
مهدی جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور اظهار کرد: هفتمین 
دوره انتخابات شهرداران عضو شورای سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور با حضور 
شهرداران منتخب استان  های کشور برگزار 
شده و با اخذ آرای این شهرداران، شهردار 
تبریز، مشهد و اصفهان به عنوان ۳ عضو اصلی 
شورای سازمان شهرداری ها و دهیاری های 

کشور انتخاب شدند.
جمالی نژاد با بیان اینکه در این انتخابات با رأی 
شهرداران منتخب کشور، ۳ نفر به عنوان عضو اصلی 
شورا انتخاب شدند، خاطرنشان کرد: برگزیدگان این 
انتخابات به ترتیب عبارتند از: یعقوب هوشیار شهردار 
تبریز، سید عبدهلل ارجایی شهردار مشهد مقدس و 
علی قاسم زاده شهردار اصفهان که امید است حضور 

آنها موجب تعالی بیش از پیش این شورا باشد.

شهردار اصفهان منتخب شهرداران کشور شد

بهرنگ علوی، 
کشف شده در دوره 

کلیشه

                                  

رمزگشایی از شکست استراتژی فشار 
حداکثری آمریکا

هادی آجیلی

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در اردیبهشت ۱۳۹۷ رسما از برجام خارج شد 
و سخت ترین تحریم های ممکن را علیه جمهوری اسالمی وضع کرد.

این اقدامات ترامپ، در ذیل استراتژی فشار حداکثری، قابل واکاوی و بررسی است. 
استراتژی فشار حداکثری، در حقیقت منظومه ای از سلسله مولفه های بازدارنده، محدودکننده 

و مخرب با هدف تغییر ساختار و نظام جمهوری اسالمی ایران بوده است.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در روزهای منتهی به خروج دولت سابق 
آمریکا از برجام تاکید کرد که ایرانیان جشن ۴۰سالگی انقالب اسالمی را هرگز نخواهند دید.

به عبارت بهتر، مقامات آمریکایی در انتظار اثربخشی استراتژی فشار حداکثری در یک 
بازه زمانی ۶ تا ۹ ماهه بودند، به گونه ای که پس از وضع تحریم های گسترده علیه ایران، نظام 
اقتصادی کشور دچار فروپاشی شده و این مسأله، روی رفتار اجتماعی و معادالت امنیتی 
کشور تاثیر سلبی بگذارد و درنهایت به فروپاشی نظام جمهوری اسالمی منجر شود اما پس 
از مدتی کوتاه، استراتژی فشار حداکثری علیه ایران ناکارآمدی خود را نشان داد و کار به جایی 
رسید که در سال ۲۰۲۰ میالدی و زمانی که خبر شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا اعالم شد، بیشتر تحلیلگران آمریکایی و اروپایی یکی از نقاط ضعف و پاشنه آشیل های 
ترامپ در حوزه سیاست خارجی را شکست استراتژی فشار حداکثری علیه ایران دانستند.

استراتژی فشار حداکثری، استراتژی فشار هوشمندانه، استراتژی هزار زخم و دیگر 
مواردی که امروز به الگوواره های راهبردی غرب در تقابل با ملت و نظام ما تبدیل شده اند، 
جملگی باید به صورت دقیق و کامل از سوی مخاطبان جنگ ترکیبی دشمن مورد شناسایی 

و مداقه قرار گیرند.
استراتژی فشار حداکثری، خمیرمایه جنگ هیبریدی یا همان جنگ ترکیبی محسوب 

می شود و استراتژی هزار زخم نیز یکی از مشتقات راهبردی آن به شمار می آید.
مطابق این استراتژی، دشمنان تالش می کنند در ابعاد و حوزه های مختلف، کشورهایی 

مستقل مانند جمهوری اسالمی ایران را تحت فشار قرار دهند.
در استراتژی فشار حداکثری دشمنان توان یک کشور یا ساختار را در ابعاد گوناگون مورد 
هجمه قرار می دهند و میان اجزای این نبرد، نوعی هارمونی و هماهنگی ایجاد می کنند. به 
عبارت بهتر در ظاهر، دشمنان سعی دارند القا کنند میان ابعاد گوناگون این نبرد، ارتباطی 

وجود ندارد اما این موضوع به هیچ عنوان حقیقت ندارد.
در هر حال، مهم ترین پیش شرط مهار و خنثی سازی استراتژی فشار حداکثری ، رصد 

هوشمندانه جنگ ترکیبی دشمنان در ابعاد راهبردی و تاکتیکی است.
در این میان، باید میان ثوابت و متغیرات یا همان استراتژی ها و تاکتیک های دشمن در 

میدان جنگ هیبریدی با ایران، تفکیکی هوشمندانه قائل شد.
به عبارت بهتر، باید همه ابعاد و جوانب این نبرد ) با استناد به روش های آینده پژوهشی 
و احتمال سنجی( با استناد به داده ها و مستندات آماری-تحلیلی مورد رصد و تحلیل قرار 

گیرد. در این خصوص، ما باید تحلیل واقع بینانه ای از گذشته، حال و آینده داشته باشیم.

معاون فنی مرکز سالمت و محیط کار وزارت بهداشت:

آلودگی هوا جان ۴۴۰۰ ایرانی را در سال می گیرد
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عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

28 درصد پوشاک کشور 
بصورت قاچاق وارد می شود
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مسجد شیخ لطف اله ، عظمت 
معماری اصفهان

صفحه  8

حیات وحش، قربانی مشکالت 
روحی شکارچیان می شود
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شمسایی: 
ما شیفتگان خدمتیم، 

نه تشنگان قدرت
کاظمی آشتیانی، فرزند صالح انقلاب

یادداشت

                               
صفحه ۷

رئیس سازمان ملی استاندارد:

اصالح یارانه  ها اقدام شجاعانه دولت با تکیه بر 
پشتوانه مردمی است

رهاسازی بیش از صد میلیون متر مکعب آب 

در خرداد برای کشاورزان غرب اصفهان

۴

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه اقدام شجاعانه دولت در اصالح 
یارانه ها خوشایند دولت های متخاصم نیست، گفت: دولت برای رفع مشکالت 
اقتصادی نگاه به مذاکرات نداشت و فقط به واسطه اعتماد دولت به مردم این 

کار بزرگ اقتصادی آغاز شد.
 مهدی اسالم پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با حضور در خبرگزاری 
فارس ضمن دیدار با مدیرعامل و مدیران خبرگزاری فارس در مصاحبه ای با 

خبرنگار فارس به تشریح دالیل  دولت سیزدهم در اصالح یارانه ها  پرداخت.
وی همچنین اقدامات  سازمان ملی استاندارد برای ارتقا کیفیت در صنعت 

خودرو کشور را تشریح پرداخت. 
بخش اول این مصاحبه در رابطه با اصالح یارانه در ادامه آمده است و بخش 
دوم در خصوص ارتقاء کیفیت در صنعت خودرو به زودی منتشر خواهد شد. 
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به طرح دولت برای اصالح یارانه 
کاالهای اساسی، بیان کرد: تاکنون برای واردات کاالهای اساسی ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به تاجر یا واردکننده داده می شد اما دولت سیزدهم تصمیم گرفت  
برای اصابت یارانه ها به جامعه هدف از این به بعد آن را به جای واردکننده به 

مصرف کننده بدهد. 
اسالم پناه با بیان اینکه سال گذشته مبلغ ۱5.۶  میلیارد دالر به عنوان یارانه 
و در قالب ارز ترجیحی به واردات کاالهای اساسی داده شد، افزود: این در 
حالی است که براساس برآورد های انجام شده حتی یک سوم از این مبلغ نیز 
به جامعه هدف اصابت نکرده است و برخی نیز معتقدند که میزان یارانه ای که 

به جامعه هدف اصابت کرده است کمتر از این رقم است.  
رئیس سازمان ملی استاندارد بیان داشت: در صورت ادامه شیوه گذشته 
برای پرداخت یارانه کاالهای اساسی، باید 5۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان 
یارانه برای واردات کاالهای اساسی اختصاص می یافت که قطعا باز هم بخش 

قابل توجهی از این مبلغ به جامعه هدف اصابت نمی کرد.  
اسالم پناه به یک نمونه از هدر رفت ارز ترجیحی برای واردات کاال های 
اساسی اشاره کرد و گفت: مدتی پیش یک واردکننده کاال با ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
به دلیل اینکه محموله  وارداتی اش دچار مشکل شده بود، مجبور شد تا اطالعات 
محموله اش را در اختیار ما قرار دهد که این تاجر ۷۰ هزار تن کاال با ارز ترجیحی 
وارد کشور کرده بود که با توجه به فروش آن محموله در معامالت آتی به قیمت 

هر دالر ۴۲ هزار تومان یعنی ده برابر قیمت دالر دریافتی، سود ۱۲ هزار میلیارد 
تومانی از واردات این  محموله به دست آورده بود.

رئیس سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: بنابراین عده ای با بهره مندی از 
دالر ارزان قیمت و فروش آن به ۱۰ برابر قیمت دالر دریافتی سودهای هنگفتی 
را به دست می آوردند و این در حالی است که هدف از پرداخت این ارز رسیدن 

کاالهای اساسی به دست مردم با قیمت مناسب است. 
وی گفت: با اصالح نحوه پرداخت ارز ترجیحی پیش بینی می شود که با 
قیمت هر کیلوگرم مرغ که حدود ۶۰ هزار تومان است و با در نظر گرفتن قدرت 
خرید مردم، بخشی از مرغ تولیدی را بازار پس بزند به همین دلیل برنامه ریزی 
شده تا تمام مازاد عرضه توسط دولت خریداری  شود تا در صورتی که در مهر و 

شهریور امسال  مرغ های ذخیره شده توسط دولت به بازار عرضه شود.  
* اقدام شجاعانه دولت در اصالح یارانه ها خوشایند دولت های 

متخاصم نیست
وی با بیان اینکه تصمیم جسورانه و شجاعانه دولت سیزدهم در اصالح 
یارانه ها خوشایند دولت های متخاصم نیست، بیان داشت: بیشترین نگرانی و 
ناراحتی که از خارج کشور و عوامل دنباله دار آنها در داخل کشور در رابطه با 
اصالح یارانه ها وجود دارد این است که چرا این دولت این شهامت و جسارت 
را یافته تا این طرح را اجرایی کند، بنابراین مسلم است که دولت در رابطه با 
اصالح یارانه ها حرکت درستی انجام داده است که پنجره ای از آینده بهتر را 

نمایان خواهد کرد. 
اسالم پناه اظهار داشت: دشمنان می خواهند اقتصاد ما اقتصادی ضعیف 
باشد که با هر تکانه ای بلرزد تا با هر مواجه ای موجبات نارضایتی مردم فراهم 
شود. اقتصاد اگر مردمی و مقاومتی شد و با رویکرد جهادی که دولت در پیش 

گرفته است توام شد از تکانه ها خیلی تاثیرپذیر نیست. 
وی افزود: آمریکا اصرارشان این است که اصالح یارانه ها اجرایی نشود 
و می گویند که مگر مساله وین حل شده است که جراحی اقتصادی انجام 
می دهید؟ بنابراین این اقدام دولت  این پیام را نیز به آنها دارد که ما با وجود 
اینکه مساله وین را حل نکرده ایم این جراحی اقتصادی را انجام می دهیم،   آن 
قدر کشور ثبات دارد و ذخیره مردمی دولت از جهت مقبولیت به لطف الهی 

آن قدر باال است که در این شرایط این تصمیم گرفته شده است.
وی با بیان اینکه اقدام دولت در اصالح یارانه ها حاوی یک پیام دیپلماسی 
سیاسی  است،  اظهار داشت: بنابراین اقدام دولت سیزدهم در اصالح یارانه 
کاالهای اساسی در شرایط فعلی این  پیام سیاسی را به دنیا مخابره می کند که 
با وجود اینکه موضوع وین حل نشده اما به واسطه اعتماد دولت به مردم این 

کار بزرگ اقتصادی آغاز شده است.  

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از رهاسازی بیش از یکصد 
میلیون متر مکعب آب برای کشاورزان غرب اصفهان خبرداد.

 مهران زینلیان،  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهانگفت: درگذشته به 
کشاورزان قول داده شده بود، توزیع آب، به صورت عادالنه بین کشاورزان شرق و غرب 
تقسیم شود.وی در ادامه باردیگر متذکر شد: کاهش یکصد و ۳۰ میلیون متر مکعب 

بارندگی ها برخالف پیش بینی ها، و همچنین کمبود 5۰ میلیون متر مکعب منابع از 
محل پمپاژ تونل سوم کوهرنگ که در کل از یک میلیارد و یکصد میلیون مترمکعب 
آب پیش بینی شده و در حال حاضر تنها ۹۷۰ میلیون مترمکعب از میزان پیش بینی 
شده محقق شده است.زینلیان خاطرنشان ساخت: کشت کشاورزان شرق از بهمن 
سال گذشته آغاز شده و به دلیل اینکه کشت آنها نیمه کاره محقق نشود، ضروری 
است مجددا آب به آنها تخصیص پیدا کند.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان، با اعالم اینکه در خرداد ماه، یکصد میلیون مترمکعب آب به کشاورزان 
غرب اصفهان اختصاص می یابد، اظهار داشت: یکصد میلیون متر مکعب آب در 
چند مرحله در خرداد ماه و بر اساس توافق بین صنف کشاورزان، جهاد کشاورزی و 
آب منطقه ای، با رعایت خط قرمز آب شرب اصفهان بزرگ و بر مبنای عدالت توزیع 
و تخصیص آب مابین کشاورزان رهاسازی می شود.وی با اشاره به اینکه ممکن است 
این مقدار آب به انتهای شبکه ها نرسد و فقط برای آبیاری درختان کهنسال کفایت 
کند، خاطرنشان کرد: کشاورزان غرب هنوز کشت رسمی خود را آغاز نکرده اند و 
دغدغه اول ما نجات درختان و درختچه های این منطقه است. زینلیان مجددا، تصریح 
مصرح کرد: در صورت عدم امکان تامین آب توسط آب منطقه ای اصفهان، اختالف 
آب تحویلی نسبت به کشاورزان شرق، باید در رهاسازی احتمالی آب در سال آینده 
لحاظ شود.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، اذعان داشت: موضوع 
بهمن فرونشست اصفهان و همچنین جفا به زیست محیطی از دغدغه های اصلی 
استان است که امیدواریم با اجرایی شدن برنامه های قرارگاه آب، بزودی شاهد 

کاهش موثر دشواری ها و مشکالت کنونی باشیم.

وزیر صمت:

واردات خودرو با تصویب دولت آزاد شد
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  سرویس اقتصادی
کارشناس سازمان هواشناسی با اعالم وزش 
باد شدید و گرد و خاک در برخی مناطق کشور، 
گفت: هوای بیشتر مناطق کشور در هفته آینده 

گرم  می شود.
به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، »کبری 
رفیعی« افزود: امروز در استان های آذربایجان 
شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، 
قزوین، استان های ساحلی خزر، خراسان شمالی، 
خراسان رضوی، ارتفاعات استان های البرز، تهران 
و سمنان، بارش باران، رگبار، رعدوبرق و وزش 
باد شدید موقتی گاهی همراه با گرد و خاک و در 
مناطق مستعد بارش ها به شکل تگرگ پیش بینی 
شده است. وی ادامه داد: فردا نیز بارش ها عالوه بر 
این مناطق در استان های همدان، قم، مرکزی، 
لبرز و سمنان و نیمه شمالی  قزوین، تهران، ا
خراسان رضوی ادامه دارد. شدت بارش ها امروز و 
فردا در خراسان شمالی و خراسان رضوی گزارش 
شده که هموطنان باید در این مناطق توجه الزم را 
در خصوص بارش های شدید داشته باشند. رفیعی 
گفت: امروز و فردا شرایط برای تشکیل توده گرد و 
خاک بر کشور عراق فراهم است، بنابراین در مناطقی 
از غرب و جنوب غرب، شمال غرب، مرکز، استان های 
واقع در دامنه شمالی و جنوبی البرز مرکزی، این 

پدیده سبب کاهش دید و کاهش کیفیت هوا 
می شود. کارشناس سازمان هواشناسی اعالم کرد: 
امروز و فردا در جنوب و شمال شرق کشور وزش 
باد شدید است که  در برخی از نقاط سبب گرد و 
خاک خواهد شد. از جمعه تا دوشنبه نیز نیمه شرقی 
به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید را خواهد داشت 
که با گرد و خاک همراه است. وی از افزایش دما از 
شنبه تا سه شنبه در بیشتر مناطق کشور خبر داد 
و گفت: افزایش دما از شنبه ابتدا در شمال غرب و 
استان های ساحلی خزر و استان های واقع در البرز 
مرکزی و یکشنبه شمال شرق و تا سه شنبه در بیشتر 
مناطق کشور تداوم دارد. به گفته رفیعی، آب های 
خلیج فارس و تنگه هرمز تا شنبه مواج و متالطم 
است که فعاالن دریایی باید توجه الزم را در این 

زمینه داشته باشند.

  سرویس اقتصادی
رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران 
گفت: در مناطق مرزی کارت های آزاد برای جلوگیری 
از قاچاق حذف شده و این موضوع مشکالتی را بوجود 
آورده و این در حالی است که طبق گفته مسئولین 
قاچاق سوخت از مسیرهای دیگری انجام می شود.

به گزارش ایلنا، همایون صالحی، درباره برخی اخبار مبنی 
بر کمبود گازوئیل در برخی جایگاه های عرضه گفت: سوخت 
بر اساس طرح پیمایش و بارنامه کامیون ها به جایگاه ها 
داده می شود، اما واقعیت این است که اغلب جایگاه های 
عرضه کننده بیشتر از چند ساعت در روز گازوئیل ندارند 
و بعد از آن نازل  و تلمبه ها غیرفعال می شوند که منجر 
به ایجاد صف های طوالنی و حتی فاسد شدن محموله 
کامیون داران می شود. وی با بیان اینکه روزانه حدود 
53 میلیون لیتر گازوئیل توزیع می شود، افزود: باید ساز و 
کاری تعریف شود که جایگاه ها در هر ساعتی از شبانه روز 
بتوانند سوخت مورد نیاز مراجعین را تامین کنند. رئیس 
کانون انجمن های صنفی جایگاه داران با بیان اینکه در 
مورد بنزین کمبودی وجود ندارد، گفت: اکنون در تمامی 
جایگاه ها عالوه بر کارت دارنده خودرو؛ کارت جایگاه دار 
هم موجود است و هر کس بر اساس کارت می تواند 60 
لیتر بنزین سهمیه ای دریافت کند، اما مسئله این است که 
در مناطق مرزی کارت های آزاد برای جلوگیری از قاچاق 
حذف شده و این موضوع مشکالتی را بوجود آورده است و 
این در حالی است که طبق گفته مسئولین قاچاق سوخت 

از مسیرهای دیگری انجام می شود. وی ادامه داد: وقتی 
از خط لوله یکی از بنادر سوخت برداشت می شود، این 
قاچاق مربوط به کامیون دار و کولبر نیست، مطمئنا قاچاق 
سوخت بسیار سازمان یافته است و توسط جایگاه دار انجام 
نمی شود. صالحی گفت: در حال حاضر در تمامی جایگاه ها 
به ازای هر نازل یک کارت آزاد وجود دارد، یعنی می توان به 
هر میزان که نیاز است سوخت دریافت کرد، ولی در مناطق 
مرزی این اتفاق نمی افتد، زیرا کارت های آزاد را جمع آوری 
کرده اند. وی تاکید کرد: طبق آخرین آمار اعالم شده ساالنه 
8 میلیارد دالر سوخت قاچاق می شود، بنابراین این میزان 
قاچاق سوخت نمی تواند خودرویی باشد، قطعا از مسیرهای 
دیگر است.  رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران 
با بیان اینکه مردم در مناطق مرزی جهت تامین سوخت با 
مشکل مواجه شده و اصوال سرگردان می شوند، یادآور شد: 
در مناطقی که کارت آزاد جمع آوری شده مردم با مشکل 
سوخت گیری و از جمله صف های طوالنی مواجه می شوند.

رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران:
حذف کارت های آزاد سوخت در مناطق مرزی

اخبار ا قتصادی

کارشناس سازمان هواشناسی:
هوای بیشتر مناطق کشور گرم  می شود

روزنامه اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

   سرویس اقتصادی
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت: نرخ میوه و 
تره بار روند افزایشی به خود نگرفته است اما با کاهش قدرت خرید و سر 
درگمی مردم میزان تقاضا برای خرید کاهش پیدا کرده است. در حال 

حاضر هنوز مردم نمی دانند مخارج و هزینه ها چگونه مدیریت کنند.
به گزارش ایلنا، اسماعیل مرادیان، با اشاره به عرضه میوه های سردرختی 
در میدان میوه و تره بار، گفت: زردآلو، توت فرنگی به بازار آمده اند و از هفته 

آینده هلو و شلیل در بازار عرضه خواهد شد.
وی با اعالم نرخ نوبرانه های میوه های بهاره، گفت: زردآلو در میدان میوه و 
تره بار کیلویی 30 تا 65 هزار تومان، توت فرنگی گلخانه ای و شمال کیلویی 30 
تا 60 هزار تومان و هندوانه کیلویی 4 تا 6 هزار و 500 تومان بفروش می رسد.
مرادیان ادامه داد: با عرضه میوه های نوبرانه تمایل برای خرید و مصرف 
میوه های چون پرتقال، سیب و کیوی از بین رفته و تقاضا برای خرید میوه های 
بهاره افزایش پیدا کرده است. از همین روی، در حال حاضر قیمت سیب 
و پرتقال افت کرده و سیب زرد کیلویی 15 تا 30 هزار تومان و سیب قرمز 
کیلویی 8 تا 22 هزار تومان عرضه می شود. این فعال صنفی با اشاره به کاهش 

روند صادرات هندوانه به ترکیه، گفت: صادرات هندوانه کم شده اما همچنان 
ادامه دارد و همین مسئله قیمت این میوه را در بازار داخلی متعادل کرده 
است. مرادیان با بیان اینکه قیمت ها در بازار صیفی جات متعادل است، 

افزود: قیمت گوجه فرنگی کیلویی 5 تا 10 هزار تومان، کدو کیلویی 6 تا 9 
هزار تومان، بادنجان کیلویی 3 تا 6 هزار تومان، خیار کیلویی 3 تا 10 هزار 
تومان، سیب زمینی کیلویی 9 تا 14 هزار، نخود سبز کیلویی 10 تا 13 هزار 
تومان است.به گفته وی؛ عمر عرضه باقال در میدان 2 ماه است باقال از ابتدای 
سال از دزفول، کاشان و شمال کشور آغاز و در نهایت باقال کرمانشاه عرضه 
و به پایان می رسد؛ در حال حاضر باقال در میدان کیلویی 3 تا 6 هزار تومان 
عرضه می شود. نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به 
کاهش تقاضا برای خرید میوه و تره بار، تصریح کرد: نرخ میوه و تره بار روند 
افزایشی به خود نگرفته است اما با کاهش قدرت خرید و سر درگمی مردم 
میزان تقاضا برای خرید کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر هنوز مردم 

نمی دانند مخارج و هزینه ها چگونه مدیریت کنند.
به گفته وی؛ سبزی های بهاره مانند کنگر و ریواس با بارش های اخیر 
به دست آمده اند و پیش بینی می شود ظرف هفته آینده در بازار عرضه شوند. 
قیمت سبزی خوردن در میدان میوه و تره بار کیلویی 5 تا 9 هزار تومان است. 
مرادیان در پایان بیان کرد: قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا تعیین 

می شود در حال عرضه متعادل و در نتیجه قیمت ها ثابت ماندند.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی:
سردرگمی مردم تقاضای میوه را کاهش داد

وزیر صمت:

واردات خودرو با تصویب دولت آزاد شد

 سرویس اقتصادی 
وزیر صمت از تصویب کلیات آیین نامه واردات خودرو در هیئت وزیران 
خبر داد و گفت: روش های متعدد واردات خودرو در آیین نامه ای که 

هم اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، مشخص شده است.
به گزارش مهر، سیدرضا فاطمی امین افزود: در شرایط کنونی با 
توجه به این که تولید خودرو بسیار کمتر از تقاضای بازار است، واردات 
برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است. وی افزود: در 
آیین نامه پیشنهادی واردات خودرو به انتقال فناوری برای بهبود 
کیفیت صنعت خودرو توجه ویژه ای شده است. وزیر صمت بیان کرد: 
هم اکنون خودروهای اقتصادی که در سبد تولید خودروسازان قرار 
دارند از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و تولید آن ها باید متوقف 
شود. فاطمی امین اضافه کرد: تمرکز به واردات خودروهای اقتصادی 
در راستای تأمین این نوع خودروهاست که وضعیت مطلوبی در 
سبد محصوالت شرکت های خودروسازی داخلی ندارد و در راستای 

حمایت از اقشار با درآمد متوسط و کم درآمد جامعه است.
وزیر راه و شهرسازی: 

تعیین سقف افزایش25درصدی اجاره بها در سال جاری

 سرویس اقتصادی 
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ۴۰ هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن 

در سراسر کشور اختصاص داده شد.
به گزارش ایلنا، رستم قاسمی با اعالم این خبر گفت: نرخ اجاره 
مسکن در تهران برای قراردادهای جدید 25 درصد خواهد بود. وی 
در حاشیه نشست فوق العاده ستاد تنظیم بازار نرخ افزایش اجاره 
در بقیه کالنشهرها را 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد اعالم کرد 
و اظهار داشت: با متخلفان این مصوبه برخورد تعزیراتی خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی مبنای افزایش تصویب شده را برای مالکان 
و مستاجران براساس نرخ اجاره سال قبل دانست و از میزان افزایش 

ودیعه مسکن در روزهای آینده خبر داد.

