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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

رییس خانه صنعت و معدن ایران:  گمان نکنید کشور بار اصفهان را به دوش می کشد 
بلکه بار کشور بر دوش اصفهان است؛

افسانه اصفهان برخوردار!

سخنگوی آبفای اصفهان اعالم کرد:
افزایش آبرسانی سیار به 
روستاهای استان اصفهان

نمایشگاه اصفهان، 
میزبان برندهای مطرح 

حوزه چوب و صنایع 
کارگاهی می شود

تب کریمه کنگو به 
مناطق عشایری 
فریدون شهر رسید

مستاجران اصفهانی 
متقاضی دریافت تسهیالت 

کمک ودیعه مسکن 

رویکردهای 
امنیتی و انتظامی، 
مهم ترین چالش 
استان اصفهان در 
بحث پیشگیری از 

اعتیاد است

 سرآقا سید، روستای ماسوله زاگرس را بهتر بشناسیم؛
یک فرهنگ اصیل

حمایت از صادرات  ذوب آهن 
اصفهان ، حمایت از تولید ملی است
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اعالم کرد:
کشف بیش از 500 دستگاه ماینر در اصفهان

واکنش به آتش سوزی کوه صفه اصفهان؛
آتش نشانی بی تقصیر است 

روشنایی های بام شهر 

مدیر بهینه سازی، نگهداری و تعمیرات معاونت 
خدمات شهری شهرداری اصفهان  از توسعه 

نیروگاه های بادی در کوه صفه خبرداد؛

فراخوان مناقصه عمومی 
؟؟؟؟؟؟

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولــت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 

 مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به

آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.          

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شماره فراخوان سامانه مبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهمدت
ستاد و شماره مناقصه

4 ماه
عملیات آبرساني به مجتمع 

19 روستای فالورجان
9,172,124,263458,606,000

2001001434000097
401-2-58/4

4 ماه
 اصالح شبكه آب روستاي 
تينجان شهرستان كوهپايه

9,820,813,233491,041,000
2001001434000098

401-2-59/4

4 ماه
اصالح شبكه توزيع آب و انشعابات 

روستاهاي شهرستان خوانسار
9,269,079,733408,000,000

2001001434000099
401-2-90/3

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/04/01  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1401/04/08چهار شنبه13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/04/20دو شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/04/21سه شنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

 1-3- آدرس: اصفهــان، خیابان شــیخ کلینی، خیابــان جابر ابن حیــان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، 

تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

1-4- مرکز تماس:021-41934

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / 

مناقصه گر موجود است.
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کوربین: 

عربستان، اختراع انگلیس بود!
ایسنا نوشت: رییس ســابق حزب کارگر انگلیس اعالم کرد که عربستان و انگلیس روابط اقتصادی، 
سیاسی و نظامی بسیار مستحکمی دارند و مسئله به شکل مستقیم به تاسیس عربستان برمی گردد 
که در آغاز اختراع انگلیس بود.جرمی کوربین، رییس سابق حزب کارگر انگلیس در مصاحبه با پایگاه 
Declassified UK گفت: عربستان و انگلیس روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی بسیار مستحکمی 
دارند و مسئله به شکل مستقیم به تاسیس عربستان برمی گردد که در آغاز اختراع انگلیس بود. باید 
تاریخ تمام خاورمیانه را خواند تا تاثیر منفی سیاست های استعمارگرانه انگلیس در تمام منطقه را درک 
کرد. یکی از مسائل مورد توجه من بهبود تدریس تاریخ در نظام آموزشی انگلیس برای درک وحشی 
گری استعمار و امپریالیسم اســت. ارتش عربســتان حمایت مالی، نظامی و لجستیکی زیادی از 
انگلیس دریافت می کند. انگلیس از سال ۱۹۶۴، ۱۰ سرباز ارشد در نیروهای مسلح عربستان دارد و سه 
کارمند انگلیسی به صورت دائمی در داخل مرکز عملیات هوایی عربستان حضور دارند. کارمندان برخی 
شرکت های انگلیسی که در عربستان کار می کنند عملیات حمله به یمن را اداره می کنند.کوربین گفت: 
من اعالم کردم که ما تمام تجارت سالح به عربستان را متوقف خواهیم کرد. هیئت عربستان به عنوان 
ناظر در حزب کارگر مورد استقبال قرار نمی گیرد. بسیاری از مردم با این مسئله مخالفت کردند چراکه 

من بر موضعم در سایه حمالت آن ها به یمن اصرار کردم.  
 

واکنش اسراییل به گزارش سازمان ملل درباره خبرنگار الجزیره
ارتش رژیم صهیونیستی به گزارش کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل که این رژیم را مسئول قتل 
شیرین ابوعاقله دانسته است، واکنش نشان داد.به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، ارتش رژیم 
صهیونیستی در بیانیه ای اعالم کرد: به دنبال تحقیقات جانبدارانه کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل 
ما از فلسطینی ها می خواهیم گلوله ای را که به شیرین ابوعاقله، خبرنگار فلسطینی شلیک شده بود 
برای ما بیاورند. مخالفت فلسطینی ها با انتقال گلوله و انجام تحقیقات مشترک به خاطر اهدافی از 
سوی طرف فلسطینی است. صحبت درباره یک  حادثه عملیاتی است که طی بازداشت ها در اردوگاه 
جنین رخ داد. این اردوگاه شاهد تیراندازی میان ارتش اسراییل و نیروهای مسلح فلسطینی بود.در 
این بیانیه آمده است: از زمان این حادثه ارتش اسراییل تحقیقاتی را درباره قتل شیرین ابوعاقله آغاز 
کرد و این تحقیقات نشان داد که  به صورت عمدی به این خبرنگار تیراندازی نشده  و نمی توان مشخص 
کرد که آیا با سالح افراد مسلح فلسطینی که در نزدیکی وی درحال تیراندازی بودند کشته شد یا با سالح 
ارتش اسراییل به صورت اشتباهی. ما از زخمی شدن بی گناهان حتی در جریان تیراندازی یا در میدان 

جنگ متاسفیم و بر تضمین آزادی فعالیت خبرنگاران تاکید داریم.
 

جریان صدر: 

در دولت مشارکت نمی کنیم
پس از استعفای نمایندگان جریان صدر از پارلمان عراق، یکی از نزدیکان رهبر این جریان از عدم مشارکت 
جریان صدر در روند تشکیل دولت جدید این کشــور خبر داد.محمد صالح العراقی، از نزدیکان مقتدی 
صدر با انتشار پیامی در فیسبوک نوشت: برخی احزاب سیاســی درصدد اجرای یک طرح »خبیثانه« 
هستند. وی گفت: این طرح شامل تعیین یک وزیر از جریان صدر و یا فرد جدا شده از آن در ترکیب دولت 
جدید است.العراقی ادامه داد: هدف از این طرح ساکت کردن حامیان جریان صدر و متهم کردن آن به 
مشارکت در دولت فاسدی است که درصدد تشکیل آن هستند.وی در ادامه نسبت به پیامدهای این اقدام 
»وقیحانه« هشدار داد و تاکید کرد: جریان صدر همانطور که در پارلمان با این افراد مشارکت ندارد، در دولت 
نیز مشارکت نخواهد کرد.العراقی همچنین تاکید کرد که جریان صدر نه در گفت وگوهای این چنینی و نه 
در هیچ چیز دیگری نماینده ای نخواهد داشت.وی همچنین نسبت به تالش برای خدشه وارد کردن به 

وجهه جریان صدر هشدار داد و گفت که پاسخ جریان به چنین اقدامی غیرقابل پیش بینی خواهد بود.

رمزگشایی از اهداف تغییر رییس اطالعات سپاه؛ 

»بازآرایی« برای یک دوره جدید
 تسنیم  :  این جابه جایی بدان معناست که ایران در موقعیت جدید خود، می تواند گام های بعدی علیه 
جاه طلبی ها و اشغالگری های صهیونیســت ها و آمریکایی ها را بردارد و میدان های جدید را فتح کند و 
در این بازآرایی و گام جدید حجت االسالم طائب به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه نقش خواهد داشت.

حجت االســالم طائــب، رییــس ســابق ســازمان اطالعــات ســپاه پاســداران انقالب اســالمی 
 که جای خــود را به ســردار محمــد کاظمــی داد، از حدود ۱۳ ســال پیش ریاســت این ســازمان 

را به عهده داشت.
 در دوران ریاست  او بر این سازمان ۷ رییس ســازمان سیا و ۴ رییس سازمان موساد جابه جا شده اند. 
»مئیر داگان«، »تامید پاردو«، »یوســی کوهن« و »داوید بارنه« رؤســای موســاد در زمان ریاســت 
حجت االسالم طائب بر اطالعات ســپاه بوده اند و در همین مدت در سازمان سیا نیز، »مایکل هیدن«، 
»لئون پانتا«، »دیوید پترائوس«، »جــان برنان«، »مایک پمپئو«، »جینا هســپل« و »ویلیام برنز« 

به نوبت در ریاست این سازمان جابه جا شده اند.
هرکدام از این افراد، چه در رأس سیا و چه در ریاست موســاد مهم ترین اولویت امنیتی خود را اقدام 
تمام کننده علیه ایران می دانســتند با این حال جابه جایی پی درپی آنهــا نه تنها وضعیت را برای آمریکا 
و اســراییل در نبرد امنیتی بهتر نکرده، بلکه دوره حاضر، در پی تالش های بخش های مختلف امنیتی 
و نظامی ایران و مقاومــت منطقه، به یکی از پرمخمصه ترین دوران ها بــرای آمریکا و به خصوص رژیم 

صهیونیستی تبدیل شده است.
رژیم صهیونیستی طی ماه های اخیر شاید بدترین وضعیت امنیتی خود را بعد از جعل این رژیم تجربه 

می کند. اگر پیش از این مقاومت غزه مهم ترین معضل امنیتی اســراییل بود، حــاال کرانه باختری که 
صهیونیســت ها تصور می کردند به حیاط خلوت تبدیل شــده، مصداق مخمصه بزرگ تری شده است. 
به لحاظ راهبردی نیز اســراییل چه از جنوب لبنان و چه از بلندی های جوالن در ســوریه و چه به واسطه 
دسترســی انصارا... در یمن به دریا، به وضعیتی مشابه حصر کامل توســط مقاومت گرفتار آمده و در 
یکی دو ماه اخیر نیز با حجم سهمگینی از آتش ســوزی ها ،انفجارها و تخریب ها در تاسیسات حیاتی و 

زیرساختی خود مواجه شده است.
حجم حوادث و تهدیدات امنیتی علیه اســراییل آن چنان باال بود که وزیر خارجه رژیم را سراسیمه عازم 

ترکیه کرده است تا به ادعای خود از آنها بخواهند که در این وانفسا به امنیت اسراییل کمک کنند!
آمریکا نیز که روزگاری تالش امنیتی ســنگینی برای ورود به ایران و تکرار دوران پهلوی داشت، امروز 
دغدغه اصلی و راهبردی اش را از موقعیت فعال برای تســخیر ایران، به تــالش برای فرار آبرومندانه از 

منطقه تغییر داده است.
در چنین شــرایطی جابه جایی در ریاســت ســازمان اطالعات ســپاه و قرار گرفتن یک ژنرال نظامی 
بر رأس آن، نشــان از یک بازآرایــی برای یــک دوره جدید و گامی رو بــه جلو  دارد، ایــن جابه جایی 
بدان معناســت که ایــران در موقعیت جدیــد خــود، می تواند گام های بعــدی علیــه جاه طلبی ها و 
اشــغالگری های صهیونیســت هــا و آمریکایــی ها را بــردارد و میــدان هــای جدید را فتــح کند، 
 و در ایــن بازآرایــی و گام جدیــد حجت االســالم طائب به عنــوان مشــاور فرمانده کل ســپاه نقش 

خواهد داشت.

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: تضمین امنیتی 
در برابر ایران، ایجاد اتحاد عملیاتی با عربســتان در 
منطقه و کمک های بیشتر به ریاض در جهت تثبیت 
آینده بن سلمان امتیازاتی است که عربستان می تواند 
در ازای حمایت از آمریکا در بحث اوکراین از واشنگتن 

طلب کند.
مهدی مطهرنیا با اشــاره به ســفر محمد بن سلمان 
به کشــورهای منطقه اظهار کرد: تعییــن خیابانی در 
واشنگتن به نام جمال خاشقجی که سفارت عربستان 
در آن واقع شده است، یک شگرد مثبت سیاسی برای 
عبور از مسئله خاشــقجی در باب محمد بن سلمان 
خواهد بود چرا که از یک طرف آمریکا و دولت دموکرات 
بایدن جهت گیری های حقوق بشری خود را نمایش 

می دهند و از طرفی بن سلمان عکس العمل شدیدی 
نشان نداده و سفرهای خود را برای ایجاد اتحاد عربی 
و محتوا بخشی به آن در آستانه ورود بایدن به منطقه 

انجام می دهد.
وی گفت: این اقدامات در ظاهر متضاد هم هستند؛ اما 
در عمل برای افکار عمومی چالش برانگیز و برای اقدام 
سیاسی در منطقه زایش گر محسوب می شود. از یک 
طرف آمریکا می تواند پاسخگوی افکار عمومی درباره 
مهم شمردن قتل خاشقجی باشد و از سویی در اقدامی 
سیاسی سفر بایدن به اسراییل و بعد به عربستان در 
چارچوب طرح کوشنر و ناتوی عربی که با ویژگی های 
خاص حل مســئله اعراب و اسراییل و لبه اصطکاک 

با تهران همراه بود، بیشتر به نمایش گذاشته شود.

مطهرنیا ادامه داد: عربســتان تالش دارد که آرام آرام 
ولی مطمئن نســبت به آینده به اتحاد عربیـ  عبری 
وارد شود؛ اما تا تضمینی از واشنگتن نداشته باشد که 
بتواند به آن تکیه کند، این اقدام را انجام نخواهد داد. 
شاید دولت جمهوری خواهی در این زمینه الزم باشد یا 
شاید بایدن و دموکرات ها به این نتیجه برسند که باید 
امتیازی تضمینی به عربستان در این زمینه بدهند، از 
این رو این سفر موجب آشکارتر شدن این ارتباط میان 

واشنگتن و ریاض خواهد شد.

 یک کارشناس مسائل بین الملل تشریح کرد:

امتیازات درخواستی احتمالی »بن سلمان« از  واشنگتن

نماینده آمریکا در امور ایران:

 به مسیر »دیپلماسی معنادار« متعهد هستیم
نماینده آمریکا در امور ایران با اشاره به گفت وگوی خود با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برجام تاکید کرد: به مسیر دیپلماسی معنادرا متعهد می مانیم.راب 
مالی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر اعالم کرد که با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و انریکه مورا، معاون او دیدار کرده است.مالی 
در پیام خود نوشت: از جوزپ بورل و انریکه به دلیل ادامه همکاری نزدیک شــان با ایاالت متحده قدردانی می کنم. ما طی مشورت با شرکای اروپایی خود همچنان به 
مسیر دیپلماسی معنادار متعهد هستیم.انریکه مورا نیز در توئیتی اعالم کرد که با جوزپ بورل و راب مالی یک شام کاری داشته و آنها درباره برجام و موضوعات منطقه ای 
رایزنی کرده اند.وی در ادامه خاطر نشان کرد: مالی به طور جدی تاکید کرده که ایاالت متحده متعهد به بازگشت به این توافق )برجام( است.همچنین مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در توئیتی نوشت: من به عنوان هماهنگ کننده برجام به تهران سفر خواهم کرد تا دیداری با امیرعبداللهیان و دیگر مقامات مربوطه داشته 
باشم. دیپلماسی تنها راه بازگشت به اجرای توافق و معکوس کردن تنش های کنونی است.سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سفر جوزف بورل به 
تهران برای دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان و برخی  دیگر از مقامات جمهوری اسالمی ایران گفت که در این سفر که در چارچوب رایزنی های جاری میان ایران و اتحادیه 
اروپایی انجام می شود در خصوص مناسبات دوجانبه، برخی موضوعات منطقه ای و بین المللی و همچنین آخرین وضعیت مذاکرات تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

چهره  روز

وز عکس ر

رخداد بی سابقه 
در تریبون رسمی 

نمازجمعه 
فاطمی امین،  وزیر صمت در 
آستانه اســتیضاح ، به عنوان 
سخنران پیش از خطبه نماز 
جمعه تهــران از عملکرد خود 

دفاع کرد.

