری از جمله 
پایانه کاوه در شــمال شــهر، پایانه صفه در جنوب، پایانه جی در شرق که 
در کنار آن مرکز معاینه فنی واقع شــده اســت و پایانه زاینده رود در غرب 
اصفهان وجــود دارد؛ البته یک پایانه درون اســتانی نیز به نام »صمدیه« 
وجود دارد. هدف سازمان پایانه های مسافربری حرکت به سمت و سوی 
هوشمندســازی و خدمات الکترونیک برای مسافران است چرا که مردم 
به تجهیزات و امکانات جدید نیاز دارند.برنامه ریزی برای هوشمندسازی 
و توجه به زیرساخت های توسعه پایانه های شــهری از مهم ترین اهداف 
مدیران شهری به ویژه در شهرهای بزرگ است و اصفهان نیز از این قاعده 
مستثنی نیست.ابوالفضل توکلی، مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری اصفهان در گفت و گویی با »ایمنا« درخصوص برنامه ریزی ها و 
چشم اندازهای سال جاری سازمان پایانه ها، صحبت کرده که در ادامه بخش 

هایی از آن را می خوانید:
رویکردها و چشم انداز سازمان پایانه های شــهرداری اصفهان برای سال 

1401 چیست؟
ایجاد پایانه ها برای مســافران برون شــهری و برون استانی شرق، غرب 
و نقطه جنوبی اصفهان از اهداف اصلی ســازمان پایانه های مســافربری 
شــهرداری اصفهــان در مبادی ورودی شــهر اســت؛ ایجاد بهــره وری، 
سازمان دهی و اصاح نقاط دارای پروژه عمرانی و ترافیکی و گسترش ایجاد 
پایانه بر اساس نیاز از موضوع های اصلی است.با توجه به اینکه تعدادی از 

پایانه ها در حوزه محدوده ساختمانی و منازل مسکونی قرار دارد، بعضی از 
نقاط ورودی شــهر نیز دچار حوزه ترافیکی است. بر اساس اولویت برنامه 
و نظر شهردار اصفهان به عنوان ریاست شورای سازمان، نظر اعضای هیئت 
مدیره و اعضای شورای اسامی شهر در برنامه های آینده تامین اعتبار برای 

رفع مشکات پایانه های شهر در نظر گرفته شده است.
در آینده نحوه خدمات دهی پایانه های شهر اصفهان برای مسافران چگونه 

خواهد بود؟
با تامین اعتبار الزم و رفع مشکات موجود در پایانه های شهر، وضعیت فعلی 
آنها نیز ارتقا می یابد و بهره وری الزم در حوزه عمرانی، بهسازی ساختمان ها 
و اقدامات هوشمندسازی و ارائه خدمات بهینه برای مسافران در سفرهای 
برون شهری و برون استانی را ایجاد می کند.در برنامه های آینده نیاز است 
فعالیت های مطالعاتی و اقدامات مشترک انجام شود تا هدف ما برای ایجاد 
پایانه مسافربری »اندیشه« در قسمت جنوب غرب اصفهان محقق شود، 
موضوع دیگر بحث توسعه پایانه »صمدیه« است که تحقق این پروژه نیازمند 
تامین اعتبار از سوی شهرداری مرکزی است.در حال حاضر هدف اصلی این 
است که نیازسنجی های الزم در مورد مشکات مسافران بر اساس حضور 
آنها هنگام ورود و خروج از پایانه ها مورد توجه قرار گیرد، همچنین موقعیت 
شرکت های تعاونی و حوزه خدماتی اتوبوس ها برای پذیرش و حمل ونقل 
مسافران باید مورد ارزیابی قرار گیرد و تسهیات الزم در پایانه ها ارائه شود.

پس از فروکش کردن شــیوع بیماری کرونا، وضعیت تردد مسافران در 

پایانه های شهر چگونه بوده است؟ برای کاهش مشکالت حوزه حمل ونقل 
بین شهری چه فعالیت هایی انجام شده است؟

پس از گذر از شــرایط کرونایی و افزایش میزان تردد مســافران شــاهد 
اتفاق های خوبی در حوزه حمل ونقل بین شــهری بوده ایم؛ به طوری که در 
تعطیات نوروز ۱۴۰۱ از نظر میزان پذیرش مســافران، اصفهان در رتبه دوم 
گردشگری قرار گرفت و در تعطیات عید فطر نیز ورود و خروج مسافران 
به اصفهان آمار باالیی داشــت.در تعطیات عید فطر آمار خروج مسافران 
درون شهری از پایانه های اصفهان به سایر شــهرها حدود ۲۷ هزار و ۳۲۷ 
نفر و مسافران برون شهری حدود ۶۴ هزار و ۲۸۱ نفر بود و در مجموع کل 
مسافرت ها و خروج افراد از پایانه های اصفهان در این ایام حدود ۹۱ هزار 
و ۶۰۴ نفر گزارش شده است.از جمله برنامه های سازمان پایانه ها در شهر 
اصفهان تعامل نیروها با شهروندان و توجه به مشکات حوزه حمل ونقل بین 
شهری بوده است، البته استقرار نیروی انتظامی در پایانه کاوه به صورت ثابت 
انجام شده و نظارت های تصویری و حضوری بر ترددهای روزانه مسافران 