 سرویس اقتصادی

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: 
در بازار لوازم خانگی با رکود شدیدی مواجه هستیم، 
قیمت کاالها در سال های اخیر افزایش و قدرت خرید 

مردم کم شده است.
یلنا، محمدحسن اسالمیان درباره  به گزارش ا
قیمت لوازم خانگی در بازار گفت: تغییر قیمت در 
لوازم خانگی باید با هماهنگی سازمان صمت انجام 
شود که در این سوی سال ما هنوز با افزایش قیمتی 
مواجه نبوده  و تغییری نداشته ایم. با این وجود در 
بازار لوازم خانگی با رکود شدیدی مواجه هستیم، 
قیمت کاالها در سال های اخیر افزایش و قدرت خرید 

مردم کم شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه کارخانه های ما افزایش 
قیمت حامل های انرژی، مواد اولیه و حقوق و دستمزد 
را در سال جدید داشتند ولی عدم تقاضا از سوی مردم 
و ندادن مجوز افزایش قیمت از سوی وزارت صمت 
باعث شده تا این لحظه افزایش قیمت در لوازم اساسی 

و مطرح خود نداشته باشیم.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در 
ادامه درباره کیفیت لوازم خانگی داخلی اظهار کرد: 
3 الی 4 سال است، کاالی لوازم خانگی وارد نشده 

و در این چهارسال برندهای به نام ما توانسته اند، 
زیرساخت های الزم را انجام دهند و به حد مطلوبی از 
تولید برسند. اکنون با تولید در سطح کیفیت جهانی 
فاصله داریم اما نیاز بازار تامین شده و تا حدودی 
کیفیت و خدمات پس از فروش مطلوب وجود دارد. 
سهم بسزایی از بازار را تولیدات ایرانی پوشش داده 
و می توان گفت در حد 70 درصد به خودکفایی در 
لوازم خانگی رسیده ایم. وی در ادامه افزود: قدرت 
خرید مردم کاهش یافته و افزایش قیمت را هم  در 3 
سال اخیر شاهد بوده ایم که این موضوع تاثیر مستقیم 
در توزیع و خرید مردم دارد. ولی به نسبت کاالهای 
خارجی قیمت کاالی داخلی مناسب تر است. اسالمیان 

درباره حق انتخاب مردم برای انتخاب کاالی خانگی 
مورد نیاز خود تصریح کرد: قدرت مقایسه و انتخاب 
برای مردم زمانی شکل می گیرد که کاالی خارجی هم 
در بازار وجود داشته باشد، در حالیکه  4 سال است 
که کاالیی به صورت قانونی وارد نشده و این قدرت 
انتخاب را از مردم می گیرد. وی افزود: در قسمت 
بعدی، قیمت کاال مطرح می شود که متاسفانه قدرت 
خرید انقدر پایین آمده که حتی خرید کاالی ایرانی 
هم برای مردم سخت شده است. برای مثال پایین ترین 
قیمت یک یخچال و فریز ایرانی معمولی حدود 10 
میلیون تومان است. یخچال و فریزر ایرانی هم داریم 
که  در حدود  35میلیون تومان قیمت دارد، اما وقتی 

قدرت خرید مردم برای خرید این کاالها هم پایین 
آمده و برای همین هم تقاضا در بازار وجود ندارد. 
اسالمیان درباره نیاز کشور به واردات کاالی خانگی 
گفت: آن قسمتی که ما توانمندی تولیدش را نداریم 
و در بازار نیاز آن احساس می شود قطعا باید وارداتش 
انجام شود، چون واردات هدفمند ایجاد رقابت و تا 
حدودی از قاچاق کاال جلوگیری می کند. وی افزود: 
وقتی ورودی کاالیی را ببندیم و نخواهیم به صورت 
قانونی وارد شود اما نیازش در بازار وجود داشته 
باشد، این کاال به صورت قاچاق تامین می شود و وقتی 
کاالی قاچاق خدمات پس از فروش ندارد، در نهایت 
این مصرف کننده است که ضرر می کند. اسالمیان 
در ادامه تاکید کرد: کاالهای خارجی که اکنون در 
بازار مشاهده می کنید، خدمات پس از فروش ندارند 
چون به صورت قانونی وارد نشده اند. در 3 یا چهار 
سال اخیر روی برندهای خوب ایرانی و خدمات پس 
از فروش آن هم کار شده و زیرساخت های الزم را در 
سراسر کشور برای آن ایجاد کرده ایم ولی با خدمات 
مطلوب جهانی فعال فاصله داریم. نایب رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه با ادامه این 
وضع در آینده هم تقاضا برای کاالی خانگی همین 
طور کم خواهد بود، افزود: افزایش قیمت ها، حقوق و 
دستمزد و غیره باعث می شود که تولید کاالی خانگی 
کاهش یابد. اگر کاالیی را که به صورت قاچاق عرضه 
می شود را بتوانیم به صورت هدفمند و قانونی وارد 
کنیم، وقتی توانمندی تولید آن را نداریم یا صرفه 
اقتصادی برای تولید آن وجود ندارد، می توان از ورود 
کاالی قاچاق در سطح عرضه جلوگیری کرد که در 

نهایت مصرف کننده نفع آن را خواهد برد.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

 بازار لوازم خانگی در رکود سنگین!

 Economic service
Head of the Islamic Republic of Iran Railways has said that his com-
pany is negotiating the purchase of new locomotives for the country’s 
railway fleet with Russia. Miad Salehi, who accompanied Transport 
Minister Rostam Qasemi in his visit to Moscow in late April, noted 
that during the visit the two sides also held talks about the completion 
of Rasht-Astara railway and the improvement and signaling of Incheh 
Borun-Garmsar railway. According to Salehi, during their stay in Mos-

cow, the Iranian officials met with Russian Transport Minister Vitaly 
Savelyev and Russian Railways’ Chief Executive Officer Oleg Beloz-
erov .Iran and Russia signed a comprehensive agreement to expand 
transportation cooperation between the two countries in late April. The 
agreement was signed by Qasemi and his Russian counterpart Savelyev 
at the end of Qasemi’s visit to Moscow. He also expressed hope that the 
two sides would collaborate in completing the Rasht-Astara railway 
project as soon as possible.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک:

توسعه قاچاق، رانت و فساد از تبعات 
ارز4200تومانی بود

  سرویس اقتصادی 
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: در 
ایرادات مختلف ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ شکی نیست، چرا که منجر به 

قاچاق، رانت و فساد از سوی دریافت کنندگان آن شد.
به گزارش ایرنا، »محمدحسین مقیسه« با اشاره به حذف ارز 4200 تومانی از 
چرخه اقتصادی کشور، افزود:  یکی از اصول اولیه علم اقتصاد که در متون مختلف 
به آن اشاره شده این است که هرگونه دخالت در اقتصاد منجر به انحراف و هدر 
رفت منابع شده و مشکالت بعدی را به دنبال دارد. وی بیان  داشت: پس از معرفی 
ارز 4200 تومانی در دولت دوازدهم، از همان ساعت های اولیه شاهد انتقادات 
اقتصاددانان نسبت به این تصمیم بودیم که نسبت به تبعات منفی آن هشدار 
می دادند. مقیسه تصریح کرد: در ناصواب بودن و نادرست بودن این تصمیم 
هیچ شکی نیست و حتی از فردای همان روز برخی حاضران در آن جلسه اعالم 
می کردند که این یک تصمیم جمعی بوده و سعی می کردند به نوعی از آن تبری 
بجویند. وی گفت: با اینکه این تصمیم اقتصادی بسیار جدی بود، اما پس از آن 
سخنان شعارگونه ای عنوان و سعی می شد تا نقاط ضعف آن را پوشش بدهند. 
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تاکید کرد:  در ایرادات 
مختلف ارز 4200 تومانی هیچ شکی نیست، چراکه منجر به قاچاق، رانت و فساد 
شده است و شاهد بودیم افراد زیادی این ارز را دریافت کردند اما کاالیی وارد 
نکردند، یا کاالهای واردشده را به نرخ ارز آزاد محاسبه و در اختیار مردم قرار 
دادند. وی با اشاره به ورود منابع سرشار طبیعی و غیره و بدون برنامه به اقتصاد 
برخی کشورها که از آن به »بیماری هلندی« تعبیر می شود، ادامه داد: نخستین 
اتفاق در پی این موضوع آن است که قدرت خرید مردم به شکل نامتوازن باال 
می رود و سپس قیمت اجناس افزایش می یافت، اما ازآنجایی که تولید همپای 
تقاضا نمی توانست افزایش یابد این فاصله اقتصادی با انجام واردات پُر می شد. 
مقیسه گفت: انجام واردات عالوه بر آسیب زدن به تولید داخلی، موجب باال 
رفتن هزینه تولید و افزایش قیمت ها می شود و بر این اساس بیشترین آسیب را 
به تولید وارد می کند. وی اضافه کرد: دولت ها برای رهایی از این مساله با تزریق 
پول و دالر به اقتصاد، بر مشکالت سرپوش می گذارند و حل آنها را به آینده 
موکول می کنند؛ نظیر این مساله را در اسپانیای قرن 16 و پس از آن در عمده 
کشورهایی که به منابع عظیم نفتی دسترسی پیدا کردند شاهد بودیم. رییس 
هیات عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اظهار داشت:  تورم 
ام االمراض هر اقتصاد است و در ادوار مختلف شاهد بودیم کشورهایی را به ورطه 
نابودی کشانید. وی بیان  داشت: طی هفته های گذشته شاهد بودیم عده ای 
در این زمینه صحبت هایی مغرضانه عنوان می کنند که رنگ و بوی اقتصادی 
هم ندارد، همچنین عده دیگری در داخل و خارج کشور این تصمیمات را به 
مکاتب کالسیک، لیبرال و غیره اقتصادی منتسب می کنند و می خواهند با ذکر 
شواهدی از گذشته، شکست را سرانجام آن قلمداد کنند. مقیسه تصریح کرد: با 
همه این اوصاف، اصالح و تک نرخی بودن هر کاالیی ازجمله ارز، اصل اولیه هر 
اقتصاد است و ایده آل آن است که ارز تک نرخی باشد. وی گفت:  البته شاهدیم  
دولت های رفاه در جهان )نظیر کشورهای شمال اروپا و اسکاندیناوی( در برخی 
موارد یارانه می دهند و در اقتصاد دخالت می کنند، اما باید گفت دخالت آنها 
زمانی است که تولید در حال انجام و مالیات ها در حال اخذ است، اما هیچ گاه به 
مواد اولیه و واردات یارانه نمی دهند. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک خاطرنشان کرد: امروز بر همگان مسجل شده که اقشار مرفه 
جامعه بیشترین استفاده را از یارانه های اعطایی دولت برده اند. وی افزود: نگاهی 
به سال های گذشته نشان می دهد افرادی که جایزه نوبل اقتصادی را دریافت 
کرده اند، مطالعاتی در زمینه اقتصاد رفتاری و رفتار عقالیی داشته اند، با این 
حال همان ها نیز معتقدند بازار در برخی جنبه ها خوب عمل نمی کند. مقیسه 
بار دیگر با تاکید بر اینکه بر اصل مساله و آسیب های جدی ارز چند نرخی هیچ 
شکی نیست، ادامه داد: برخی عنوان می کنند اکنون که در حال مذاکره برای 
رفع تحریم ها هستیم، زمان مناسبی برای حذف این ارز از چرخه اقتصادی 
نبود، اما باید گفت »حتی اکنون نیز دیر است« و هیچ گاه جامعه به شرایط 
با ثبات کامل داخلی، بین المللی، سیاسی و غیره نخواهد رسید که بخواهیم 
در آن زمان به انجام اصالحات اساسی اقدام کنیم. وی همچنین در خصوص 
چگونگی انجام این کار، خاطرنشان کرد: بدنه دولت همچنان نیاز دارد تا نواقص 
احتمالی موجود اجرای طرح را بشناسد تا به درستی اجرا شود. بر این اساس 
دولت، مجلس و قوه قضائیه باید حرف های منتقدان و کارشناسان را بشنوند 
تا نقاط مبهم و تاریک این طرح شناسایی شود. این مقام مسوول تصریح کرد: 
در سال های گذشته موضوع ارز چند نرخی که رانت و فساد را به دنبال داشت، 
بیشترین آسیب را به صنایع و بنگاه های کوچک و متوسط وارد کرد، زیرا توان 
مالی و اقتصادی این شرکت ها محدود بوده و توان دریافت تسهیالت برایشان 
کمتر مهیا بود. وی اظهار داشت: این اصالح اقتصادی باید آگاهانه اتفاق بیفتد و 
یکی از جاهایی که باید دقت شود، کمک به معیشت کارگران، کارمندان و اقشار 
ضعیف جامعه است. مقیسه تصریح کرد: اگر دولت، وزارتخانه یا شخصی این 
مسوولیت را بپذیرد و این طرح عظیم را به درستی عملیاتی کند، به طور حتم یک 
شخصیت ماندگار در تاریخ اقتصادی کشور لقب خواهد گرفت، اما در عین حال 
پیچ تاریخی، حساس و خطرناکی محسوب می شود که آحاد مردم و مسووالن 

برای محقق شدن آن باید تالش کنند.

عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

2۸ درصد پوشاک کشور بصورت قاچاق وارد می شود
 سرویس اقتصادی

عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: ۲۸ 
درصد پوشاک موجود در کشور از طریق قاچاق وارد کشور 
شده و سبب خروج بیش از ۱.۸ میلیارد دالر منابع ارزی و 

نابودی ۱۵۱ هزار اشتغال مستقیم می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسین مروی در 
کمیسیون برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز در سالن جلسات استانداری قم گفت: 
در مساله دخانیات نیز ساالنه 560 میلیون دالر قاچاق 
صورت می گیرد که باعث از بین رفتن 900 میلیارد تومان 

عوارض و تعرفه گمرکی برای کشور می شود.
عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز  گفت: عدم 
ایجاد ارزش افزوده در قبال خرید کاال های قانونی و نبودن 
قابلیت تشخیص برای مصرف کننده از عوامل مهم رونق 
قاچاق در کشور است. مروی گفت: با ادامه روند کنونی 
قاچاق در کشور بتدریج شاهد عدم تاثیرگذاری سیاست 
گذاری ها برای حمایت از تولیدات داخلی، از بین رفتن 
سهم بازار از تولیدات داخلی، خروج ساالنه 20 میلیارد 
دالر منابع ارزی و شکل گیری کسب و کار های واحد های 

صنفی بر اساس کاال های قاچاق خواهیم بود.
عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به 

عطوفت و بی تفاوتی نسبت به فروش آزاد کاالی قاچاق 
طی سال های گذشته، گفت: در رسته لوازم آرایشی، 
پوشاک، لوازم خانگی و در بسیاری از صنوف دیگر مساله 
قاچاق کامال نمایان است.مروی با بیان اینکه کنترل مرز ها 
و مبادی ورودی، کنترل حمل ونقل بین شهری و کنترل 
سطح عرضه، سطوح مبارزه با قاچاق کاال در کشور است، 
گفت: در ایران به دلیل وجود 9 هزار کیلومتر مرز آبی و 
خاکی و نقص در تجهیزات کنترل قاچاق، تخلفات انسانی 
و تنوع مناطق آزاد و تجاری امکان کنترل مبادی رسمی 
بصورت کامل وجود ندارد. عضو ستاد مرکزی مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز  گفت: با وجود اینکه در سطح کشور 360 
هزار دستگاه کامیون و 848 هزار کیلومتر راه اصلی وجود 
دارد، اما فقط 241 پاسگاه بین شهری فعال است و تعداد 
پاسگاه های مجهز به تجیهزات اسکن کاال نیز محدود 
است و مجموعه این مباحث سبب شده تا کاالی قاچاق 
در ایران امری ساده و با صرفه اقتصادی بسیار باالیی باشد.
مروی گفت: طبق برخی آمار رسمی کشور به دلیل 
مساحت زیاد مرز های زمینی و آبی، کمبود پاسگاه های 
بین شهری و نقص در تجیهزات کاالی قاچاق یاب، فقط سه 
درصد از کاال های قاچاق ورودی به کشور کشف می شود 

و 97 درصد از آن وارد بازار عرضه می شود.
عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره 
به اینکه برای چند گروه کاالیی شناسه کاال الزامی شده 
است،گفت: این کاال ها پوشاک، دخانیات، لوازم خانگی 
و کاال های سالمت محور را شامل می شود که اگر عرضه 
این کاال ها بدون شناسه باشد، مصداق قاچاق کاال 

محسوب می شوند.
مروی با اشاره به اینکه قاچاق حوزه لوازم خانگی نیز 
مشابه حوزه پوشاک است، گفت: طبق آمار های اعالم شده، 
ساالنه 1.6 میلیارد دالر قاچاق لوازم خانگی در کشور انجام 
می شود که هشت درصد کل قاچاق وارده به کشور را شامل 
می شود و از این محل نیز 56 هزار شغل مستقیم را از دست 
داده ایم و به هر صورت در تولید داخل هم تاثیرگذار بوده 
است. عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: 
از بهمن سال گذشته تاکنون بیش از 250 سایت و وبگاه 
غیرقانونی فروش کاال های قاچاق در سطح کشور مسدود 
شده است. مروی گفت: به جز در بخش لوازم خانگی، در 
سایر کاال ها و محصوالت سامانه و زیرساخت های الزم برای 
شناسایی و کشف قاچاق وجود ندارد. عضو ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: بعد از برخورد های قاطعانه 
مشترک نهاد های متولی با واحد های عرضه کاالی قاچاق، 
شاهد کاهش 52 درصدی فروش کاالی قاچاق به خصوص 

در بخش پوشاک هستیم.
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روزنامه اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

اخبار  استان ها

  نماینده جنوب غرب- سارا حقیقی- خبرنگار یاقوت وطن
دکتر سید محمد میرزمانی شهردار گلستان در خالل آیین کلنگ زنی پروژه های 
جدید شهرداری از اتمام همه این پروژه ها به تدریج تا پایان سال جاری خبر داد 
و اظهارکرد: یکی از مهمترین برنامه های شهرداری احداث گرمخانه یا همان 
سامان سراست که به موازات آن پروژه سینمای شهر گلستان با عنوان مجموعه 

هنری گفتمان شهری هم کلنگ زنی شد.
 وی احداث دو چمن مصنوعی فوتبال، احداث یک مجموعه فرهنگی و هنری واقع در 
کوی گلستان، احداث بوستان ترافیک واقع در انتهای شهرک سبزدشت و پیست اسکیت 
واقع در پارک فدک سبزدشت را از دیگر پروژه های کلنگ زنی شده عنوان کرد.  میرزمانی 
ادامه داد: عالوه بر این 7 پروژه جدید، ادامه تکمیل مصالی شهرگلستان، اجرای آرامستان 
شهر گلستان، سالن ورزشی بین ده متری چهارم تا هشتم، فاز جدید ساختمان قدیم 
شهرداری، آسفالت گسترده معابر و    ... جزو طرح هایی است که امسال انجام آنها در دستور 
کار شهرداری قرار گرفته است. شهردار گلستان از پیشرفت مطلوب سالن ورزشی در پارک 
مادر، احداث کتابخانه کوی گلستان، احداث ایستگاه قطار شهری، بازسازی ساختمان 
شهرداری گلستان، احداث پله برقی سر گلستان، پایانه مسافر بری برون شهری و درون 
شهری شهرداری گلستان، جدول گذاری، پیاده روسازی و آسفالت گسترده معابر خبر داد. 
مدیریتی شهری گلستان تصریح کرد: با توجه به اینکه در مقابل شهروندان عزیز مسئول 
هستیم، رعایت استانداردهای الزم در ساخت پروژه ها و قطعات کاربردی بکار رفته در 
پروژه ها و کیفی سازی قطعات و مصالح بایستی مورد توجه باشد. دکتر میرزمان بیان کرد:با 
در نظر گرفتن طرح های دردست اقدام شهرداری گلستان به نظر می رسد بعد از سال ها 
رکود، اکنون شهرگلستان در آستانه فصل جدیدی ایستاده است که نویدبخش روزهایی 

پررونق در عرصه عمران و آبادانی است و قصد داریم شهرمان را به گلستان تبدیل کنیم.

شهر گلستان در آستانه فصل جدید عمران و آبادانی

چشمه های دریاچه پریشان خشکید؛

زیباترین دریاچه آب شیرین کشور در مسیر شوری

  کاشان- مهدی قربانی- خبرنگار یاقوت 
وطن 

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: 
طی سه روز اخیر 170هزار نفر از شهروندان 
استان اصفهان که جزء سه دهک پایین جامعه 
از لحاظ درآمدی هستند به صورت رایگان 
و بدون مراجعه خودشان به سازمان بیمه 
سالمت، تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند.