 تحلیل روزنامه سپاه پاسداران
 از جابه جایی »حسین طائب«

روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران نوشــت:»عزل«، »ترور«، »دستگیری« و... کلماتی بود 
که طی چند روز اخیر در مورد رییس سازمان اطالعات سپاه از رسانه های بیگانه شنیده شد. البته 
معدود افرادی در داخل از روی بی اطالعی یا حب و بغض ها چیزهایی شبیه همین حرف ها را تکرار 
کردند.این روزنامه نوشت: حجت االسالم طائب قریب به ۱۳ سال ریاست سازمان اطالعات سپاه 
را بر عهده داشت و این میزان امتداد مسئولیت یک فرد در رأس یک نهاد اطالعاتی پس از انقالب 
تقریبا بی سابقه است. همین استمرار حاکی از رضایتمندی مجموعه نظام از کارنامه اوست. بعد 
از ۱۳سال مسئولیت، جابه جایی امری کامال طبیعی است و عکس آن نوعی استثنا تلقی می شود. 
در میان فرماندهان ارشد سپاه و به طورکلی نیروهای مسلح تعداد معدودی از افراد این بازه زمانی 
از ابقا در یک مسئولیت را تجربه کرده اند و اکثر فرماندهان در مدتی بسیار کوتاه تر مسئولیت خود 

را ترک گفته اند. پس چرا این واژگان تخریبی در مورد این همه جابه جایی دیگر به کار نرفت؟
از شوک و بهت ناشی از غافلگیری دشــمن که بگذریم، شــاید عامل دیگر این نوع ذوق زدگی و 
واکنش های هیجانی و عصبی را بایستی در کارنامه این ســازمان در سال های اخیر جست وجو 
کنیم. در واقع همه می دانیم به قطار ایستاده در ایستگاه کسی سنگ نمی زند و قطار در حال حرکت 
است که باید ســنگ اندازی کودکان نادان را به انتظار بکشد. به نظر می رسد واکنش های هیجانی 
و عصبی عناصر دشمن در واقع نه بر اســاس اخبار، بلکه آرزوهایی است که ناشی از کینه آنان از 

موفقیت این سازمان شکل گرفته است. 
 

روزنامه جمهوری اسالمی: 

 گرانی در دولت قبل، بی مدیریتی و بی غیرتی بود
 اما در دولت فعلی امتحان الهی است

 جمهوری اســالمی نوشــت: امام علی)ع( می فرماید »ُانُظر الی ما قاَل و ال َتنُظــر الی َمن قاَل«
)ببین چه گفته شده، نه اینکه چه کسی حرفی را زده( آنچه منتقدانه باید بر آن خروشید این است 
که برخی تریبون داران و قلم به دســتان ســوپرانقالبی، در مواجهه با رویدادها و عملکردها بیش و 
پیش از آن که به کار و کارنامه نظر داشته باشند و »ماقال« را در نظر گیرند، با توجه به »من قال« و 
نسبتی که با فرد دارند، مواجهه خود را سامان می دهند. اگر آن کس از خودشان باشد، حرامش هم 
حالل، قصورش هم درست، تقصیرش هم قابل اغماض و حتی خیانتش هم عین عنایت خوانده 
 می شود اما اگر»من قال« را از خود ندانیم و در جریان دیگر باشد، حاللش را و حتی واجبش را هم 
حرام می خوانیم.همین قصه پرغصه تــورم و گرانی را در دو مقطع مطالعه کنیم. در دولت ســابق، 
نشانه غرب باوری و بی مدیریتی و حتی بی غیرتی بود؛ اما امروز همه این ها می شود امتحان الهی. 
به این خوانش، انتقاد را هم مخالفت با خواســت خدا می خوانند. به عالوه رفتارها و محاســبات 
 غیرقانونی و غیرعادالنه، همچون حقوق بازنشســتگان می شود را هم »عادالنه سازی دستمزدها«

 می شمارند.

ادعای الشرق االوسط درباره سفر »بورل« به تهران
ایلنا نوشت:  منابع آگاه دیپلماتیک در گفت وگو با الشــرق االوسط ادعا کردند که بورل در سفر به 
ایران هیچ ابتکار عمل جدیدی به همراه ندارد. جوزپ بورل، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا عصرجمعه وارد تهران شد و با امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران دیدار کرد. انریکه مورا، نیز در 
این سفر بورل را همراهی می کند. منابع ارشد دیپلماتیک آگاه در گفت وگو با الشرق االوسط ادعا 
کردند که بورل در این سفر هیچ گونه ابتکار جدیدی برای ارائه به طرف ایرانی به همراه ندارد و این 
سفر با هدف تالش برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده هسته ای انجام شده است. مذاکرات 

هسته ای با هدف احیای برجام در ماه مارس متوقف شد.

گیشه

دبیر ستاد حقوق بشر:

 پرونده »نوری« را
 سیاسی می بینیم

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به بازداشت اسدا... 
اسدی، دیپلمات جمهوری اسالمی ایران گفت: 
۱۱۰ روزی که ایشــان در آلمان بازداشــت بود از 
تمامی امکانات محروم بود و مورد بازرسی های 
تحقیرآمیز قرار می گرفت و حتی قرآن و جانماز 
در حالی که سفارت برای ایشان فرستاده بود، در 
اختیارش قــرار نمی دادند.کاظم غریب آبادی، 
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد 
حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران، با اشاره به 
دوگانگی حقوق بشــر غربی، اظهار  کرد: آمریکا 
و غرب وقتــی صحبت از حقوق بشــر می کنند 
این حقوق بشر برای سایر کشورهاست نه برای 
خودشــان! اســتانداردها و ارزش های حقوق 
بشری توسط این کشــورها درباره اقلیت های 
نژادی، مسلمانان و بومیان به هیچ عنوان در این 
کشورها رعایت نمی شود. وی افزود: کشورهای 
غربی از حقوق بشر به عنوان ابزار یا کاالی سیاسی 
برای اعمال فشار بر کشــورهای درحال توسعه 
برای رســیدن به اهداف سیاست خارجی خود 
استفاده می کنند و این بزرگ ترین آفت حقوق 
بشر است که سیاست زده شده است. دبیر ستاد 
حقوق بشــر، در ادامه دربــاره آخرین وضعیت 
حمید نوری در زندان های سوئد، بیان کرد: آقای 
نوری بی هیچ کیفرخواســتی و طبق ادعاهای 
واهی در فرودگاه ســوئد بازداشت شد و حدود 
۶ ماه گذشــت تا دادستان ســوئد برای ایشان 
کیفرخواســتی ســاختگی صادر کرد؛ او حدود 
یک سال و نیم هیچ ارتباطی با خانواده نداشت 
و در بدترین شرایط،  مدت ها در سلول انفرادی 
نگهداری شد و از دسترسی به پزشک محرومش 
کردند.وی تاکید کرد: ما پرونــده آقای نوری را 
پرونده ای سیاســی می بینیم نه یــک پرونده 

حقوقی و قضایی. 

رژیم صهیونیستی طی ماه های 
اخیر شاید بدترین وضعیت 
امنیتی خود را بعد از جعل این 
رژیم تجربه می کند. اگر پیش 
از این مقاومت غزه مهم ترین 
ییل  سرا ا منیتی  ا معضل 
باختری که  ال کرانه  بود، حا
صهیونیست ها تصور می کردند 
به حیاط خلوت تبدیل شده، 
مصداق مخمصه بزرگ تری 

شده است. 

بین الملل
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مدیرکل امور مالیاتی مطرح کرد:

 ابالغ دستورالعمل های حمایتی 
برای فعاالن اقتصادی استان

مدیرکل امور مالیاتی اصفهان گفــت: اعتراضات مالیاتی فعاالن اقتصادی با ارائه مســتندات و 
اظهارنامه عادی با حضور مســئوالن اتحادیه های صنفی استان اصفهان بررسی می شود.به گفته 

عباس مزیکــی، نشســت هایی برای 
بررسی دغدغه و نگرانی اصناف و فعاالن 
اقتصادی پیرامون مســائل مالیاتی و 
میزان پرداخت آنان بــا حضور نماینده 
اتحادیه صنفی برگزار و با همراهی آنان 
و در صورت رای مقــدار مالیات تعیین 
خواهد شــد.وی افزود: مســتندات و 
دالیل قانونی آنان بــرای اثبات میزان 
درآمد و یــا جابه جایی حســاب ها در 
تعیین تکلیف مالیاتی مهم است که بر 

اساس توصیه های رییس جمهور و رییس سازمان امور مالیاتی به حداقلی ترین اسناد و مدارک 
اســتناد می شــود.مدیرکل امور مالیاتی اصفهان تاکید کرد: صاحبان مشاغل در صورت اعتراض 
به ناهمخوانی و غیرمتعارف بودن میزان مالیات خود می توانند با ارائه اســناد و مدارک به شعب 
امور مالیاتی در سراسر استان اصفهان از حقوق خود دفاع کنند. البته دستورالعمل های حمایتی 
برای فعاالن اقتصادی از سوی ســازمان امور مالیاتی به استان ها ابالغ شــده تا همسو با توصیه 
رییس جمهور به گفته و اظهارات آنان اعتماد شــود.به گفته مزیکی، کسانی که به تبصره ۱۰۰ امور 
مالیاتی اعتراض دارند باید اظهارنامــه عادی خود را تکمیل و برای بررســی تحویل ادارات امور 

مالیاتی بدهند تا اینکه وضع آنان بررسی شود.
 

رییس اتحادیه مشاوران امالک استان خبر داد:

رشد 15 برابری مشاوران امالک در اصفهان 
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: در مقایسه با ۳۰ ســال پیش که تعداد مشاوران 
امالک در اصفهان حدود ۳۰۰ واحد بود، این تعداد تقریبا ۱۵ برابر شــده اســت. حدود پنج هزار 

مشاور امالک پروانه دار در اصفهان وجود دارد که این تعداد در سال ۹۳ حدود ۲,۲۰۰ واحد بود.
رسول جهانگیری  اظهار کرد: از کسی که خانه خالی دارد باید مالیات گرفته شود، اما در حوزه رهن 

و اجاره باید برای کمک به مستاجر از مالکان حمایت کرد.
 وی با بیــان اینکه اخــذ مالیات از اجاره بها اقدام نادرســتی اســت، افــزود: اینکــه مالکان از 
 مالیــات معاف شــوند، کمک به مســتاجر اســت؛ نه اینکــه هم ســقف بــرای افزایش نرخ

  اجاره بها مشــخص شــود و هم از مالکان مالیــات گرفته شــود. وقتی تعادلی میــان عرضه و 
تقاضا در بازار مســکن وجود ندارد، باید به جای سیاســت تنبیهی، سیاست تشویقی را در دستور 
کار قرار دهیم.به گفته رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان ادامه داد: حدود پنج هزار مشاور 
امالک پروانه دار در اصفهان وجود دارد که این تعداد در سال ۹۳ حدود ۲,۲۰۰ واحد بود. جهانگیری 
ادامه داد: در دولت نهم و دهم، حدود هفت ســال در اصفهان صدور پروانه برای مشاوران امالک 
متوقف شــده بود، بعد از سال ۱۳۹۳ یعنی در ابتدای دولت بعد ســقف تعداد واحد صنفی برای 
 تمام مشــاغل برداشته شــد، به طوری که صدور پروانه برای هر شــغل با هر تعدادی امکان پذیر 
 شــد. وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر این تعداد به حدود ۵,۰۰۰ واحد رســیده و در مقایسه
  با ۳۰ ســال پیش که تعداد مشــاوران امالک در اصفهان حدود ۳۰۰ واحد بــود، تقریبا ۱۵ برابر

 شده است.

رییس خانه صنعت و معدن ایران:  گمان نکنید کشور بار اصفهان را به دوش می کشد بلکه بار کشور بر دوش اصفهان است؛

افسانه اصفهان  برخوردار!

   اصفهان استانی برخوردار هست یا نه؟ سوالی که در 
خالل سفر استانی رییس جمهور به اصفهان نیز یکی 
از دو سوال مطرح شده بود که پاسخ به این سوال چندان گره گشا نبود.

زمانی اصفهان  با زاینده رود پرآب، شــغل های بی شمار، صنایع پویا و 
گردشگری شناخته می شد و تصویر رایج از اصفهان برخوردار از انواع 
نعمات بود، اما در حال حاضر دیگر این گونه نبوده و حال این روزهای 

استان اصفهان خوب نیست.
واقعیت این است که اصفهان باتوجه به کمترین دریافتی ها از بودجه 
کل کشور نباید استانی برخوردار قلمداد شــود این در حالی است که 
نرخ بیکاری در استان صنعتی و توریستی اصفهان از متوسط کشوری 
باالتر است. رییس خانه صنعت و معدن ایران در مورد اینکه اصفهان را 
استانی برخوردار قلمداد می کنند،  گفت: امروز ۱۶ درصد تولید ناخالص 
ملی کشور متعلق به اصفهان است و این استان تولیدکننده ۷۰ درصد 
فوالد، ۵۰ درصد مصالح ســاختمانی و ۶۰ درصد تولید کشــور است و 
۱۸۰ رسته صنایع دســتی دارد؛ آیا اصفهان یک اســتان ساده است؟ 
این استان قطب صنعتی کشور است و ســوال این است که آیا منابع 
فوالدی، هسته ای، هلیکوپتر سازی، نخبگان و … برای اصفهان است 

یا کشور و تبعات این ها برای اصفهان است یا خیر ؟
عبدالوهاب ســهل آبادی با بیان اینکه هم اکنون ســپرده اصفهان در 
بانک ها نسبت به مصارف آن رتبه ۲ کشــور است، خاطرنشان کرد: ما 
همه زیر چتر و پرچم ایران هســتیم؛ در هشت ســال جنگ تحمیلی 
برخی استان با همدیگر دو سه لشکر داشــتند؛ اما اصفهان به تنهایی 
۲ لشکر داشت و ملت ایران به آن افتخار می کنند. اصفهان مال ایران 
است، وقتی آمار جنگ را بررسی می کنند و می گویند بیشترین شهید 
و جانباز اما کمترین اسیر جنگی داشته است این اصفهان برای ایران 

بوده است مگر زمانی که جنگ بود اصفهانی ها در خوزستان نبودند؟
رییس خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به بی توجهی های دولت های 
مختلف در ســال های اخیر به اصفهان، افزود: اصفهانی ماه ها منتظر 
سفر رییس جمهوری به این دیار بودند و رییس جمهور بعد از یک سال 
و چند ماه به اصفهان ســفر کرد، ما انتظار نداشتیم معاون وی نسبت 

به اصفهان این گونه نگاه کند و سخن بگوید.

مردم اصفهان هزینه ساخت تونل سوم کوهرنگ را پرداخت کردند
ســهل آبادی با بیان اینکه تونــل اول کوهرنگ متعلق بــه اصفهان و 

کشــاورزان اصفهان اســت زیرا برای آن پول پرداخت کردند، گفت: 
سهمیه رودخانه جاری متعلق به اصفهان بوده در مجموع یک میلیارد 
مترمکعب ســهم اصفهان اســت؛ اما این ســهم به جایی رسیده که 
اصفهان برای آب شرب مشــکل دارد ولی سهم اســتان دیگر از این 

رودخانه بیش از دوبرابر شده است.
وی تصریح کرد: ســاالنه بین یک و نیم تا ۳ میلیارد مترمکعب آب از 
اصفهان به سمت استان های مجاور خارج می شود؛ اما این استان اهل 
قوم گرایی نیست که آب را ببندد. اصفهانی ها اهل دعوا نیستند اگر بود 

به پیشرفت علمی نمی رسیدند.
ســهل آبادی با بیان اینکه در مقطعی قرار شــد با مشــارکت بخش 
خصوصی آب خلیج فارس به اصفهان منتقل شــود، اضافه کرد: برای 
مشــارکت اتاق بازرگانی و شــهرداری اصفهان در این طرح پیگیری 
کردیم؛ ازایــن رو بخش خصوصی خود پیگیر بوده و ســرمایه گذاری 
کــرده و واحدهای صنعتــی و معدنی برای انتقــال آب خلیج فارس 

هزینه کردند.
رییس خانه صنعت و معــدن ایران با بیان اینکــه مالیاتی که بخش 
خصوصی می پردازد، سرمایه گذاری است، گفت: اصفهان در سال ۱۴۰۰ 
کمترین تعدیل نیروی کارگر را داشت. تمام خیریه ها و کمبودهایی که 
مردم از نظر درمان و بهداشــت دارند از سوی تجار و بخش خصوصی 
حمایت می شوند. الزم است اینها اطالع رســانی شود که برخی گمان 
نکنند کشــور بار اصفهان را به دوش می کشــد بلکه بار کشور بر دوش 

اصفهان است.
رییس خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به مسئولیت های اجتماعی 
بخش خصوصی اصفهان در حوزه محیط زیســت افزود: بســیاری از 
مسائل محیط زیستی صنایع کاهش یافته زیرا فعاالن اقتصادی برای 
سالم سازی محیط فعالیت می کنند و معتقدم امروز بخش خصوصی 

را باید تشویق و کمک کرد.
ســهل آبادی با اشــاره بــه اینکــه اصفهــان اولین شــهرک علمی 
و تحقیقاتــی و پارک علــم و فناوری کشــور را داشــته، تصریح کرد: 
بایــد از نخبگان اســتان حمایت کــرد؛ اصفهان دیگر جایی نیســت 
که شــاهد دود کارخانه ها باشــیم، امــروز صنعت آجــر اصفهان با 
روش های جدیــد متحول شــده درحالی کــه صدها هکتــار زمین 
در شــرق اصفهان در ســال های گذشــته به دلیل برداشــت خاک 
از بین رفتــه بود؛ امــا دو صنف تولیدکننده شــن و ماســه و آجر در 
 زمینه کاهــش ریزگردها چند هــزار هکتــار را با نهال کاری نســبت 

و احیا کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در 
سال گذشته از ۸۰۲ محل ۱۲ هزار و ۳۵۲ دستگاه ماینر 
کشف شــد که توان تولید ۳۷ مگاوات برق را داشتند 
و امســال نیز تاکنون از ۴۰ محل ۵۱۲ دستگاه ماینر 
با ۱.۷ مگاوات مصرف برق کشف شده است.منصور 
شیشه فروش با بیان اینکه امسال تابستان قطعی برق 
در شهرک های صنعتی اعمال می شود، اظهار داشت: 
به شرکت های برق ابالغ شده که از قبل قطعی برق را به 