به شهر اصفهان انجام می شود.
با توجه به برنامه کمتر شدن سهمیه سوخت گازوییل در کشور و اینکه اصفهان 
جایگاه اول را در تامین سوخت گازوییل برای مسافران دارد، سازمان پایانه ها 

چه برنامه ریزی برای آینده خواهد داشت؟
این موضوع یک بحث کلی در سراســر کشــور اســت، با توجه به دستور 
العمل هایی که در بحث پخش فرآورده های نفتی وجود دارد و مدیریت این 
موضوع در کشــور مورد بحث بوده ، در حال حاضر نیازمند حمایت ویژه ای 
است. اصفهان تنها کان شهر کشور است که سازمان پایانه های مسافربری 
آن جایگاه سوخت گازوییل دارد، از محاســن این جایگاه، تامین سوخت 
گازوییل برای مسافران در پایانه های اصفهان با ایجاد صرفه جویی در وقت 
و هزینه است تا وقتی اتوبوس ها در طول مسیر وارد اصفهان می شوند، قادر 
به انجام سوخت گیری باشند و برای ادامه مسیر اتاف وقت نداشته باشند.
رویکرد و برنامه های آینده سازمان پایانه ها در حوزه هوشمندسازی برای ارائه 

خدمات بهینه به مسافران چیست؟
ارائه خدمات هوشمند در پایانه های شهری جهت تهیه بلیت برای مسافران 
و تســهیل شــرایط برای آنها بدون حضور فیزیکی در برنامه های آینده در 
دســتور کار قرار دارد تا هوشمندســازی در پایانه های شــهر محقق شود.

همچنین در ابعاد نظارتی، پاســخگویی، ارائه مشکات و نظرسنجی ها در 
حوزه هوشمندسازی بخش بار، تهیه بلیت، خروج مسافران و کنترل فنی 
دستگاه های اتوبوسرانی در پایانه های شهر اصفهان نیازمند هوشمندسازی 
هستیم که با مشارکت اداره حمل ونقل جاده ای، عملیاتی شدن این فرایندها 

در آینده دنبال می شود.
آیا به شهروندان این نوید را می دهید که امسال شاهد ارائه خدمات هوشمند 

در پایانه های شهر اصفهان باشند؟
قطعا هوشمندسازی عملکردها در سهولت فعالیت های روزانه شهروندان 
نقش زیادی دارد؛ ارائه خدمــات الکترونیکی در بهبــود عملکردها موثر 
است،بنابراین  چنانچه صورت وضعیت ها و بررســی اسناد در پایانه ها به 

صورت الکترونیکی انجام شود، در تسریع فعالیت ها بسیار موثر است.

آغاز مرمت مسجد جامع نطنز
رییس اداره میراث فرهنگی نطنز ازاختصاص ۲ میلیارد ریال برای مرمت مرحله اول مسجد جامع 
نطنز خبرداد.حسین یزدانمهر گفت: همزمان با ورود تیم متشکل از کارشناسان ارشد اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان به نطنز از منار مجموعه تاریخی مسجد جامع 
نطنز و آسیب های وارده به قسمت هایی از بدنه و کاشــی ها و تزئینات به منظور آماده سازی شرح 
عملیات مرمتی بازدید به عمل آمد.در این راستا حسب پیگیری های به عمل آمده توسط اداره کل 
میراث فرهنگی اصفهان مبلغ دو میلیارد ریال جهت مرمت، بازسازی و استحکام بخشی قسمت های 
آســیب دیده مناره اختصاص یافت.به گفته  وی،  مرحله اول استحکام بخشی و مرمت قسمتی از 
بدنه مقرنس یا قطاربندی جبهه شمالی مناره مجموعه تاریخی مسجد جامع نطنز که از شاهکار های 
هنری دوره ایلخانی به شمار می آید و بر اثر عوامل جوی سال ۹۹ دچار آسیب جدی و ریزش شده 

بود، سال گذشته به پایان رسید.
با توجه به تخصیص اعتبار امسال و در دستور کار قرارگرفتن پروژه مرمتی و انتخاب پیمانکار خبره 
به زودی شاهد اجرای مرحله دوم و ادامه عملیات استحکام بخشی و مرمت بدنه منار مسجد جامع 
نطنز خواهیم بود.سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نطنز افزود: 
یکی از زیباترین بخش های بیرونی مجموعه تاریخی مسجد جامع و بقعه شیخ عبدالصمد که در 
معرض دید عموم بوده و چشم هر بیننده ای را به خود مجذوب و شیفته خود می سازد عاوه بر سردر 
خانقاه و گنبد هرمی شکل هشت ترک، مناره مرتفع و استوار آن به استناد کتیبه پایین منار به تاریخ 
۷۲۵ هجری قمری متعلق به قرن هفتم بوده که به واســطه سبک جالب و تزئینات کاشی کاری و 
تلفیق آجر وکاشی فیروزه ای –الجوردی مزین به اسماء الهی و نام مقدس محمد رسول ا...)ص( 
دورتا دور منار به ویژه کتیبه و مقرنس منحصر بفرد بسیار فاخر و ارزشمند است که هرساله مورد توجه 

گردشگران داخلی و خارجی قرارگرفته است.
 