دکتر محمدحسین صفاری در نشست مشترک 
با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: 
این افراد فاقد هر گونه پوشش بیمه ای بوده اند و 
از لحاظ درآمدی در سه دهک پایین جامعه قرار 
دارند.مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان ادامه 
داد: پیش بینی شده بود افراد فاقد بیمه در کل 
استان بین ۲۰۰هزار تا ۳۰۰ هزار نفر متغیر باشد 
که با تدابیر صورت گرفته، کلیه افرادی که در دهک 
های پایین درآمدی بودند به صورت سیستمی و 
بدون مراجعه و ارائه مدارک، تحت پوشش بیمه 

قرار گرفتند.
 معموال این افراد قشر ضعیف جامعه هستندکه 
نیاز هست توجه ویژه ای به ایشان بشود.وی افزود: 
در همین راستا بر اساس تایید وزارت رفاه، سه دهک 
اول درآمدی به صورت رایگان ، دهک 4 با پرداخت 
1۰درصد، دهک 5 و 6  با پرداخت ۲5 درصد، 
دهک 7 و 8 با پرداخت 5۰ درصد و دهک 9 و 1۰ 

با پرداخت 1۰۰درصِد حق بیمه می توانند تحت 
پوشش بیمه سالمت قرار گیرند.دکتر صفاری در 
خصوص خدمات سازمان بیمه سالمت گفت: 9۰ 
درصد هزینه ها در بخش بستری و 7۰ درصد هزینه 
ها در مراکز سرپایی تحت پوشش بیمه سالمت 
است. در بیماران خاص پوشش بیمه ای 1۰۰ درصد 
است و این بیمه شدگان هزینه ای بابت داروهای 
درمان بیماری خود پرداخت نمی کنند.وی خاطر 
نشان کرد: بیمه سالمت برای افرادی که در دهک 
های درآمدی 4 و باالتر قرار گرفتند فراخوان داده 
تا از دو روش غیر حضوری “سامانه شهروندی بیمه 
bimehsalamatiranian. سالمت” به آدرس

ir و یا مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان طرف 
قرارداد بر اساس آزمون وسع و مشارکت در پرداخت 
حق بیمه تحت پوشش قرار گیرند. مدیرکل بیمه 
سالمت استان تصریح کرد: همچنین افرادی که 
به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سالمت قرار 
گرفتند با انتساب پزشک خانواده شهری می توانند 
از خدمات بخش خصوصی در مطب استفاده کنند 
و در موارد اورژانس از خدمات مراکز تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی بهره مند شوند. وی در پایان 
افزود تمرکز اصلی بیمه سالمت روی پوشش درمان 
ناباروری در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت می 
باشد بطوریکه 9۰ درصد از خدمات ناباروری معادل 
تعرفه عمومی غیر دولتی قابل پرداخت می باشد.

  سرویس خبر 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان با بیان 
اینکه زنجان رتبه سوم واکسیناسیون کشوری را 
دارد، گفت: اکنون بیش از ۴۴ درصد سنین ۹ تا 1۲ 
سال و ۲۴.۵ درصد سنین ۵ تا ۹سال در برابر کرونا 

واکسینه شدند.
 به گزارش ایرنا، مشهود تقیلو افزود: با تدابیری 
که در کشور اندیشیده شد، اکنون بیماری کرونا 
و واکسیناسیون به وضعیت قابل قبولی رسیده 
که لزوم توجه مردم به این مهم و رعایت پروتکل 

های بهدشتی ضروری است. 
وی درخصوص وضعیت واکسیناسیون کرونا 
در استان زنجان نیز گفت: تزریق واکسن کرونا 
در نوبت اول، باالی 1۲ سال، 94.۲ درصد، نوبت 
دوم 9۲.5۲ و نوبت سوم در سنین باالی 18 سال، 

5۲.55 درصد رسیده است.
تقیلو با اشاره به وضعیت رنگ بندی کرونایی 
استان ادامه داد: اکنون رنگ کرونایی شهرهای 
زنجان، خدابنده و ابهر، آبی و سایر شهرها زرد 
است و کاهش محسوس فوتی ها و همچنین 
بستری ها، مرهون همکاری های بین بخشی وا 

واکسیناسیون گسترده بوده است.
معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با 
بیان اینکه  در بحث مدیریت بحران، یک سامانه 
پاسخ به مدیریت بحران را داریم، افزود: زنجان 

دانشگاه کشوری است که کلینیک سیار مدیریت 
بحران )مجهز به بخش های مختلف پزشکی، 
دندانپزشکی و آزمایشگاه( دارد و به عنوان معین 

در بحران ها ایفای نقش کرده است.
وی اظهار داشت: همچنین زنجان خانه 
بهداشت سیار آماده در مواقع بحران، لجستیک و 
نقلیه در مدیریت تجمعات انبوه را داشته  و شبکه 
مستقل رادیو بی سیم و موبایل ماهواره ای دارد که 
در صورت لزوم امکان استفاده از آن وجود دارد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
به موضوع  جمعیت کشور و  افزایش سالمندی 
اشاره کرد و گفت: کشور در این خصوص  شیب 
نزولی دارد و اهمیت خطر کهولت و پیری 
جمعیت کمتر از بیماری های غیرواگیر نیست 
که این موضوع، نیاز به فرهنگ سازی از سوی 

رسانه های گروهی دارد.
وی خاطرنشان کرد: رسالت رسانه آگاهی و 
اطالع رسانی به جامعه است زیرا وسیله ارتباطی 
دستگاه های اجرایی با مردم بوده و هیچ دستگاهی 
مدعی نیست که مشکلی در اجزا و ساختار آن 

وجود ندارد.
تقیلو افزود: در این راستا، رسالت رسانه این 
است که عالوه بر آگاهی بخشی و اطالع رسانی، 
معیار تقوا را در همه امور مدنظر قرار دهد و در 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان مر قانون مالک و 

معیار فعالیت ها است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:
زنجان رتبه سوم کشوری واکسیناسیون کرونا را دارد

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان: 
170 هزار نفر طی سه روز اخیر تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند

چشمه های دریاچه پریشان 
به عنوان زیباترین دریاچه آب 
شیرین کشور، در سال جدید 
خشک شده و کارشناسان می 
گویند که آب و خاک تاالب هم 

به سمت شوری رفته است

سرویس خبر

چشمه های دریاچه پریشان به عنوان زیباترین 
دریاچه آب شیرین کشور، در سال جدید خشک شده و 
کارشناسان می گویند که آب و خاک تاالب هم به سمت 

شوری رفته است.
به گزارش مهر، دریاچه پریشان یکی از زیباترین و 
بزرگترین دریاچه های آب شیرین کشور و خاورمیانه 
است که در بخش جره و باالده از توابع شهرستان کازرون 
در استان فارس قرار گرفته است. این دریاچه با مساحتی 
حدوداً 4۳۰۰ هکتار و با ارتفاع 8۲۰ متری از آب های آزاد 
در کنوانسیون رامسر به عنوان تاالب بین المللی ثبت و در 
تقسیم بندی مناطق جز مناطق حفاظت شده محسوب 
می شود. این دریاچه به نام های مور، فامور و پریشان 
شناخته می شود، میلیون ها سال زیستگاه انواع ماهی ها، 
آبزیان و پرندگان بومی و غیر بومی بوده است. دریاچه 
پریشان از سال 1۳88 به دلیل کمبود بارندگی و حفر 
صدها چاه مجاز و غیر مجاز در اطراف آن برای استفاده 
در امور کشاورزی دریاچه خشک شده است. سال ها از 
خشکی دریاچه پریشان گذشته و این دریاچه هنوز احیا 
نشده است و هر روز نیز امید به جاری شدن آب در بستر 
پریشان کمتر می شود. مدیر پایگاه پژوهش و اطالع رسانی 
تاالب بین المللی پریشان با اشاره به زمستان سال گذشته 
گفت: زمستانی که گذشت تاالب پریشان فصل خشکی 
را گذراند متأسفانه چرای بی رویه دام، کمبود بارندگی و 
خشکی هوا باعث شد پوشش گیاهی و علفی بستر تاالب 
که آخرین امید ما برای جلوگیری از بلند شدن خاک بستر 
بود ازبین بروند و پوشش گیاهی بستر تقریباً به یک پنجم 

ادوار گذشته برسد.
   ورود غیر مجاز دام به تاالب

محمدجواد سیاح پور در رابطه با تکرار ورود دام طبق 
سال های گذشته به بستر تاالب گفت: امسال تعداد زیادی 
دام غیر مجاز وارد بستر تاالب بین المللی پریشان شد ورود 
این دام ها یا با راهنمایی مردم محلی صورت می گیرد یا 
طبق عادت چندساله دامداران در مسیر کوچ چند مدتی 
در منطقه پریشان سکونت و بعد به مسیر ادامه می دهند. 
وی با اشاره به از بین رفتن پوسته بستر تاالب پریشان 
افزود: متاستانه تردد خودروها نسبت به سالیان گذشته 
افزایش پیدا کرده و هیچ تدبیری از سوی ادارات مربوطه 
صورت نگرفته است و این ترددهای غیر مجاز باعث کوبیده 
شدن بیشتر خاک و از بین رفتن پوسته بستر تاالب شده 

که خاک بستر را برای پرواز در تابستان آماده می کند. 
  پریشان باید اولویت مردم منطقه شود 

این فعال محیط زیست گفت: با توجه به مخاطرات 
نابودی پریشان، تهدیدات آشکار تاالب برای منطقه و برای 
کاهش سرعت روند نابودی و احیای پریشان باید اولویت اول 
مردم شهرستان نجات تاالب بین المللی پریشان شود و اگر 
مردم منطقه تاالب را فراموش کنند به زودی فرونشست 
زمین، شوری آب و آلودگی هوا گریبان گیر همه منطقه 
خواهد شد.پریشان نیاز به اتحاد و همبستگی همه مردم 
دارد. وی ادامه داد: پریشان دست یاری به سمت مردم دراز 
کرده است و تنها خواسته مردم می تواند ادارات مربوطه را 
موظف به کار در حوزه تاالب پریشان کند، مطالبات مردم 
شهرستان می تواند سازمان جهاد کشاورزی را برای تغییر و 
اصالح الگوی کشت، پلمب چاه های غیر مجاز و جلوگیری 
از کشت در تمامی فصول سال جهت توقف در خالی شدن 
بیشتر سفره های زیر زمینی به پای کار بیاورد. وی افزود: 

بنده اطمینان دارم اگر مردم از معضالت و عواقب نابودی 
تاالب آگاه باشند قطعاً با دوستداران پریشان هم صدا و 

مانع فاجعه مرگ پریشان می شوند. 
  آب و خاک پریشان به سمت شوری می رود 

سیاح پور با استناد به تحقیقات انجام شده در پایگاه 
پریشان گفت: آب و خاک اطراف تاالب پریشان رو به شور 
شدن رفته است و به دنبال این فاجعه مردم در زمین های 
خود و مراتع درخت کاشته و زمین حاصلخیز را تبدیل به 
باغ می کنند. اصطالحاَ باغ در زمان محدود آب کمتری 
مصرف می کند اما در بلند مدت بسیار بیشتر از یک زمین 

کشاورزی آب مصرف خواهد کرد.
 این فعال محیط زیستی ادامه داد: متأسفانه هرروزه 
شاهد تغییر کاربری اراضی زمین های کشت در حوزه تاالب 
پریشان هستیم و تمامی حوزه تاالب و جاهایی که باید 
مرتع باشد که در زمان بارش باران آب جذب زمین شود 
و از چشمه های پریشان به جوشد تبدیل به باغ مرکبات 
شده است این تغییر اراضی در حوزه تاالب برای نان هم 
که باشد اشتباه است، باتوجه به نقش اداره جهاد کشاورزی 
که متولی حفظ کاربری اراضی است باید به این مسئله 
ورود کرده و مانع تبدیل زمین های حاصلخیز و مراتع به 
باغ و باغچه های شهری شود اگر ازاین فاجعه جلوگیری 
نشود خشکی کامل سفرهای زیر زمینی بالی جان مردم 

منطقه می شود.
   آتش سوزی حوزه آبریز پریشان نگران کننده است

وی با اشاره به تدابیر انجام شده برای جلوگیری از آتش 
سوزی در فصل تابستان گفت: بستر پنج هزار هکتاری 
پریشان بخاطر چرای بی رویه دام و خشکسالی پوشش 
گیاهی قابل توجهی برای سوختن ندارد و خوشبختانه 
با ایجاد آتش برها در بستر و حاشیه تاالب امکان آتش 

سوزی گسترده در پریشان حداقلی است و اگر این اتفاق رخ 
دهد طبق جلسات و گفتگو های انجام شده با مردم بومی 
همکاری و همیاری خوبی خواهیم داشت. وی گفت: بارانی 
که در بیست و سه هزار هکتاری تاالب پریشان می بارد 
توسط گیاهان مرتعی جذب خاک می شود تا به ریشه 
دریاچه برسد و نابودی این اکوسیستم نگرانی امروز ما است.

 وی ادامه داد: در کنار معضالت گفته شده آتش سوزی 
باعث سستی خاک و تبدیل آب باران به روان آب می شود 
و به طور کامل از حوزه آبریز خارج می شود، متأسفانه در 
سال های گذشته ایجاد جاده در باال دست پریشان و در 
منطقه دشت برم تخریب گسترده ای در حوزه آبریز تاالب 
شده است که جاده یک ناهنجاری محسوب می شود که 
با از بین بردن حوزه آبریز باعث سیل های گل آلودی شده 
است و در زمان جاری شدن تمامی سنگ، قلوه سنگ، 
شن و ماسه و زباله های رها شده توسط انسان در منطقه 
دشت برم را با خود به پریشان می آورد و پریشان کاسه ای 
گود است که هرچه با گل والی پرتر شود به مرگ حتمی 

خود نزدیک تر می شود.
   حمله ملخ ها باعث افزایش پرنده دلیجه در منطقه شد 
سیاح پور با اشاره به حمله ملخ ها در هفته گذشته به 
منطقه پریشان گفت: این ملخ ها از محصوالت کشاورزی 
تغذیه می کنند و تعداد زیادی از آنها در کف پریشان دیده 
شده اند ولی خوشبختانه با ورود ملخ ها به منطقه تعداد 
پرنده دلیجه به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است 
و این پرنده کوچک ترین نوع پرنده شکاری و معروف به 
شاهین شکاری است که از ملخ تغذیه می کند در واقع 
همراه با حمله ملخ ها به عنوان آفت شکارچی این ملخ ها 
در منطقه افزایش پیدا کرده و این یعنی طبیعت زنده و 

پویاست و روال کار خودش را انجام می دهد. 

  همدان- منیژه فرهانپور- خبرنگار یاقوت وطن 
سرپرست دانشگاه بوعلی سینای همدان با بیان 
اینکه مشکل تامین خوابگاه دانشگاه برای ورودی  سال 
1۴00 به بعد همچنان باقیست گفت: برای 1۵00 دانشجوی 

دانشگاه کسر خوابگاه داریم.
حسین رضوان سرپرست دانشگاه بوعلی سینای همدان 
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همه رسانه ها کانال 
ارتباطی و مسیری هستند که انتظارات دانشگاه و نظرات 
را به حوزه تخصصی جامعه و بالعکس تمام انتظارات جامعه 
را به دانشگاه منتقل می کنند، اظهار کرد: در دانشگاه یک 
هدف کلی تخصصی تر و اصلی را دنبال می کنیم  و هدف 

کلی دانشگاه باید خدمت به جامعه باشد.
وی با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی متخصص و 
متدین برای جامعه اسالمی ذیل اهداف کلی دانشگاه 
است، افزود: دانشگاه باید در حوزه آموزش نیازهای جامعه 
را شناسایی کند و در جهت تقویت رشته های مورد نیاز 

جامعه قدم بردارد.
رضوان با اشاره به اینکه تالش در جهت حل مشکالت 
جامعه با استفاده از توانمندی های پژوهشی که دانشگاه 
دارد ممکن است، ادامه داد: در رشته های مختلف تحصیلی 
و تحصیالت تکمیلی پایان نامه های خوبی در دانشگاه 
داریم که باید در جهت حل مشکالت جامعه استفاده شود.
سرپرست دانشگاه بوعلی سینای همدان در خصوص 
تعامالت فرهنگی دانشگاه با سایر کشورهای مختلف جهان 
نیز گفت: دانشگاه بوعلی سینا برای جذب دانشجویان 
خارجی برنامه ریزی های خاصی انجام داده و در حوزه 
تعامالت فرهنگی و اثرگذاری بر روی کشورهای دیگر 

اقدامات خوبی انجام داده است.
وی با تاکید بر اینکه تشکیل و تقویت شرکت های 
فناور از دیگر اقدامات دانشگاه بوعلی سینای همدان است، 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه از سال گذشته تقویت مراکز 
رشد انسجام یافته و ایجاد یک مرکز شتاب دهی در دانشگاه 

انجام شده است.سرپرست دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به 
تکمیل مرکز شتاب دهی در دانشگاه بوعلی سینا، گفت: 
این پروژه از قبل طراحی شده و تا اوایل خرداد، ساختمان 

تکمیل می شود.
رضوان با اشاره به اینکه براساس  تفاهم نامه منعقد شده 
قرار است عرصه فناوری در دانشگاه احداث شود، بیان 
کرد: امیدواریم با تاسیس و تکمیل این عرصه به  مرکز 
R&D شرکت های غرب کشور تبدیل شود.سرپرست 
دانشگاه بوعلی سینای همدان در خصوص دغدغه اسکان 
دانشجویان غیر بومی در دانشگاه بوعلی نیز یادآور شد: 
اسکان دانشجویان جزو وظایف دانشگاه است و خوشبختانه 
همه دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دوره کارشناسی 
ورودی سال های 97، 98 و 99 در خوابگاه های دانشگاه از 
17 فروردین ماه امسال اسکان یافته اند. وی افزود: مشکل 
تامین خوابگاه دانشگاه برای ورودی  سال 14۰۰ به بعد 
همچنان باقیست و در حدود یک هزار و 5۰۰ نفر در دانشگاه 

کسر خوابگاه داریم که رقم باالیی است.
رضوان در خصوص احداث خوابگاه در دانشگاه تصریح 
کرد: قرار است یک خوابگاه در فضای 6 هزار و ۲۰۰ مترمربع 
در دانشگاه و یک بلوک دیگر هم با همکاری خیرین  احداث 
شود البته ساخت خوابگاه متاهلین با توجه به  بودجه سال 

14۰1 پیش بینی شده ولی قطعی نیست. 
سرپرست دانشگاه بوعلی سینای همدان در مورد ساخت 
پروژه های عمرانی دانشگاه هم گفت: پروژه ساخت مرکز 
همایش های دانشگاه با تغییر دولت و وزارتخانه از دانشگاه 
گرفته شد اما پروژه های ساخت دانشکده شیمی، کتابخانه 
مرکزی، آزمایشگاه های بیلوژیک، دانشکده مهندسی، مرکز 

شتاب دهی و... در حال پیگیری و ساخت است. 

سرپرست دانشگاه بوعلی سینای همدان:

دغدغه تامین خوابگاه برای دانشجویان همچنان باقیست

سرویس خبر 
وزش گرد و خاک طی ماه های گذشته تغذیه زنبور های عسل و به دنبال آن تولید 

عسل و فرآورده های آن را مختل کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یوسفی رئیس اتحادیه زنبورداران خراسان جنوبی 
گفت: امسال با توجه به اینکه تعداد کندو ها افزایش 1۰ هزار تایی داشته و به 6۰ هزار کندو 
رسیده، انتظار داشتیم عسل بیشتر و با کیفیت تری تولید شود، اما به دلیل وضعیت نامناسب 

جوی و گرد و غبار برداشت عسل هنوز انجام نشده است.
وی گفت: خراسان جنوبی به دلیل داشتن سطح وسیع زیر کشت زرشک و عناب در 
تولید عسل با کیفیت از این دو محصول مطرح است، اما در حال حاضر وضعیت آب و هوایی 
و نشستن گرد و غبار روی شهد گل ها به ویژه شکوفه درختان عناب و زرشک باعث شده 

زنبور ها نتواند از آن تغذیه و عسل با کیفیتی را تولید کنند.
رئیس اتحادیه زنبورداران خراسان جنوبی گفت: این وضعیت سبب شده تا زنبورداران 
ناامید از تولید عسل و صرفا برای حفظ، زنده ماندن و تکثیر زنبورها، آن ها را با شکر تغذیه 
کنند. رئیس اتحادیه زنبورداران خراسان جنوبی گفت: معضل اصلی ما برای تولید عسل و 
فرآورده های آن نهاده شکر هست ، سهمیه شکری که برای بخش زنبورداری استان در نظر 
گرفته شده به ازای هر کندو در سال سه کیلوگرم شکر است در حالی که مقدار استاندارد 
شکر برای هر کندو 1۰ کیلوگرم است و زنبوردان برای رفع این کمبود ناچارا باید شکر آزاد 
هم خریداری کنند. وی گفت: سال گذشته تنها 16۰ تن سهمیه شکر به استانمان اختصاص 
یافت و تنها در صورت حمایت و رفع این مشکل می توانیم تولید عسل و سایر فرآورده های 
زنبور عسل را افزایش دهیم. یوسفی  گفت: عالوه بر این ها پیدا کردن شکر در بازار سخت 

شده و پس از هر بار مراجعه برای خرید شکر آزاد دست خالی بر میگردیم.

حکایت روز های گرد و خاکی زنبورداری:

شکر به جای شهد خوراک زنبور ها می شود

دستگیری 6 خرده فروش مواد مخدر در شهرستان بن 

چهارمحال و بختیاری- مهوش نوری زاده- خبرنگار یاقوت وطن 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان بن از استقرار 8 اکیپ خودرویی در مناطق 

مختلف این شهرستان و دستگیری 6 خرده فروش مواد مخدر خبر داد.
سید حمید حسینیان گفت: به منظور پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء سطح امنیت 
اجتماعی طی هماهنگی های به عمل آمده با نیروی انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان شهرکرد، تعداد 8 اکیپ خودرویی در مناطق مختلف شهرستان بن مستقر و 
طی انجام بازرسی ها و عملیاتهای تجسسی موفق به کشف مقادیری مواد مخدر و مشروبات 

الکلی و نیز دستگیری 6 خرده فروش مواد مخدر شدند.