اطالع صنایع و شهرک های صنعتی رسانده و از قطعی 
برق بدون اطالع خودداری کنند تا خسارت وارد نشود.
وی با بیان اینکه تاکنون قطعی برق در بخش خانگی 
اعمال نشــده است و سعی شــده در بخش خانگی 
تابستان امسال اعمال نشــود، افزود: هر هفته ستاد 
مدیریت بحران برق تشکیل می شود و برنامه ها رصد 
و پایش می شود.شیشه فروش بیان کرد: همه ادارات 
موظف شدند مصرف برق شان را در ساعات اداری به 
میزان حداقل ۳۰ درصد نسبت به میزان مصرف مدت 
مشابه ســال قبل کمتر کنند و در ســاعات غیراداری 
نیز بــه میزان ۶۰ درصــد مصرف جاری و بــا اولویت 
روشنایی های غیرضروری و سامانه های سرمایشی 

کاهش دهند.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 
اصفهان بــا تاکید بر اســتفاده از نور خورشــید برای 
روشــنایی اتاق ها در طول روز و استفاده از المپ های 
کم مصرف افزود: شرکت های برق موظف شدند نسبت 
به پایش و کنترل مصرف برق مشترکان اقدام کنند و 
در صورت عدم رعایت سقف تعیین شده، شرکت های 
توزیع برق با اطالع رسانی قبلی اخطار دهند و در صورت 
عدم رعایت، برق مشترکان قطع شود.وی با تاکید بر 
شناسایی و جمع آوری دستگاه های استخراج رمزارز 
گفت: در ســال گذشــته از ۸۰۲ محل ۱۲ هزار و ۳۵۲ 
دستگاه ماینر کشف شــد که توان تولید ۳۷ مگاوات 

برق را داشتند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اعالم کرد:

کشف بیش از 500 دستگاه ماینر در اصفهان

خبر روز

 توسعه کشت گلخانه ای در اصفهان
 نیازمند حمایت و تسهیالت

کشت گلخانه ای طی سال های اخیر در کشــورهای مختلف رونق چشمگیری پیدا کرده و به ویژه 
در کشورهایی که از لحاظ منابع آبی در مضیقه قرار دارند توانسته است به جای کشت های سنتی، 
ابزاری برای توسعه صنعت کشــاورزی و افزایش تولید محصوالت باشد.کارشناسان اقتصادی 
و کشاورزی معتقدند: این صنعت در کشورمان بســیار حائز اهمیت است زیرا به حفظ منابع آبی 
و تولید محصوالت با کیفیت، ارزآوری، اشــتغال زایی و درآمدزایی خواهد انجامید و در عین حال 
می تواند رفته  رفته جای کشــاورزی ســنتی را نیز بگیرد.صاحب نظران بر این باورند که متولیان 
کشاورزی کشــور باید با حمایت ویژه از این صنعت برای افزایش و توســعه آن بکوشند و کشت 
گلخانه ای  را به عنوان راهبرد صنعت کشاورزی ایران تلقی کنند، خاصه اینکه ناظر به شرایط مبتالبه 
کم آبی حاکم  بر کشور باید به سمت کشاورزی کم آب با بهره وری باال پیش برویم تا در کنار حفظ 
منابع آبی، تولیدات کشــاورزی نیز افت پیدا نکند.از منظر طرفداران این دیدگاه، کشت گلخانه ای 
همچنین روش مناسبی برای حفظ کیفیت محصوالت اســت که از مهم ترین عوامل فروش در 
بازارهای جهانی به شمار می رود.در این میان، اســتان اصفهان از پیشتازان صنعت کشاورزی در 
کشور از جمله در عرصه کشــت گلخانه ای به شمار می رود که در ســال های گذشته با توسعه این 
بخش توانسته است بخشــی از بازار داخلی را از آن خود کرده و با نیم نگاهی به بازارهای جهانی، 
در راه ترقی این صنعت نیز تالش مضاعف کند.البته بنا به گفته مســئوالن امر، افزایش قیمت و 
هزینه ساخت گلخانه ها از چالش های کنونی در این رشته به شــمار می رود که بر همین اساس 
سرمایه گذاران رغبت کمتری برای گام نهادن در این عرصه دارند بنابراین باید با اعطای تسهیالت 
مورد نیاز و حمایت ویژه بانکی از پیشــگامان کشت گلخانه ای برای توســعه آن کوشید.اصفهان 
از جمله مناطق موثر در صنعت کشــاورزی است، این استان با داشــتن ۵۶۸ هزار هکتار اراضی 
کشــاورزی معادل ۵ درصد از مساحت استان و ۳.۵ درصد از اراضی کشــاورزی کشور را به خود 
اختصاص داده و با برخورداری از شرایط متنوع آب و هوایی، اســتعداد تولید انواع محصوالت را 
دارد، به گونه ای که در مناطق گرم و خشک آن خرما، انار و پسته و در مناطق سرد و کوهستانی اش 
بادام و گردو و در مناطق معتدل و معتدل سرد، انواع محصوالت دانه دار و هسته دار کشت می شود.

مجموع اراضی زراعی استان اصفهان حدود ۴۸۶ هزار هکتار است که در سال های طبیعی از حیث 
بارندگی حدود ۷۰ درصد آن به کشــت محصوالت زراعی مانند انواع غالت، حبوبات و محصوالت 
علوفه ای، جالیزی و انواع ســبزی و صیفی و گیاهان زینتی اختصاص می یابد و تولید ســاالنه 
محصوالت زراعی استان در شــرایط عادی حدود چهار میلیون و پانصد هزار تن برآورد می شود.

مجموع اراضی باغی این دیار نیز حدود ۸۵ هزار هکتار اســت و به طور عمده شــامل انواع سیب 
درختی، انار،به ، انگور، بادام، پسته، گالبی و زردآلوست و مجموع تولیدات باغی و گلخانه ای استان 
در شرایط عادی حدود ۸۰۰ هزار تن برآورد می شــود.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان در باره وضعیت کشت گلخانه ای این خطه گفت: در این استان بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار 
گلخانه وجود دارد و توانایی افزایش این نوع کشــت در منطقه وجود دارد.احمدرضا رییس زاده 
افزود: توســعه گلخانه ها به نوعی تغییر الگوی کشت به شــمار می رود زیرا راهکار مناسبی برای 
بهره وری در مصرف آب از یک ســو و بهبود کیفیت محصوالت تولیدی از ســوی دیگر است.وی 
خاطرنشان کرد: این نوع کشت برخالف کشت سنتی، در طول سال فعال است بنابراین اشتغال 
دائم را به عنوان مزیتی ارزشــمند به همراه دارد پس باید بیش از پیش با طرح های توســعه ای 
به نوعی راهبرد اشــتغال زایی دائم را دنبال کرد.رییس زاده اظهار داشــت: رفع موانع صادراتی از 
مهم ترین دغدغه های این بخش به شمار می رود، استفاده از محصوالت گلخانه ای در کشورهای 
مختلف بیش از گذشته رواج پیدا کرده است و مشتریان زیادی دارد و بی شک با جذب بازارهای 
مختلف در سایر کشورها، ارزآوری مناسبی به همراه خواهد داشت.وی با اشاره به اهمیت حمایت 
مالی از طرح های یاد شده، ادامه داد: در صورت اعطای تســهیالت بانکی به موقع و متناسب با 

هزینه ها، افزون بر ۱۵۰ هکتار به مساحت گلخانه های استان اضافه خواهد شد.

اخبار

کافه اقتصاد

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آران و بیدگل با اشاره به رابطه مستقیم رونق گردشگری و توسعه پایدار گفت: توسعه و رونق صنعت پاک 
گردشگری تنها راه نجات اقتصاد این شهرستان است.مهدی مشــهدی  افزود: تالش برای ایجاد زیرساخت های گردشگری و جلب نظر سرمایه گذاران بخش 
خصوصی برای ورود به صنعت گردشگری منطقه، راه را برای رونق اقتصاد و به دنبال آن توسعه پایدار آران و بیدگل هموار می کند.وی ادامه داد: در این راستا تالش 
می شود فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف گردشگری آران و بیدگل در قالب یک دفترچه فهرست و در دسترس سرمایه گذاران بخش خصوصی 
به ویژه در نمایشگاه گردشگری تهران قرار داده شود تا شاهد ورود سرمایه گذاران و تحول در زیرساخت های گردشگری شهرستان باشیم. مشهدی با اشاره به لزوم 
تغییر نگرش مسئوالن و مردم آران و بیدگل به گردشگری و میراث فرهنگی اظهار داشت: مردم و مسئوالن باید بدانند که آثار تاریخی و گردشگری هویت ما هستند 
و با برنامه ریزی صحیح، می توان  به احیای میراث فرهنگی و توسعه زیرساخت های گردشگری شهرستان پرداخت و عالوه بر هویت بخشی، موجب ایجاد توسعه 
و اشتغال پایدار شد.وی با اشاره به ضعف زیرساخت های گردشگری در این شهرستان گفت: طرح جامع مطالعه ها و توسعه گردشگری در کویر مرنجاب در حال 

بازبینی و تدوین است و تالش می شود این طرح هر چه سریع تر تدوین و به مرحله اجرا برسد.

رییس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل:
توسعه گردشگری تنها راه نجات اقتصاد آران و بیدگل است

افتتاح بازار 
خرت وپرت فروشی

کاالی  خریدوفــروش  بــازار 
دست دوم و مستعمل در خالزیر

وز عکس ر

مستاجران اصفهانی متقاضی 
دریافت تسهیالت کمک 

ودیعه مسکن 
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان 
گفت: از ابتدای امســال تا کنون بیش از ۱۶ 
هزار مستاجر اصفهانی متقاضی بهره مندی 

از تسهیالت کمک ودیعه مسکن بوده اند.
علیرضــا قاری قــرآن  اظهــار کــرد: از ۱۲ 
خردادماه ۱۴۰۱ کــه ثبت نام برای وام کمک 
ودیعه مســکن آغاز شــد تا کنون ۱۶ هزار و 
۶۹۸ نفر در سطح استان اصفهان متقاضی 
بهره مندی از این تســهیالت بــوده و اقدام 
به ثبت نام کردند.به گفتــه وی، اعطای این 
تســهیالت به متقاضیان حائز شــرایط در 
حال انجام است ، در سال ۱۳۹۹ به ۱۱ هزار 
و ۵۵۳ متقاضی و در سال ۱۴۰۰ به تعداد ۱۶ 
هزار و ۲۴ متقاضی در اســتان اصفهان وام 
کمک ودیعه مســکن پرداخت شده است. 
ثبت نام برای وام کمک ودیعه مســکن از 
طریق ســامانه جامع طرح هــای حمایتی 
 مســکن وزارت راه و شهرســازی به نشانی 
saman.mrud.ir در بخــش ثبــت نــام 
تســهیالت کمــک ودیعه انجام می شــود.

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان 
گفت: سقف تسهیالت کمک ودیعه مسکن 
در مرکز استان اصفهان و سایر نقاط شهری 
به ترتیــب ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان اســت.  
افــرادی که متقاضــی دریافت تســهیالت 
ودیعه و اجاره مسکن هســتند باید دارای 
اجاره نامه و کد رهگیری باشــند.قاری قرآن 
خاطرنشان کرد: نرخ سود تسهیالت ودیعه 
 مســکن ۱۸ درصد و طول دوره بازپرداخت

 ۵ساله است.
وی ادامه داد:متقاضیان دریافت تسهیالت 
کمک ودیعه مسکن در ســامانه طرح های 
حمایتی وزارت راه و شهرسازی از ۱۲ خرداد 
آغاز شده این در حالی اســت که اولویت با 
کســانی اســت که قبال این وام را دریافت 
نکرده اند. سقف این تسهیالت در تهران ۱۰۰ 
میلیون، مراکز استان ها ۷۰ میلیون و سایر 

شهرها ۴۰ میلیون تومان است.
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اگر با روستای ماسوله در گیالن آشنا شده باشید، حتما معماری خاص و دیدنی آن شما را جذب کرده، اما این بار می خواهیم روستایی شبیه به روستای ماسوله گیالن را معرفی 
کنیم که مشهور به ماسوله زاگرس است و در دل رشته کوهای زاگرس نیز واقع شده است؛ روستایی با نام »سرآقاسید« در استان چهارمحال و بختیاری با معماری پلکانی در 
قلب کوهستان زاگرس که زیبایی عجیب و غریبی دارد.بعد از گذر از از روستای شیخ علیخان در شمال غربی مرکز کوهرنگ و طی کردن جاده خاکی و پیچ در پیچ کوهستانی 
که خیلی هم هموار نیست به یکی از دورترین نقاط شهرستان کوهرنگ در دامنه قله هفت تنان رشته کوه زاگرس می رسیم. این منطقه از شمال به کوه کنگله و از جنوب به کوه 
وند و خیمه محدود است. روستای سرآقا سید با آن بافت سنتی و معماری پلکانی در میان کوهستان خودنمایی می کند.سرآقا سید، روستایی در ۱۳۴ کیلومتری شهرکرد 
و در ارتفاع ۲۵۰۰ متری از سطح دریاست که به سبب پلکانی بودن معماری اش به آن ماسوله زاگرس نیز می گویند. این مکان، اتراقگاه ییالقی عشایر منطقه در بهار و تابستان 
است و اهالی آن در سایه رحمت امامزاده سید آقا عیسی زندگی سرشار از برکت شان را ادامه می دهند.هنوز تاریخ دقیقی از قدمت این روستا در دست نیست ؛اما شجره 
امامزاده قدمتی برابر ۶۰۰ سال را نشان می دهد.کوه کنگله از شمال، کوه نرمه از شمال شرق و کوه وند و خیمه از جنوب، روستا را در بر گرفته اند. منطقه ارچنه در غرب روستا آب 
آشامیدنی روستا را تامین می کند.این روستا فقط از نعمت برق برخوردار است و خبری از امکاناتی مثل درمانگاه و جاده و … در آن نیست. دانش آموزان روستا فقط تا مقطع 

راهنمایی در روستا به تحصیل مشغول هستند و برای تحصیل در مقطع دبیرستان به شهر می روند و طی۶ ماه از سال پدر و مادر را نمی بینند.

معماری روستا
روستای سرآقاسید نمونه ای از معماری پلکانی در منطقه زاگرس مرکزی است و به دلیل شباهت آن به ماســوله گیالن لقب ماسوله زاگرس را به آن داده اند.

مصالح خانه های گلین این روستا، خشت خام و چوب است و به صورت فشرده و پلکانی با اتاق های کوچک و تو در تو و شکل گرفته اند. دیوارهای پهن و درب های 
کوچک از جنس تنه درختان و نبود پنجره از ویژگی های خانه های این روستاست.خانه ها دارای دو بخش مجزا برای سکونت اهالی خانه و نگهداری دام و طیور 
و انبار هستند. در قسمت مسکونی خانه نیز دو بخش وجود دارد: اتاقی به نام المردان که اتراقگاه مهمان و مردان خانواده و دیگری اتاقی برای سکونت اعضای 

خانواده است.در این روستا هم مانند آنچه که در سایر روستاهای پلکانی دیده می شود، پشت بام منزل پایینی به منزله حیاط خانه باالیی و محل گذر ساکنان 
روستاست. با معماری پلکانی، در مصالح و زمین صرفه جویی می شود و اتصال زنجیره وار خانه ها باعث ایجاد پیوستگی خاصی در میان خانه های روستا و تمایز 
آن با سایر اجتماعات بختیاری شده است.در سفر به این روستا به زیارت امامزاده سر آقا سید )سید آقا عیسی ( بروید و از صفا و سادگی آن لذت ببرید.گشتی 
هم در کنار زمین های کشاورزی اطراف امامزاده بزنید و به تماشای آنها بپردازید. از دیدن حوضچه های نمک روستا جا نمانید که گویی لباسی با خال های سپید 
بر تن طبیعت کرده اند.بعد از امامزده اولین چیزی که در روستا توجه شــما را جلب می کند، پوشش، گویش، پوشاک و فرهنگ بومی مردم است که کامال حفظ 
شده و جلوه گر غنای فرهنگی و دینی ساکنان آن است.در کنار روستا درختان گردویی وجود دارند که قدمت آنها نزدیک به ۳۰۰ سال است.آبراهه بزرگی نیز از ضلع 
شرقی روستا می گذرد که دارای دو چشمه اســت.باغات میوه و طبیعت زیبای کوهستانی به این روستا جلوه ای خاص بخشیده است. قدم زدن در کوچه های 
روستا به منزله سفر در زمان است؛ گویی از قرن بیست و یک به جای دیگری در زمان پرت می شوید. عکاسی از چنین فضای ناب و دست نخورده ای می تواند 
یکی از بهترین تجارب سفر شما به این روستا باشد.تماشای آبشار شیخ علی خان که در ۴۰ کیلومتری روستای سرآقاسید قرار گرفته است را هم در برنامه سفر 
خود بگنجانید. محیط اطراف آبشار محل خوبی برای تفرج و تفریح گردشگران اســت.اگر عالقه به غار نوردی دارید به شما غار یخی چما را پیشنهاد می کنیم که 
در نزدیکی روستای شیخ علی خان واقع است. برای رسیدن به غار یخی چما چندین بار باید تن به آب رودخانه زد که سرمایش تا مغز و استخوان می رود. پس 
از یک کیلومتر در تنگه چما، دهانه غار یخی چما قرار دارد.کوه نوردی و صعود به قله ها را دوســت دارید ؟ پس مقصد خوبی را انتخاب کرده اید. کوه های زردکوه 
بختیاری، تجربه یک کوه نوردی عالی را برای شما به ارمغان می آورند. بلند ترین قله این کوه ها ۴۲۲۱ متر ارتفاع دارد و در ۳۰ کیلومتری روستای سرآقا سید واقع 
است.ورزش ها و تفریحات زمستانی را نیز به جاذبه های این روستا اضافه کنید. پیست اسکی چلگرد در ۵۰ کیلومتری روستا با برف فراوان، یخچال های طبیعی 
و شیب های تند در ایام مختلف سال، به خصوص پاییز و زمستان، کوه نوردان، اسکی بازان و عالقه مندان به ورزش های کوهستانی را به سوی خود جذب می کند. 