ثبت ملی دو آیین سنتی کاشان
آیین نخل گردانی و ســحرخوانی روستا های کاشــان در میراث فرهنگی ناملموس ثبت می شود.

رییس اداره میراث فرهنگی شهرســتان کاشان، آیین نخل گردانی روســتای ورکان و سحرخوانی 
روستای پنداس را از مهم ترین آداب و رسوم این روستا ها دانست و گفت: امیدواریم این دو آیین 
هر چه سریع تر در فهرست میراث فرهنگی ناملموس به ثبت برسد. احمد دانایی نیا در حاشیه بازدید 
از پتانسیل های گردشگری روستایی شهرستان کاشان  اظهار کرد: تنوع جغرافیایی و اقلیمی منطقه 
کاشان، ظرفیت های مناسبی برای گردشگری و سرمایه گذاری روستایی فراهم کرده و گردشگری 
روستایی می تواند بستر مناسبی برای تحقق بومی سازی گردشگری و توجه به خرد اقلیم ها باشد. 
دانایی، آیین نخل گردانی روستای ورکان و سحرخوانی روستای پنداس را از مهم ترین آداب و رسوم 
این دو روستا دانست و گفت: امیدواریم که این دو آیین هر چه سریع تر در فهرست میراث فرهنگی 

ناملموس به ثبت برسند.
 

بهره برداری از نخستین دستگاه فالسک آسفالت در کاشان
شهردار کاشان گفت: یکی از الزامات توسعه، تقویت امکانات سخت افزاری و تجهیزات کارآمد است 
که در این دوره به دنبال تحقق این رویکرد در حوزه های مختلف به ویژه بخش عمران و نگه داشت 
شهری هستیم.حسن بخشــنده امنیه، در آیین بهره برداری از نخستین دستگاه فاسک آسفالت 
شهرداری کاشان  اظهار کرد: اعتبار صرف شده برای بهره برداری از این دستگاه و خودروی آن، رقمی 

معادل ۲۲ میلیارد ریال بوده که با هدف لکه گیری و ترمیم استاندارد آسفالت تهیه شده است.
این دستگاه دارای یک مخزن آســفالت به ظرفیت ۹ تن است که قابلیت نگهداری آسفالت گرم تا 
۱۰ ساعت را دارد و نازل دمنده باد، شعله افکن، نازل قیر امولسیون، جرثقیل ۷۰۰ کیلوگرمی، پیکور 

هیدرولیکی غلتک ۶۰۰ کیلوگرمی، کاتر برش از جمله تجهیزات و امکانات این دستگاه است.

با مسئولان

خبر روزشهرستان ها

فرماندار اصفهان:

 مشکالت میدان نقش 
جهان برطرف می شود

فرماندار شهرســتان اصفهــان از برنامه ریزی 
فرمانداری و مســئوالن متولی بــرای برطرف 
کردن مسائل و مشکات میدان نقش جهان 
اصفهــان خبرداد.محمدعلی احمدی پیرامون 
اقدامات فرمانــداری در حوزه میراث فرهنگی 
اظهار داشت: میراث فرهنگی اصفهان سرمایه 
بسیار بزرگی دارد، اگر هر کدام از این سرمایه ها 
متعلق سایر کشورها بود، به عنوان یک سرمایه 
عظیم از آن یاد می شــد؛ اما چــون تعداد این 
ابنیه های تاریخی در اصفهان زیاد است، شاید 
آن گونه که باید قدرشناسی نشده و تاشی برای 
نگهداری آن صورت نگرفته اســت.وی افزود: 
با پیگیری های فرمانداری و مشــارکت مهدی 
طغیانی ،نماینده  مجلس شــورای اســامی، 
طرحــی را دنبــال می کنیم که بر اســاس آن 
مصادیق و فرآیند مشخصی را برای نگهداری 
و استفاده بهینه از ابنیه های تاریخی شهرستان 
اصفهان را مشــخص می کند. به همین خاطر 
هر دو هفتــه یک بار با دســتگاه های مختلف 
جلسه داریم، به طور مثال حدود دو هفته قبل 
با سازمان اوقاف استان درباره امامزادگانی که 
به عنوان میراث فرهنگی ثبت شده اند، جلسه 
داشتیم و موضوع جلســه پیرامون مشخص 
شدن مســئول نگهداری از این ابنیه تاریخی 
و چگونگی فرآیند نگهــداری آنها بود.فرماندار 
اصفهان با اشاره به مدارس کهنسال و تاریخی 
در سطح شهرستان اصفهان، خاطرنشان کرد: 
برخی از مدارس اســتان در میراث فرهنگی به 
ثبت رسیده اند، از جمله مدرسه شهید حلبیان 
که قدمتی ۱۲۰ ســاله دارد و بر همین اساس 
در آمــوزش و پرورش جلســه ای داشــتیم و 
هماهنگی  هایی صورت گرفت و قرار شد که برای 
شناسایی مدارس خاص و تاریخی کارگروهی 
تشــکیل و برای نحوه نگهداری از این مدارس 
ماندگار شیوه نامه ای تدوین شــود و مدیران، 
معلمان و دانش آموزان در نگهداری این مدارس 
نقش آفرینی کنند.فرمانداری برای نوســازی 
بافت های فرسوده ســطح شهرستان اصفهان 
کارگروهی تشکل داده و تاش می کند تا در این 