ساخت ویالهای الکچری در دل کوه های زنجان

 سرویس خبر
روستانشینان روستای پایین کوه به احداث خانه و ویال از سوی سودجویان 

در دل  کوه های این روستا معترض هستند.
به گزارش تسنیم، روستای پایین کوه در شمال شهر زنجان و از نظر منطقه 
در بهترین منطقه مسکونی شهرستان زنجان قرار دارد و آب وهوایی متعادل 
و پاک که دور تا دور آن را کوه تشکیل داده است، دارد. البته همین منطقه 
خوب جغرافیایی این روستا دردسرهایی هم برای اهالی این روستا ایجاد 
کرده و سبب شده است که زمین خواران و کوه خواران تمایل زیادی برای 
خرید زمین ها حتی در دل کوه و دامنه های کوه پیدا کنند و همین موضوع 
به یکی از معضالت روستانشینان نیز تبدیل شده است. حال متأسفانه برخی 
از سودجویان به وسیله رانت توانسته اند در دل کوه های روستای پایین کوه، 
خانه ها و ویالهای لوکس خود را احداث کنند و با خیال آسوده به تفریحات 
خود مشغول شوند، البته هنوزم که هنوز است مشخص نیست باالخره این 

افراد چگونه مجوزهای خود را برای احداث منازل خود دریافت کرده اند.
 البته مدیرکل بنیاد مسکن استان مدعی است که در غرب این روستا برخی 
افراد سودجو خودشان زمین ها را تفکیک کردند و به فروش رساندند و سپس 
با کمک برخی نهادهای نظارتی، اراضی ملی به بنیاد مسکن جهت واگذاری 
با اولویت روستاییان واگذار شده است. اما واقعیت این است که طی چند 
سال گذشته ساخت ویال و خانه آن هم از سوی غیربومی های روستا در دامنه 
کوه های این روستا افزایش یافته است و نکته جالب موضوع اینجاست که هیچ 
برخورد قانونی هم با این کوه خواران نشده است؛ همین طور این زمین ها با 
قیمت های میلیاردی خرید و فروش نیز می شود. چندی پیش بود که طاهری 
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی به این روستا جهت 
بررسی موضوع سفر کرد و یکی از مطالبات اصلی روستانشینان برخورد با این 
کوه خواران و زمین خواران بود. آن ها معتقد بودند که این کوه خواران بدون 
مجوز خانه های خود را در دل کوه ها احداث کردند و عالوه بر زشت شدن جلوه 
روستا، سبب تضییع حقوق بیت المال نیز شده اند. در همین راستا مصطفی 
طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با انتقاد از عملکرد دستگاه ها 
بابت واگذاری غیرقانونی کوه ها به سودجویان گفت: دستگاه های مربوطه حق 
ندارند کوه ها را به افراد بفروشند. کوه ها جزء منابع طبیعی است و احداث 
منازل در دل کوه ها تخلف است، همین مشکل در بسیاری از شهرهای کشور 
از جمله تهران وجود دارد و نهادهای نظارتی با قدرت برای تخریب منازل 
ورود کرده اند. وی با ابراز اینکه گالیه روستانشینان کاماًل به حق است، گفت: از 
نهادهای نظارتی درخواست داریم که نظارتشان را در روستای پایین کوه مبنی 
بر جلوگیری از افزایش کوه خواری ها افزایش دهند و با متخلفان برخورد قاطع 
کنند. همین طور ابوالفضل خمسه بازرس کل استان زنجان به خبرنگار تسنیم 
گفت: با افزایش اعتراضات روستانشینان سازمان بازرسی به این موضوع ورود 
کرده است و بازرسان در حال جمع آوری مستندات برای برخورد با متخلفان 
هستند. با این توصیف طبق بازدید میدانی خبرنگار تسنیم کاماًل  پیداست که 
واگذاری های غیرقانونی کوه ها به سودجویان انجام شده است و معلوم نیست 
این واگذاری ها با چه هدفی انجام شده است. حال انتظار داریم دادگستری 
استان به همراه دیگر مسئوالن نظارتی به طور مستقیم وارد این موضوع شوند و 
با متخلفان و سودجویان برخورد قاطع کنند، همین طور ترک فعل دستگاه های 

مسئول را برای واگذاری این زمین ها بررسی کنند.

 Provinces service
As announced by a provincial official, five new greenhouse estates 
will be established in 180 hectares of land in Gilan province, in the 
north of Iran. Mokhtar Mehdizadeh, the director of the province’s 
Greenhouse Estates, said that the new greenhouse estates will be 
set up in Siahkal, Masal, Shaft, Rezvanshahr, and Anzali counties. 
In these estates, different types of vegetables, ornamental flowers, 
apartment flowers and cut branches of flowers, medicinal plants and 

special shaped fruits will be cultivated, he said . He further announced 
that 14 investors have signed contracts in this due in the mentioned 
counties, adding that the infrastructures are currently being set up to 
build the greenhouses. In recent years, the water crisis has caused 
serious challenges in Iran’s agriculture sector. To solve this problem, 
several solutions, including the implementation of pressurized irri-
gation project and greenhouse cultivation, have been emphasized by 
experts and officials in this sector.
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وقتیبهتابلوهایمزارشهداهمرحمنمیشود!

جولان سارقان در سرزمین ُمردگان 

     سرویس اجتماعی 
مدیریت بهشت زهرا از چند ماه قبل برای جلوگیری از سرقت ُگل قبور 
متوفیان، گشتهایی را فعال کرده است، اما حاال کار به سرقت تابلوهای مزار 

شهدا هم رسیده است.
بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،متاسفانهبهتازگیپایسارقانبهمجموعه
بهشتزهرابازشدهوانگارقصدرفتنهمندارند.سارقانبهتازگیدستبهسرقت
تابلوهایقبورشهدازدندوبهاینتابلوهاهمکهبهدستوالدینشهدابناشدهاند
رحمنکردند.والدینیکهآخرهفتههاخودرابرسرمزارمیرسانندتادرکنارجسم
فرزندانشانروحخودراتسکیندهند.اماوقتیمیآیندمتوجهمیشوندکهتابلو
عکسفرزندشانهمموجودنیست،اینموضوعصدایشورایشهریهاهمدر
آوردهاست،اخیراناصرامانیعضوشورایشهرتهرانگفتهکه»براساستماس
خانوادهشهدایمدفوندربهشتزهرا)س(تابلوهایمزارشریفشهدانیزدر
یکیازقطعاتبهطورکاملکندهشدهاست.«چندماهپیشدرپیتشدیدسرقت
گلازمزارشهدا،مدیریتبهشتزهراطرحیتحتعنوانشهردارشبرابهاجرا
درآوردتابهصورت۲۴ساعتهدراینمجموعهگشتزنیوجودداشتهباشدوچنین
سرقتهاییکاهشپیداکند.ماحاالماجرایسرقتهادربهشتزهراازگلبهتابلوی
مزارشهدارسیدهاست.روزگذشتهروحاهللمحسنیمعاونمجتمععروجیانگفت:
»قبلازگشتانتظامات،سرقتسنگقبروگلگزارشمیشد،امادرحالحاضر
کمترشدهاست،بااینحالسرقتگلهایمزارهاهمچنانوجوددارد،زیرااین
منطقهکمبرخورداراست.«سوالاینجاستکهچراوقتیشاهدانعینیواعضای
شورایشهرتهرانگزارشکردندکهتابلوهابهسرقتمیرودوتصاویرهمموجود
استچرااینمجموعهگزارشیازسرقتتابلوهایقبورشهداارائهنمیکندوتنها
سرقتسنگقبرهاوگلهارامیپذیرد؟بهگفتهمعاونمجتمععروجیاناجرای
طرحگشتزنیبرقراراستاماهمچنانسرقتهاادامهداردوگلهایسرمزارو
برخیسنگقبرهاهمبهسرقتبردند.غضنفریرییسبهشتزهراگفت:بهدلیل
مساحت۵۵۰هکتاریبهشتزهرا،امکانکنترلصددرصدیاینمجموعهبا

چالشهایجدیروبهرواست.

اخبار اجتماعی 

روزنامه اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

    سرویس  اجتماعي
معاون فنی مرکز سالمت و محیط کار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: ساالنه چهار هزار و ۴۰۰ نفر 

بر اثر آلودگی هوا در کشور فوت می کنند.
بهگزارشایرنا،براساسگزارشوزارتبهداشت،درمانو
آموزشپزشکی،میانگینغلظتذراتمعلقدرتهران،اهواز،
مشهد،تبریز،شیراز،اصفهان،ایالم،سنندج،یاسوج،همدان،
خرمآباد،اراک،کرجوکرمانشاه،۶برابرباالترازمیانگینسازمان
جهانیبهداشتاست.براساسآخریننتایجمطالعاتکشوری
درسال۱۳۹۹حدود۲۱درصدازروزهایسال،شاخص
کیفیتهوا)صفرتا۵۰(درمحدودههوایخوب)پاک()رنگ
سبز(،۳۵.۶۲درصدازروزهایسالشاخصکیفیتهوا)۵۱
تا۱۰۰(درمحدودههوایقابلقبول)رنگزرد(،۸.۱۰درصد
ازروزهایسالشاخصکیفیتهوا)۱۰۱تا۱۵۰(درمحدوده
هوایناسالمبرایگروههایحساس)رنگنارنجی(قرارداشت.
درشهرتهرانبهطورمیانگینمرگسههزارو۷۵۱نفرمنتسب
بهمواجههطوالنیمدتباذراتمعلقPM۲.۵درسال۱۳۹۹
بودهونتایجنشانمیدهدکهبهطورمیانگینمرگمنتسب
بهذراتمعلقدرکشوردرسال۱۳۹۹برابربا۵۱.۷درصدبوده
واینموضوعدرشهرهاییماننداهواز،زابل،خرمآباد،اصفهان
ودزفولکهباپدیدهگردوغباردرگیرهستندباالترازمیانگین
کشوریاست.نتایجنشانمیدهدکهبهطورمیانگینمرگبه

علتبیماریهایمزمنانسدادریویمنتسببهذراتمعلقدر
کشور۱۹.۱۱درصدبودهکهاینموضوعدرشهرهاییماننداهواز،
زابل،خرمآباد،اصفهانباالترازمیانگینکشوریاست.سازمان
جهانیبهداشتدرسال۲۰۱۹تخمینزدهکهآلودگیهوای
آزادوداخلیدرمناطقشهریوروستاییسالیانهمنجربهبیش
ازهفتمیلیونمرگزودرسدرسالمیشود،بهطورمیانگین
حدود۵۴درصدازمرگهایزودرسمربوطبهآلودگیهوادر
فضایبازبهدلیلبیماریایستقلبیوسکتهمغزیاست.هفت

درصدازمرگومیرناشیازسرطانریهو۱۹درصدازمرگو
میربهعلتبیماریمزمنانسدادیریویاست.محسنفرهادی
افزود:بسیاریازافرادیکهبراثرتاثیراتمزمنآلودگیهواجان
خودراازدستمیدهنددچاربیمارهایقلبیوعروقیتنفسی
وریویهستند.ویاظهارداشت:باتوجهبهشرایطفعلیکشور
کهبامسایلآلودگیهواوگردوغبارهمراهاست،آالیندههای
زیستمحیطیممکناستباعثمرگآنیافرادنشودولیازعمر
مفیدآنهاکاستهمیشود.فرهادیتصریحکرد:البتهآالیندههای

محیطیمتعددمانندهوایآلودهوگردوغبارارتباطنزدیکیبا
تغییراتاقلیمیوآبوهواییدردنیاداردکهدرکشورمانیزاتفاق
میافتدواینحوادثبسیاریازاستانهارادرگیرکردهودرآینده
اینزدیکاثراتسوییبرسالمتافرادمیگذارد.بهگفتهاینمقام
مسوولدروزارتبهداشت،همچنینپسماندهایبیمارستانی
نیزجزوآالیندههایزیستمحیطیمحسوبمیشوندودر
طی۲سالاخیرباهمهگیریبیماریکرونا،حجمپسماندهای
عفونیافزایشیافتورویمحیطاثراتمنفیمیگذارند.فرهادی
افزود:استفادهازظروفیکبارسهتاچهاربرابرحجمپسماندهای
عفونیرادردورانهمهگیریکروناافزایشدادهورویآالینده
هایزیستمحیطیاثرگذاشتهاست.ویتصریحکرد:باتوجهبه
اینکهآالیندههایزیستمحیطیطیسالهایاخیرافزایشیافته
وبارابتالبهبیماریهاراافزایشداده،وزارتبهداشتودستگاههای
مرتبطبایدتوجههاوبرنامههارابهسمتبرنامهریزیاصولی
برایجلوگیریازافزایشآالیندهزیستمحیطیازجملههوای
آلوده،پسماندها،گردوغبارهاوغیرهسوقدهدومردمنیزدر
اینزمینهمشارکتاجتماعیداشتهباشند.میزانخسارتهای
واردهبهمحیطزیستناشیازمدیریتنادرستپسماندهابه
دالیلدفنغیراصولی،عدمتفکیکزباله،اشغالزمین،آلودگی
منابعخاکوآبهایسطحیوزیرزمینیناشیازنشتونفوذ
شیرابه،تولیدگازهایگلخانهای،تخریبسیماومنظرمحیط
زیستساالنهحدود۴۴۸هزارمیلیاردریالبرآوردشدهاست.

سرویس  اجتماعي

یک فعال محیط زیست گفت: ما نباید برای ارضای غریزه 
شکارچیان و مبتالیان به زوسادیسم که عده قلیلی هم هستند, 
حیات وحش کشور را قربانی کنیم و پروانه شکار صادر کنیم.

بهگزارشتسنیم،فرزادعلیزاده،فعالمحیطزیستدررابطه
باادعایکنترلجمعیتحیاتوحشازطریققرقهایشکار
اظهارکرد:بحثقرقهایشکارومفهومشکارپایداردرکشور
مایکعبارتاختراعیاستکهبارویکارآمدنخانمابتکارو
همراهیمؤسسهمیراثپارسیانابداشد.درآنزمانمعاونت
طبیعیسازمانبهعنوانیکیازطرفدارانقرقهایاختصاصیاین
موضوعرامطرحکردندوراهاندازیاینقرقهاراجزءموفقیتهای
خودمیدانستند.ویادامهداد:مگرجمعیتحیاتوحشماو
شرایطزیستگاههایمامانندکشورهایاروپاییاستکهاین
افرادموضوعشکارپایداررابهتقلیدازاروپائیانمطرحمیکنند؟
حتیبسیاریازاینکشورهانیزامروزهبهایننتیجهرسیدهاندکه
بایدکشتارحیواناتوکسبدرآمدازاینکاررامتوقفکنیم،چرا
کهامروزتغییراتاقلیمیشرایطیراپیشآوردهکهحیاتوحش
روزبهروزبهانقراضنزدیکترمیشودونبایدباترویجشکاراین
روندراتسریعکنیم.فعالمحیطزیستوحقوقحیواناتبیان
کرد:جداازمقولهشکار,درحالحاضرجمعیتحیاتوحش
مابهدلیلتخریبزیستگاهبهدنبالافزایشکشاورزی,توسعه
شهرهاوهمچنینخشکسالیوتغییراتاقلیمیبهشدتکاهش
یافتهاست.متأسفانهبهراحتیدرمناطقحفاظتشدهسازمان
محیطزیستمجوزمعدنصادرمیشودوتوسعهبیضابطه

صورتمیگیرد؛بهعنوانمثالدرکرکسکوه۶۹مجوزمعدن
صادرشدهکه۲۲تاازاینمعادندرقلبمنطقهحفاظتشده
کرکسکوهاستکهدرآنمنطقهپلنگ,گرگ,عقابو...,زیست
میکنند.علیزادهافزود:متأسفانهبهجایاینکهمسائلیازجمله
حفظحریمزیستگاه,عدمتعارضبهپناهگاهحیاتوحشو...,
راازکشورهایپیشرفتهالگوبرداریکنیم,تنهاشکارپایداررا
تقلیدمیکنیمواینتقلیددرشرایطیاستکهاندازهزیستگاه,
جمعیتحیاتوحش,میزانبارشواثرتغییراتاقلیمیدر
کشورماکامالًمتفاوتازکشورهایاروپاییوآفریقاییاست.

ویبااشارهبهبیاناتمقاممعظمرهبریدررابطهباممنوعیت
شکارمگربرایتأمیننیازغذایی,گفت:مسئلهشکارازدیرباز
موردتوجهعلمابودهاستوبسیاریازمراجعنیزتأکیدکردهاند
کهشکارفقطبرایامرارمعاشمجازاستوایندرحالیاست

کهشکاریکهدرکشورداریمتنهابهقصدتفریحشکارچیان
است.سخناناخیرمقاممعظمرهبرینیزتأکیدیبرموضوع
ممنوعیتصدورپروانهشکاراست.فعالمحیطزیستوحقوق
حیواناتتصریحکرد:درحالحاضرپروانههایشکاربهیکمبلغ
جزئیفروختهمیشودوپروانههایشکارکهانحصارآنهادر
کشوردردستچندنفرخاصاست,درجشنوراههایخارجی
بهقیمتهایگزافبین۲۰تا۴۰هزاریوروفروختهمیشوددر
صورتیکهاینپروانهدرایراننهایتاًبهقیمتیکتا۳هزاردالر
خریداریشدهاست.علیزادهادامهداد:اگراینپروانههابرای
شکاردرقرقهایاختصاصیباشد,سازمانمحیطزیست
بههیچعنوانذینفعنیستوازآنمبلغیکتا۳هزاردالر,
یکسومبهخزانهدولتمیرودومابقیبهقرقدارانمیرسد.اگر
پروانهشکاربرایمناطقچهارگانهباشد,مبلغپروانهبهصندوق

ملیمحیطزیستمیرود.ویدررابطهصدورپروانهشکاربرای
شکارچیانخارجیگفت:صدورپروانهشکاربرایخارجیهاباعث
میشودجریحترشدنشکارچیانداخلیمیشودوشکارچی
داخلیکهاینتبعیضواضحرامیبینددستبهشکارغیرقانونی
میزند.دردمااینجاستکهمحیطبانانماکهوظیفهذاتیآنها
حفاظتودفاعازحیاتوحشکشوراست,بایدبرایشکارهمین
حیاتوحشباشکارچیانهمراهیکنندوآنهارابهزیستگاهیا
آبشخورحیاتوحشببرد.فعالمحیطزیستوحقوقحیوانات
ادامهداد:شکارچیداخلینیزبراییکشکارسادهبایدهزینه
پروانه,اسلحه,فشنگ,خودروییکهباآنبهمنطقهمیرودو
سایرتجهیزاتموردنیازرابپردازدکههمهاینهانشانمیدهد
بسیاریازاینافراد,افرادمتمولهستندوشکارآنهاتنهابه
قصدلذتاستونهبرایتأمینغذایاامرارمعاش.علیزادهدر
رابطهباپایمالشدنحقوقحیواناتدرمقولهشکارگفت:اصل
اینقضیهکهعدهایبرایتفریحدستبهکشتاروریختنخون
حیواناتمیزنند,عملیضدانسانیودرتضادباحقوقحیونات
)Zoosadism(است.درروانشناسیاختاللیبهنامزوسادیسم
وجودداردکهنشانمیدهدبسیاریازافرادیکهدستبه
کودکآزاری,قتلهایزنجیرهایدگرآزاریو...,زدهاند,افرادی
هستندکهدرکودکیمرتکبمواردیازحیوانآزاریشدهاندو
ازاینکارلذتبردهاند.ویخاطرنشانکرد:مانبایدبرایارضای
غریزهشکارچیانومبتالیانبهZoosadismکهعدهقلیلی
همهستند,حیاتوحشکشوررابکشیموپروانهشکارصادر
کنیم.صدورپروانهشکارچهداخلیباشدوچهخارجیحداقل
درشرایطکشورماخارجازبحثاستوازنظرعلمی,دینی,

انسانیورعایتحقوقحیوانات,مردوداست.

حیات وحش، قربانی مشکالت روحی شکارچیان می شود

  Social service
A total of 1,670 prisoners of unintentional crimes have been re-
leased over the holy month of Ramadan, according to the head 
of the Blood Money Organization. As an annual tradition, bene-
factors come together in a ceremony to raise funds for releas-
ing prisoners of unintentional crimes in the month of Ramadan 
.Freeing prisoners of involuntary crimes is done in three ways. 
The first way is granting prisoners leave and the second way is 

providing a number of them with loans to be paid inside the pris-
on. A total of 7,956 prisoners of unintentional crimes have been 
released over the past [Iranian calendar] year. The third way of 
assistance is the release of unintentional convicts by paying their 
debt.Of the total released prisoners, 40 were female convicts and 
the rest were male debtors who were incarcerated due to inability 
to pay financial debts or inability to pay dues, Asadollah Joulaei 
said.

زنان دهه60، فرصتی طلایی برای جبران 
سالخوردگی جمعیت هستند

     سرویس اجتماعی 
رییس دبیرخانه قرارگاه عملیاتی سالمت و جوانی جمعیت وزارت 
بهداشت، گفت: عمده زنان ما که در سنین باروری قرار دارند، از دهه ۶۰ 

هستند که فرصت طالیی برای جبران سالخوردگی جمعیت هستند.
بهگزارشایلنا،صابرجباری،بیانکرد:امیدواریمبتوانیموظایفخودمانرا
درزمینهجمعیتانجامدادهوازسالخوردگیجمعیتجلوگیریکردهوهمچنان
نشاطوجوانیجمعیتراحفظکنیم.ویضمنتشریحروزشمارهفتهملیجمعیت،
درخصوصغربالگریهایپیشاززایمان،بیانکرد:درقانونجدید،غربالگریپیش
اززایمان،ششویژگیپیداکردهاست؛اولاینکهکارتخصصیترشدهوازسطحیک
درآمدهوازسویمتخصصینانجاممیشود.دوماینکه،استانداردترشدهاست.سوم
اینکهنقشوالدینراپررنگترکردیموبادرخواستوالدینغربالگریانجاممیشود
ودرنتیجهزورواجباریبرایغربالگریوجودندارد.چهارمایناستکهقانونپوشش
بیمهایغربالگریراکاملترکردهاست.پنجماینکهاینکارهوشمندشدهوکل
فرایندغربالگریبایددرسامانهالکترونیکثبتشودوششماینکهغربالگریشفاف
ترشدهاستوبرایمردمومتولیانامرسالمتقابلرصدوپایشاستومتناسب

بانتایجیکهدرسامانهثبتمیشود،تصمیمگیریمیشود.
ویادامهداد:دربارهافزایشسنازدواجبایدتوجهکردکهوقتیسنازدواجباالمی
رود،سنبارورینیزباالمیرود.درحوزهمعاونتبهداشتتدبیریکهاندیشیدهشده،
ایناستکهنظاممراقبتازبارداریهادرحالبازنگریوارتقااستومتناسببانیاز
روزوافزایشسنباروریخدماتبهروزتروکاملتریبهزنانباردارارائهمیکنیم.