پیست اسکی تابستانی چال میشان را نیز به لیست جاذبه ها اضافه کنید.

 سرآقا سید، روستای ماسوله زاگرس را بهتر بشناسیم؛

یک فرهنگ اصیل

مفاد آراء
4/22 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه 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 تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 2534 - 1401/03/12 هيات چهارم خانم پوران تيموری جروکانی 
به شناسنامه شــماره 2 کدملي 1290363579  صادره اصفهان  فرزند رضا در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 204/50 متر مربع پالک شماره  44 اصلی  واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه  از رضا و حسين تيموری جروکانی 

سند 46764 مورخ 49/1/26 دفترخانه 29 اصفهان ثبت در دفتر امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/05

م الف: 1331632  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

4/23 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

1401 هيــات اول موضــوع قانــون /3 بــر رای شــماره 586 مــورخ 5/   برا
 تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت 
 آقای محمدرضا طاهری  به شناسنامه شــماره 14 کدملی 6339879209 صادره  فرزند 
لطف ا...  در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 71/12 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
131 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به 
موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای حسين رمضانی )مالک رسمی( خريداری 

گرديده است.
 لذا بــه منظــور اطــالع عمومــی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آ گهی

 می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود 
را به ايــن اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظــرف مدت يــک ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مــدت مذکور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکيت صادر

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/05

م الف: 1332253  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

4/24 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

1401 هيــات اول موضــوع قانــون /1   برابــر رای شــماره 270 مــورخ 28/
 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 حميد 
مرادی اقبالغی  به شناسنامه شماره 2034 کدملی 1289187452 صادره  فرزند احمد  در 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 105/74 متر مربع مفروزی از پالک شماره 131 فرعی 
از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه 
عادی و مع الواسطه از طرف آقای سيف اله دهخدا )مالک رسمی( خريداری گرديده است.

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

سند مالکيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/05

م الف: 1331762  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

4/25 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

  - برابــر رای شــماره 295 مــورخ 1401/1/29 هيــات اول موضــوع قانــون
 تعييــن تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
 واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی،
 مالکيت خانم قدسيه تفضلی  به شناسنامه شــماره 1002 کدملی 1284455432صادره 
اصفهان  فرزند حسين  در دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از  يکباب خانه به مساحت 
29/15 متر مربع مفروزی از پالک شماره 3299 اصلی ) که با پالک 3305/7 تواماً تشکيل 
يکباب خانه را می دهد(  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب 
بيع نامه عادی از طرف ملک آغا طباطبايی )مالک رسمی( به فرزندش) حسين ستايش(  
 واگذار گرديده ســپس به موجب بيع نامه عادی از طرف نامبرده اخيرالذکر به متقاضيان 

) آقای عليرضا ستايش و خانم قدسيه تفضلی( گرديده است. 
 - برابــر رای شــماره 294 مــورخ 1401/1/29 هيــات اول موضــوع قانــون

 تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
عليرضا ستايش  به شناســنامه شــماره 1270842803 کدملی 1270842803 صادره 
اصفهان  فرزند حسين  در چهار دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از  يکباب خانه به مساحت 
29/15 متر مربع مفروزی از پالک شماره 3299 اصلی ) که با پالک 3305/7 تواماً تشکيل 
يکبابخانه را می دهد(  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب 
بيع نامه عادی از طرف ملک آغا طباطبايی )مالک رسمی( به فرزندش ) حسين ستايش(  
 واگذار گرديده ســپس به موجب بيع نامه عادی از طرف نامبرده اخيرالذکر به متقاضيان

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

سند مالکيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/05

م الف: 1331392  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

4/26 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 -  برابــر رای شــماره 283 مــورخ 1401/1/28 هيــات اول موضــوع قانــون
 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 جواد 
جمالی دنبه  به شناسنامه شماره 2900 کدملی 1289122962 صادره اصفهان  فرزند احمد  
در سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 79/02 متر مربع مفروزی 
از پالک شماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به 

موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای محمد علی عباس پور )مالک رسمی( 
خريداری گرديده است.

 -  برابــر رای شــماره 277 مــورخ 1401/1/28 هيــات اول موضــوع قانــون
 تعييــن تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
 واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، 
مالکيت آقای جليل جمالی دنبه  به شناســنامه شــماره 8572 کدملی 1292795451 
صادره اصفهان  فرزند احمد  در ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ يکباب ساختمان به 
 مســاحت 79/02 متر مربع مفــروزی از پالک شــماره 4786 اصلی واقــع در اصفهان
  بخــش 5 حــوزه ثبــت ملــک جنــوب اصفهان بــه موجــب بيــع نامه عــادی و

  مع الواســطه از طــرف آقای محمــد علی عبــاس پور )مالــک رســمی( خريداری 
گرديده است.

لذا به منظور اطــالع عمومی مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
مــی تواننــد از تاريــخ انتشــار اولين  آگهــی به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يــک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خــود را به مراجــع قضايــی تقديــم نماينــد. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مــدت مذکور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکيت صادر

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/05

م الف: 1332636  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

4/27 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

1401 هيــات اول موضــوع قانــون /2   برابــر رای شــماره 432 مــورخ 20/
 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 محمد 
آقاجان به شناسنامه شماره 58 کدملی 1288714246 صادره اصفهان  فرزند اسمعيل  در 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 98/21 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4196  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 مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/05

م الف: 1332755  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

4/28 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 0255 - 1401/01/17 هيات دوم خانم سميه يزدانی گارماسه به 
شناسنامه شماره 41 کدملي 1111485054  صادره فالورجان  فرزند مظاهر در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 51/18 متر مربع قسمتی از پالک شماره  640 فرعی از 14  
اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 374 

دفتر 1052 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/05

م الف: 1332842  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

4/29 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1432 - 1401/02/19 هيات سوم آقای حسن ياوری به شناسنامه 
شــماره 14 کدملي 1288775792  صادره اصفهان  فرزند حيدر در ششــدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 114/63 متر مربع قسمتی از پالک شماره  540 فرعی از 27  اصلی  
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی خديجه 

نادری درباغشاهی مورد ثبت صفحه 355 دفتر 162 ا مالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/05

 م الــف: 1332833  شــهرياري رئيــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک
 غرب اصفهان

مفاد آراء
4/30 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضي 
وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
 انقضاي مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت صادر

 خواهد شد. 
 1- راي شــماره 140160302015000094 مــورخ 1401/03/02  ميرزا بيگ 
ولی پوری فرزند فتحعلی نســبت به ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 116/54 
 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/05

م الف: 1331636 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
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حکایت مسافران مسموم اصفهان
جمعه گذشــته تعدادی از مسافران یک دســتگاه اتوبوس که در مســیر اتوبان قم _کاشان دچار 
مسمومیت غذایی با عالئم گوارشی شامل تهوع، اسهال و استفراغ شده بودند، توسط یک دستگاه 

اتوبوس آمبوالنس که به محل اعزام شده بود، برای انجام اقدامات درمانی منتقل شدند.
رییس مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان در مورد این موضوع گفت:  ۱۶ نفر از مسافران 
این اتوبوس دچار حادثه مسمومیت شــده بودند که بالفاصله اقدامات تشخیصی و درمانی، برای 
این بیماران انجام شد، کوچک ترین بیمار ۶ساله و بزرگ ترین ۵۰ساله بودند.ابوالفضل شجاعی با 
اشاره به اینکه مسافران مسموم اتوبوس پس از درمان در بیمارستان شهید بهشتی مرخص شدند، 
اظهار داشت: کادر پزشکی و پرستاری این بخش توانســتند با انجام اقدامات فوری و الزم شرایط 
بهبودی این مسافران را تسریع بخشند و پس از چند ساعت انجام اقدامات درمانی، ۱۶ بیمار بستری 
شده باحال عمومی مساعد ترخیص شدند.به گفته وی، مسافران باتوجه به شروع فصل تابستان 
و افزایش مسافرت و احتمال مسمومیت های غذایی نکات بهداشتی و الزم را رعایت کنند تا دچار 

مسمومیت و بیماری های گوارشی نشوند و سفر بی خطری را سپری کنند.

واکنش به آتش سوزی کوه صفه اصفهان؛

آتش نشانی بی تقصیر است 
آتش سوزی در کوه صفه اصفهان حواشی زیادی را برای آتش نشانی اصفهان به همراه داشت؛ اما 
کاربران فضای مجازی تــوپ بی توجهی این اتفاق و آثار مخرب آن را در زمین آتش نشــانی و نبود 
سرعت عمل این سازمان عنوان کردند که سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان نسبت به این موضوع واکنش نشــان داد و گفت: ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی 
مبنی بر حضور نیافتن نیروهای آتش نشانی در حادثه آتش ســوزی درختان کوه صفه غیرواقعی 
اســت.فرهاد کاوه آهنگران عنوان کرد: این حادثه مربوط به بزرگراه شــهید اقارب پرســت بوده و 
نیروهای آتش نشــانی به محض اعالم این حریق، پس از چهار دقیقه خود را به محل می رسانند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: باتوجه به وزش باد این 
آتش به سرعت به دیگر درختان سرایت کرده بود که با حضور نیروهای ایستگاه شماره ۱۱ این آتش 
مهار و خاموش شد.وی عنوان کرد: خودروی آتش نشانی برای دسترسی به حریق باید پل اندیشه 

را دور می زد و حضور ۴ دقیقه ای خودروی آتش نشانی امری طبیعی بوده است.
 

تب کریمه کنگو به مناطق عشایری فریدون شهر رسید
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان از آمادگی الزم برای برخورد با موارد احتمالی 
و پیشگیری از گسترش تب کریمه کنگو در استان خبر داد و به مردم توصیه کرد از ذبح دام خارج از 
کشتارگاه پرهیز کنند تا جلوی این بیماری گرفته شود.رضا فدایی با اشاره به شناسایی سه مورد ابتال 
به تب کریمه کنگو در مناطق عشایری فریدون شهر، اظهار کرد: ویروس بیماری تب کریمه کنگو در 
اثر تماس با دام آلوده اعم از ذبح حیوان یا گزش کنه ای که قبال روی بدن حیوان آلوده بوده به انسان 
منتقل می شود.وی با بیان اینکه تب کریمه کنگو با تب و خونریزی خود را نشان می دهد، گفت: عالئم 
این بیماری تب، بدن درد، شواهدی از خونریزی و گاهی افت پالکت است، همچنین انتقال انسان 
به انسان در محیط های بیمارستانی یا تماس های نزدیک مشاهده شده است.مسئول بیماری های 
واگیر مرکز بهداشــت اســتان با بیان اینکه بیماری تب کریمه کنگو معموال در فصل گرما مشاهده 
می شود، گفت: نگرانی از شیوع بیماری مشــکلی را حل نمی کند، مهم این است که شهروندان از 
ذبح دام خارج از کشتارگاه خودداری کنند، چون رعایت این موضوع جلوی بیشتر موارد بیماری را 
می گیرد.وی ،جایگزینی خون ازدست رفته و یا تجویز داروهای ضدویروس در بیمارستان را راه درمان 
این بیماری اعالم کرد و افزود: راه تشخیص تب کریمه کنگو گرفتن نمونه های خون از بیماران و ارسال 

به انستیتو پاستور ایران در تهران برای تشخیص بیماری است.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

رویکردهای امنیتی و انتظامی، مهم ترین چالش استان در بحث پیشگیری از اعتیاد است

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در نشستی  فرزانه افسرطه
با خبرنگاران به مناسبت ۵ تیرماه روزجهانی 
مبارزه با مواد مخدر، شعار جهانی مبارزه با مواد مخدر را، پرداختن به چالش 
های مواد مخدر در حوزه سالمت و بحران های بشری عنوان کرد و با تاکید 
بر اهمیت پیشگیری از اعتیاد به عنوان مهم ترین رکن، به تشریح استراتژی 
های دفتر پیشگیری و امور اعتیاد بهزیستی پرداخت.ولی ا... نصر، شعار 
کشور در هفته مبارزه با مواد مخدر را »همه با هم، نه به اعتیاد« اعالم کرد و 
افزود: دفتر پیشگیری و رســیدگی به امور اعتیاد بهزیســتی در ۴حوزه 
پیشــگیری اولیه، درمان و بازتوانی اعتیاد، همکاری بین بخشی، کاهش 
آسیب ها، آموزش پیشگیرانه از اعتیاد با انتشار اطالعات و ارائه برنامه های 
آموزشی، نمایشگاه ها، کتاب، بروشور، کلیپ، فعالیت های جایگزین در 
زمینه های تفریحی ورزشی و توجه به عوامل محافظت کننده در برابر اعتیاد، 
بهره گیری از برنامه های اجتماع محور از طریق نیازســنجی، مشارکت و 
راهنمایی در حل مشــکالت و ارتقای ســالمت روانی و اجتماعی در ابعاد 
خانواده، مدارس، دانشــگاه، ادارات، کارخانه ها و رسانه ها برای ترویج و 
انتشار اطالعات فعالیت می کند.وی از اجرای چندین طرح برای موارد فوق 
براساس مشــخصه های فردی صحبت کرد و گفت: اســتفاده از نسخه 
یکسانی برای درمان افراد معتاد امکان پذیر نیست و با توجه به طرح های 

شناختی رفتاری در مناطق حاشیه ای و پرخطر شــهر، سن، جنسیت و 
پارامترهای دیگر باید به تشخیص و درمان افراد معتاد بپردازیم. نصر در بیان 
مراحل درمان از مشــاوره و درمان دارویی به عنــوان رویکرد اصلی مراکز 
درمانی و بازتوانی سخن گفت و اظهار کرد: عالوه بر مراکز درمان سرپایی، 
9۰مرکز اقامتی در استان اصفهان با حضور داوطلبانه افراد فعالیت می کنند. 
چنانچه، مرکز جامع درمان اعتیاد به عنوان یک مرکز اقامتی با توجه به موارد 
تغییر سبک زندگی، هویتی و شناختی فرد در طول اقامت ۴ماهه و 8ماه 
درمان سرپایی، افراد را مدیریت می کند.مدیرکل بهزیستی استان اصفهان 
به اهمیت ایجاد اشتغال در پیشگیری از اعتیاد و بازدارندگی معتادان درمان 
شده پرداخت و اظهار کرد: سهولت دسترسی به تسهیالت اشتغال، موارد 
تشــویقی ازجمله پرداخت 23درصد بیمه کارفرمایی و بخشی از حقوق با 
هدف مبارزه با بیکاری معتادان انجام می شود. وی در بحث کاهش آسیب 
های ناشی از ســوءمصرف با بیان ضرورت کنترل استرس و اضطراب در 
مراجعه به مراکز، از اقداماتی در زمینه افزایش انگیزه جهت جذب درمان، 
ارائه خدمات و امکاناتی از طریق تیم های ســیار )سرنگ، الکل، کاندوم، 
پوشاک و تغذیه رایگان با هدف پیشگیری از انتقال بیماری های عفونی( 
در پاتوق های معتادان در نقاط مختلف، مراکز شــبانه و ســرپناه با ارائه 
خدمات رایگان از 7شــب تا 7 صبح، موبایل سنتر با خودرو تجهیز شده با 

حضور روان شــناس و افراد بهبودیافته برای افراد پرخطری که تمایلی به 
مراجعه ندارند، خبر داد.