مورد نیز راهکارهای الزم را پیدا کند. 

در تازه ترین رتبه بندی ایکوم)شورای بین المللی 
موزه ها( موزه های اصفهان خوش درخشــیدند.

موزه حمــام علی قلــی آقا رتبــه دوم در بخش 
پژوهش و رتبه سوم در بخش فعالیت در فضای 
مجازی را کســب کرد، همچنین موزه عصارخانه 
شاهی موفق به کسب رتبه اول فعالیت در فضای 
مجازی، رتبه دوم در بخش آموزش و رتبه سوم در 

شاخص بازید شد.
ملیحه ســادات قریشیان، مســئول موزه علی 
قلی آقا گفت: در پانزدهمیــن دوره آیین داوری 
موزه های برتر کشــور به مناســبت هفته میراث 
فرهنگی و روز موزه ها، شورای داوری ایکوم موزه 
گربه علی قلی آقا را در شــاخص پژوهش، حائز 
رتبه دوم و در شاخص فعالیت در فضای مجازی، 

به عنوان رتبه سوم برگزیدند.
وی با بیــان اینکه این مراســم در موزه هنرهای 
معاصر تهران و به همت شورای بین المللی موزه ها 
برگزار شــده، اظهار کرد: فعالیت هــای موزه در 

بخش پژوهش شامل انتشار و رونمایی از کتاب 
وقف نامه علی قلی آقا در اردیبهشت ۹۸ تولید و 
انتشار پادکست های جهانواره در ۱۲ شماره تولید 
و انتشار پادکست های آداب مهرازی در ۱۰ شماره 
تولید و انتشار نســخه فیزیکی آداب مهرآزی و 
چاپ کتاب اشعار فارسی در کتیبه های اصفهانی 

بوده است.
قریشــیان همچنین به فعالیت هــای موزه در 
فضــای مجــازی اشــاره کــرد و توضیــح داد: 

فعالیت های موزه در این بخش شــامل سایت 
موزه، صفحات رســمی اینســتاگرام و تلگرام، 
تور مجازی موزه در ســایت ها و تولید و انتشــار 
پادکســت های جهانــواره و آداب مهــرازی در 
اپلیکیشن های کست باکس و شنوتو بوده است.

امین خیام باشــی، مدیر عصارخانه شاهی نیز با 
بیان اینکه عصارخانه از ســال ۹۲ به عنوان موزه 
و دفتــر مطالعات فرهنگ عامه مــردم اصفهان 
فعال شــده اســت، گفت: این مــوزه در بخش 
فعالیــت در فضای مجازی رتبــه اول، در بخش 
آموزش رتبــه دوم و در بخش بازدید رتبه ســوم 
در ســطح موزه های کوچک دولتی را کسب کرده 
است.وی با اشاره به فعالیت های موزه در فصای 
مجازی، افزود: انتشار سلسله پادکست سونما، 
معرفی موزه با کلیپ و تیزرهای مختلف، تعامل 
با اینفلوئنسرهای گردشگری و قراردادن پخش 
زنده جلسات آموزشی در صفحه مجازی موزه از 

جمله اقدامات ما در فضای مجازی بوده است.

موزه های اصفهان در لیست بهترین  موزه ها

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 بااستفاده 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
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اجاره مرکز آموزش فنی و حرفه ای تلک آباد اردستان به 
مساحت تقریبی ۸۰۰ مترمربع عرصه و ۳۰۰  مترمربع اعیانی
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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.
 ۲- کلیه مزایده گران باید دارای صاحیت و مدارک تعیین شده در آگهی عمومی مزایده باشند.

 ۳- 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 واطاع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين  طريق امكان پذير می باشد.

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

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

۴۱۹۳۴- ۰۲۱ مركز پشتيبانی وراهبری سامانه تماس حاصل نمايند.

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

است.جهت دریافت اطاعات بیشتر با شماره تلفن  ۳۶۶۹۳۱۵۷ اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان 

واحد برونسپاری تماس حاصل نمائید.