معاونفنیمرکزسالمتومحیطکاروزارتبهداشت:
آلودگی هوا جان 44۰۰ ایرانی را در سال می گیرد
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اخبار  

روزنامه اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

در جلسه اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛

نگاه بخشی مهم ترین مانع توسعه اقتصادی کشور
 سرویس اقتصاد برتر

در چهاردهمین جلسه کمیسیون انرژی، صنایع 
پاالیشی و پتروشیمی عنوان شد نگاه بخشی مسئولین 
کشور نیازمند تغییر است چرا که توسعه تولیدات داخلی و 
تحقق رشد اقتصادی نیازمند همکاری تمامی دستگاه های 

دولتی با بخش خصوصی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، درچهاردهمین 
جلسه کمیسیون انرژی، صنایع پاالیشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی 
اصفهان اقدامات انجام شده و الزم براي تسهیل سوخت رساني به 
ژنراتورهاي واحدهاي صنعتي-معدني و تعرفه گاز نیروگاه هاي 
خود تامین براساس بند “و” تبصره ١٥ قانون بودجه سال 
١٤٠١بررسی شد.اکبرلباف نایب رئیس کمیسیون انرژی، صنایع 
پاالیشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه ضمن 
اشاره به نقش مشورتی اتاق بازرگانی در کمک به رفع مشکالت 
بخش خصوصی گفت: حضور پررنگ فعاالن اقتصادی در جلسات 
مربوط به احصاء مشکالت و هم اندیشی برای ارایه راهکارهای 

رفع آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی ضمن انتقاد از نگاه بخشی به مسایل اقتصادی کشور گفت: 
صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد و بعضا متناقض در 
کشور مشکالت زیادی را برای فعاالن اقتصادی به همراه داشته 
و در شرایط کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری، مانع جدی برای 
پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور است. عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی اصفهان ناپایداری شبکه برق در ماه های پیش رو 

را به واسطه محدودیت منابع آبی نیروگاه های کشور بغرنج تر از 
گذشته دانست و بر ضرورت هم اندیشی بخش خصوصی و دولتی 
برای جلب مشارکت هر چه بیشتر واحدهای صنعتی مجهز به 
سیستم های مولد برق خودتامین به منظور کمک به تامین برق 
موردنیاز استان در دوران پیک مصرف برق در ماه های گرم سال 
تاکید کرد.در این جلسه  مهم ترین موانع عدم استقبال واحدهای 
صنعتی و معدنی در کمک به تامین برق در ماه های گرم سال، الزام 
ارائه مستندات فیزیکی برای ثبت درخواست تخصیص سوخت 
در سامانه تجارت آسان و نقش محدودیت ظرفیت ِسروراین 
سامانه  در از دست رفتن سهمیه سوخت، همچنین کم بودن 
ضریب تخصیص سوخت و پایین بودن تعرفه های تشویقی برای 
خروج از شبکه در پیک بار عنوان و تاکید شد ارایه راهکارهای الزم 
برای رفع این موضوعات پیش از دوران پیک مصرف مانند تسهیل 
سوخت رسانی یا واردات توربین برای واحدهای صنعتی و اصالح 
تعرفه گاز این واحدها می تواند در کاهش مشکالت برق هم برای 
واحدهای صنعتی و هم برای مصارف خانگی، نقش موثری داشته 
باشد.  در ادامه سید محمد رضا نوحی معاون هماهنگی شرکت 
برق منطقه ای اصفهان از کمبود ١2 تا ١٥ هزارمگاواتی تولید 
برق در ساعات پیک بار در کل کشور خبر داد و گفت: بر اساس 
برنامه مشترک وزارتخانه های نیرو و صمت، مقرر شده امسال 
مدیریت مصرف برق با بخش صنعت انجام شود. وی همچنین از 
ارایه سوخت الزم به تولیدکنندگان بخش خصوصی پس از ثبت 
درخواست در سامانه سدف و تایید شرکت های توزیع، بر اساس 
میزان برق تولیدی خبر داد. نوحی تصریح کرد: نیروگاه هایی که در 
ساعات اوج مصرف، برق خود را در شبکه سراسری توزیع نمایند، 

سوختشان با نرخ ١٠ تومان محاسبه خواهد شد.همچنین سید 
مهدی میر محمد صادقی رئیس اداره امور بهداشت، ایمنی، محیط 
زیست و انرژی سازمان صمت استان اصفهان با اشاره به خسارات 
کالن قطع برق و گاز واحدهای صنعتی در دوران پیک مصرف 
گفت: متاسفانه اجرای برخی طرح های در نظر گرفته شده برای 
مدیریت مصرف برق برای واحدهای صنعتی امکانپذیر نبوده و باید 
با واحدهای صنعتی همکاری شود. وی از پیش اعالم کردن برنامه 
خاموشی واحدهای صنعتی و تولیدی در ماه های گرم سال را در 
پیش بینی این واحدها در به حداقل رساندن خسارات احتمالی 
مهم دانست.وی همچنین خواستار ورود شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی اصفهان برای جبران خسارت واحدهای صنعتی 
در خاموشی های سال گذشته شد.در ادامه محسن اسکندری 
کارشناس مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
از شناسایی 2٥٠ مشترک دارای دیزل ژنراتور در سطح استان 
خبر داد و افزود: از این تعداد، ١١٠ مشترک صنعتی بوده که 
دارای ظرفیت ٤٠ مگاوات هستند و این فرصت ویژه ای برای 
استفاده از توان آنها در شرایط اضطراری است. وی هزینه های 
باالی دیزل برای اورهال و تامین سوخت را مهم ترین موانع عدم 
تمایل مشترکین به همکاری با شرکت های توزیع برق در زمان 
پیک مصرف دانست و تسهیل فرایند ثبت نام در سامانه تجارت 
آسان و ایجاد طرح های تشویقی در این زمینه را حایز اهمیت 
دانست مهدی ثقفی مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع 
برق استان اصفهان نیز با بیان اینکه علی رغم تعداد باالی دیزل 
ژنراتورهای موجود در سطح استان در سال گذشته، تنها از ١٠ 
درصد این ظرفیت برای کمک به شرکت توزیع برق استان به 

منظور مدیریت پیک بار در ماه های گرم سال استفاده شده، 
خواستار همکاری اتاق بازرگانی برای تشویق صنایع به استفاده 

از ژنراتورهای خود در دوران پیک مصرف برق شد.
در ادامه احمدرضا صافی  مسئول دفتر انرژی های تجدیدپذیر 
اتاق بازرگانی اصفهان ضمن زمانبر دانستن فرایند دریافت سهمیه 
سوخت برای ژنراتورها، خواستار ایجاد تمهیداتی برای تسهیل 
دریافت سوخت و درنظر گرفتن مشوق هایی برای همکاری 
واحدهای صنعتی در دوران پیک مصرف شد.همچنین نمایندگان 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان در این جلسه 
اعالم کردند  تامین سوخت واحدهای تولیدی دارای ژنراتور پس از 
ثبت درخواست در سامانه سدف و تایید سازمان های متولی انجام 
می شود. این نمایندگان از توزیع حدود ٥٠٠ میلیون لیتر نفت گاز 
به نیروگاه های استان و 2 میلیون لیتر به صنایع معرفی شده در 
سال گذشته خبردادند و اعالم کردند ضریب تخصیص سوخت 
2٥ صدم لیتر به ازای هر کیلووات ساعت بر اساس دستورالعمل 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز است. همچنین عنوان 
کردند سوخت ارایه شده به ژنراتورها روز شمار بوده و ثبت به موقع 
درخواست و ارایه تفاهم نامه برای دریافت سوخت، ضروری است.
نمایندگان شرکت ذوب آهن اصفهان و شرکت پتروشیمی اصفهان 
نیز درنظر گرفتن مشوق هایی برای واحدهای صنعتی خودتامین 
در زمان های غیر پیک را در همکاری این واحدها در دوران اوج 
مصرف برای توزیع برق تولیدی در شبکه سراسری حایز اهمیت 
دانستند و اعالم کردند محاسبه تعرفه گاز مجتمع های صنعتی 
نیاز به بازنگری دارد، چرا که قیمت باالی گاز مانعی برای ادامه 

همکاری و حیات نیروگاه های بخش خصوصی است.

 

  سرویس اقتصاد برتر
سرپرست بانک توسعه تعاون خدمات فناورانه بانک را 

در تسهیل فعالیت تعاونی ها موثر دانست.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شیخ 
حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در بازدید از غرفه بانک 
در نمایشگاه اینوتکس در پارک فناوری پردیس اظهار داشت: 
پیشرفت های فناوری اطالعات در دانش ها و مشاغل گوناگون 
تاثیرات شگرف داشته است و فعالیت بانکداری نیز متاثر از 
پیشرفت های این حوزه توام با سرعت، دقت و نوآوری های 

متعدد به پیش رفته است.
شیخ حسینی گفت: بانک توسعه تعاون در حمایت از 
شرکت های دانش بنیان، قراردادها و تفاهماتی با معاونت 
علمی و فناوری رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی 
به اجرا درآورده است و طرح ها و پروژه های فناورانه و دانش 

بنیان مورد حمایت بانک واقع شده اند.
سرپرست بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: دامنه 
فعالیت بانکی طی دهه های اخیر از نقش سنتی واسطه گری 
وجوه به نقش تسهیلگری و اطمینان بخشی در کسب و کارها 
گسترده شده است و از این رو نقش بانک توسعه تعاون نیز از 
نقش سپرده پذیری و ارائه دهنده اعتبار به مدل های چند 
وجهی مبتنی بر روش های نوین کسب و کار قابل گسترش 
است.وی تصریح نمود: مبادالت تعاونی ها برای تامین مواد 
اولیه و فروش محصوالت با نقش محوری بانک توسعه تعاون 
با سرعت و دقت بیشتری قابل انجام است و اتحادیه ها و 
تشکل های تعاونی می توانند بسیاری از نیازهای مالی و 
بانکی شرکت های تعاونی زیر مجموعه را مبتنی بر خدمات 

فناورانه این بانک تامین نمایند.
شیخ حسینی تاکید نمود: این بانک از ارکان اصلی مرکز 

نوآوری و توسعه تعاون ایران ، منتا است و ماموریت بانک 
در همکاری با این مرکز راهبردی نیز در راستای تقویت و 

حمایت فعالیت های نوآورانه و فناورانه بخش تعاون است.
وی افزود: بانک توسعه تعاون با تجربه مشارکت در طرح 
های حمایت از فعالیت های دانش بنیان طی سالهای اخیر در 
نمایشگاه نوآوری و فناوری نیز حضور یافته است و همکاران 
در غرفه بانک آماده پاسخگویی و راهنمایی مراجعین درباره 

خدمات تخصصی و عمومی بانک هستند.
سرپرست بانک توسعه تعاون در بازدید از پروژه های 
فناورانه پارک فناوری پردیس گفت: شرکت سمات به 
عنوان شرکت ابزاری بانک در این مرکز فناوری حضور دارد 
و این شرکت عالوه بر تامین نیازهای فناورانه بانک و نقش 
آفرینی در تقویت زیرساخت های بانکداری الکترونیک، واجد 
تجارب ارزشمندی برای پوشش نیازهای تعاونگران در حوزه 

های فناوری است.
امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه 
تعاون گفت: نگاه بانک به فناوری اطالعات و خدمات 
الکترونیک فراتر از نگاه ابزاری است و بانکداری دیجیتال 
به عنوان راهبردی برای بازنگری فرآیندها مورد توجه قرار 
گرفته است و بانک با فراهم سازی شرایط برای اجرای بانکداری 
دیجیتال به سمت و سویی پیش می رود که خدمات بر مبنای 

نیاز و خواسته مشتریان ارائه شود.

خدمات فناورانه بانک توسعه تعاون در تسهیل فعالیت تعاونی ها موثر است

   سرویس اقتصاد برتر
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه به دنبال تحقق اقتصاد غیر نفتی، 
توسعه زیرساخت های کشور، ایفای نقش به عنوان موتور محرکه اقتصادی، الگوی ملی 
بنگاه داری، حفظ جایگاه برتر در صنعت فوالد و سازمانی جهان تراز است که همه این ها 

نیازمند تالش بی وفقه در کنار برنامه ریزی هوشمندانه است.
به گزارش ایراسین، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در اولین همایش بوم کسب 
و کار که در شرکت فوالد سنگان برگزار گردید، ضمن قدردانی از تالش یکایک شرکت های زیرمجموعه 
گروه فوالد مبارکه برای ثبت رکوردهای متعدد در ابتدای سال جاری اظهار کرد: تأسیس فوالد مبارکه 
با هدف احداث صرفاً یک کارخانه نبوده، بلکه این بنگاه اقتصادی از ابتدای راه اندازی در پیشبرد اهداف 

اقتصادی کشور نقش آفرینی کرده است.
**رمز موفقیت فوالد مبارکه بهره مندی از نیروهای جوان است

وی با بیان این که رمز موفقیت گروه فوالد مبارکه بهره مندی از نیروهای جوان، کوشا و فارغ التحصیالن 
بهترین دانشگاه های کشور است، افزود: استفاده از تکنولوژی روز، آموزش جامع و طراحی کامل مهندسی 

در فوالد مبارکه منجر شده تا زنجیره کاملی)از سنگ تا رنگ( تحقق یابد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: برای راه اندازی و ایجاد فوالد مبارکه، از همه 
ظرفیت های کشور ازجمله انرژی)برق و گاز( استفاده شد تا این مجموعه بتواند سهم به سزایی در تولید 
کشور داشته باشد و این در حالی است که این شرکت برای ظرفیت تولید سالیانه 2.٥ میلیون تن فوالد 

تأسیس شد اما پس از گذشت 3 دهه توانست ظرفیت خود را افزایش داده و به 7 میلیون تن برساند.
**نباید از رقابت با کشورهای همسایه بازماند

وی با اشاره به تغییر فضای کسب و کار به دلیل پیشرفت علم و تکنولوژی در جهان اذعان داشت: 
فوالد مبارکه به عنوان الگوی ملی بنگاه داری با سودآوری باال، در حال حاضر از شرایط مناسب تولید در 

کشور برخوردار است اما در ادامه راه خود، درصدد به روز کردن فضای کسب و کار است.
طیب نیا تصریح کرد: کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس برای تولید فوالد، از تکنولوژی های روز 
دنیا استفاده می کنند و نباید از رقابت با آنان بازماند چراکه ظرفیت های ارزشمندی در کشور ما برای تولید 
فوالد فراهم شده اما به دالیل مختلف هنوز امکان بهره گیری کامل از این ظرفیت ها محقق نشده است.

**لزوم توجه به باید بازارهای صادراتی و منطقه ای
وی ادامه داد: مصرف ما یک چهارم این ظرفیت است و باید بازارهای صادراتی و منطقه را مدنظر داشته 
باشیم اما تحوالت بیرونی و شرایط کشور متفاوت است؛ فوالدسازان داخلی در حال حاضر با چالش 

تأمین مواد اولیه و عدم توازن زیرساخت ها)تأمین برق، گاز و آب، حمل و نقل و …( مواجه هستند.
مدیرعامل فوالد مبارکه متذکر شد: اگر برای رسیدن به اهداف خود به درستی برنامه ریزی نکنیم، 
میراث داران خوبی برای گذشتگانی که با تالش جهادی و تأسیس و توسعه مجموعه فوالد مبارکه، این 

میراث را به ما تحویل دادند، نخواهیم بود.
**باید شرایط رقابتی موجود را به خوبی درک کنیم

وی با بیان این که در حال حاضر باید شرایط رقابتی موجود را به خوبی درک کنیم، تأکید کرد: 
هم اکنون باید شرایط تولید و رونق به اقتصاد کشور را به گونه ای دیگر رقم بزنیم و با کسب دانش روز 

دنیا به عنوان شهروند مسئولیت پذیر برای خلق آینده ای بهتر نقش آفرینی کنیم.
طیب نیا در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ جایگاه گروه فوالد مبارکه در پیشبرد اهداف اقتصادی 
کشور عنوان کرد: بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا با گذشت چند دهه همچنان جایگاه خود در میان 
رقبا را حفظ کرده اند و فوالد مبارکه نیز با عبور از مسیرهای دشوار توانسته طی 3 دهه گذشته جایگاه 

خود را در میان رقبای منطقه ای حفظ کند.
**فوالد مبارکه درصدد تحقق اقتصاد غیر نفتی برای کشور است

وی بر ضرورت تحقق اقتصاد بدون نفت تأکید کرد و گفت: فوالد مبارکه به دنبال تحقق اقتصاد غیر 
نفتی، توسعه زیرساخت های کشور، ایفای نقش به عنوان موتور محرکه اقتصادی، الگوی ملی بنگاه داری، 
حفظ جایگاه برتر در صنعت فوالد و سازمانی جهان تراز است که همه این ها نیازمند تالش بی وفقه در 

کنار برنامه ریزی هوشمندانه است.

مدیرعامل فوالد مبارکه در اولین همایش بوم کسب و کار:

فوالد مبارکه درصدد تحقق اقتصاد غیر نفتی برای 
کشور است

Top Economy News Service
Deputy Head of Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (ICCIMA) Hossein Selahvarzi has said the Iranian 
private sector is ready to collaborate with United Nations Indus-
trial Development Organization (UNIDO) on industrial develop-
ment and digitalization of the economy.Speaking in a meeting with 
the UNIDO representative in Tehran, Selahvarzi underlined the 
significance of cooperation between UNIDO and the Iranian pri-
vate sector for the industrial development of the country and the 
development of small and medium-sized enterprises (SMEs), the 

ICCIMA portal reported on Tuesday.Supporting the presence of the 
Iranian private sector in regional and global arenas, creating new 
capacities in value-added production, developing cooperation, pro-
moting Iran’s position in the export sector, as well as improving 
the business environment were some of the areas that the attendees 
of the meeting proposed for cooperation between UNIDO and the 
Iranian private sector.Addressing the meeting, Selahvarzi noted that 
the Iranian government emphasizes increasing the private sector’s 
role in the economy and reducing cumbersome regulations to aid 
economic growth.

 Iran’s private
sector wel-

 comes co-op
with UNIDO

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت/ هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. ردیف ١. رأی شماره ١٥22٤ مورخ ١6 / ١2 / ١٤٠١ هیات چهارم خانم خدیجه رحیم 
زاده رنانی  به شناسنامه شماره ٥3١ کد ملی ١29٠826١7١ صادره اصفهان فرزند عبدالرحیم 
در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 87 / ١٠3 متر مربع از پالک شماره 939 فرعی 
از ١7 اصلی واقع در اصفهان بخش ١٤ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی طبق 
سند انتقالی 967٥6 مورخ ١7 / ١٠ / ١397 دفترخانه شماره ١١2 اصفهان  . تاریخ انتشار 
نوبت اول: 2٤ / ٠2 / ١٤٠١ م / الف ١3١٥7٥2 تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠8 / ٠3/ ١٤٠١ م / الف 

١3١٥7٥٤ رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان: شهریاری 

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت/ هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. ردیف ١. رأی شماره ١٥3٠ مورخ 2٠ / ٠2 / ١٤٠١ هیات اول آقای هوشنگ آقاخانی 
هارونی به شناسنامه شماره 7 کد ملی ٤622٠٠٥79٤ صادره شهرکرد فرزند خان احمد در 
شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ٠8 / ١68 متر مربع قسمتی از پالک شماره 39٥3 
فرعی از ١8 اصلی واقع در اصفهان بخش ١٤ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت دفتر 
امالک الکترونیک شماره ١٤٠٠2٠3٠2٠2٥٠١١٤3١ . تاریخ انتشار نوبت اول: 2٤ / ٠2 / 
١٤٠١ م / الف ١3١٥89٥ تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠8 / ٠3/ ١٤٠١ م / الف ١3١٥897 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان: شهریاری 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره : ١٤٠١6٠3٠2٠23٠٠٠١3٠ تاریخ: ١9 / 2 / ١٤٠١ ،  برابر رای شماره 
١٤٠١6٠3٠2٠23٠٠٠١١٥ و ١٤٠١6٠3٠2٠23٠٠٠١١٤ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اداره ثبت 
اسناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان رامتین زارع شیرازی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه ١27٠738٤6١ صادره از اصفهان و ثمین زارع شیرازی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه ١27٠٠6729١ صادره از اصفهان بالسویه در ششدانگ قسمتی از یکباب 
خانه به مساحت 7٥ / ١١ مترمربع مفروزی از پالک 223٠ اصلی بخش ٤ ثبتی اصفهان که با 
ششدانگ پالکهای ١2 و ١3 فرعی از 223٠ اصلی بخش ٤ تشکیل یکباب خانه را داده است 
بموجب اقرارنامه وصلح نامه عادی از مالکین رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول : 2٤ / 2 / ١٤٠١ م/الف ١3١٤٤٥2 تاریخ انتشار نوبت دوم 8/ 3 / ١٤٠١ م / الف ١3١٤٤٥٤ 

حسین زمانی علویجه_ رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

شماره: ١٤٠١6٠3٠2٠23٠٠٠١33 تاریخ: 2٠ / 2 / ١٤٠١ برابر رای شماره 
١٤٠١6٠3٠2٠23٠٠٠٠٤2 و ١٤٠١6٠3٠2٠23٠٠٠٠93 و ١٤٠١6٠3٠2٠23٠٠٠٠9٤ 
و ١٤٠١6٠3٠2٠23٠٠٠٠9٥  هیات اول موضوع قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان زهره خیامیم فرزند محمد علی بشماره شناسنامه ١298  
صادره از اصفهان به نسبت ٥ / ٠ دانگ مشاع و فاطمه خیامیم فرزند محمدعلی به شماره 
شناسنامه 2١8 صادره از اصفهان به نسبت ٥ / ٠ دانگ مشاع و حمید خیام فرزند محمدعلی به 
شماره شناسنامه 777 صادره اصفهان به نسبت 2 دانگ مشاع و مینو نائبه فرزند سید حسین 
به شماره شناسنامه ٤7٤ صادره از اصفهان به نسبت 3 دانگ مشاع  از ششدانگ قسمتی از 
یکباب ساختمان به مساحت 6٥ / 6 متر مربع مفروزی از پالکهای ٤ . 2 / ٥١92 و ٥ / ٥١92 
واقع در بخش 2 اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان طبق سند انتقال ١27378 مورخ ١6 
/ ١2 / ١399 دفتر9٤ اصفهان احراز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ١٥ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. رییس ثبت اسناد و امالک اصفهان –حسین زمانی 
علویجه ، تاریخ انتشار نوبت اول: 2٤ / ٠2 / ١٤٠١ م / الف ١3١٥2٤3 ، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

٠8 / ٠3 / ١٤٠١ م / الف ١3١٥2٤٥  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.  ردیف ١ - رای شماره ٠٥22 
مورخ 2٠ / ٠١ / ١٤٠١ هیات سوم آقای حسین نصر اصفهانی به شناسنامه شماره ٤٠966 کد 
ملی ١28٠83٥222 صادره اصفهان فرزند عباس ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 97 
/ 3٠ متر مربع از پالک شماره ١٤22 فرعی از ١8 اصلی واقع در اصفهان بخش ١٤ حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی ابوالقاسم شیرازی مورد ثبت صفحه 38٤ دفتر 
298. رییس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان شهریاری ، تاریخ انتشار نوبت اول: 2٤ / 
٠2 / ١٤٠١ م / الف ١3١٥١68 ، تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠8 / ٠3 / ١٤٠١ م / الف ١3١٥١9٥  

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت/ هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. ردیف ١. رأی شماره ٠9١٠ مورخ ٠١ / ٠2 / ١٤٠١ هیات دوم آقای جواد جمشیدی به 
شناسنامه شماره 2١9١ کد ملی ١283283٠8٥ صادره اصفهان فرزند صادق در شش دانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ٥8 / 9٠ متر مربع قسمتی از پالک شماره 8٠9 فرعی از ٤٠ 
اصلی  واقع در اصفهان بخش ١٤ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان نسبت به دو پنجم مورد تقاضا 
از مالکیت محمد جعفر شعربافیون طبق اظهارنامه و نسبت به سه پنجم مورد تقاضا از مالکیت 
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی که بموجب دادنامه شماره 27٥ مورخ 26 / ٤ / 
١3٥8 مالکیت امیر آقا امیر کیوان مصادره شده است. تاریخ انتشار نوبت اول: 2٤ / ٠2 / ١٤٠١ 
م / الف ١3١٤٥9٥ تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠8 / ٠3/ ١٤٠١ م / الف ١3١٤٥98 رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان: شهریاری 