رشد 30درصدی مصرف مواد مخدر تا 2030
در ادامه، علی اکبر ابراهیمی، معاون امور پیشــگیری بهزیستی استان 
اصفهان، اعتیاد را نوعی اختالل مغزی عود کننده نامید و بیان کرد: سیاست 
های مقابله با عرضه)کشفیات فقط شامل 2۰درصد عرضه است(، مقابله با 
تقاضا و کاهش آسیب برای معتادان باید اعمال  شود.  ابراهیمی با اشاره به 
اینکه در سال 2۰۱۰ ، 27۵ میلیون مصرف کننده در جهان داشتیم که درسال 
2۰2۰، رشد 22درصدی داشته، گفت: تا 2۰3۰، شاهد رشد 3۰درصدی در 
مصرف مواد مخدر خواهیم بود که به عنوان یک تهدید جهانی خواهد بود.  
وی با ابراز تاسف از مرگ ســاالنه ۵۰۰هزار نفر به دلیل اعتیاد، آمار تکان 
دهنده مصارف حشیش، کوکائین و دیگر مواد مخدر در سطح جهان گفت: 
در آســیا 8۰ میلیون نفر مصرف کننده مواد مخدر هستند که این ارقام در 
ایران شامل حدود 3میلیون نفر معتاد، یک میلیون و ۶۰۰هزار نفر مصرف 
کننده تفننی، ۵3درصد مصرف کننده تریاک، ۱2درصد حشــیش و گل، 
8درصد شیشه و 2۰درصد ســایر مواد اعتیادآور است. ابراهیمی با اذعان 
به بار سنگین بیماری اعتیاد که به نظام سالمت، بهزیستی و بودجه کشور 
تحمیل می شود، خط مقدم پیشگیری را بهزیستی و خط مقدم مبارزه با 
مواد مخدر را ناجا، دادگستری و وضع قوانین اعالم کرد.وی در بیان چالش 
ها، وجود رویکردهای امنیتی، انتظامی و قضایی که باید حمایتی باشد 
و نه از روی اجبار برای ترک، ایجاد اشــتغال، پوشش های بیمه ای برای 
مشاوره و درمان، تامین هزینه های نگهداری و یارانه و اجتناب از چندگانگی 
و مداخالت غیرکارشناســی را بیان کرد و گفت: پیشگیری همه جانبه و 
فراگیر است و نهادهای مختلف ازجمله مساجد، شهرداری ها، جشنواره 
های فرهنگی، سازمان های ورزشی، آموزش و پرورش و بویژه مهدهای 
کودک می توانند بسیار موثر باشــند.  معاون امور پیشگیری بهزیستی 
استان اصفهان با بیان اهمیت تربیت در دوران کودکی به ویژه تا 8سالگی در 
پیشگیری از ابتال به اعتیاد، اظهارکرد: اگر به وضعیت کودکان دارای والدین 
زندانی، کودکان بدسرپرست و بی سرپرست  که دچار اختالل اضطراب و 
افسردگی و اختالل نقص توجه و بیش فعالی هستند، رسیدگی شود، در 
سال های آینده آمار اعتیاد به نصف کاهش می یابد. همچنین، توجه به 
تخصیص بودجه برای اعمال روش های پیشگیری و حمایت دستگاه ها، 
برگزاری کارگاه ها و توجه به مناطق حاشیه ای و پرخطر، افزایش دانش 
خانواده ها در زمینه فرزندآوری و تربیت فرزندان و تعامالت بین خانه و 

مدرسه از دیگر موارد کاهش اعتیاد و پیشگیری است.

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
4/31 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 قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 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 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 تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
 رديــف 1- راي شــماره 3332 - 1401/03/28 هيــات ســوم خانم مريــم زنبور 
 بــه شناســنامه شــماره 1016 کدملــي 2002069085   صــادره دزفــول  فرزند 
جمعه در ششــدانگ يکباب ســاختمان بــه مســاحت 221/65 متر مربــع از پالک  
31 اصلی  واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهــان از مالکيت 
 مالک رســمی کريــم ابراهيمی طبق ســند انتقالــی 9927 مــورخ 1350/07/28 

دفترخانه 95 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20

م الف: 1339885  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

4/32 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابــر آرای شــماره های ذيــل هيــات موضــوع قانون تعييــن تکليــف وضعيت 
 ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااســتناد اسناد رســمی مالکيت مشاعی  و 
 اسناد عادی تســليمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز 
گرديده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
 فاقد ســند رســمی و به منظور اطالع عمــوم مراتــب در دونوبت به فاصلــه 15 روز 
 آگهــی مــی شــود در صورتی که اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد مالکيت
  متقاضيــان اعتراضی داشــته باشــند  می تواننــد از تاريخ انتشــار اوليــن آگهی به

 مدت دو ماه اعتراض خــود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ،  ظرف مدت 
 يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . 
بديهی اســت در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات 
 اســناد مالکيت صــادر خواهد شــد. صدور ســند مالکيت مانــع از مراجعــه متضرر

 به دادگاه نيست.
برابر رای شــماره 140160302018000055 مورخ 1401/01/29 و کالسه پرونده 
1399114402026000224 بنام اکبر آژيراک فرزند عباس فرزند مهدی به شــماره 
شناسنامه 50167 کدملی 1281598747 نسبت به شش دانگ يک باب خانه مسکونی 
به مساحت 250/23 مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 28 اصلی واقع در شهرک 
 ولی عصر اصفهان بخش 16 حــوزه ثبت دولت آباد برخــوار در ازای خريداری عادی
  مــع الواســطه از محمــد طالبــی طــی ســند 86005 مــورخ 1351/09/02 

دفترخانه 2 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/05
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/20

م الف: 1339281 محمدرضا بيکيان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  

وقت اجرای قرار تحریر ترکه
4/33 بدينوسيله اعالم می نمايد به موجب درخواست مرتضی جلوانی به طرفيت زهرا 
آقادادی - الهام موحد محمدی - حميد توشقانيان قرار تحرير ترکه عليرضا جلوانی طی 
شماره 9900011  در شورای حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجرای قرار ساعت 17 
روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05 تعيين گرديده است لذا از ورثه يا نماينده قانونی آنها، 
 بستانکاران و مديونين به متوفی و کسان ديگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت 
می شــود در موعد مذکور در محل اين شــورا واقع در شهرســتان اصفهان به آدرس 
 خيابــان ارباب حاضر شــوند عدم حضــور مدعوين مانع اجــرای قــرار نخواهد بود. 

م الف: 1338709 شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

4/34 شــماره نامــه : 140185602024003282-1401/03/31 نظر بــه اينکه به 
 موجــب رای شــماره 140060302024003873 مــورخ 1400/12/5 هيات قانون

 تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی ششــدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 144/51 متر مربع تحت شــماره فرعی 726  از اصلی 4786  
و مجزی شــده از شــماره اصلی مزبور  واقع در بخــش 5 ثبت اصفهــان در مالکيت 
خانم کبوتر نکوئی رســتم آبادی فرزند عبدالمجيد مســتقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد 
ســابقه تحديد حدود می باشــد لذا به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر 
و  طبق تقاضای مالــک تحديد حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1401/05/01 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليه 
مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور يابند و 
اعتراضات مالکيــن و مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورت 
مجلس تحديد حــدود و فقط تــا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معتــرض طبق ماده 
86  آئين نامــه قانون ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به ايــن اداره، ظرف يک ماه 
دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ 
 و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير اين صورت متقاضــی ثبت يا نماينده قانونی وی 
می تواند به دادگاه  مربوطــه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به 
اداره ثبت تســليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عمليات ثبتی را با رعايت 

مقررات ادامه ميدهد. 
تاريخ انتشار: 1401/04/05 

م الف: 1340261 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
 تحدید حدود اختصاصی

4/35 شــماره نامــه : 140185602024003288-1401/03/31 نظــر بــه اينکه 
به موجب رای شــماره 3896  مــورخ 1400/12/07 هيــات قانون تعييــن تکليف 
اراضی فاقد ســند ثبت جنوب اصفهان ششــدانگ يکباب خانــه پالک 4483/5047  
مجزی شــده از 131  واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 76/07 متر مربع  
به نام ليال بياتــی کميتکی فرزند عســگر و شــريک مفروز گرديــده و طبق گواهی 
بايگانی تحديــد حدود نگرديده اســت. لذا به اســتناد ماده 13 قانــون تعيين تکليف 
اراضی فاقد ســند ثبت جنوب اصفهان  و  طبــق تقاضای مالک تحديــد حدود ملک 
مرقــوم در روز چهارشــنبه مــورخ 1401/04/29 ســاعت 9 صبح در محل شــروع 
 و به عمل خواهد آمــد و به موجب ايــن آگهی به کليــه مالکيــن و مجاورين اعالم 
می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تسليم 
اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تسليم 
و گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائــه نمايد، درغير اين صورت 
متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند بــه دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تســليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به 

اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. 
تاريخ انتشار: 1401/04/05 

م الف: 1339811 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
 تحدید حدود اختصاصی

4/36 شماره نامه : 140185602024003278-1401/03/31 نظر به اينکه به موجب 
رای شماره 140060302024003762 مورخ 1400/11/30 هيات قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ يکباب خانه به مساحت 
117/95 متر مربع تحت شــماره فرعی 5037  از اصلی 4483  و مجزی شده از شماره 
 131 فرعی از  اصلی مزبور  واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان در مالکيت آقای محمدرضا 
 پور محســن فرزند حســن مســتقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحديد حدود 
می باشــد لذا به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک 
تحديد حدود ملــک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1401/05/03 ســاعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليــه مالکين و مجاورين 
اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور يابنــد و اعتراضات مالکين 
و مجاورين مطابق مــاده 20 قانــون ثبت از تاريــخ تنظيم صــورت مجلس تحديد 
حــدود و فقط تــا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معتــرض طبق مــاده 86  آئين نامه 
قانون ثبــت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به ايــن اداره، ظرف يک ماه دادخواســت 
خود را به مرجــع ذيصالح قضائی تســليم و گواهــی تقديم دادخواســت را اخذ و به 
 اين واحد ثبتی ارائــه نمايد، درغير اين صــورت متقاضی ثبت يا نماينــده قانونی وی 
می تواند به دادگاه  مربوطــه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به 
اداره ثبت تســليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عمليات ثبتی را با رعايت 

مقررات ادامه ميدهد.
تاريخ انتشار: 1401/04/05 

م الف: 1339717 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

4/37  شــماره نامــه: 140185602033001080- 1401/04/01 نظــر به اينکه به 
موجب رای شماره 13996030203300045 مورخ 1399/08/22  هيات قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت 
اســناد و امالک نطنز تمامی ششدانگ قطعه زمين مزروعی ســنگ سفيد پالک ثبتی 
1251 فرعی از 128-  اصلی واقع در هنجن جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز در ســهم 
آقای عباس علينقی نژاد هنجنی فرزند حســين برقرار گرديده اســت و بنام نامبرده در 
جريان ثبت می باشــد و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا 
به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک 
مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1401/05/03  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضــات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 

تاريخ انتشار: 1401/04/05 
م الف:1340565  رحمت اله شاهدی مدير و احد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز

فقدان سند مالکیت
4/38 شــماره نامه: 140185602011000786 -1401/03/29 نظر به اينکه ســند 
مالکيت شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 2529  اصلی واقع در بخش 2 خوانسار ذيل 
ثبت 3480 در صفحه 194 دفتر امالک جلد 11 به نام نصراله مقدســی تحت شــماره 
چاپی مسلســل 421195 ثبت و صادر و تسليم گرديده اســت سپس طبق ماده 147 و 
ماده 12 آيين نامــه قانون اصالح مــواد 1 و 2 و 3 اصالحی مقــدار 214/2 متر مربع 
تحت پالک ثبتــی 2529/1 جدا گرديده اســت.  نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به 
شــماره وارده 140121702011001437  بــه انضمام دو برگ استشــهاديه محلی 

که امضاء شــهود آن ذيل شــماره 140102155852000061  به گواهی دفترخانه 5 
خوانسار رسيده است مدعی است که ســند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده 
است و درخواســت صدور المثنای ســند مالکيت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
 اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی

 می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بديهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض ســند مالکيت يا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1340889  اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 
 

اعالم مفقودی 
برگ ســبز خودروی کامیونت یخچالدار نیسان 2400 
 مدل 1383  بــه رنگ آبــی- روغنی  به شــماره پالک

 ایــران 23-823  ه 29 و شــماره موتــور 263514 و 
شــماره شاســی D63676 و شناســه ملی خودرو 
IRNC839T0W6D63676  بــه نام آقــای عبدالرضا 
 حســینی  مفقود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

اعالم مفقودی 

 برگ ســبز خودروی ســواری ســمند تیــپ ایکس 7 
 مــدل 1382  به رنــگ بژ- متالیــک  به شــماره پالک 
ایران 43-485 ی 45 و شــماره موتور 32908238163 
و شماره شاســی 82237735  و شناسه ملی خودرو 
IRFC821V06V237735  بــه نام آقای ســید صادق 
حســینی تشــنیزی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 

 GLX 405 برگ ســبز خــودروی ســواری پژو مــدل 
مدل 1381  به رنگ  مشــکی روغنی  به شــماره پالک 
ایران 67-988 س 57 و شــماره موتور 22568101901 
و شماره شاسی IN81001242  و شناسه ملی خودرو 
 IRFC811V344001242  بــه نــام آقــای محمد قائدی 
 بارده ئی  مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.



تیم ملی فوتسال عراق با هدایت سرمربی ایرانی خود موفق به کسب عنوان قهرمانی در مســابقات زنان غرب آسیا شد.نخستین دوره فوتسال زنان غرب آسیا 
به میزبانی عربستان در شهر جده از بیست و ششم خردادماه تا روز جمعه، سوم تیرماه ادامه داشت و عراق شگفتی ساز این مسابقات شد.جمعه شب درحالی 
مسابقات فوتسال زنان در غرب آسیا به اتمام رسید که عراق با هدایت سرمربی ایرانی خود موفق شد با نتیجه ۴ بر ۲ از سد میزبان بازی ها بگذرد و بدین ترتیب 
در اولین تورنمنت رسمی اولین جام را نیز به دست آورد.شهناز یاری، سرمربی اسبق تیم ملی ایران که به تازگی هدایت تیم ملی عراق را به عهده گرفته، موفق شد 
تیم نوپای عراق را به فینال مسابقات رسانده و با یک نتیجه عالی میزبان مسابقات را با ۴ گل از پیش رو بردارد و بدین ترتیب در نخستین تورنمنت رسمی که این 
کشور حضور داشت، آنها را به موفقیت دور از انتظاری برساند.در دیگر دیدار حساس این مسابقات در دیدار رده بندی، کویت که هدایت آن به عهده شهرزاد مظفر 

دیگر مربی پر افتخار ایرانی است، نتیجه را با ۲ گل به بحرین واگذار کرد تا در این تورنمنت عنوانی بهتر از چهارمی عاید این تیم نشود.

اولین جام عراق با هدایت مربی ایرانی

یکشنبه  05   تیر   1401 / 26  ذی القعده 1443 / 26   ژوئن  2022 / شماره 3561

بایرن مونیخ کوتاه آمد
مهاجم لهستانی باواریایی ها غیرقابل فروش نیست. بایرن مونیخ در صورت دریافت پیشنهاد مناسب، 
با جدایی لواندوفسکی موافقت خواهد کرد.به گزارش خبرنگار اسکای اسپورت آلمان، با وجود تمام 
اظهارات علنی مدیران بایرن مونیخ، این تیم در صورت مناسب بودن مبلغ پیشنهادی سایر تیم ها، حاضر 
است روبرت لواندوفسکی را به فروش برساند. بایرن مونیخ رویای دریافت بیش از 50 میلیون یورو 
برای فروش مهاجم لهستانیش را در سر می پروراند و اگر بارسلونا قادر به پرداخت این مبلغ باشد، بایرن 
مونیخ لواندوفســکی به آن ها فروخته و مهاجم جدیدی را به خدمت خواهد گرفت.عالوه بر بارسلونا، 
پاریسن ژرمن نیز نیم نگاهی به شرایط لواندوفسکی دارد و آماده است وارد رقابت برای جذب او شود.

 

اخراج پر هزینه سرمربی پاریسن ژرمن!
مائوریسیو پوچتینو در آستانه اخراج از پاریسن ژرمن قرار دارد. پس از ناکامی در فتح لیگ قهرمانان 
اروپا، مسئوالن پاری ســن ژرمن قصد دارند پوچتینو را برکنار و گالتیه را جایگزین او کنند. اخراج 
سرمربی 50 ساله اما ساده نیست و مسئوالن تیم پاریسی باید غرامت سنگینی را به سرمربی فعلی 
خود پرداخت کنند چرا که هنوز یک سال از قرارداد او باقی مانده است. غرامت پاری سن ژرمن به 
پوچتینو و کادر فنی او چیزی در حدود ۱5 میلیون یورو برآورد می شود و مدیران این تیم قصد کاهش 
آن را دارند؛ اما پوچتینو خواهان دریافت این مبلغ به صورت کامل است.  پاری سن ژرمن در گذشته 
نیز غرامت های سنگینی به مربیان اخراجی خود پراخت کرده است؛ توماس توخل، سرمربی فعلی 
چلســی، که جدایی او راه را برای انتخاب پوچتینو هموار کرد، زمانی که قراردادش فسخ شد، بین 

۷ تا ۸ میلیون یورو دریافت کرد، در حالی که لوران بالن با ۲۲ میلیون یورو در ژوئن ۲0۱۶ جدا شد.
 

امباپه: 

پاریسن ژرمن، یک هدف دارد
کیلیان امباپه، مهاجم پاریســن ژرمن، تاکید دارد که هدف اصلی این تیم باال بردن جام قهرمانی لیگ 
قهرمانان است.پاریسن ژرمن موفق شد در رقابت با رئال مادرید پیروز شده و قرارداد امباپه را تمدید کند. 
مدیران این باشگاه تالش زیادی برای حفظ این بازیکن فرانسوی انجام دادند و بسیاری از رسانه های 
فرانسوی مدعی شده بودند که آنها باور دارند حفظ امباپه در مسیر تحقق رویای فتح لیگ قهرمانان اهمیت 
بســیاری دارد و می تواند در این راه به آنها کمک کند. در نهایت این مهاجم تیم ملی فرانسه نیز تصمیم 
گرفت که پیشنهاد رئال مادرید را رد کرده و قرارداد جدیدی با پی اس جی به امضا برساند و تا سال ۲0۲5 

به حضورش در این تیم ادامه دهد، تصمیمی که با حواشی بسیاری همراه بود.
 