اداره كل آموزش فنی 
وحرفه ای استان اصفهان 



   

مجری برگزاری هشــتمین نمایشگاه تخصصی  فرزانه  افسر طه
ورزش، ســامت، تغذیه و خدمات وابســته در 
نشست خبری و افتتاحیه نمایشگاه، ضرورت ورود و تقویت بخش خصوصی 

در ایجاد و توسعه زیرساخت های ورزشی کشور را مطرح کرد.
فرهاد رحیمی، با اشــاره به برگزاری این نمایشــگاه در اصفهان در کنار دیگر 
نمایشگاه ها، گفت: این نمایشگاه امسال برای اولین بار به صورت تخصصی 
در اصفهان برگزار می شــود و مــی تواند نقطه عطفی برای ورزش اســتان و 

کشور باشد.
وی در صحبت از اهمیت حضور بخش خصوصی در رشد و توسعه ورزش، به 
مقایسه فعالیت بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته با کشورهای در 
حال توســعه و ازجمله ایران پرداخت و گفت: بخش خصوصی در کشورهای 
پیشرفته توانســته اقدامات موثری در موفقیت های  ورزشی این کشورها، 
رســیدن به جایگاه قهرمانی و کســب رتبه هــای برتر انجام دهــد و همواره 
روند رو به صعودی داشــته است. چنانچه، بســیاری از رویدادهای ورزشی 
 توسط باشــگاه های بخش خصوصی برگزار می شــود و دولت هیچ نقشی

 در آن ندارد.
رحیمی با بیان دســتاوردها و خروجی  ورزش کشــورهای پیشرفته توسط 
بخش خصوصی، اظهار کرد: اگر در کشور ما هم بخش خصوصی، به درستی 
تقویت شود و به خود باوری برسد، قطعا شاهد موفقیت های چشمگیری در 
ورزش کشورمان خواهیم بود. مجری برگزاری هشتمین نمایشگاه تخصصی 
ورزش، سامت، تغذیه. خدمات وابسته، برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی 

ورزش را یکی از نمودهای فعالیت بخش خصوصی برشــمرد و گفت:کمبود 
بخش خصوصی در ورزش ما بسیار پررنگ است و تقویت بخش خصوصی با 
توجه به پتانسیل هایی که در ابعاد مختلف داریم، می تواند در ارتقای جایگاه 
و کیفیت ورزش کشور تاثیرگذار باشد.وی افزود: برنامه ریزی و اطاع رسانی 
مناسب در زمان برگزاری نمایشــگاه نیز می تواند به کیفیت نمایشگاه کمک 
کند. همچنین، نمایشگاهی با سابقه اجرا و هم تراز با رویدادهای بین المللی 

در توسعه زیرساخت های ورزشی استان موثر خواهد بود.
رحیمی در ادامه به چابکی بخــش خصوصی با تکیه بر ایــده و خاقیت در 
برگزاری با کیفیت رویدادهای ورزشــی با هزینه ای کمتــر از بخش دولتی 
اشــاره کرد و گفت: امیدواریم نگرش بها دادن به بخش خصوصی در کشور 
نهادینه شــود، زیرا به نفع دولت و مردم اســت . چون، بخش خصوصی می 
تواند خدمات فراوانی ارائه دهد و این نیازمند تعامــل دوطرفه بین دولت و 
بخش خصوصی اســت. وی، شــکل گیری انجمن ها و تشکل های صنفی، 
کیفیت بخشــی به تولیدات ورزشی، تجهیزات باشــگاهی، پوشاک و دیگر 
مصارف ورزشی را از عوامل مهم در رشد و توسعه، کاهش وابستگی و فرصتی 
برای رقابــت در عرصه ورزش عنوان کرد و گفت: طی ســال هــای اخیر، در 
تولیدات ورزشی، رشــد خوبی داشــته ایم، البته هنوز جای کار دارد. مجری 
برگزاری هشــتمین نمایشگاه تخصصی ورزش، ســامت، تغذیه و خدمات 
وابسته، توضیح داد: این نمایشگاه، با حضور ۴۰ غرفه دار که بیشتر از اصفهان 
هستند در فضای نمایشــگاهی ۴هزار متر مربع،  از ۹ تا ۱۲ خردادماه پذیرای 

بازدیدکنندگان است.

 مجری برگزاری هشتمین نمایشگاه تخصصی ورزش، سالمت، تغذیه و خدمات وابسته:

 موفقیت ورزش کشور مستلزم تقویت و خودباوری
 بخش خصوصی است

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

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: 8-36۲8۴۱67-۰3۱     فکس: 36۲8۴۱66