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت/ هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ١. رأی 
شماره ١٥٠٤٥ مورخ ١2 / ١2 / ١٤٠٠ هیات دوم آقای علی جعفری به شناسنامه شماره ٤6 
کد ملی ٥7٥976٥82٥ صادره چادگان فرزند محمدقلی در شش دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 7٤ / ١22 متر مربع قسمتی از پالک شماره ٥98 فرعی از 27 اصلی  واقع در اصفهان 
بخش ١٤ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکییت محمد حسن عالمت ساز از سند شماره 
26٠٤٠ مورخ 28 / ١2 / ١32٠ دفترخانه شماره ١١ اصفهان . تاریخ انتشار نوبت اول: 2٤ / ٠2 
/ ١٤٠١ م / الف ١3١٤٥76 تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠8 / ٠3/ ١٤٠١ م / الف ١3١٤٥78 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان: شهریاری 

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت/ هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف ١. رأی شماره ٠9٠9 مورخ ٠١ / ٠2 / ١٤٠١ هیات دوم آقای مجید عباسی بهارانچی  به 
شناسنامه شماره ١68٥ کد ملی ١29٠86٠٤١6 صادره اصفهان فرزند رسول در شش دانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 92 / 263 متر مربع قسمتی از پالک شماره ١3٤ فرعی از 9 اصلی 
واقع در اصفهان بخش ١٤ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت دفتر امالک الکترونیکی 
١3982٠3٠2٠2٥٠٠٠6١2  . تاریخ انتشار نوبت اول: 2٤ / ٠2 / ١٤٠١ م / الف ١3١٤٥٥6 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠8 / ٠3/ ١٤٠١ م / الف ١3١٤٥٥9 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان: شهریاری 

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت/ هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف 
١. رأی شماره ١3٠2 مورخ ١7 / ٠2 / ١٤٠١ هیات اول آقای احمد سلطانی آفارانی به شناسنامه 
شماره ١٥68 کد ملی ١293٠٥293٠ صادره اصفهان فرزند محمود در شش دانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 3٤ / ١٥9 متر مربع قسمتی از پالک شماره 28 اصلی واقع در اصفهان 
بخش ١٤ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حیدر بابا صفری از سند شماره 36٤١٤ 
مورخ 2٠ / 8 / ١3٤7 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 27١ دفتر 
٥٤ امالک  . تاریخ انتشار نوبت اول: 2٤ / ٠2 / ١٤٠١ م / الف ١3١٤٤7٤ تاریخ انتشار نوبت دوم: 
٠8 / ٠3/ ١٤٠١ م / الف ١3١٤٤77 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان: شهریاری 

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت/ هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. ردیف ١. رأی شماره ١٥١٤6 مورخ ١٥ / ١2 / ١٤٠٠ هیات سوم آقای رجبعلی عسگری 
رنانی به شناسنامه شماره ١٠١٠٠ کد ملی ١2832١٠3٤7 صادره اصفهان فرزند کریم در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ٥2 / ٤١ متر مربع از پالک شماره 7١٤ فرعی از ١8 
اصلی واقع در اصفهان بخش ١٤ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی ربابه 

عاملی مورد ثبت صفحه 2 دفتر ٥٠7، ردیف 2. رأی شماره ١٥37١ مورخ ١9 / ١2 / ١٤٠٠ هیات 
اول آقای احسان قاسمی به شناسنامه شماره ٤٠38 کد ملی ١2٠9898٠8١ صادره سمیرم 
فرزند امراهلل در ششدانگ یک واحدکارگاه صنعتی نجاری و جوشکاری به مساحت 3٥ / 283 
متر مربع قسمتی از پالک شماره 868 فرعی از ١8 اصلی واقع در اصفهان بخش ١٤ حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت مهدی نظری رنانی از مورد ثبت صفحه 333 دفتر ١97 امالک، 
ردیف 3. رأی شماره ١٥36٤ مورخ ١8 / ١2 / ١٤٠٠ هیات اول آقای امیر ارسالن اصالنی به 
شناسنامه شماره 33 کد ملی ١29٠899٤9٥ صادره اصفهان فرزند حسینعلی در ششدانگ 
یک واحد سوله انباری به مساحت ١١ / ١76 متر مربع قسمتی از پالک شماره 868 فرعی از ١8 
اصلی واقع در اصفهان بخش ١٤ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مهدی نظری رنانی از 
مورد ثبت صفحه 333 دفتر ١97 امالک،  ردیف ٤. رأی شماره ١٥362 مورخ ١8 / ١2 / ١٤٠٠ 
هیات اول آقای امیر ارسالن اصالنی به شناسنامه شماره 33 کد ملی ١29٠899٤9٥ صادره 
اصفهان فرزند حسینعلی در ششدانگ یک واحد سوله انباری به مساحت 77 / ١33 متر مربع 
قسمتی از پالک شماره 868 فرعی از ١8 اصلی واقع در اصفهان بخش ١٤ حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت مهدی نظری رنانی از مورد ثبت صفحه 333 دفتر ١97 امالک، ردیف ٥. رأی 
شماره ١372٤ مورخ ١3 / ١١ / ١٤٠٠ هیات اول آقای امیر ارسالن اصالنی به شناسنامه شماره 
33 کد ملی ١29٠899٤9٥ صادره اصفهان فرزند حسینعلی در ششدانگ یک باب سوله انباری 
به مساحت ١٠ / 98 متر مربع قسمتی از پالک شماره 868 فرعی از ١8 اصلی واقع در اصفهان 
بخش ١٤ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مهدی نظری رنانی از مورد ثبت صفحه 333 
دفتر ١97 امالک، ردیف 6. رأی شماره ١3٥١8 مورخ ٠7 / ١١ / ١٤٠٠ هیات سوم آقای باقر 
افتخاری به شناسنامه شماره 79٤٠ کد ملی ١283١88٥62 صادره اصفهان فرزند حسین در 
ششدانگ یک باب انبار آهن آالت با ساختمان احداثی به مساحت 6٠ / 2١٠8 متر مربع از پالک 
23٠٤ فرعی از ١8 اصلی واقع در اصفهان بخش ١٤ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 
متقاضی مورد ثبت صفحات 69 و ٥١8 دفاتر 239 و 3١٤ امالک، ردیف 7. رأی شماره ١٥36٥ 
مورخ ١8 / ١2 / ١٤٠٠ هیات اول آقای محمد علی صباغی رنانی به شناسنامه شماره 9٤92 کد 
ملی ١2832٠٤2٤١ صادره اصفهان فرزند اسمعیل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
٥٥ / ١٤8 متر مربع قسمتی از پالک شماره ١٤2 فرعی از ١9 اصلی واقع در اصفهان بخش ١٤ 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت کریم صباغی از مورد ثبت صفحه 3١١ دفتر 82 امالک 
، ردیف 8. رأی شماره ١٥366 مورخ ١8 / ١2 / ١٤٠٠ هیات اول آقای محمد جواد صباغی رنانی 
به شناسنامه شماره ١3٤ کد ملی ١29٠337١9٥ صادره اصفهان فرزند اسماعیل در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ٥8 / ١٤8 متر مربع قسمتی از پالک شماره ١٤2 فرعی از ١9 
اصلی واقع در اصفهان بخش ١٤ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت کریم صباغی از مورد 
ثبت صفحه 3١١ دفتر 82 امالک ، ردیف 9. رأی شماره ١3269 مورخ 3 / ١١ / ١٤٠٠ هیات 
چهارم آقای رجبعلی شریفی رنانی به شناسنامه شماره 239 کد ملی ١29٠٠88٥78 صادره 
اصفهان فرزند تقی ) طبق انحصار وراثت شماره 99٠997679٤٠٠33١3 مورخ ١١ / ١٠ / 
١399 شورای حل اختالف شعبه ١٠ حقوقی اصفهان متقاضی فوت نموده است و وراث حی 
الفوتش عبارتند از نصرت صباغیان رنانی همسر و ابوالفضل شریفی رنانی فرزند ( در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ١8 / ١97 متر مربع از پالک شماره ١72 فرعی از ١9 اصلی واقع 
در اصفهان بخش ١٤ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی از مورد ثبت صفحه 
٥39 و ٥٤2 دفتر 67٥ امالک ، ردیف ١٠. رأی شماره ١٥١٤٠ مورخ ١٥ / ١2 / ١٤٠٠ هیات 
سوم آقای حسن دهنوی رنانی به شناسنامه شماره ٥2 کد ملی ١29٠82١38٠ صادره اصفهان 
فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 8٥ / ١٠8 متر مربع از پالک شماره 
3١73 فرعی از ١8 اصلی واقع در اصفهان بخش ١٤ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 
مالک رسمی صدیقه کبیری مورد ثبت صفحه 3٥٠ دفتر ٤72 امالک، ردیف ١١. رأی شماره 
٠2٤6 مورخ ١7 / ٠١ / ١٤٠١ هیات دوم خانم زهره شریفی خیرآبادی به شناسنامه شماره 
٤97 کد ملی ١29٠2728٥9 صادره اصفهان فرزند رمضان در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 62 / ١38 متر مربع قسمتی از پالک شماره 3٥١2 فرعی از ١8 اصلی واقع در اصفهان 
بخش ١٤ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت زهره شریفی خیرآبادی از مورد ثبت صفحه 
2٥9 دفتر ٤3٤ امالک، ردیف ١2. رأی شماره 68٥٠ مورخ ١١ / ٠6 / ١٤٠٠ هیات دوم آقای 
سید مرتضی حسینی رنانی به شناسنامه شماره 32٤ کد ملی ١29٠2٥٥6٠١ صادره اصفهان 
فرزند سید رسول در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ٤9 / 2٥٠ متر 
مربع قسمتی از پالک شماره ١22١ فرعی از ١8 اصلی واقع در اصفهان بخش ١٤ حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحات ٥92 و ٥9٥ دفتر 62٤ امالک،  ردیف ١3. رأی شماره 
68٤9 مورخ ١١ / ٠6 / ١٤٠٠ هیات دوم خانم رضوان مرادی به شناسنامه شماره 2٤9 کد 
ملی ١29٠3٠٤327 صادره اصفهان فرزند رجبعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ٤9 / 2٥٠ متر مربع قسمتی از پالک شماره ١22١ فرعی از ١8 اصلی 
واقع در اصفهان بخش ١٤ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحات ٥92 و ٥9٥ دفتر 
62٤ امالک،  تاریخ انتشار نوبت اول: 2٤ / ٠2 / ١٤٠١ م / الف ١3١٤٤29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
٠8 / ٠3/ ١٤٠١ م / الف ١3١٤٤3١ رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان: شهریاری 
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to step down 
as president of 

Iran’s NOC

امامی مدالش را به فرزند شهید 
صدرزاده اهدا کرد

تعویض های طلایی استقلال در 
مهم ترین پیروزی فصل

   سرویس ورزشی
به گزارش ایسنا، یونس امامی دارنده مدال های برنز جهان و طالی آسیا ، 
درباره اهدای مدال طالی آسیا به فرزند شهید مصطفی صدرزاده، اظهار کرد: 
قبل از رقابت های آسیایی بر سر مزار شهید گمنام فدراسیون کشتی نذر کردم 
اگر به طالی آسیا برسم و از سوی دیگر مشکلی که دارم حل شود، مدال طالی 

خود را به خانواده این شهید عزیز تقدیم کنم. 
امامی بیان کرد: در این باره با رییس فدراسیون کشتی و مربیان نیز صحبت 
کردم که با استقبال آن ها مواجه شد و خدا را شکر توانستم با کسب مدال طالی 
آسیا، این مدال را در مراسمی به فرزند این شهید بزرگوار تقدیم کنم. آزادکار 
وزن ۷۴ کیلوگرم ایران و دارنده مدال های برنز جهان و طالی آسیا، در ادامه 
درباره شرایط خود در اردوی تیم ملی، گفت: خدا را شکر شرایط خوبی دارم و 
تمریناتم را زیر نظر کادر فنی تیم ملی دنبال می کنم. در حال حاضر نفراتی که 
در رقابت های جهانی نروژ به مدال طال رسیدند، به همراه من و عموزاد که در 
رقابت های قهرمانی کشور و آسیایی قهرمان شدیم، در اردو حضور داریم. وی 
افزود: برای حضور در مسابقات پیش رو و هر رویدادی که کادر فنی تیم ملی 
صالح بداند، آماده مبارزه هستم و سعی می کنم بهترین عملکرد را در تیم ملی 
داشته باشم. امیدوارم در نهایت با کسب نتایج الزم، بتوانم برای کشتی ایران 
افتخارآفرینی کنم.یونس امامی در سال ۲۰۱۳ در رقابت های قهرمانی نوجوانان 
آسیا مدال برنز گرفت و در همان سال و در پیکارهای قهرمانی جهان در همین رده 
سنی به مدال نقره جهان دست یافت. او بعد از پشت سر گذاشتن رده نوجوانان 
۲ سال در رده جوانان توفیقی نداشت اما سرانجام در سال ۲۰۱۷ پس از کسب 
مدال نقره جوانان آسیا موفق به کسب برنز جوانان جهان نیز شد و سپس به اردوی 

تیم ملی زیر ۲۳ سال و بزرگساالن ایران دعوت شد.

   سرویس ورزشی
تیم فوتبال استقالل در هفته بیست و پنجم لیگ برتر موفق شد با 
یک گل میهمانش شهرخودرو را شکست دهد که می توان این نتیجه را 
مهم ترین یا یکی از مهم ترین پیروزی های این فصل آبی پوشان دانست. 
به گزارش مهر، شاگردان مجیدی در حالی در این بازی پیروز شدند که این 
اتفاق را به سختی و با گلی دیرهنگام رقم زدند تا یکی از دشوار ترین پیروزی های 
این فصل خود را مقابل تیم قعرنشین شهرخودرو تجربه کنند. آبی پوشان علیرغم 
اینکه از ابتدای نیمه دوم با میل تهاجمی زیادی در زمین حضور یافتند و بارها به 
دروازه میهمان شأن نزدیک شدند، اما همواره دست خالی باز می گشتند تا در شبی 
که برای افزایش فاصله امتیازی شأن با تیم دوم نیاز مبرم به امتیازات کامل این 

بازی خانگی داشتند، کار برای شأن دشوار تر شود.
  اولین تعویض زود جواب داد

جابجایی چشمی از قلب خط دفاعی به مرکز زمین در روز نیمکت نشینی نیک 
نفس را می توان تصمیمی قابل انتقاد از کادر فنی آبی پوشان دانست که مجیدی 
خیلی زود و از ابتدای نیمه دوم با یک تعویض آن را اصالح کرد. با اینکه نیک نفس 
در همان اولین لحظات ورودش به زمین اخطار گرفت، اما حضور وی باعث برتری 
خط میانی آبی پوشان در نیمه دوم شد تا به این وسیله آنها بهتر و بیشتر بتوانند 

روی دروازه شهرخودرو حضور مؤثر داشته باشند.
  ۳ تعویض همزمان

سرمربی آبی پوشان در دقیقه ۷۱ بازی ۳ تعویض همزمان انجام داد و به 
ترتیب جاللی، حسین زاده و حردانی را جانشین سلمانی، دانشگر و غفوری کرد. 
مجیدی با این ۳ تعویض سیستم پایه تیمش را هم رسماً تغییر داد و با کم کردن 
یک مدافع میانی عمالً بر قوای تهاجمی تیمش اضافه کرد. به جز آن تعویض وینگر 
های چپ و راست )غفوری و سلمانی( باعث شد دو بازیکن تازه نفس به حمالت 
پر دامنه استقالل سرعت و شدت بیشتری بخشیده تا امکان اشتباه بین مدافعان 

شهرخودرو را افزایش دهند.
  تعویض آخر و تیر خالص

آخرین تعویض استقالل که به نوعی تیر خالص به شهرخودرو بود، حضور آرمان 
رمضانی به جای ارسالن مطهری بود تا با شکل گیری زوج ژستد - رمضانی در پیشانی 
خط حمله آبی پوشان کار را برای شهرخودرو در دشوار کند. حضور دو مهاجم بلند 
قامت با قابلیت استفاده از ضربات سر مشخصاً استفاده از توپ های بلند و ارسال های 

مستقیم را در استقالل ترویج داد تا سرانجام آنها با همین شیوه به گل برسند.
  نقش ۳ بازیکن تعویضی روی گل

آبی پوشان در حالی در دقیقه ۸۸ به تک گل خود در این بازی رسیدند که ۴ 
بازیکن تعویضی آنها روی این گل نقش مهمی داشتند. حرکت از زبیر نیک نفس 
آغاز شد پاس وی ابوالفضل جاللی را از سمت چپ به حرکت واداشت. جاللی توپ 
را بلند روی دروازه شهرخودرو ارسال می کند. ضربه سر اول را ژستد می زند و حسین 
زاده همان توپ را با حرکتی آکروباتیک به دیرک دروازه می کوبد و در برگشت 
این آرمان رمضانی است که دروازه شهرخودرو باز می کند. روی این گل زبیر نیک 
نفس، ابوالفضل جاللی، امیر حسین حسین زاده تأثیر داشتند و آرمان رمضانی هم 
بازیکنی بود که دروازه را باز کرد تا ۴ بازیکن تعویضی استقالل اصلی ترین نقش را 
روی این گل و شکل گیری یکی از مهم ترین پیروزی های این فصل داشته باشند.

روزنامه اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

   سرویس ورزشی
رییس کمیته آموزش فدراسیون والیبال گفت: 
در اجرای برنامه ها برای تیم ملی والیبال زنان نباید 
تصمیمات احساسی و عجوالنه گرفته شود. باید جاه 
طلب باشیم و در این میان هیچ چوب جادویی برای 

پیشرفت نداریم.
به گزارش ایرنا، جواد مهرگان درباره کسب عنوان 
چهارمی تیم باریج اسانس کاشان در رقابت های قهرمانی 
باشگاه های والیبال زنان آسیا، اظهار داشت: تیم هایی که 
در این مسابقات شرکت کردند، لژیونرهای زیادی داشتند و 
اگر باریج هم از بازیکنان لژیونر استفاده می کرد می توانست 
عملکرد بهتری داشته باشد. باشگاه ها نباید صرفا از 
بازیکنان ملی استفاده کنند و خوب است تا به استفاده 
از والیبالیست های خارجی هم روی آوریم. هر چند این 
موضوع به سیاست باشگاه ها باز می گردد. وی درباره اعزام 
تیم های رده پایه به جام کورناکیا ایتالیا، گفت: فعالیت های 
خوبی شروع شده و تیم های نوجوانان و جوانان مشغول 
تمرین هستند و در دیدارهای بین المللی شرکت می کنند. 

امیدوارم بتوانیم در مسیر رشد حرکت کنیم.
مشاور سابق تیم ملی والیبال زنان با اشاره به اینکه 
مقایسه والیبال زنان با مردان اشتباه است و منطقی نیست، 
عنوان کرد: حتی مقایسه والیبال زنان چین و ترکیه با 

مردان این کشورها هم درست نیست. تفاوت های فرهنگی 
و اجتماعی در والیبال مردان و زنان وجود دارد و باید با 
ثبات در اجرای برنامه ها گام در مسیر موفقیت برداریم. 
نه آنکه یک مدیری تغییر کند و بعد از آن تمامی برنامه ها 
هم تغییر کنند. وی در پاسخ به این پرسش که تفاوت 
الکساندرا کمپدلی با سرمربی پیشین خارجی تیم ملی 
والیبال ایران و مربیان داخلی چیست؟ یادآور شد: اکنون 
نمی توانم درباره تفاوت صحبت کنم. او باید به همراه تیم 

ملی در مسابقات مختلف شرکت کند و بانوان را تمرین 
دهد و نقاط ضعف آنها را برطرف کند تا در مسابقات 
خود را نشان دهد. کمپدلی هیچ شناختی از تیم ندارد 
و باید دوباره برنامه ریزی کند. هیچ چوب جادویی این 
وسط وجود ندارد تا تیم را یکماهه باال ببرد و هم چیز 
با برنامه ریزی با ثبات امکان پذیر است.مهرگان اضافه 
کرد: در اجرای برنامه ها برای تیم ملی والیبال زنان نباید 
تصمیمات احساسی و عجوالنه گرفته شود. با تصمیمات 

آنی و زودگذر هیچ اتفاقی نمی افتد. همه باید برای گام 
برداشتن در مسیر رو به جلو صبور باشند. درست نیست که 
بازیکنان هشت ماه در اردو تمرین کنند زیرا از نظر عاطفی، 
تحصیلی و توسعه اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرند و 
دچار مشکل می شوند. باید در استان ها مراکز قهرمانی را 
پرورش دهیم و این موضوع کلید موفقیت است. رییس 
کمیته آموزش فدراسیون والیبال با اشاره به اینکه والیبال 
زنان به بازی های بین المللی بیشتری نیاز دارد، گفت: باید 
تجربه بازیکنان اضافه شود و سبک بازی بومی خود را 
پرورش دهیم و سرعت و تنوع تاکتیکی بیشتری را داشته 
باشیم. به آموزش تکنیکی بازیکنان بیشتر اهمیت دهیم 
و خالقیت بازی را باال ببریم و این مسایل رمز موفقیت 
والیبال زنان است.وی اضافه کرد: موفقیت ها به یکباره 
ایجاد نمی شود و این موضوع نیازمند پورسه ای طوالنی 
است. همچنین باید لیگ برتر تقویت شود. زیرا این موضوع 
هم سبب پیشرفت تیم ملی والیبال زنان خواهد شد. ما هر 
چند رشد می کنیم اما سرعت رشد تیم ملی والیبال زنان 
کافی نیست و کشورهای دیگر به سرعت در حال پیشرفت 
هستند و فاصله ما با آنها زیاد است. باید جاه طلب  باشیم و 
برنامه ریزی جدی تری انجام دهیم. تصور نکنیم که باقی 
رقبا نشسته اند تا پیشرفت کنیم. آنها به سرعت در حال 

جهانی شدن هستند.