نگرانی های »رونالدو«؛ منچستریونایتد دست به کار شد!
روزنامه اســپانیایی آ.اس که رابطه نزدیکی هم با ژرژ مندس، مدیر برنامه رونالدو دارد، خبر داد که این 
بازیکن از شرایط فعلی باشگاه منچستریونایتد ناراضی است و از این موضوع نگران است که تقویت بیش 
از پیش رقبای لیگ برتری باعث شود که آنها از این هم بیشتر از این تیم ها فاصله بگیرند. گفته می شود که 
رونالدو تصمیم گرفته سال پایانی قراردادش با یونایتد را نیز در این تیم سپری کند و دوری از لیگ قهرمانان 
و حضور در لیگ اروپا را برای کمک به این باشگاه که عالقه بسیاری به آن دارد، پذیرفته است.در واکنش 
به این نگرانی، منچستریونایتد دست به کار شده و قصد دارد تام کین، برادر مایکل کین، مدافع اورتون را 
جانشین مت جاج به عنوان مسئول جدید نقل و انتقاالت باشگاه منصوب کند. کین وظیفه خواهد داشت 
تا روند کند انتقاالت باشگاه را تسریع بخشیده و در اولین قدم، کار جذب کریستین اریکسن را نهایی کند. 
او سپس ماموریت دارد تا با بارسلونا برای فرانکی دی یونگ به توافق برسد؛ اما حضور شیاطین سرخ در 

لیگ اروپا کار را بسیار سخت کرده است. 

  به بهانه ستاره خبرساز گل گهر؛ جنگ های نقل و انتقاالتی استقالل و پرسپولیس در دهه اخیر         

معامله تعصب در چند ثانیه!

چهره روز

رونمایی »مظلومی« از گزینه جدید استقالل
عضو هیئت مدیره استقالل درخصوص روند این تیم در بازار نقل و انتقاالت گفت: من از مدیران باشگاه 
تشکر می کنم که خیلی فعال هستند و تالش می کنند رضایت هواداران را جلب کنند. ما یک بازیکن را از 
دست دادیم ولی به سراغ بازیکنان دیگر می رویم.  برای جذب بازیکنان تراز اول و باالتر از سطح فوتبال 
کشور که در اروپا بازی می کنند، درخواســت داده ایم تا آنها را جذب کنیم و نامه زده ایم.پرویز مظلومی،  
در مورد اینکه محمد محبی یکی از بازیکنانی است که برای جذب او اقدام شده، پاسخ داد: بله ما به چند 
باشگاه داخلی نیز نامه زده ایم که البته نباید اسم بیاوریم. حاال چون محبی در پرتغال هم بازی می کند، 
شاید آقای ساپینتو بتواند با کدخدامنشی ایشان را بیاورند چون در پرتغال نفوذ دارند.عضو هیئت مدیره 
استقالل در ادامه اضافه کرد: ما به چند باشگاه دیگر نیز درخواست داده ایم. تیم های دیگر نیز به سختی 
بازیکنان خوب شان را از دست می دهند و اینگونه نیست که ما بتوانیم به راحتی بازیکن بگیریم. هواداران 
نگران نباشند و نهایتش این است که از خارج از کشور بازیکن می آوریم. اولویت ما بازیکنان داخلی است.

 

مهاجم سابق استقالل به فوالد پیوست
تیم فوتبال فوالد خوزستان یک مهاجم جذب کرد.علی قربانی، مهاجم تیم سومقاییت آذربایجان با عقد 
قراردادی شاگرد نکونام در فوالد شد.قربانی که در زمان وینفرید شفر در لیست مازاد قرار گرفت ، در سال 
۹۷ راهی تیم اسپارتاک ترناوا اسلواکی شد. او سپس به سپاهان رفت و از این تیم نیز  به  سومقاییت 
آذربایجان رفت.قربانی سابقه بازی در تیم ملی آذربایجان را هم در کارنامه دارد.فوالد تاکنون با مجید 

علیاری، سعید آقایی و علی قربانی قرارداد  بسته و با حیدریه نیز تمدید کرده است.
 

قرارداد بازیکنان تراکتور منتشر می شود؟
بحث شفافیت مالی و انتشار رقم قراردادها، موضوعی همیشگی در فوتبال ایران بوده و حاال محمدرضا 
زنوزی، مالک تراکتور تبریز درخواســت شفاف ســازی مالی کرده و می گوید حاضر اســت جزییات 
هزینه های شان را منتشــر کند.وی  در این خصوص در گفت وگو با برنامه شبهای فوتبالی گفت: فصل 
گذشته ما خوب نتیجه نگرفتیم و بد هزینه شد ولی جزو چهار، پنج تیم اول از لحاظ هزینه بودیم. من 
دوست دارم همه تیم ها هزینه های شان را بگویند و حاضرم برای تراکتور را شفاف سازی کنم. می خواهم 
همه در اتاق شیشه ای باشیم و بودجه مان را برای مردم ارائه دهیم.وی در مورد ورود تراکتور به بورس مثل 
استقالل و پرسپولیس اظهار داشت: ما هم تالش می کنیم که این اتفاق بیفتد. همچنین چند برنامه 

اقتصادی داریم که می خواهیم مردم را شرکت دهیم که از تراکتور هم استفاده مادی ببرند هم معنوی.

اتفاق بد برای مربی پرسپولیس!
محمد عسگری، مربی پرسپولیس در بازگشــت از سفر متوجه ســرقت مقادیری پول نقد از منزل 
شخصی اش شد.آنالیزور پرسپولیسی ها که هفته گذشته برای سفر به ترکیه رفته بود، در بازگشت از این 
کشور متوجه دستبرد سارقین به خانه اش شد و ظاهرا خسارت قابل توجهی از این سرقت متوجه وی 
شده است.عسگری که از جمع کادر سال گذشته پرسپولیس در جمع یاران یحیی باقی مانده و امسال 
هم نقش مهمی در جمع سرخ پوشان خواهد داشت، شکایت خود را به پلیس آگاهی تسلیم کرده است.

 

دروازه بان جوان، دوباره شاگرد رحمتی شد
دروازه بان تیم ملی امید ایران به آلومینیوم اراک پیوســت. محمدجواد کیا، دروازه بان فصل گذشته 
شهرخودرو مشهد پس از توافق با مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک، رسما به این تیم پیوست.این 
دروازه بان ۲0 ساله و عضو تیم ملی امید ایران که طی دو فصل اخیر لیگ برتر برای شهرخودرو به میدان 

رفته بود اکنون با قراردادی به مدت سه فصل در جمع شاگردان مهدی رحمتی حضور دارد.

مستطیل سبز

تصمیم نهایی »سیدجالل« 
مشخص شد؛

سالم مربی!
سیدجالل حسینی تصمیم نهایی خود را برای 
فصل بیست ودوم گرفت؛ پایان دوران بازی و 
سالم به مربیگری.چهل و یک سالگی. کمتر 
بازیکنی در تاریخ فوتبال ایران توانسته تا این 
سن همچنان با انرژی و باانگیزه کار را دنبال 
کند اما ژن سیدجالل حسینی به نظر متفاوت 
می رسد. طی چند فصل اخیر به شخصه بارها 
او را مقابل این پرســش تکراری درباره زمان 
پایان دوران بازی قرار دادم و هر بار بدون هیچ 
مکثی پاسخ این بود: » االن فقط منتظر اعالم 
زمان تمریــن فردا هســتم، تمرین، تمرین 
و تمرین. فکرم روی این مســئله اســت«.

کاپیتان پرافتخار پرســپولیس امــا اکنون 
در فاصلــه جام جهانی دیگــری، مقابل یک 
تصمیم دیگر ایستاده است. چند ماه قبل از 
جام جهانی روسیه ۲0۱۸، کارلوس کی روش 
سرمربی پرتغالی وقت تیم ملی نام او را به طور 
رسمی از جمع مسافران این تورنمنت خط زد 
و در نهایت او در نشست خبری با حضور برانکو 
ایوانکوویچ خداحافظی رسمی خود را از دنیای 
ملی اعالم کرد. مثل خیلی دیگر از ستاره های 
تیم ملی او فرصتی بــرای بازی خداحافظی 
نیافت و در نهایت اما از این عرصه کنار رفت.

اکنون نزدیک به پنج سال بعد و در شرایطی 
که باز هم تنها چند ماه به جام جهانی دیگری 
باقی مانده، سیدجالل حســینی در آستانه 
تصمیم مهم دیگری در زندگی اش قرار گرفته 
است.سید با ۹ عنوان قهرمانی پرافتخارترین و 
شاید دست نیافتنی ترین بازیکن از این لحاظ 

محسوب می شود. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

مسابقات لیگ 
قهرمانی پدل بورد 
در منطقه آزاد انزلی

مســابقات لیگ قهرمانی پدل 
بورد مارینا کاســپین در منطقه 
آزاد انزلــی بــا حضــور بانوان و 
آقایان تیم های تهران ،گیالن و 
مازندران ۲ تیر ماه ۱۴0۱ آغاز شد.

ایسنا: دیدار دوستانه تیم های ملی فوتسال ایران و 
آرژانتین در حال لغو شدن است تا باز هم نقطه سیاه 
دیگری در کارنامه رییس کمیته فوتسال در همین 

مدت کوتاه حضورش در این رشته پدید بیاید.
از مدت ها قبل، تاریــخ دیدار ایــران و آرژانتین در 
روزهای ۱۷ و ۱۹ تیر هماهنگ شده بود و شمسایی 
و ماتیاس لوچیکس، ســرمربی تیــم ملی فوتبال 
آرژانتین ایــن دو تاریخ را هماهنگ کــرده بودند و 
بقیه وظایف برعهده فدراســیون فوتبال و در رأس 
آن دبیرکل و رییس کمیته فوتســال بود. با وجود 
ارسال نامه های فراوان به آرژانتین و دریافت نکردن 
پاسخی از ســوی آرژانتینی ها، کامرانی فر و اصولی 
ملی پوشان و سرمربی تیم ملی را منتظر گذاشتند و 
حاال بهانه ای به نام »سیاســی بودن« مقصر اصلی 

شناخته شده است.
وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی بر این باور استن 

که احتمال لغو شدن این دیدار و تعلل آرژانتینی ها 
در صور ویزا برای فوتسالیست های ایرانی به دلیل 
همین مسائل سیاسی است؛ اما مگر می شود دیگر 

نقاط سیاه کارنامه اصولی را ندید. 
سئول نشــینان معتقدنــد همان طور که مســائل 
سیاســی مانع برگزاری دیدار دوســتانه تیم های 
ملی فوتبال ایران و کانادا شــد، حاال دیدار تیم ملی 
فوتسال با آرژانتین به خاطر مشکل سیاسی پیش 
آمده بین این دو کشــور در حال لغو شدن است و 
آرژانتینی ها حاضر به دادن ویزا به کاروان تیم ملی 
فوتسال نیستند. اتفاقی که اگر دلیل اصلی لغو شدن 
این دیدار بود، خیلی زودتر باید توسط فدراسیونی ها 
پیش بینی می شد و سرمربی تیم ملی و بازیکنان از 
آن آگاهی پیدا می کردند تا حساب ویژه ای روی این 
بازی باز نکنند. البته برگزاری افتتاحیه لیگ تنها روز 
بعد از تاریخ اعالم شده برای دیدار ایران و آرژانتین 

نشان می دهد که این لغو شدن قابل حدس بوده و 
سازمان لیگ برنامه اش را متناسب با اتفاقات رخ 

داده چیده است.
احتماال همین دالیل سیاسی که خیلی قبل تر از االن 
قابل حدس بودند، باعث شود که سرمربی تیم ملی 
با وجود موافق نبودن با تاریخ تورنمنت تایلند، مجبور 
به شرکت در این تورنمنت شود تا تیم ملی حداقل با 
برگزاری چند دیدار دوستانه در جام ملت های آسیا 

۲0۲۲ شرکت کند.

مقصر لغو دیدار ایران - آرژانتین چه کسی است؟

ســعید صادقی آخرین نسخه از بازیکنانی است که پرســپولیس و اســتقالل بر ســر آن جنگ نقل و انتقاالتی را آغاز کرده اند و پیش از آن نیز 
نمونه هایی چون امین قاسمی نژاد، مرتضی تبریزی، کاوه رضایی و وحید امیری از جمله این بازیکنان بوده اند.

سعید صادقی، هافبک مهاجم ۲۸ ساله گل گهر سیرجان که سابقه پوشیدن پیراهن پدیده مشهد را هم دارد، تبدیل به شاه ماهی نقل و انتقاالت 
تابستان ۱۴0۱ شده و دو تیم بزرگ پایتخت یعنی اســتقالل و پرسپولیس بر سر جذب آن، رقابت شــدیدی را آغاز کردند؛ به طوری که صادقی 

یک روز در باشگاه پرسپولیس است و خبر توافقش با این تیم رسانه ای می شود و فردای همان روز در دفتر باشگاه استقالل رویت می شود.
امثال صادقی در دهه اخیر فوتبال ایران کم نبوده اند که ســرخابی های پایتخت برای جذب آن ها وارد جنگ شده اند. آخرین بازیکنی که این دو 
باشگاه بر سر آن جنگ را آغاز کردند، امین قاسمی نژاد، مهاجم سابق شهرخودرو بود که سرانجام آبی ها در تابستان ۱۴00 موفق به جذب آن شدند 
اما نتوانست درخششی برای شاگردان مجیدی داشته باشد و در نیم فصل از استقالل راهی گل گهر شد. رضا اسدی، هافبک سابق تراکتور و سایپا 
دیگر بازیکنی بود که در تابستان قبلی، استقالل و پرسپولیس برای جذب آن حاضر به هزینه های میلیاردی شدند و با وجود پیروزی سرخ ها در 

این رقابت، اسدی نتوانست مهره تاثیرگذاری برای یحیی گل محمدی باشد.
محمد نادری، مدافع کوتریک بلژیک که فصل ۱۴00- ۱۳۹۹ را به صورت قرضی در پرسپولیس حضور داشت، با وجود رقابت  دو باشگاه بر سر آن، 
به رقیب سنتی یعنی استقالل پیوست و یک فصل خوب را در لباس آبی ها پشت سر گذاشت و دوباره لژیونر شد. در نقل و انتقاالت تابستانی سال 
۱۳۹۸، این محمد بلبلی، هافبک مهاجم تیم سپیدرود بود که بازار نقل و انتقاالت را تحت شعاع خود قرار داد که سرخ ها خیلی زود کنار کشیدند 
تا فوالد و استقالل بخواهند برای جذب این بازیکن وارد جنگ شوند. سرانجام این جنگ نقل و انتقاالتی هم برای بلبلی خوش نبود زیرا قرارداد 

داخلی این بازیکن با فوالد سبب شد تا هم او و هم تیم اهوازی محروم شود و ۶ ماه بعد هم این مهاجم راهی استقالل شد.
ضعف در خط حمله و ساز جدایی تبریزی از ذوب آهن سبب شد تا استقالل و پرســپولیس جدالی دیگر را در نقل و انتقاالت در تابستان ۱۳۹۷ 
شروع کنند که آبی ها توانستند رقیب ســنتی را شکســت دهند و مهاجم وقت ذوب آهن را آبی پوش کنند. البته تبریزی هیچ وقت نتوانست در 
لباس استقالل درخشش خود را تکرار کند و دو فصل بعد راهی گل گهر سیرجان شد. در تابستان فصل قبل تر یعنی سال ۱۳۹۶ نیز استقالل هر دو 
جنگ نقل و انتقاالتی را از پرسپولیس برد؛ داریوش شجاعیان و مهدی قائدی پوشیدن پیراهن آبی را به قرمز ترجیح دادند و شاگرد منصوریان 

در استقالل شدند. هر دوی این بازیکنان تبدیل به ستاره های تیم منصوریان و شفر شدند و خاطرات خوبی را هم از خود به جا گذاشتند.
تابســتان ۹5، جنگ تمام عیار سرخابی ها در نقل و انتقاالت بود. بســیاری از بازیکنان مطرح ســایر تیم ها به این دو باشگاه لینک می شدند و 
سرانجام هم فرشید باقری و کاوه رضایی استقاللی شدند و وحید امیری با کلی جنجال و حتی امضای قرارداد داخلی با آبی ها، پرسپولیسی شد. 
محمدحسین کنعانی زادگان، مدافعی که سابقه بازی برای امیدهای پرسپولیس را داشــت، پس از اتمام سربازی اش در ملوان حاضر نشد به 
پرسپولیس برگردد و استقاللی شد. رضایی و امیری توانســتند مهره های تاثیرگذاری برای تیم هایشان باشند؛ اما نه کنعانی زادگان و نه باقری 

رضایت هواداران استقالل را جلب نکردند و از این تیم جدا شدند.
روزبه چشمی، کاپیتان سوم تیم فعلی استقالل بازیکنی بود که پرسپولیس و اســتقالل در تابستان سال ۹۴ برای جذب آن تالش می کردند و 
البته آبی ها خیلی زود برنده این رقابت شدند. چشمی، فراز و نشیب های زیادی در این سال ها در پیراهن استقالل داشت و یک دوره هم از آبی ها 

جدا و لژیونر شد و نیم فصل امسال دوباره به استقالل بازگشت.
البته از این تعداد بازیکنان در تاریخ استقالل و پرسپولیس کم نبوده اند که دو مورد خبرساز آن قاسم دهنوی و محسن فروزان بود. 