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

رییس دانشگاه آزاد اسامی واحد لنجان گفت: دانشگاه آزاد اسامی استان 
اصفهان با همکاری و مشارکت همه جانبه ذوب آهن اصفهان در رویداد ملی 
عصر امید بسیار موفق  خواهد بود. سیدمســعود داودی در نشست تعاملی 
با مدیران ارشد ذوب آهن اصفهان با تشــریح رویداد گام دوم دانشگاه آزاد 
اسامی اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسامی استان اصفهان در راستای اجرای 
این رویداد با همکاری و مشــارکت همه جانبه ذوب آهن اصفهان در رویداد 
فناورانه گام دوم دانشگاه آزاد اسامی بسیار موفق تر خواهد بود.وی افزود: 
پس از اباغ بیانیه گام دوم توسط مقام معظم رهبری، دانشگاه آزاد اسامی، 
برنامه ریزی مدون خود را آغاز کرد که منتج به تهیه و تدوین ســند تحول و 
تعالی این دانشگاه شد و عما با این اباغ، دانشــگاه آزاد اسامی وارد گام 
دوم شد. ازاین رو این دانشــگاه به عنوان مولود انقاب، همگام با برنامه ها 
و اهداف انقاب، تمــدن را مدنظر قرارداد و در تاش اســت با تقویت علم و 
فناوری از طرح های دانش بنیان حمایت کند و بسترساز اشتغال دانش بنیان 
شــود.رییس دانشــگاه آزاد اســامی واحد لنجان با تاکید بر عزم ملی و 
همکاری صنایع بزرگ و کوچک در این رویداد بزرگ عنوان کرد: دانشــگاه 
آزاد اســامی با ایجاد همگرایی بین بخش های مختلف کشــور، رویدادی 
را تحت عنوان رویداد گام دوم دانشــگاه آزاد اســامی با شعار »هزار گروه 
پژوهشی و زیرساخت، هزار ایده و استارت و هزار شرکت فناوری و خاق« 

برنامه ریزی کرده است.

توسعه و مدون کردن دانش فنی در راستای بومی سازی
مدیر تحقیق و توســعه ذوب آهن اصفهان نیز با تاکید بر بومی سازی صنایع 
گفت: توســعه و مدون کردن دانش فنی در راســتای بومی سازی، ازجمله 
اهداف ذوب آهن اصفهان بوده تا در صورت تســهیل امکان واردات قطعات 
و تجهیزات در آینده، توان رقابتی برای شــرکت های داخلی وجود داشــته 
باشد. ازاین رو پیشنهاد می شود آموزش عالی در کشور از استادان معروف 
دنیا برای تدریس و مهارت افزایی دانشــجویان دعوت بــه همکاری کنند.

مرتضی شیرین پرور مطرح کرد: پروژه هایی که قابلیت ساخت دارند باید به 
کارشناسان داخلی و پژوهشــگران واگذار شوند. شرکت سهامی ذوب آهن 
اصفهان در صورت نیــاز از توانمندی و ظرفیت شــرکت های دانش بنیان و 
موسســه های تحقیقاتی و دانشــگاه ها اســتفاده می کند و پروپوزال های 
پژوهشگران بر اساس معیارهای مشــخص امتیازبندی خواهند شد. این 
شرکت با همکاری دانشــگاه، نیروهای متخصص را تربیت کرده و گام های 

بلندی در راستای بومی سازی در صنعت فوالد بر خواهد داشت و همواره در 
مسیر بومی سازی منشأ خدمات بسیار ارزنده ای به کشور بوده و حلقه های 
وابستگی به خارج را کاهش داده است. قراردادهای باز بر اساس نیازهای 
شرکت تعریف شده تا در فرآیند همکاری دانشگاه با صنایع تسریع شود.وی 
ادامه داد: استادان، پژوهشــگران و مبتکران می توانند با مراجعه به سایت 
ذوب آهن اصفهان، قسمت تحقیق و توسعه، بخش نمایشگاه مجازی، پس 
از مشاهده نیازهای ذوب آهن اصفهان، بر اساس اطاعات طرح شده، رزومه 

توانمندی های خود را بارگذاری کنند.

دانشگاه از صنعت حمایت کند
معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان نیز با تاکید بر اینکه دانشگاه 
از صنعت حمایت کند، بیان کرد: ارتباط دانشگاه و صنعت با هدف دستیابی 
به موفقیت های بیشــتر ایجاد می شــود و در این  ارتباط، دانشگاه و صنعت 
با همکاری دوجانبه تاش می کنند تا برخــی از فعالیت های علمی و عملی 
خود را به طور مشترک و هماهنگ به انجام برســانند؛ بنابراین در این میان 
دانشگاه آزاد اسامی می تواند با اعتباری که در کشور دارد و تعامات بسیار 
خوب خود، دیدگاه ها را به ذوب آهن تغییر داده و از صنعت استان دفاع کند.

علیرضا رضوانیان تبیین کرد: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با دانشگاه 
آزاد اسامی استان اصفهان همکاری کرده و با حمایت از طرح های کاربردی 
که منتج به هزینه و واردات کمتر شــود؛ برای شرکت در رویداد گام دوم نیز 

در کنار دانشگاه خواهد بود.