مهرگان: هیچ چوب جادویی برای پیشرفت نداریم

    سرویس ورزشی
با اعالم لغو بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو 
فدراسیون کبدی بالفاصله اردوهای تیم ملی مردان 
و زنان را تعطیل و با ارسال نامه ای پایان قرارداد 

سرمربیان تیم های ملی را نیز اعالم کرد.
عباس اورسجی رییس فدراسیون کبدی در مهر 
۱۴۰۰ غالمرضا مازندرانی و شیال جین هندی را به 
عنوان سرمربیان تیم ملی معرفی کرد و بعد از مدتی 
نیز اردوهای تیم ملی آغاز شد. اکنون با تعویق بازی های 
آسیایی اردوها تعطیل شده است و مازندرانی و جین 
نیز دیگر قراردادی با فدراسیون ندارند. جین در حال 
انجام کارهای مالیاتی است و قرار است ظرف چند 
روز آینده به هند برگردد.دبیر فدراسیون کبدی در 
خصوص تعطیلی اردوها و پایان قرارداد سرمربیان تیم 
ملی اظهار کرد: به آنها اطالع داده ایم که قراردادهایشان 
تمام شده است. تعطیلی اردوها نیز به دلیل این است 
که شورای المپیک آسیا تاریخ دقیقی برای برگزاری 
بازی های آسیایی اعالم نکرده است. بنابراین برگزاری 
اردوها برای رسیدن به نقطه اوج بی هدف بود. به نوعی 
فدراسیون، کمیته فنی و اعضای هیات رییسه تصمیم 
گرفتیم زمانی مجددا اردوها شروع شود که مسابقات 
آسیایی یا جهانی و یا تورنمنت بین المللی داشته باشیم 
و یا زمان برگزاری بازی های آسیایی مشخص شود. 

عباس فرهمندمهر در پاسخ به این سوال که در این 
شرایط تکلیف ورزشکاران چه خواهد شد، گفت: این 

اتفاق به یکباره افتاد. فدراسیون جهانی و آسیایی در 
حال برنامه ریزی و برگزاری یک مسابقات جهانی و 
آسیایی هستند. به محض اینکه تاریخ آنها مشخص 
شود براساس زمان آن دوباره اردوها آغاز می شود. برای 
ورزشکاران نیز قرار است بعد از امتحانات در مرداد و 
یا شهریور لیگ برتر را برگزار کنیم. دبیر فدراسیون 
کبدی در خصوص چرایی پایان قرارداد سرمربیان 
نیز گفت: قراردادها تا پایان بازی های آسیایی بود اما 
در صورتی که اردوها را داشته باشیم. وقتی اردویی 
برگزار نمی شود و نمی توانیم از تخصص و زمانی که 
برای ملی پوشان می گذارند استفاده کنیم این ارتباط 
قطع شد. به محض اینکه قرار باشد اردوها برگزار شود 
طبق همان قرار داد و یا اگر طوالنی شود طبق قرارداد 

جدید با آنها همکاری خواهیم کرد.

    سرویس ورزشی
سرمربی تیم ملی فوتسال گفت: امیدوارم مجمع 
۱۰ خرداد فدراسیون فوتبال، روز وفاق و دوستی باشد 
و همه خدمتگزار باشیم و برای نشستن روی صندلی ، 
کسی را تخریب نکنیم، چرا که آبرو سخت به دست 

می آید و راحت از بین می رود. 
به گزارش ایرنا، وحید شمسایی در خصوص مجمع 
آتی فدراسیون فوتبال که قرار است در آن پیرامون عزل 
یا ادامه ریاست شهاب الدین عزیزی خادم تصمیم گیری 
شود، اظهار داشت: امیدوارم نتیجه این مجمع به نفع 
فوتبال کشور باشد. اتفاقاتی که چند وقت اخیر رخ داد، 
زیبنده فوتبال کشورمان نبود. هر روز شاهد اتفاقاتی 
هستیم که خوب نیست. چشم مردم به موفقیت تیم های 
ملی در مسابقات بین المللی است.  وی ادامه داد: تیم 
ملی فوتبال، جام جهانی قطر را پیش رو دارد. تیم ملی 
فوتسال نیز باید در جام ملت های آسیا شرکت کند و 
همه این رقابت ها در چند ماه آینده برگزار می شود و هیچ 
چیزی جز آرامش به درد فدراسیون فوتبال نمی خورد. 
سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان بیان کرد: 
امیدوارم افرادی خدمتگزار در فدراسیون فوتبال 
حضور داشته باشند. هر کسی که باشد باید قدم بهتری 
برای فوتبال کشور بردارد. جمله شهید بهشتی در این 
خصوص بسیار زیباست. »ما شیفتگان خدمتیم، نه 
تشنگان قدرت«. مهم ترین موضوع خدمت به مردم 
است. شمسایی افزود: هر مسئولی ۴ سال، ۸ سال یا 

بیشتر مسئولیت دارد؛ اما این پست ها به کسی وفا نکرده 
است. اگر در همین زمان تالش کنیم تا مفید باشیم، از 
چشم ها دور نمی ماند. من هنوز هم که هنوز است به 
عنوان کسی که سال ها با مدیران فوتبالی زیادی سر و 
کار دارد، از خدمت های آنها در گذشته تعریف می کنم 

و این زیباست.     
وحید شمسایی در خصوص لغو مسابقات فوتسال 
جام باشگاه های آسیا برای سومین سال متوالی گفت: 
واقعاً از این اقدام متاسفم. هنوز یک هفته از برگزاری 
فینال لیگ قهرمانان فوتسال اروپا نگذشته است. سرعت 
شیوع کرونا در دنیا کاهش داشته است و زندگی ها 
دارد دوباره شکل می گیرد. اروپا در این چند سال لیگ 
قهرمانان فوتسال را برگزار کرده است ولی نمی دانم 
چرا کنفدراسیون فوتبال آسیا از قافله عقب مانده است.

با لغو بازی های آسیایی؛
پایان قرارداد سرمربیان تیم های ملی کبدی 

شمسایی: 
ما شیفتگان خدمتیم، نه تشنگان قدرت

امین ابوالحسنی:

وزارت ورزش از مرشد ها حمایت نمی کند
سرویس ورزشی

مرشد ها یکی از ارکان اصلی برگزاری ورزش زورخانه ای 
محسوب می شوند، اما این قشر از طرف هیچ نهاد و سازمانی 

حمایت نمی شوند.
ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی یکی از قدیمی ترین 
ورزش های ایران و جهان شناخته می شود. ورزشکاران 
این رشته در کنار ورزش کردن در گود زورخانه ها اصول 
جوانمردی، فروتنی، اخالق و مردم داری را نیز یاد می گیرند. 
یکی از رسم های پسندیده در زورخانه ها مراسم برگزاری 
گلریزان است که باستانی کارها، مرشد و مالک زورخانه  در 
کنار مردم مبالغی را برای کمک به مستمندان محله جمع 
آوری می کنند. در ورزش زورخانه ای مرشدها یکی از ارکان 
اصلی برگزاری این ورزش محسوب می شوند.  مرشد ها با 
خواندن اشعار حماسی که معموال آن را از شاهنامه فردوسی 
انتخاب می کنند و هر کدام ویژه یکی از حرکات ورزشی 

است، ضرب می گیرند.

امین ابوالحسنی، مرشد زورخانه گفت: پدر و عموی من 
از باستانی کار های قدیمی محسوب می شوند. من و برادرم 
که در حال حاضر عضو تیم ملی زورخانه ای است به همین 
خاطر به ورزش زورخانه ای عالقمند شدیم. من از ۶ سالگی 
به همراه برادرم پیش کمال عطایی که از اساتید و مفاخر 
ورزش زورخانه ای در اصفهان هستند ورزش زورخانه ای را 
آغاز کردم. در ۱۵ سالگی با فرامرز نجفی که پدر ضرب ایران 
شناخته می شود، آموزش مرشدی را دیدم و پس از آن نیز 
با امیر اصفهانی و مهدی تمولی کار کردم و پس از آموزش 
در کنار این اساتید بزرگ مرشدی کشورمان توانستم یک 

مرشد موفق شوم.
  همه گیری ویروس کرونا به مرشد ها آسیب زیادی وارد 

کرد
 وی ادامه داد: شغل من آزاد است و به همین دلیل 
همه گیری ویروس کرونا ضربه چندانی به من و دیگر 
مرشدانی که شغل دیگری دارند وارد نکرد، اما بسیاری از 
مرشدان که شغل دیگری ندارند از این نظرمتضرر شدند، 
اما تعدادی از افراد خیر بسته های مواد غذایی به مرشدان 

کمک کردند. در مدتی که زورخانه ها به دلیل همه گیری 
ویروس کرونا بود، از وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون 
ورزش های زورخانه ای و ورزش پهلوانی هیچگونه کمکی 

به مرشدان نشد.
  مرشد ها باید زیر نظر خانه موسیقی یا خانه هنرمندان 

باشند
وی عنوان کرد: به نظرم اصال نمی توان مرشدی را یک 
شغل حساب کرد، چرا که مرشدی درآمد چندانی ندارد 
که یک فرد بتواند با آن گذران زندگی کند. چند سال پیش 
تعدادی از مرشد ها توسط فدراسیون ورزش های زورخانه 
و کشتی پهلوانی بیمه شدند، اما این بیمه پس از چند ماه 
قطع شد. به نظرم مرشد ها باید زیر نظر خانه موسیقی یا 
خانه هنرمندان باشند تا این قشر بتواند از مزایای این نهادها 
استفاده کند. تا زمانی که درآمد مرشد ها از دخل زورخانه 
تامین می شود وضعیت مرشد ها همین گونه خواهد بود، 
چرا که مرشدی که پیر می شود دیگر نمی تواند به خوبی 

ضرب بگیرد و این باعث متضرر شدن فرد می شود.
  وضعیت ورزش زورخانه ای در اصفهان خوب است

در سال های اخیر بسیاری از افرادی که تمکن مالی خوبی 
دارند، زورخانه های اصفهان را تعمیر کردند و در اختیار 
مالکانشان قرار دادند. شهرداری اصفهان نیز از چند سال 
پیش در هر محله اصفهان اقدام به ساخت یک زورخانه کرده 
است که جای خوشحالی دارد و هم اکنون وضعیت ورزش 

زورخانه ای در شهر اصفهان بسیار خوب است.
گفتنی است، آیین های پهلوانی و زورخانه ای در تاریخ 
۲۵ آبان ۱۳۸۹ برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۱۰ در فهرست میراث 
معنوی یونسکو از سوی ایران]۱[ به ثبت جهانی رسید. 
دانشنامه بروک هاوس آلمانی، با استناد به تحقیقات دانشگاه 
ورزش آلمان، ورزش زورخانه ای را در کتاب اصلی و جلد 
ویژه ورزش، قدیمی ترین ورزش بدن سازی جهان معرفی 
می کند. در دانشنامه بروک هاوس نیز چنین آمده: در مقطع 
زمانی خاصی در بیش از ۱۲۰۰ سال پیش که صلح نسبی بر 
ایران حکم فرما بود، جنگجویان ایرانی افزار نبرد از جمله 
گرز، کمان و سپر را جهت آماده سازی بدن برای آینده، 

تبدیل به افزار ورزشی نموده به ورزش با آنان پرداختند.

به نظرم اصال نمی توان مرشدی 
را یک شغل حساب کرد، چرا 
که مرشدی درآمد چندانی 

ندارد که یک فرد بتواند با آن 
گذران زندگی کند. چند سال 

پیش تعدادی از مرشد ها توسط 
فدراسیون ورزش های زورخانه 
و کشتی پهلوانی بیمه شدند، 

اما این بیمه پس از چند ماه قطع 
شد

نیم نگاه

چهره

Sports service 
Reza Salehi Amiri will step down as Iran’s National 
Olympic Committee (NOC) president after four years.
Salehi Amiri was elected as president of Iran’s NOC in 
January 2018 as a replacement for Kioomars Hashem.
 “According to the regulations, I can participate in the 
presidential elections but I’d rather quit my job in the 
committee,” Salehi Amiri.

 “I did my best during my career and the people in future 
will judge me. We founded the National Sports Museum 
of Iran which is among top museums in the world,” he 
added.
 “One of the functions of sport as part of public diploma-
cy is to spread peace and friendship among nations and 
we worked according to sports diplomacy in the four-year 
period,” Salehi Amiri added.
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روزنامه اقتصادی و اجتماعی صبح ایران

 سرویس فرهنگ و هنر

بهرنگ علوی چهره پرکار این سال های سینما، تلویزیون 
و شبکه نمایش خانگی است که این روزها با شادروان، گیشه 

پررونقی را در سینما تجربه می کند.
به گزارش ایرنا، بهرنگ علوی خیلی زود وارد عرصه هنر شد. در ۱۱ 
سالگی به شکلی رسمی، در تئاتر شهر به روی صحنه رفت و در ۲۴سالگی، 
نخستین تجربه حرفه ای خود را به عنوان بازیگر جلوی دوربین سینما 
از سر گذراند. پس از بازی در دیشب باباتو دیدم آیدا، عالوه بر آن که 
چند نقش فرعی و کم اهمیت را در فیلم هایی چون چند روز بعد، عیار 
۱۴، ندارها و گزارش یک جشن تجربه کرد، در کالس های بازیگری نیز 
شرکت کرد.فعالیت حرفه ای علوی اما با آغاز دهه ۹۰ شکل گرفت. جایی 
که وی به عنوان نخستین تجربه این دهه، مقابل دوربین پرویز شهبازی در 

فیلم دربند رفت و در نقش بدمن این فیلم به اندازه ای دیده شد که از سوی 
داوران سی ویکمین دوره جشنواره فیلم فجر به عنوان نامزد نقش مکمل 
مرد انتخاب شد. پس از این دیده شدن بود که وی در نقش های اصلی تر 
فیلم ها و سریال ها به ایفای نقش پرداخت. تا ابتدای نیمه دوم دهه ۹۰، 
علوی عموما برای بازی در نقش های بدمن انتخاب می شد اما در سال ۹۶ 
و با بازی در کمدی دشمن زن، یک نقش مستقل کمیک را تجربه کرد و 
به اندازه ای در استقالل بخشی به تیپ مجید موفق عمل کرد که عمده 
بازی ها او از آن سال به بعد را آثار کمدی تشکیل داد.قابلیت انعطاف پذیر 
بازی علوی در نقش های کمدی سبب شد تا وی در زمره بازیگرانی قرار 
بگیرد که هم قابلیت بازی در آثار درام را دارد و هم تجربه های موفقی را 
در کمدی از سر گذرانده است. درواقع جنس کمیک بازی علوی بر بازی 
جدی او می چربید و راندمان باالیی را به خود می دید.در روزگاری که 
کمدی های بصری، به سمت کلیشه شدن و تکرار آدم های فعال در این 
حوزه می رفت، سینمای ایران تشنه ابتکارها و فن بیان های جدید در این 

حوزه بود. میمیک صورت علوی در کنار تنالیته صدای وی و تبحری که 
وی در طنازی ادای دیالوگ های بلند از خود نشان  داد، سبب شد تا در کنار 
این پارامترها، طنازی های ذاتی وی و خلق فی البداهه هایی که کارگردانان 
بسیاری به آن معترف هستند، از وی یک بازیگر تازه نفس در زیست بوم 
کمدی ایران خلق کند.البته که در این مسیر، علوی، حضور در آثار درام را 
نیز جدی گرفت تا جایگاه خود را به عنوان بازیگری که از قابلیت باالیی در 
نقش آفرینی در گونه های کمدی و درام برخوردار است، به اثبات برساند. 
تازه بودن شاخصه های بازی علوی در این دو گونه سبب شده تا استقبال 
خوبی از سوی کارگردانان، متوجه او باشد. علوی در نیمه دوم دهه ۹۰ تا 
به امروز، در ۹ فیلم سینمایی، ۴ سریال تلویزیونی و ۳ کار در شبکه نمایش 
خانگی ظاهر شده. ضمن اینکه در این بازه، تجربه حضور در چند تئاتر را 
نیز پشت سر گذاشته است.با نگاهی به کارنامه علوی متوجه می شویم که 
عمده آثار علوی، با اقبال باالیی از سوی مخاطب مواجه شده است. او در این 
سال ها، تگزاس ۲ و شادروان را در سینما، هشت ونیم دقیقه و بر سر دوراهی 

در تلویزیون و ساخت ایران ۳ را در شبکه نمایش خانگی داشته است. علوی 
این روزها درحالی کمدی ۹ میلیاردی شادروان را به روی پرده دارد که در 
این اثر با بداهه ها و خصایصی که برای نقش خود مهندسی کرد، توانست 
نقش فرعی دایی را به یکی از قطب های کمیک فیلم تبدیل کند. از نوع 
گریم و نحوه پوشش وی تا طنازی های کالمی و خالقیتی که وی در ادای 
تکیه کالم ها از خود نشان می دهد، یک خاطره خوب را برای مخاطبان به 
یادگار گذاشته است.وی با آن که حضوری کوتاه در دقایق مختلف شادروان 
دارد اما با حفظ راکوردهای طنازانه خود، توانسته نخ تسبیح پررنگی را در 
سرتاسر اثر در دست گرفته و در کنار بازیگران اصلی، به یکی از قطب های 
طناز فیلم تبدیل شود که بخشی از بار کمدی را به دوش می کشد. این 
تجربه جدید نشان می دهد که علوی تا چه اندازه قادر است با حضور در 
نقش ها و موقعیت های جدید، قابلیت های مختلف کمتردیده شده ای از 
خود را به رخ بکشد. از این بازیگر، انتظار زیادی برای رونمایی از وجوه دیگر 

بازی اش در کارهای آینده می رود.

یادداشت

  آسمان حسینی
شناخت قهرمانان ملی کمک می کند یک ملت شخصیت بیابد، 
اخالقیات خوب در میانشان گسترش یافته و به قله های بزرگ انسانیت 
نائل شود. اگر نام »پژوهشکده رویان«، »سلول های بنیادین«، »درمان 
ناباروری«، »بانک بند ناف« و مواردی از این قبیل را جست وجو کنید، 
در نتایجی که به دست می آید، قطعا جایی نام سعید کاظمی آشتیانی 

را خواهید دید.
تا زمان درگذشت کاظمی آشتیانی، جز جامعه پزشکی و علمی 
ایران، واقعا افراد زیادی او را نمی شناختند. همانطور که نام بسیاری از 
دانشمندان، تازه بعد از مرگشان بر سر زبان ها می افتد یا شاید حتی بعد 
از مرگشان هم هیچوقت شناخته نشوند. حضرت آیت اهلل خامنه ای ۲۱ 
اردیبهشت ماه در دیدار معلمان به نکته ای مهم و قابل تامل اشاره کردند 
و فرمودند: ما بایستی کاری کنیم که دانش آموز ما دارای هویت ملی 
بشود. در مدارس نظرخواهی کنید ببینید چند درصد کاظمی آشتیانی 

را می شناسند چند درصد رونالدو را؟
رهبر انقالب پیش از این نیز در نشست های مختلف از این دانشمند 
برجسته یاد کردند. مثال ۲۵ تیر سال ۸۶ در بازدید از پژوهشکده ی رویان 
از علت عالقه خود به او گفتند: »علت اینکه من به مرحوم سعید کاظمی 
اینقدر عالقه داشتم و االن هم در دلم و در ذهنم برای آن جوان عزیز، 
ارزش و جایگاه قائلم، حرکت او، نحوه ی کار او، مدیریت او و پیگیری 
اوست که یک مجموعه ی کاملی بود از آن چیزی که آدم دوست می دارد 
و آرزو دارد.« ایشان همچنین مجموعه رویان را الگویی مطلوب معرفی 
کردند: »اگر بخواهم این الگوی مطلوب را در یک جمله معرفی کنم، 
عبارت است از: ترکیب علم، ایمان، تالش. هم علم را جدی گرفتند، هم 
ایمان و پایبندی و تقوا را؛ نه به صورت یک سربار، بلکه به شکل یک عنصر 
اصلی در بافت مجموعه و در بافت کار و هم خستگی را فراموش کردند 
که به گمان من مرحوم کاظمی جان و سالمت خودش را هم سر همین 
کار گذاشت؛ یعنی این دنبال گیری و این اهتمام ها و خسته نشدن ها.«

یا مثال ۱۳ مهر ۸۵ در دیدار اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، 
خود را مقید به نام آوردن از او دانستند و گفتند: »ما شخصیت هایی 
داریم از قبیل مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی که حاال من مقیدم از این 
جوان پاکباخته ی مؤمِن فاضِل کارآمد و مدیر حقیقتاً انقالبی و مؤمن 

اسم بیاورم.«
 کاظمی آشتیانی از نگاه دیگران

محمد شیراوند، مدرس دانشکده  توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی 
ایران از دوستان و نزدیکان کاظمی آشتیانی در خصوص عالقه وی برای 
خدمت به مملکت می گوید: در دوران جنگ تحمیلی و به محض اینکه 
به عملیات نزدیک می شدیم، سعید نخستین فردی بود که لباس خاکی 
به تَن می کرد. در جنگ، چه به عنوان یک پزشک یار و چه در قامت یک 
رزمنده  خط مقدم در پوست خود نمی گنجید. چیزی که او را از همه 
ممتاز می کرد، توجه و ارادتش به شهدا، خصوصاً شهدای دانشکده بود. 
شهید رعیت اولین شهید دانشکده بود؛ پسر فقیری از روستای یزدل 
کاشان. سعید بعد شهادت غالمرضا رعیت، مدام به یزدل می رفت و به 
پدر و مادر او سر می زد. با آنکه درس ها سخت بود و مسوولیتش در جهاد 
سنگین، اما هیچ وقت از این کار خود دست نمی کشید؛ آن گونه که انگار 
فرزند خانواده  شهید رعیت بود. سعید همیشه به اوج قله  عزت و بزرگی 
نگاه می کرد و همیشه دوست داشت، کاری کند کارستان. او برنامه ریز 
بود و ذهن منسجمی داشت. به چیزهایی می اندیشید که ذهن خیلی 

بزرگ ترها به آن قد نمی داد.
این مجاهد خستگی ناپذیر عالوه بر خدمت در دوران جنگ تحمیلی 
یران را  لمللی و در زمینه  سلول های بنیادی نام ا در عرصه های بین ا
ماندگار کرد و با دانش خود توانست آرزوی بسیاری از پدران و مادران 
این سرزمین کهن را برآورده سازد. محمد کمالی رییس مرکز تحقیقات 
توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص عشق و عالقه کاظمی 
آشتیانی به خدمات علمی و معنوی اظهار داشت که کاظمی آشتیانی 
کار در رویان را به وزارت ترجیح داد. جریان از این قرار بود که در ۱۳۸۴ 
خورشیدی با پایان یافتن انتخابات و بحث انتخاب وزیران کابینه، نام 
ایشان برای وزارت رفاه مطرح و تقریباً قطعی شده بود. سعید آن چنان 
آزادگی و قدرت داشت که هرگز به پذیرش دیدگاهی که منطقی یا 

مستدل نبود، تن نمی داد.
 یکی از روزها خبر داد که موضوع منتفی شده است. در دی  ۱۳۸۴ 
خورشیدی که این ضایعه  جبران ناپذیر و زودهنگام رخ داد، شاکر خداوند 
شدم؛ چون اگر آن برنامه  وزارت انجام شده بود، سعید »وزیری« بود 
که رفته بود، نه »بنیان گذار رویان« و شاید عظمت کارهایش هیچ گاه 

با این وسعت پدیدار نمی شد.
ز  مهم ترین  ه رویان یکی ا بق پژوهشگا بی رییس سا حمید گورا
خصوصیات کاظمی را عزم و اراده جدی در انجام کارها می داند و می 
گوید: ایشان احساس نمی کردند، کمبود می تواند مانع کارش شود و با 

تالش موانع را از سر راه برمی داشتند.
 نحوه رفتار، کردار و همچنین کارهایی که انجام داده، سرمشقی برای 
همکاران دیگر بود و آنان هم سعی کردند، راه کاظمی را با قوت ادامه 
دهند. وی  معتقد است که برای پیشرفت ایران باید دکتر کاظمی ها در 
کشور تکرار شوند. حرکتی که در حوزه سلول های بنیادی اتفاق افتاد 
دستاورد بزرگی بود و خیلی مراکز علمی کشور هم وارد این عرصه شدند 

و در کشور جنبشی در زمینه سلول های بنیاد رخ داده است
با این تفاسیر در پایان می توان گفت قهرمانان یک مرزو بوم با تاریخ 
و فرهنگ آن کشور و ملت ، شرایط زندگی و حیات جمعی آنها گره 
خورده اند. اصوال در شرایط زندگی و حیات یک ملت است که انسان 

های قهرمان رشد پیدا می کنند. 
پس بخشی از وجود یکایک ما در قهرمانانمان نهفته است آنها هم با 
مسائل و روابط و بسترهای زندگی ما مواجه بوده اند اما بی شک نحوه 
پاسخگوییشان به مشکالت و نوع منش و رفتارشان در جامعه متفاوت 
از ما بوده است که آنان قهرمان هستند و ما نیستیم. در واقع کاظمی 
آشتیانی به همه  ما آموخت که باید بنیان گذار کارهای بزرگ به عظمت 

انقالب بود.