دهنوی، ستاره مس کرمان بارها به ۳ تیم استقالل، تراکتور و پرسپولیس لینک شد و ســرانجام هم پیراهن قرمز پرسپولیس را پوشید و پس 
از دوره ای نسبتا خوب در لباس قرمزها، از پرســپولیس جدا شد. محسن فروزان، دروازه بان گســترش فوالد بود که به باشگاه 
پرســپولیس رفت و حتی مقابل درب این باشــگاه هم عکس یادگاری گرفت؛اما چند روز بعد با آبی های پایتخت قرارداد 

امضا کرد.
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عضو شورای  شهر مطرح کرد:

معرفی برنامه های اجرایی مدیریت شهری در سامانه شفافیت
رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در سامانه شفافیت 
معرفی برنامه های اجرایی شهرداری و امکان دسترسی به سامانه سوت زنی نیز وجود دارد و بر اساس 
آخرین اطالعات مطرح شده در کمیته ارتقای ســالمت اداری این موارد آماده شده است.احمدرضا 
مصور  با اشاره به طراحی سامانه ســوت زنی شورای اسالمی شــهر اصفهان، اظهار کرد: در این دوره 
مدیریت شهری سامانه سوت زنی در شهرداری و شورای ششم اصفهان به نحوی طراحی شده است 
که ارتباط گیری و استفاده از آن برای شهروندان آســان باشد و تاحدامکان حریم خصوص افراد نیز 

حفظ شود.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی سامانه ســوت زنی در شورای اسالمی شهر اصفهان استفاده می شود 
و شهرداری نیز بر اســاس مصوبه شورای ششم ملزم به اســتفاده از این سامانه شده است.رییس 
کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: سامانه سوت زنی 
در شورای اسالمی شهر و شــهرداری اصفهان یکی از اصول حکمرانی خوب است که در آن به راه های 
برقراری ارتباط دوطرفه بین دستگاه ها، مسئوالن و شهروندان اشاره می کند تا مردم بتوانند اطالعات 
خود از سوء جریان های اداری را به گوش مسئوالن برســانند و از طریق آن پیگیر مسائل باشند.وی 
خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین اطالعات مطرح شده در کمیته سالمت اداری موارد الزم برای اجرای 
کامل سوت زنی آماده شده اســت تا در اختیار شــهروندان قرار گیرد.مصور در خصوص مزیت های 
سامانه شــفافیت، اظهار کرد: سامانه شفافیت مربوط به شــهرداری اصفهان است تا شاهد ایجاد و 
ارتقای شفافیت و سالمت اداری در شهرداری باشیم و این سامانه شیشه ای فرآیندها و اتفاقاتی که در 

مدیریت شهری رخ می دهد را به شهروندان عرضه خواهد کرد.

استاندار اصفهان خبر داد:
تشکیل 6 کارگروه تخصصی برای بررسی معضالت جوانان

استاندار اصفهان گفت: رسیدگی به وضعیت جوانان اولویت کشــور و استان است و باید در این مسیر با 
تالش و کار جهادی نابســامانی ها را برطرف کرد؛ در همین راستا ۶ کارگروه در حوزه ازدواج، مشارکت ها، 
اقتصاد، اشتغال، مسکن، اوقات فراغت در مجموعه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اصفهان تشکیل 
شده است. سید رضا مرتضوی اظهار کرد: رسیدگی به وضعیت جوانان اولویت کشور و استان است و باید 
در این مسیر با تالش و کار جهادی نابسامانی ها را برطرف کرد.وی ادامه داد: الزم است نیازهای مربوط به 
جوانان با سرعت دنبال شود و بر همین اساس رویکردی که امروز ستاد امور جوانان در پیش گرفته حرکت 
به سمت تعالی و پیشرفت است.مرتضوی بیان کرد: دســتگاه ها ، سمن ها و کانون های مختلف از سر 
دغدغه یا تکلیف می توانند سبدی از مجموعه های مختلف در حوزه های نیازسنجی، برنامه و کار عملیاتی 
و امکان توزیع متنوع فراهم کنند.استاندار اصفهان افزود: این برنامه ها مخصوص تابستان نباشد و هر 
بخش  باید طیفی از جوانان را به خود جذب کند و به همین جهت الزم است جلسات شهرستانی برای 

پیگیری برنامه های ستاد استان و ارائه نظرات و  گزارش ها برگزار شود.

برنامه حمل زباله از درب منزل در اصفهان تغییر کرد
شهردار اصفهان گفت: به جای جمع آوری پسماندهای تر بر اساس تقویم، روزهای زوج و فرد هفته 
مبنای جمع آوری زباله است.علی قاسم زاده اظهار کرد: تغییری در روند حمل زباله ها از درب منازل 
ایجاد شد؛ در این راستا به جای جمع آوری پسماندهای تر بر اساس تقویم، روزهای زوج و فرد هفته 
مبنای جمع آوری زباله اســت.وی افزود: طرح جمع آوری زباله بر اساس روزهای زوج و فرد هفته 
از طریق تبلیغات شهری به شهروندان اطالع رسانی شده است.قاســم زاده با اشاره به دالیل اجرای 
این طرح، تصریح کرد: شهروندان گاهی روزها و تاریخ زوج و فرد تقویمی را فراموش و گاهی اشتباه 

می کردند و این منجر به تجمع زباله ها در معابر شهر می شد.

رییس شورای شهر مطرح کرد:

رفع معضالت اصفهان در انتظار توجه دولت

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه آب موردنیاز استان را 
نمی توان در شــهر و داخل اســتان تامین کرد و این موضوع به طور حتم 
حمایت ملی می خواهد، گفت: این استان درگذشته با کمبود آب روبه رو 
نبود، اما با اقدامات نادرست دولت های گذشته این مشکالت به اصفهان 
تحمیل شــد.محمد نورصالحی اظهار کرد: اصفهان یا هر شــهر و استان 
دیگری را نمی توان به صورت مطلق برخوردار یا غیر برخوردار دانست؛ این 
شهر ویژگی هایی دارد که ممکن است از جهاتی در کشور سرآمد باشد، اما 
در مقابل نقاط ضعف و چالش هایی نیز دارد که باعث می شود اصفهان از 
مسیر توسعه عقب بیفتد.وی با اشاره به اینکه اصفهان استان پهناوری در 
مرکز ایران اســت و ویژگی های جغرافیایی، معادن و صنایع خوبی دارد، 
گفت: اصفهان از جهت نیروی انسانی، نخبگان سیاسی، علمی، فرهنگی، 
صنعتی و اقتصادی استان توانمند است، اگر نگوییم برخوردار، کمبودهایی 
دارد و حادترین مشکل آن که حدود سه دهه است با آن دست وپنجه نرم 
می کند، پایدار نبودن جریان آب در زاینده رود است که تمام زیرساخت ها را 
تحت الشعاع قرار می دهد.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
مشکل آلودگی هوا و فرونشست در اصفهان، تصریح کرد: با این دیدگاه که 
اصفهان قابلیت هایی دارد منابعی را باید از آن دریغ و امکاناتی را از آن حذف 
کرد، تنها ظلم به آن است و طی سال های گذشته این نگاه تبعیض آمیز و 

غیرعادالنه نسبت به اصفهان وجود داشته است.

اصفهان مورد کم لطفی قرار گرفته است
وی ادامه داد: با نگاه برخورداری که وجود دارد به اصفهان ظلم شــده یا 
برخورد عادالنه نشده است، درحالی که به تمام استان ها طبق نیازهایشان 
و نســبت به توان، ظرفیت و امکانات شــان باید توجه شود؛ اگر بگوییم 
اصفهان برخوردار است پس بعضی امکانات را از آن دریغ و نسبت به آن 
کم لطفی کرده ایم.رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه 
استان اصفهان ۵.۶ درصد جمعیت کشور را دارد، گفت: در جنگ تحمیلی 
۱۰ درصد شهدا، ۱۰ درصد جانبازان، ۳۱ درصد اعزام ها از اصفهان بوده است؛ 
همچنین ۱۰ درصد نخبگان علمی، صنعتی، اقتصادی و فرهنگی کشور 
اصفهانی هستند.وی با اشاره به اینکه با تمام محرومیت ها و نگاه های 
غیرعادالنه نزدیک به دوبرابر نسبت به جمعیت مان دانش و علم تولید 
می کنیم، افزود: اگر فوالد مبارکه و ذوب آهن به اصفهان آمد، نمی گوییم 
حضورشان بد است، اما از جمعیت پنج میلیونی استان اصفهان بر اساس 
آمار رسمی ۱.۷ میلیون آن مهاجر داخلی و خارجی است، همچنین از دو 
میلیون نفر جمعیت اصفهان حدود ۵۰۰ هزار نفر مهاجر هســتند که باید 
گفت فوالد مبارکه و ذوب آهن چند هزار شغل ایجاد کرده و در مقابل ۲۵ تا 

۳۵ درصد مهاجرت را به اصفهان افزایش داده است.

اصفهان جزو 10 شهر تاریخی مهم دنیاست
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با تاکید بر اینکه اصفهان جزو ۱۰ 
شهر تاریخی مهم دنیاســت، اظهار کرد: اصفهان در دنیا شناخته شده 
است، این ســرمایه به اســم اصفهان نیســت، بلکه برای ایران است، 
بنابراین امیدوارم این بلوغ فکری، سیاسی و فرهنگی در تمام کشور و 
مسئوالن ایجاد شود که قدر هر ســرزمین و خطه ای را به اندازه خودش 
بدانند. سال گذشته در کالن شهر اصفهان که از نظر جمعیت دومین شهر 
کشور محسوب می شود میان مردم بخشی از شهر با تانکر آب آشامیدنی 
و بهداشــتی توزیع شــد.وی با تاکید بر اینکه طرح تونل کوهرنگ سه 
حدود ۲۳ سال پیش شروع شده و به اتمام رسیده است، گفت: در طول 
این ۲۳ سال احداث تونل تکمیل شده است، سد آن که باید قبل از تونل 
ایجاد می شد، هنوز احداث نشده، در واقع سد باید زودتر ساخته می شد 
تا آب ذخیره شود، اما این مهم اتفاق نیفتاده است. در دولت سازندگی 
بعضی تخصیص ها از تونل کوهرنگ ســه به یزد داده شده، درحالی که 
هنوز یک لیتر آب از کوهرنگ ســه به اســتان اصفهان اختصاص داده 

نشده است.

لزوم تکمیل پروژه قطار سریع السیر اصفهان - تهران
وی با اشاره به اینکه مطالعات قطار سریع السیر اصفهان - تهران حدود 
۲۶ سال پیش آغاز و ۱۲ سال است به صورت رسمی در بودجه کشور لحاظ 
شده اســت، افزود: به تازگی مطرح شــده که این پروژه ضرورتی ندارد 
به طوری که از مهر سال گذشته تاکنون تمدید ضمانت دولت ایران نسبت 
به فاینانس خارجی انجام نشده اســت، درحالی که میلیاردها تومان در 
طول مسیر برای فعالیت های عمرانی این پروژه هزینه شده که این موارد 
ناشی از نبود بلوغ سیاسی اســت،بنابراین باید فرابخشی و فرامحلی به 
موضوعات نگاه شــود.وی با بیان اینکه در اصفهان از گذشــته با پدیده  
اجرای ۱۲۰ درصدی قانون روبه رو هستیم که به تشدید مشکالت شهر و 
استان منجر شده است، اظهار کرد: این در کشور مشهور است که اگر قانون 
مصوب در استانی ۶۰ درصد اجرا می شود در اصفهان ۱۲۰ درصد است که 
باعث می شود مدیران محتاط شوند و فعاالن اقتصادی به فکر مهاجرت به 
مناطق دیگر کشور بیفتند؛ بنابراین می توانیم با حمایت از فعاالن اقتصادی 
که بهترین آنها در اصفهان مســتقر هســتند و نگاه ملی دارند، به رشد و 
توسعه کشور و استان کمک کنیم؛ در واقع باید بازنگری در رفتارهایمان 

داشته باشیم تا اصفهان ستیزی کمتر شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: دوستداران حیات وحش در داران ۲ قالده توله 
سیاه گوش اوراســیایی را به اداره کل محیط زیست 
تحویل دادند.سعید یوســف پور  اظهار داشت: این 
دو قالده توله سیاه گوش اوراسیایی) لینکس( در 
مناطق طبیعی شهرســتان داران به محیط زیست 
تحویل داده شــد.وی با بیــان اینکــه خانواده ای 
دوستدار حیات وحش و محیط زیست این دو توله 
سیاه گوش را تحویل محیط زیســت دادند، افزود: 

طبق گفتــه آنان فردی قصد داشــته ایــن دو توله 
سیاه گوش را تحت عنوان توله گرگ بفروشد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
ادامــه داد: از این دو قالده یکی مــاده و دیگری نر 
است که هنگام تحویل از نظر جسمی شرایط خوبی 
نداشتند و وزن پایینی داشته و اکنون تحت درمان 

قرار گرفته اند.
یوســف پور با بیان اینکه متخلف تاکنون شناسایی 
نشده است، ابراز داشت: پیگیری ها برای شناسایی 
فرد متخلف ادامه دارد.وی با اشاره به اینکه جمعیت 
گونه سیاه گوش اوراسیایی در کشــورمان شرایط 
مناسبی ندارد، خاطرنشــان کرد: این گونه در ترکیه 
و آذربایجان پراکنش دارد و در استان اصفهان این 

دومین بار است که سیاه گوش اوراسیایی مشاهده 
می شود، پیش تر نیز الشه یک قالده در فریدون شهر 

مشاهده شده بود.
فرمانــده یــگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان با بیان اینکه گونه ســیاه گوش )لینکس( 
در نواحی کوهستانی پراکنش دارد، گفت: این گونه 
گربه ســان تاکنون در غرب اســتان مشاهده شده 
اما ممکن است در ســمیرم نیز وجود داشته باشد. 
فریدون شــهر و مناطق همجوار اســتان اصفهان با 
چهارمحال وبختیاری در کوه های شیدا و پشت کوه 
موگویی نیز زیستگاه این گونه است.وی خاطرنشان 
کرد: از هشت گربه ســان موجود در کشور، همه در 

اصفهان رکورد و ثبت شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان اعالم کرد:

تحویل 2 توله سیاه گوش به محیط زیست 

تحقق رویای انتشار ترجمه روایت های اصفهان در جهانشهرها 
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص اهمیت تحقق رویای انتشار ترجمه 
روایت های اصفهان در جهانشهرها، گفت: اصفهان به شدت به بازنمایی نیاز دارد و کتاب »استانبول؛ 

خاطرات و شهر« می تواند بهانه ای برای پرداختن نویسندگان شهرمان به اصفهان باشد.
مصطفی نباتی نژاد پس از حضور در نشســتی که به منظور نقد و بررسی کتاب»استانبول؛ خاطرات و 
شهر«  اثر اورحان پاموک و ترجمه شهال طهماسبی در انتشارات نیلوفر، از سلسله نشست های فصل 
سخن در کتاب فروشی اردیبهشت جهاد دانشگاهی اصفهان برگزار شد، در صفحه خود در اینستاگرام 
نوشت:بعد از مدت ها فرصتی شد تا به واسطه دعوت محمدرضا رهبری در سلسله نشست های فصل 
سخن با موضوع نقد و بررسی کتاب »استانبول، خاطرات و شــهر« در کنار جمعی از اهالی فرهنگ 
جانی تازه بگیرم. نشستی که لحظه به لحظه آن برای من و حاضران یادگیری بود.به گفته استاد رهبری،  
استانبول مجموعه ای از خاطرات است که نویسنده در خالل آنها، زندگی نامه خود را نیز روایت و تالش 

می کند و به این پرسش پاسخ دهد که شهر چه کارکردی دارد؟
در واقع، یکی از مباحث نظری درباره شهر این است که چیست، کجاست و چه کارکردی دارد.نویسنده 
تالش می کند از طریق شــهر، خود و خانواده اش را بشناسد و نشــان می دهد که وقتی می خواهیم 
شناختی از خودمان به دست آوریم، باید شهرمان را بشناسیم.اصفهان ما نیز به شدت به این بازنمایی 
نیاز دارد و کتاب استانبول می تواند بهانه ای برای پرداختن نویسندگان شهرمان به اصفهان باشد.احتمال 
زیاد می دهم که جهانی شدن کتاب استانبول بدون ارتباط با سیاست های برندینگ این شهر نیست. آیا 

رویای انتشار ترجمه روایت های اصفهان ما نیز در سایر جهان شهرها محقق می شود؟!
 

افزایش آبرسانی سیار به روستاهای استان اصفهان
سخنگوی آبفای اصفهان گفت: در طول سال به ۳۰۵ روستای استان که با کمبود آب مواجه هستند 
آبرسانی سیار انجام می شود .مهرداد خورسندی بر لزوم مدیریت مصرف بهینه آب برای عبور از تابستان 
گرم امسال تاکید کرد و گفت: در طول سال به ۳۰۵ روســتای استان که با کمبود آب مواجه هستند، 
آبرسانی سیار انجام می شود و  با افزایش دما و خشک شدن منابع آب محلی نظیر چاه ها و قنات ها، 
این تعداد تا ۳۵۶ روستا نیز افزایش می یابد.به گفته وی، هرچند امسال میزان آبرسانی سیار نسبت 
به سال گذشته بسیار کاهش داشته است، اما هنوز برای عبور بی دغدغه از فصل تابستان نیازمند یاری 
مردم و صرفه جویی در مصرف آب هستیم.سخنگوی آبفای اســتان اصفهان گفت: خوشبختانه در 
ماه های اخیر آب موردنیاز شهروندان به صورت پایدار تامین شده و آبرسانی سیار نداشته ایم. در حال 

حاضر ۱۰۰ شهر و ۹۴۹ روستا تحت پوشش خدمات آبفای استان اصفهان هستند.
 