رییس مرکز تحقیقاتی انرژی های نو دانشگاه آزاد اســامی واحد بوشهر از توافق 
یک هزار میلیــارد تومانی این مرکز با فــوالد مبارکه اصفهان در زمینه بهینه ســازی 
مصرف انرژی خبر داد.مهدی نکیســا در حاشــیه برگزاری نمایشگاه رویداد عصر 
امید دانشــگاه آزاد اســامی در مصای تهران اظهار کرد: مراکــز تحقیقاتی که در 
حوزه انرژی های نو و تجدیدپذیر و بهینه ســازی مصرف انرژی فعالیت می کنند، 
کنسرســیومی تشــکیل داده اند که این کنسرســیوم یک دبیرخانــه دارد و دلیل 
 تشــکیل این کنسرســیوم هم افزایی علمی، تحقیقاتــی و جلوگیــری از موازی

 کاری اســت.وی اضافه کرد: مراکز تحقیقاتی تقریبا فعالیت های مشــابه انجام 
می دهند و برای هم افزایی بیشــتر باید موازی کاری را کنــار بگذاریم.رییس مرکز 
تحقیقاتی انرژی های نو دانشگاه آزاد اسامی واحد بوشــهر عنوان کرد: این مرکز 
در حوزه های بهینه ســازی مصرف انرژی و انرژی باد، انرژی امــواج دریا و انرژی 
خورشــید که موضوع پیل های ســوختی اســت فعالیت می کند و در این راســتا 
پروژه های مشترکی انجام می دهیم و از امکانات و ظرفیت های یکدیگر برای انجام 
پروژه های ملی استفاده می کنیم.نکیسا با اشاره به قرارداد یک هزار میلیارد تومانی 
مرکز تحقیقاتی انرژی های نو دانشگاه آزاد اســامی واحد بوشهر با کارخانه فوالد 
مبارکه اصفهان بیان کرد: این طرح ملی است و درباره بهینه سازی مصرف انرژی و 
انرژی های نو کاربرد دارد و در این زمینه پرپوزال)طرح( را به دبیرخانه فوالد مبارکه 
اصفهان ارســال کردیم و منتظر پاسخ هستیم.وی در پاســخ به این سوال که این 
پروژه چه زمانی به نتیجه می رسد؟ تبیین کرد: مشخص نیست، چراکه شرکت های 
مختلفی کار می کنند و ما نیز از طرف دانشگاه پروپوزال دادیم.رییس مرکز تحقیقاتی 
انرژی های نو دانشگاه آزاد اســامی واحد بوشــهر درباره اینکه در صورتی که این 

پروژه به نتیجه برسد چه دستاوردهایی برای دانشگاه آزاد اسامی خواهد داشت؟ 
گفت: این پروژه عقبه بســیار قوی برای دانشــگاه خواهد بود و می تواند نیروها و 
ظرفیت های دانشــگاه را فعال کند.نکیسا تشــریح کرد: کارگاه ها و اعضای هیئت 
علمی متخصص در حوزه انرژی های نو می توانند در مرکز تحقیقاتی انرژی های نو 
دانشگاه آزاد اسامی واحد بوشهر مشغول شوند و از ظرفیت جامع، کلی و عملیاتی 
 دانشگاه و مراکز تحقیقاتی در رشــته های مرتبط مانند برق، مکانیک، عمران و ... 
استفاده کنند.وی با بیان اینکه رویداد گام دوم دانشگاه آزاد اسامی »عصر امید« در 
معرفی هسته های فناور و شرکت های دانش بنیان مفید خواهد بود، ادامه داد: گام 
دوم به معنی شروعی بر گام ۴۰ ساله دوم دانشگاه آزاد اسامی است که می تواند 
به کشور کمک کند.رییس مرکز تحقیقاتی انرژی های نو دانشگاه آزاد اسامی واحد 
بوشهر تبیین کرد: دانشگاه آزاد اسامی در گام دوم تبدیل به دانشگاه کارآفرین شده 
و تاش می کند با کارآفرینی، دانش بنیان و تولید را در کشور رواج دهد. رویداد ملی 
گام دوم دانشگاه آزاد اسامی با عنوان »عصر امید« به منظور معرفی و ارائه تجهیزات، 
محصوالت، دستاوردها و فعالیت های حوزه فناوری و نوآوری دانشگاه با هدف ارائه 
بستری برای ایجاد کسب و کارهای نوپا و دانش بنیانی و فرصتی برای اشتغال آفرینی 
دانشجویان در چهلمین سالگرد راه اندازی این دانشگاه با شعار ۱۰۰۰ گروه پژوهشی 
و زیرساخت، ۱۰۰۰ ایده و اســتارت آپ و ۱۰۰۰ شرکت فناور و خاق برنامه ریزی شده 
اســت.رویداد ملی گام دوم )رویداد عصر امید( از هشتم تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ به مدت 
چهار روز در مصای بزرگ امــام خمینی)ره( تهران برگزار و بخشــی از فعالیت ۴۰ 
ساله دانشگاه آزاد اسامی در حوزه های مختلف آموزش و پرورش نیروی انسانی، 

فرهنگ، اقتصاد، علوم پزشکی، علوم مهندسی، علوم انسانی و ... عرضه می شود.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان اعالم کرد:

مشارکت همه جانبه ذوب آهن اصفهان در رویداد فناورانه گام دوم

رییس مرکز تحقیقاتی انرژی های نو دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر مطرح کرد:

توافق یک هزار میلیارد تومانی مرکز تحقیقات انرژی های نو با فوالد مبارکه
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