 آزادسازی 110 ویالی دولتی و کشاورزی 
در حاشیه رودخانه زاینده رود

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: ۱۱۰ مورد ویال و سازه  در مسیر رودخانه و حاشیه 
زاینده رود آزادسازی شده که بخشــی از آن مربوط به ارگان های دولتی و بخشی هم کشاورزی بوده 
است.منصور شیشه فروش با اشاره به آزادسازی مســیل ها در رودخانه های اصفهان اظهار داشت: 
تاکنون در بخش ساماندهی رودخانه ها و پیشگیری از سیل ۲۱۵ هکتار از اراضی بستر رودخانه های 
استان توســط آب منطقه ای آزادسازی شــده اســت.وی با بیان اینکه ۷۶۱ هکتار از بستر رودخانه 
زاینده رود آزادسازی شده است، گفت: ۲۰ هکتار آزادسازی رودخانه ها امسال در دستور کار است و از 
۴ هزار کیلومتر طول رودخانه های استان ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر مطالعات حریم بستر آن انجام شده 
که ۴۴۰ کیلومتر آن مربوط به رودخانه زاینده رود است.شیشــه فروش با اشــاره به اینکه هزار و ۱۳۰ 
کیلومتر از مطالعات حریم بستر رودخانه های استان در دســت اقدام است، افزود: ۲۳۰ کیلومتر از 
رودخانه های استان الیروبی و ساماندهی شــده که ۱۰۵ کیلومتر آن در زاینده رود است و ۳۰ کیلومتر 

نیز در دست اقدام است.

با مسئولان

خبر روزاخبار

نماینده مجلس:
صنعت دارو از شرایط تحریمی 

و تورمی مستثنی نیست
ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به تشکیل 
کمیتــه قیمت گــذاری دارو گفت:بــه گفته 
تولیدکنندگان، اگر قیمت دارو افزایش پیدا 
نکند کیفیت پایین می آید، مجلس این موارد 
را می پذیرد اما بیمه ها باید طور عمل کنند که 
از جیب مردم پرداخت نشــود. ما در شرایط 
تحریمی و تورمی هستیم و قیمت های آب و 
گاز و کارگر و همه افزایش یافته و به طورقطع 
صنعت دارو از این موارد مســتثنی نیســت 
و در گرانــی دارو تاثیر می گــذارد. اگر دارو 
افزایش پیدا نکنــد، به گفتــه صنعتگران و 
تولیدکنندگان دارو، کیفیت پایین می آید. زهرا 
شیخی افزود:باید با پیگیری ها و نظارت های 
اجرایی و عملی کار به شــیوه صحیح پیش 
برود تا در زندگی مردم هم ملموس شود.وی 
درباره عدم رای مجلس به افزایش مالیات 
مواد دخانی نیز بیان کــرد: مجلس آنچه را 
که باید به عنوان پیشــنهاد انجام می داد، در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ ارائه کرد. در مورد افزایش 
مالیات دخانیات زور ما به مجلس نرســید. 
کمیســیون بهداشــت به صورت یک دست 
و تک تک با نماینده ها صحبت کــرد؛ اما آیا 
واقعا وزارت بهداشــت و درمان سهم خود را 
ارائه داد؟ نماینده ای که باید از موضوع دفاع 
می کرد یک نفر از ســازمان دخانیات بود و 
مشخص است که به گونه ای صحبت می کند 
تا دولت به تصویب شدن چنین طرحی رای 
ندهد. دیگر نمایندگان اصفهــان که آگاه به 
موضوعات و مشــکالت بیماری در اصفهان 
هســتند  و دیگر نمایندگان اســتان ها نیز به 

موضوع رای ندادند.

مدیر بهینه سازی، نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: کوه صفه  محل مناسبی برای توسعه نیروگاه های بادی و استفاده از 
برق تولیدی آن در زیرساخت های شهری است.سید مهدی حسینی افزود: اکنون یک  دستگاه توربین بادی در محل کوه اصفهان با توان تولید ۶۰۰ کیلووات 
قرار گرفته  و قابلیت نصب دســت کم یک توربین دیگر در این مکان وجود دارد.وی اضافه کرد: از لحاظ موقعیت و به ویژه وزش باد، کوه صفه مکان مناسبی 
برای تولید برق از انرژی بادی است و می توان انرژی تولیدی را برای مصارف مختلف از جمله شهری اختصاص داد.حسینی ادامه داد: این نهاد برای توسعه 
تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر به ویژه خورشید و باد برنامه ریزی کرده است تا هرچه بیشتر به مباحث محیط زیستی اهمیت داده شود.وی، مصرف برق 
ساالنه شهرداری و سازمان های زیرمجموعه آن را ۹۳ هزار مگاوات ساعت اعالم و خاطرنشان کرد: بالغ بر ۲ درصد از این رقم از انرژی های تجدیدپذیر تامین 
می شود و  طبق برنامه ریزی ها در یک افق پنج ساله ۲۵ درصد از برق مصرفی در امور شهری را از انرژی های پاک استحصال خواهیم کرد.حسینی اظهار داشت: 

مدیریت شهری اصفهان اکنون از توان ۳۰ نیروگاه خورشیدی در مقیاس متوسط و کوچک بهره می برد و توسعه آن از جمله مباحث جدی و ضروری است.

مدیر بهینه سازی، نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان از توسعه  نیروگاه های بادی در کوه صفه خبر داد:
روشنایی های بام شهر

میز خدمت 
شهرداری و 
شورای شهر 

اصفهان در رهنان
میــز خدمــت شــهرداری 
و شــورای اســالمی شهر 

اصفهان ) رهنان( بر پا شد.
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مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان از برپایی دو نمایشگاه تخصصی در حوزه 
چوب و صنایع کارگاهی همزمان با نخستین دهه تیرماه سال جاری خبر داد.

احمدرضا طحانیان با اشاره به اینکه فعالیت های اجرایی رویدادهای نمایشگاهی 
در استان اصفهان مانند همیشه در حال انجام است، گفت: نمایشگاه بین المللی 
اصفهان در روزهای هفتم تا دهم تیرماه میزبان بیستمین نمایشگاه صنایع چوب، 
ماشین آالت، یراق آالت و مواد اولیه و همچنین هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت و صنایع کارگاهی خواهد بود.وی با اشاره به برگزاری بیستمین نمایشگاه 
صنایع چوب، ماشــین آالت، یراق آالت و مواد اولیه افزود: این نمایشگاه در سه 
هزار و 400 مترمربع فضای مفید نمایشگاهی برگزار می شود و شرایطی را فراهم 
خواهد آورد که 56 شــرکت از استان های مختلف کشــور به ارائه دستاوردها و 

توانمندی های خود بپردازند.
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان با بیان اینکه در این نمایشگاه نمایندگانی 
از هشت استان کشور حضور خواهند داشت، تصریح کرد: استان های اصفهان، 
تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، فارس، خراسان رضوی و قم در 
این نمایشگاه نماینده دارند؛ همچنین شرکت های حاضر در نمایشگاه، کاالها، 
محصوالت و خدمات خود را در زمینه های ماشین آالت چوب، MDF، روکش، 
نوار لبه PVC، دستگاه های CNC، هایگالس، یراق آالت، ابزار و تیغه های برشی، 

درب، اکسسوری آشپزخانه، چسب و رنگ چوب به نمایش می گذارند.
وی، افزایش تعداد مشارکت کنندگان و مساحت نمایشگاه نسبت به سال گذشته 
و همچنین حضور تولیدکننده های برتر کشور را از جمله ویژگی های این نمایشگاه 
عنوان کرد و ادامه داد: برندهای مطرحی همچون آریوچوب، مدیران ماشــین، 

ویراتک ماشین، هلزمک، تکنوپل، ماوی، توسعه ماشین، کیان صنعت، مبتکران 
صنعت راش ماشین، وشمه چوب، مونوکوت ایران، آس پروفیل، لومیناک، طرح 
نو، بازرگانی معینی، مبتکران چوب دارکوب، الماس سیمای شهر، سپاهان راش، 
قائم چوب، پویان مالمینه، توسکا، چوبچین و نماآرا از جمله برندهای مطرحی 
هستند که در بیستمین نمایشگاه صنایع چوب، ماشین آالت، یراق آالت و مواد 
اولیه حضور دارند. طحانیان در بخش دیگــری از صحبت های خود به برگزاری 
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و صنایع کارگاهی، همزمان با نمایشگاه 
صنعت چوب اشاره کرد و گفت: این نمایشــگاه نیز با حضور 100 شرکت و در سه 
هزار و 500 مترمربع فضای مفید نمایشگاهی برپا می شود و شرایطی را فراهم 
کرده تا فعاالن ابزارآالت صنعتی و کارگاهی، ماشین آالت صنعتی، ماشین ابزار، 
ماشین آالت خمکاری، برشکاری و فرم دهی فلزات، لیزر و حکاکی، سیستم های 
اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق، تجهیزات صنعتی، لیفتراک و تجهیزات انباری، 
سیستم های نظافت، شستشو و نظافت صنعتی، تراشکاری و جوشکاری به ارائه 
توانمندی های خود بپردازند.وی با بیان اینکه عالوه بر نمایندگان اســتان های 
مختلف کشــور، نمایندگانی از برندهای مطرح بین المللی نیز در این نمایشگاه 
حضور دارند، افزود: شرکت هایی از استان های اصفهان، تهران، همدان، البرز، یزد 
و قزوین در نمایشگاه صنعت و صنایع کارگاهی اصفهان حضور خواهند داشت؛ 
همچنین بازرگانان ایرانی در قالب نمایندگــی محصوالت و کاالهای خارجی از 
کشــورهای ژاپن، مالزی، چین، کره جنوبی، تایوان، ترکیه، آلمان، ایتالیا، چک، 
سوئد، انگلستان و اسپانیا به عرضه جدیدترین محصوالت و ماشین آالت حوزه 
صنایع کارگاهی می پردازند.مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان با تاکید بر 
اینکه نمایشگاه صنعت این دوره، با شرایط متفاوت تری نسبت به سال گذشته 
برگزار خواهد شد، تصریح کرد: حضور برندهای مطرح و فعال تولید و تامین کننده 
ابزار و ماشین آالت صنعتی با هدف ایجاد فرصت مناسب به منظور معرفی و تبادل 
اطالعات و آشنایی هر چه بیشتر صنعتگران و فعاالن صنعت کشور و همچنین 
تالش برای رفع نیاز و تکمیل زنجیره تامین و ملزومات مورد نیاز کارخانجات و 
کارگاه های صنعتی از جمله ویژگی های برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی 

صنعت و صنایع کارگاهی به شمار می رود.
بر اساس این گزارش، عالقه مندان به بازدید از بیستمین نمایشگاه صنایع چوب، 
ماشین آالت، یراق آالت و مواد اولیه و همچنین هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت و صنایع کارگاهی می توانند از ســاعت 11 تا 20 روزهــای هفتم تا دهم 
تیرماه به نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در کمربندی شرق، روبروی منطقه 

روشن دشت مراجعه کنند.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان:

نمایشگاهاصفهان،میزبانبرندهایمطرححوزهچوبوصنایعکارگاهیمیشود

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: 8-36284167-031     فکس: 36284166
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دکتر علیرضا مقدسی، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس کل گمرک ایران 
و هیئت همراه با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن دیدار و گفت وگو با مدیرعامل 
و دیگر مســئولین این مجتمع عظیم صنعتی، درآیین افتتاح ساختمان جدید 
گمرک اختصاصی ذوب آهن شرکت کرد. گمرک اختصاصی ذوب آهن اصفهان 
، اولین گمرک اختصاصی واحدهای تولیدی کشور محسوب می شود که در دهه 
پنجاه همزمان با تاسیس این شرکت آغاز به کار کرد و هم اکنون عمده واردات و 
صادرات ذوب آهن از این طریق انجام می شود.رییس کل گمرک ایران در آیین 
افتتاح ساختمان جدید گمرک اختصاصی ذوب آهن اصفهان گفت : این شرکت 
، یک مجموعه پرتالش و پرتوان در صنعت کشور محسوب می شود که با صادرات 
چشمگیر محصوالت خود نقش مهمی در ارزآوری ایفا کرده است. وی افزود : 
گمرک به عنوان یک نهاد حاکمیتی وظیفه حمایت کامل از تولید را دارد و باید به 
گونه ای عمل کند که وقفه ای در تولید کشور ایجاد نشود بنابراین از تمام ظرفیت 
های قانونی برای همکاری با صنایع از جمله ذوب آهن اصفهان اســتفاده می 
کنیم. مقدسی اظهار داشت : گمرک در کنار ذوب آهن اصفهان است چرا که این 
شرکت را پشتوانه ای برای صنعت کشــور می دانیم و تالشگران آن نیز در واقع 

ایثارگرانی هستند که در برابر تحریم های اقتصادی جهاد می کنند.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز ضمن تقدیر از مســئولین گمرک کشــور که 
حمایت از تولید را در اولویت قرار داده اند ، گفت : این شــرکت از ســال گذشته 
حرکت تازه ای را در بخش تامین پایدار مواد اولیه از طریق ورود به معدن داری 
و فرآوری مواد اولیه آغاز کرده اســت . بخشــی از تامین مواد اولیه که از طریق 

واردات تامین می شود ، بستگی بسیاری به همکاری گمرک و مسائل مربوط به 
مبادی ورودی کشور دارد که در این زمینه تعامالت بسیار خوبی با گمرک برقرار 
شده تا خدشه ای به تولیدوارد نشود. وی با اشــاره به اینکه ذوب آهن اصفهان 
همکاری خوبی با گمرک در دهه های گذشته داشــته و قطعا این همکاری ها 
توســعه می یابد، افزود : با توجه به مازاد تولید فوالد و ســرانه مصرف فوالد ، 
صادرات اهمیت ویژه ای برای واحدهای تولیدکننده فوالد دارد که برخی مسائل 
آن که به مبادی خروجی مربوط است از طریق همکاری و تعامل با گمرک کشور 
حل می شود.رخصتی افزود : ذوب آهن اصفهان ســال گذشته یک میلیون و 
صد و پنجاه هزار تن صادرات داشــته که این امر امسال نیز با جدیت دنبال می 
شود و البته تعامل با گمرک در دستیابی به این هدف نقش مهمی دارد .بنابراین  
در جلسات و دیدارها با مسئولین گمرک کشــور ، مشکالت موجود در صادرات 
و راهکارهای آن بررسی می شود تا از طریق توســعه صادرات بتوانیم ارز آوری 
بیشتری داشته باشیم و به اقتصاد کشور نیز کمک شود . مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان گفت : این شــرکت تامین نیازهای داخل را در اولویت قرار داده است و 
تنها مازاد تولید صادر می شود که ارز حاصل از آن نیز صرف واردات مواد اولیه و 
تجهیزات می شود که در عمل برای حفظ تولید بسیار ضروری است. شایان ذکر 
است ساختمان جدید گمرک اخصاصی ذوب آهن اصفهان با مساحت 185 متر 
با حضور مسئولین گمرک کشور و استان اصفهان و مسئولین این شرکت افتتاح 
شد که مجهز به فیبر نوری بوده و در تسهیل ارتباطات مربوط به این گمرک که در 

بین 50 گمرک برتر کشور قرار دارد ، بسیار موثر است.

رییس کل گمرک ایران در آیین افتتاح ساختمان جدیدگمرک اختصاصی ذوب آهن :

حمایتازصادراتذوبآهناصفهان،حمایتازتولیدملیاست
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رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.4

 جمعیت هــال احمر اســتان اصفهان در نظــر دارد ســاختمانهای خود واقــع در میدان 
هالل احمر شهر زرین شهر)با کاربری درمانی( را از طریق مزایده عمومی بمدت سه سال از 
تاریخ 1401/5/1 از طریق برگزاری مزایده عمومی و از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
 دولت به اشــخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط بر اساس شــرایط ذیل واگذار نماید. 
کلیه مراحل برگــزاری مزایده اعــم از خرید و دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد قیمت و 
 بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط 
در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در ســامانه مذکــور ودریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشــار در سامانه 1401/4/1 

می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه تا ساعت 12 روز پنجشنبه 1401/4/9 
مهلت زمانی ارائه پیشــنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هال احمر اســتان 

اصفهان:  تا ساعت 8 روز دوشنبه 1401/4/20
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ 1401/4/20

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده: 279/000/000 ریال
جمعیت در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد.

آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان- بلوار آیینه خانه- جمعیت هالل احمر استان اصفهان- 
خزانه داری

ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استانها در سامانه )www.setadiran.ir( و همچنین دفاتر 
پیشخوان دولت منتخب که در سامانه مشخص می باشد امکانپذیر می باشد. 

آگهیمزایدهواگذاریساختمانهایجمعیتهاللاحمرلنجان)1401-6(
 استان اصفهان

جمعیتهاللاحمراستاناصفهانمالف:1340689

نوبت دوم

منبع: ایرنا
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