4

3

اعتراف تلخ درباره مرگ توله یوزهای »ایران«؛ 

وقتی بلد نیستیم، کمک هم نمی گیریم

معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد؛
جزییات آزادراه 12 هزار میلیاردی شیراز –اصفهان

7

خطر ازدواج اجباری با توجه به باال رفتن آمار تعداد مجردان در کشور هر روز بیشتر می شود؛

ازدواج در وقت اضافه

 مسئول واحد نجات در ارتفاع  و
کوهستان آتش نشانی اصفهان خبر داد:

 کاهش صددرصدی
  حوادث فوتی کوه صفه 

در فروردین ماه

رشد ۷.85 درصدی 
 فوتی های استان 

اصفهان در سال 1400

مدیرعامل یک شرکت نوآور در عرصه 
صنایع دستی:

ظرفیت  استفاده از ضایعات 
معدنی برای تولید صنایع 
دستی در اصفهان باالست

3

3

5

7

استاندار اصفهان:
  اعطای اختیار موثر بانک ملی 

به استان ها محقق شود

5

7

اجرای پروژه احیای مادی های ناژوان

بحران خام فروشی مواد معدنی

اصفهان در جایگاه سوم تولید مواد معدنی قرار دارد، اما این مواد اغلب به 
صورت خام به خارج از کشور صادر می شود؛

رنا
 ای

س:
عک

  کنگره شهدای طالب و روحانی 
 استان اصفهان در گلستان

 شهدا برگزارشد؛

به یاد صف شکناِن 
عباپوش

پیام رهبر انقالب اسالمی به فعاالن 
حوزه جمعیت با تاکید بر جوان 

شدن نیروی انسانی کشور:

تالش برای افزایش نسل 
و حمایت از خانواده از 
ضروری ترین فرائض و 
سیاستی حیاتی است

با سالم به همه کسانی که دلسوزانه و عاقبت اندیشانه به فعالیت در حوزه 
جمعیت روی آورده اند و با تشکر از مسئوالنی که در مجلس و دولت به 
چاره جویی برای نجات کشور از آینده هولناک پیری جمعیت می پردازند، 
بار دیگر تاکید می کنم که تالش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و 
حمایت از خانواده، یکی از ضروری ترین فرائض مسئوالن و آحاد مردم است. این فریضه 
درباره افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگ ساز، تاکید بیشتر می یابد. این یک سیاست حیاتی 
برای آینده بلندمدت کشور عزیز ماست. کاوش های صادقانه علمی نشان داده است که این 
سیاست را می توان با پرهیز از همه آسیب های محتمل یا موهوم پیش برد و آینده کشور را 
از آن بهره مند ساخت. به دست اندرکاران این حسنه ماندگار توصیه می کنم که در کنار تدابیر 
قانونی و امثال آن، به فرهنگ سازی در فضای عمومی و نیز در نظام بهداشتی اهمیت دهند. 

توفیقات همگان را از خداوند متعال مسالت می کنم.

جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
مدیریت روابط عمومی و اطالع رسانی

3

         9 بازیکن سپاهان در انتظار مذاکره با باشگاه؛

6        چهار ستاره خبرساز

 شــهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شــورای محترم اســامی شــهر چمگردان در نظر دارد
 نسبت به فروش:

1- رادیات آب مسی ضایعاتی
2- رادیاتور شوفاژ پره ای مدرسه ای)طرح قدیم(

3- قاب مهتابی 60 * 60 و 80 *80
4- قطعات داغی ضایعاتی انواع خودرو )دیسک و صفحه کاج، کمک فنر، باک و ...(

5- ضایعات پلی اتیلن )سرعتگیر، بوالرد، اسباب بازی پارکی و ...(
6- مخزن فلزی آب 1000 لیتری
7- مخزن آب فلزی 400 لیتری

8- جا گلدانی پارکی با 7 حلقه جای گلدان
9- انواع لوله پلی اتیلن ضایعاتی

10- الک ضایعاتی )سبد میوه، گلدان و ...(
11- ضایعات چوبی

12- انواع تیر چراغ فلزی پارکی، 3 ، 6 و 12 متری
13- انواع آهن آالت ضایعات سنگین )قوطی و درب فلزی، ایستگاه اتوبوس، تابلو ورودی شهر و ...(

14- انواع آهن آالت ضایعاتی سبک )پلیت، ورق تابلو راهنمایی، سطل زباله، سطل رنگ، کاسه چراغ 
و ...(

متقاضیان می توانند حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/3/۲۴ به منظور بازدید و کسب اطاعات به 
واحد آتش نشانی و در صورت درخواست جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد امور قراردادها 
مراجعه و تا پایان وقت اداری همان روز پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.
هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناسی هر یک از موارد فوق به نسبت بعهده برنده مزایده می باشد.

شماره تماس شهرداری: 5۲۲۴۰۴7۱ 

آگهی تجدید مزایده اموال منقول اسقاطی

علی پور بافرانی – شهردار چمگردان م الف:1327950

نوبت اول
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