کاظمی آشتیانی، فرزند صالح انقالب

 Cultural service
Iranian drama “Lady of the City” was selected as the best narrative fea-
ture film at the 13th edition of the Sydney World Film Festival in Aus-
tralia, the organizers announced on Monday.Directed by Maryam Bahr-
ololumi, the film, also known as “Shahrbanoo”, follows Shahrbanoo, a 
woman who has been sentenced to life in prison for being a drug mule. 
After eleven years in jail, she is released from prison for a few days to 

attend her son’s wedding. The temporary freedom helps her see a new 
aspect of her life and that of her family before returning to prison.The 
award for best narrative short went to “Mamma” by Norwegian direc-
tor Aslak Danbolt. The film is about Synnove, who is searching for her 
drug-addicted daughter Michelle in an almost desolated city on Christ-
mas Eve. Mother and daughter in real life, Synnove and Michelle play 
versions of themselves in a story that is very close to their own lives.

 Lady of the“
 City“ crowned
 best at Sydney

 World Film
Festival

مفقودی 
برگ سبزسواری سیستم: پژو، تیپ : 1600آر.دی

شماره موتور:22327920528وشماره شاسی: 79721012
رنگ : سبز- روغنی مدل 1379پالک: 979 ج 62 ایران97

به نام خانم معصومه شهبازی مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
است.

مفقودی 
برگ سبز تراکتورکشاورزی سیستم ام اف تیپ: 285
 به شماره موتور:LFW05848U وشماره شاسی 

F26352:
 رنگ قرمز-روغنی مدل1387 به شماره پالک

 158 ک 11 ایران17 به نام آقای عیسی مهرپرور مفقود 
وازدرجه اعتبارساقط است

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هیأت/ هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد رسمي مستقر در 
واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. 
ردیف ۱. رأي شماره ۱۳77 مورخ ۱7 / ۰۲ / ۱۴۰۱ هیات اول آقاي 
ابراهیم صفائي پور به شناسنامه شماره ۲۲ کد ملي ۴۶۲۱۹۳7۰7۳ 
صادره شهرکرد فرزند محمود در سه دانگ مشاع از شش دانگ یک 
باب قسمتي از ساختمان به مساحت 7۹ / ۲۳ متر مربع قسمتي از 
پالک شماره ۳۸۳۰ فرعي از ۲۶ اصلي ) قبال پالک ۳ / ۸۸۵ / ۲۶ بوده 
است ( واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
سند شماره ۲۲۰۶۱۹ مورخ ۱۶ / ۸ / ۱۳۸۱ دفترخانه شماره 77 
اصفهان . ردیف ۲ – راي شماره ۱۳7۸ – ۱7 / ۰۲ / ۱۴۰۱ هیات 
اول خانم ایران اسفندیاري چالشتري به شناسنامه شماره ۱۶۰۳ 
کدملي ۱۸۱۸۸۵۲۶۰۸ صادره آبادان فرزند خدارحم در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب قسمتي از ساختمان به مساحت 7۹ 
/ ۲۳ متر مربع قسمتي از پالک شماره ۳۸۳۰ فرعي از ۲۶ اصلي 
) قبال پالک ۳ / ۸۸۵ / ۲۶ بوده است ( واقع در اصفهان پخش ۱۴ 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره ۲۲۰۶۱۹ مورخ ۱۶ 
/ ۸ / ۱۳۸۱ دفترخانه شماره 77 اصفهان . تاریخ انتشار نوبت اول: 
۲۴ / ۰۲ / ۱۴۰۱ م / الف ۱۳۱۴۴۲۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۸ / 
۰۳/ ۱۴۰۱ م / الف ۱۳۱۴۴۲۴ رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان: شهریاري 

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هیأت/ هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد رسمي مستقر در واحد 
ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. ردیف ۱. رأي شماره ۱۴۱۶ 
مورخ ۱۹ / ۰۲ / ۱۴۰۱ هیات دوم خانم عفت پیرمرادیان به شناسنامه 
شماره ۱۲7 کد ملي ۱۲۰۹۶۰۶۳۲۱ صادره سمیرم فرزند محمد 
اسمعیل در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۰ / ۱7۸ 
متر مربع قسمتي از پالک شماره ۶۸ اصلي واقع در اصفهان بخش 
۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حیدر هاماني جزي 
از سند شماره ۳۶۰۹۴ مورخ ۱۹ / ۱ / ۱۳۵۰ دفترخانه شماره ۶۵ 
اصفهان از مورد ثبت صفحه ۹۳ دفتر ۴۸ امالک . تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۲۴ / ۰۲ / ۱۴۰۱ م / الف ۱۳۱۴۳۵۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۰۸ / ۰۳/ ۱۴۰۱ م / الف ۱۳۱۴۳۵۲ رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان: شهریاري 

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هیأت/ هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد رسمي مستقر در 
واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم 
نمایند. ردیف ۱. رأي شماره ۱۳۸۲ مورخ ۱۸ / ۰۲ / ۱۴۰۱ هیات 
دوم آقاي حمیدرضا بیگیان به شناسنامه شماره ۹۳۰ کد ملي 
۱۲۸۵۹۴۹۳۴۱ صادره اصفهان فرزند علي محمد در شش دانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۸7 / ۸۵ متر مربع قسمتي از پالک 
شماره ۶۸ اصلي واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت رحیم زارع بهرام آبادي طبق سامانه امالک . 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۴ / ۰۲ / ۱۴۰۱ م / الف ۱۳۱۳۴۰۹ تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۰۸ / ۰۳/ ۱۴۰۱ م / الف ۱۳۱۳۴۱۳ رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان: شهریاري 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هیأت/ هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد رسمي مستقر در 
واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي 
تقدیم نمایند. ردیف ۱. رأي شماره ۱۳۶۲ مورخ ۱7 / ۰۲ / ۱۴۰۱ 
هیات دوم آقاي غالمعلي صدري به شناسنامه شماره ۵۴۶۶۳ کد 
ملي ۱۲۸۱۶۴۳۵۸۰ صادره اصفهان فرزند عبدالحمید در شش 
دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸۰ / ۱۰۶ متر مربع قسمتي 
از پالک شماره ۹۰7 فرعي از ۲7  اصلي ) قبال پالک ۱ / ۵۶۱ فرعي 
از ۲7 اصلي بوده است ( واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت جواد جابري انصاري از سند شماره ۲7۵۵ 
مورخ ۲7 / ۰۳ / ۱۳۲۴ دفترخانه شماره ۲۱ اصفهان. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۲۴ / ۰۲ / ۱۴۰۱ م / الف ۱۳۱۳۲77 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۰۸ / ۰۳/ ۱۴۰۱ م / الف ۱۳۱۳۲۹۰ رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان: شهریاري 

آگهي راي هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ) نوبت اول (

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و 
امالک شهرستان سنندج . تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان  
ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشار و 
محلي آگهي میگردد. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایي تقدیم نموده و گواهي اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  سند 
مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
بخش ۱۱ : ۱ – ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي به نام آقاي 
اسداله فقهي فرزند میرزامحمد شماره شناسنامه ۲7۲ صادره سنندج 
کد ملي ۳7۳۱۲۲۱۲۲۵  تحت پالک ۱۰۳ فرعي از ۴ اصلي بخش 
۱۱ کالترزان به مساحت ۳۸۸۹ متر مربع که از نسق آقاي علي 

اشرف وزیري به آدرسسنندج روستاي چرندو .
بخش ۳ : ۱ – مقدار ۵۹/۶۳۰۶۶۴۰7۲۲ شعیر مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي دیمي به نام آقاي عبداله عبدي 
فرزند محمد علي شماره شناسنامه ۱۶۱ صادره سنندج کد ملي 
۳7۳۰۸۴۹۴7۶  تحت پالک 7۱۳ فرعي از ۲7۴۴ اصلي بخش 
۳ سنندج به مساحت ۲۶۱۵/۸۳ متر مربع که از نسق آقاي محمد 

علي عبدي به آدرسسنندج روستاي برازان .
۲ – ششدانگ یک باب ساختمان به نام آقاي پژمان حسیني 
فرزند شهاب شماره شناسنامه -- صادره کامیاران کد ملي 
۳۸۳۰۲۵7۶۳۵  تحت پالک ۲۰۹۱ فرعي از ۲7۴۸ اصلي بخش 
۳ سنندج به مساحت ۱۲۰/۴۴ متر مربع که از نسق آقاي محمد 
فتاحي به آدرسسنندج نایسر خیابان امام شافعي خیابان دکل کوچه 

زاگرس ۸ نبش      ) م الف : ۱۶۱۳ (
تاریخ نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
تاریخ نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

بهنام قباد – رئیس ثبت منطقه یک سنندج 

آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آئین 
نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک خوروبیابانک تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهي میشود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضي داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک 
خوروبیابانک تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم 
نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۹۰۰۰۰۱7 شماره   ۱.راي 
۱۴۰۱/۰۱/۱7  هیات ، خانم فاطمه محترم  فرزند علي  به شماره 
شناسنامه ۴  و کد ملي ۵۴۰۹7۲۱7۲۱ صادره از خور  نسبت به 
سه دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه  به مساحت شش دانگ  
۳۴۶.۶۰ متر مربع پالک ۱۴ فرعي از ۴۹۸ اصلي واقع درخور بخش 
۵ ثبت خورخریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

آقاي علي اکبر افسر یغمایي فرزند علي اصغر
      تاریخ انتشار نوبت اول :     ۲۴/ ۰۲ /۱۴۰۱  م / الف ۱۳۱۳7۳۹
    تاریخ انتشار نوبت دوم:    ۱۴۰۱/۰۳/۰۸  م /الف ۱۳۱۳7۵۹

   رئیس ثبت خوروبیابانک محمد علي بیطرف
آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آئین 
نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک خوروبیابانک تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهي میشود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضي داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک 
خوروبیابانک تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم 
نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۹۰۰۰۰۱۶ شماره   ۱.راي 
۱۴۰۱/۰۱/۱7  هیات ، خانم محبوبه کوهي  فرزند جعفر قلي  به 
شماره شناسنامه   و کد ملي ۵۴۰۰۰۰۴۳۹۳  صادره از خور  نسبت 
به سه دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه  به مساحت شش دانگ  
۳۴۶.۶۰ متر مربع پالک ۱۴ فرعي از ۴۹۸ اصلي واقع درخور بخش 
۵ ثبت خورخریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

آقاي علي اکبر افسر یغمایي فرزند علي اصغر
         تاریخ انتشار نوبت اول :     ۲۴/ ۰۲ /۱۴۰۱        م /الف ۱۳۱۲۴7۴
    تاریخ انتشار نوبت دوم:    ۱۴۰۱/۰۳/۰۸             م /الف ۱۳۱۲۴۸۲ 

   محمد علي بیطرف رئیس ثبت خوروبیابانک 

آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آئین 
نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک خوروبیابانک تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهي میشود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضي داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک 
خوروبیابانک تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم 
نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
۲.راي شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۹۰۰۰۰۳۳مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴  
هیات ،خانم طاهره آزادي  فرزندحسن به شماره شناسنامه ۳۴ و کد 
ملي ۱۲۴۹۹۰۸۰۵۱ صادره از نایین  شش دانگ یک باب باغ  به 
مساحت ۲۳۸.۵۰  متر مربع قسمتي ازپالک شماره ۲۸۰۰  اصلي 
واقع درخور  بخش ۵ ثبت خور خریداري عادي مع الواسطه از مالک 

رسمي آقاي عباس وهاب فرزند مالبابا
      محمد علي بیطرف رییس ثبت خور و بیابانک

    تاریخ انتشار نوبت اول :    ۲۴/ ۱۴۰۱/۰۲    م / الف ۱۳۱۲۴۳7                                                                                             
    تاریخ انتشار نوبت دوم:    ۱۴۰۱/۰۳/۰۸   م /الف ۱۳۱۲۴۵۰                                                                                          
آگهي ابالغ ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي
۱ - برابر راي شماره ۳7۴۶ مورخ ۲7 / ۱۱/ ۱۴۰۰ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي مالکیت آقاي رمضان ایزدي 
دستجردي به شناسنامه شماره ۴۱ کد ملي ۱۲۸۸7۱۴۰7۶ صادره 
اصفهان فرزند کریم بر ۸۴ / ۱۵ حبه مشاع از 7۲ حبه شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت ۱۸ / ۵7۵ متر مربع مفروزي از پالک 
شماره ۱۳۱ فرعي از ۴۴۸۳ اصلي واقع در اصفهان بخش ۵ حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاي مالکیت رسمي مشاعي اولیه 
)سهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش آقاي کریم ایزدي دستجردي( 
مفروز ثبتي گردیده است ۲ -برابر راي شماره ۳7۴۴ مورخ ۲7 / ۱۱ 
/۱۴۰۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضي مالکیت 
آقاي حسین ایزدي دستجردي به شناسنامه شماره ۱۰۵۹ کد ملي 
۱۲۸۸۸۶۶7۳۹ صادره اصفهان فرزند کریم بر ۴۸ / ۲۴ حبه مشاع 
از 7۲ حبه شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۱۸ / ۵7۵ متر مربع 
مفروزي از پالک شماره ۱۳۱ فرعي از ۴۴۸۳ اصلي واقع در اصفهان 
بخش ۵ حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاي مالکیت رسمي 
مشاعي اولیه )و سهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش آقاي کریم 
ایزدي دستجردي و مرحوم کریم ایزدي دستجردي به موجب بیع 
نامه عادي مورخه ۲۶ / ۱۲ / ۱۳77 مقدار ۶۹ متر مربع از مورد تقاضا 
را به یکي از فرزندان خود به نام حسین ایزدي دستجردي واگذار 
نموده اند که ورثه ي مرحوم کریم ایزدي نیز به موجب مشروحه 
مورخ ۹ /  ۹ / ۱۴۰۰ همگي فروش مورث خود را به آقاي حسین 
ایزدي دستجردي تایید نموده اند لذا با احتساب واگذاري قبلي به 
نامبرد اخیر الذکر و همچنین سهم االارث نامبردگان از مورد تقاضا 
طبق تقسیم نامه عادي مورخه ۲۰ / ۶ / ۱۴۰۰ سهم آقاي حسین 
ایزدي دستجردي مقدار ۴۸ / ۲۴ حبه و سایر ورثه مقدار ۸۴ / ۱۵ 
حبه مشاع از 7۲ حبه ششدانگ میباشد( مفروز ثبتي گردیده است. 
۳ -  برابر راي شماره ۳7۴۵ مورخه ۲7 / ۱۱ / ۱۴۰۰ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضي مالکیت آقاي اصغر ایزدي 
دستجردي به شناسنامه شماره ۱۳۰ کد ملي ۱۲۸۸7۴۵۲۶۵ 
صادره اصفهان فرزند کریم بر ۸۴ / ۱۵ حبه مشاع از 7۲ حبه شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت ۱۸ / ۵7۵ متر مربع مفروزي از پالک 
شماره ۱۳۱ فرعي از ۴۴۸۳ اصلي واقع در اصفهان بخش ۵ حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاي مالکیت رسمي مشاعي اولیه) 
سهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش آقاي کریم ایزدي دستجردي( 
مفروز ثبتي گردیده است. ۴ - برابر راي شماره ۳7۴7 مورخه ۲7 / 
۱۱ / ۱۴۰۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضي 
مالکیت آقاي ابوالقاسم ایزدي دستجردي به شناسنامه شماره 
۱۲7۸ کد ملي ۱۲۸۸۹۴۰۲۱۱ صادره اصفهان فرزند کریم بر ۸۴ 
/ ۱۵ حبه مشاع از 7۲ حبه شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
۱۸ / ۵7۵ متر مربع مفروزي از پالک شماره ۱۳۱ فرعي از ۴۴۸۳ 
اصلي واقع در اصفهان بخش ۵ حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 
ازاي مالکیت رسمي مشاعي اولیه ) سهم االرث نامبرده از مرحوم 
پدرش آقاي کریم ایزدي دستجردي( مفروز ثبتي گردیده است لذا 
به منطور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین اگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
رییس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان – مهدي شبان، 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۴ / ۰۲ / ۱۴۰۱ م / الف ۱۳۱۵۲۸۵ ، تاریخ 

انتشار نوبت دوم: ۰۸ / ۰۳ / ۱۴۰۱ م / الف ۱۳۱۵۲۹۰  

آگهي اختصاصي موضوع ماده 3  قانون و ماده 13 آيین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان 

هاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي بندپي
برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱7۰۰۰۱۴۵ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بندپي تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مریم محمد قلي زاده کاشي فرزند 
محمد قلي به شماره شناسنامه ۳۲۹ و به شماره ملي ۲۰۶۲۲۶۹7۱۴ 
صادره از بند پي شرقي در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است به مساحت ۱۳۵۱۱ متر مربع قسمتي از پالک 
۱۳ – اصلي کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۰۰۱7۰۰۰۰۱۴ واقع در بخش 
۹ خریداري با واسطه از مالک رسمي آقاي قربان قربان نژاد شاني 

و هادي حبیب تبار شاني محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 
۳ – قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي و ماده ۱۳ – ایین نامه مربوطه این آگهي در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلي و کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها راي هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آراي اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهي در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعي دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانوني 
واصل نگردد یا معترض گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مي نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. رییس 
ثبت اسناد و امالک بندپي ، محمد حبیب زاده گنجي ، تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۲۴ / ۰۲ / ۱۴۰۱ – م /الف ۱۳۱۵7۹۶  تاریخ انتشار نوبت 

دوم : ۰۸ / ۰۳ / ۱۴۰۱ – م / الف ۱۳۱۵7۹۶ 

آگهي موضوع ماده 3 و ماده 13 آيین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي 
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضي 
وساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۰ امالک 
متقاضیاني که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتي آمل مورد رسیدگي و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آنان محرز و راي الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهي مي گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل – دهستان لیتکوه

۲۴۴ – اصلي ) قریه حسین آباد شرقي علیا ( ، ۸۱ فرعي خانمها 
مریم اخالقي فر و کوثر پریشاني فروشاني سهم هر یک به ترتیب به 
نسبت دو دانگ مشاع و چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثي با کاربري هفتصد و بیست و چهار متر 
مربع مسکوني و الباقي باغي به مساحت ۲۳7۴ متر مربع خریداري 
شده بالواسطه از علیرضا هاشمیان دستجردي و امید طاهري و 
مع الواسطه از شعبان مهدوي و مالک نسق زراعي رجبعلي مهدوي. 
لذا به موجب ماده ۳ – قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده ۱۳ – ایین نامه مربوطه 
این آگهي در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلي و 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها راي هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آراي اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهي در روستاها از طریق الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در اینصورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است و در صورتیکه اعتراض 
در مهلت قانوني واصل نگردد یا معترض گواهي تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومي محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت مي نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیست. بدیهي است برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد 
قسمتي از امالکي که قبال اظهار نامه ثبتي پذیرفته نشده واحد ثبتي 
با راي هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوي تحدید حدود مراتب را در 
اولین آگهي نوبتي و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم مي 
رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود 
واحد ثبتي آگهي تحدید حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي 
نماید، سرپرست ثبت اسناد و امالک آمل ، فیض اله ذبیحي ،تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۰ / ۰۲ / ۱۴۰۱ – م /الف ۱۳۰۶۵۸۳  تاریخ انتشار 

نوبت دوم : ۲۴ / ۰۲ / ۱۴۰۱ – م / الف ۱۳۰۶۵۸۳ 
آگهي موضوع ماده 3 و ماده 13 آيین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي 
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضي 
وساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۰ امالک 
متقاضیاني که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتي آمل مورد رسیدگي و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آنان محرز و راي الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهي مي گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت آمل – دهستان 

دشت سر
۵۱ – اصلي ) قریه زیارو ( ، ۱۰۴ فرعي خانم رفعت صداقت در 
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثي با کاربري مسکوني 
به مساحت ۵۶ / ۳۰۲ متر مربع. خریداري شده بالواسطه از دانگ 
فنگ چن و مع الواسطه از هدایت ابراهیمي. لذا به موجب ماده 
۳ – قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي و ماده ۱۳ – ایین نامه مربوطه این آگهي در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلي و کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها راي هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آراي اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهي در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعي دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانوني 
واصل نگردد یا معترض گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مي نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهي 
است برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتي از امالکي که 
قبال اظهار نامه ثبتي پذیرفته نشده واحد ثبتي با راي هیات پس 
از تنظیم اظهار نامه حاوي تحدید حدود مراتب را در اولین آگهي 
نوبتي و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم مي رساند 
و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد 
ثبتي آگهي تحدید حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي نماید، 
سرپرست ثبت اسناد و امالک آمل ، فیض اله ذبیحي ،تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۰ / ۰۲ / ۱۴۰۱ – م /الف ۱۳۰۶۴۹۶  تاریخ انتشار نوبت 

دوم : ۲۴ / ۰۲ / ۱۴۰۱ – م / الف ۱۳۰۶۴۹۶ 
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برای رسيدن به تراز بين المللی؛

مازندران رویاهایش را به اکو گره زده است
      سرويس گردشگری

گردشگری مازندران روياهايش را به اکو و ظرفيت 
های جذب گردشگران اين کشورها گره زده تا خود را 

به تراز بين المللی برساند.
به گزارش بازار، آوازه گردشگری مازندران از دور خوش است، 
نسیم دریا و جنگل سبز و هیرکانیش کافی است تا کاستی ها و 
کمبودهای زیرساختی در زیر برگ های سبز جنگل و خروج 
امواج خزر فراموش شود اما این همه واقعیت ها نیست. همه 
جاذبه های مازندران به طبیعت خدادادی و هوای چهارفصل آن 
برمی گردد و سهم جاذبه های انسان ساخت و ایجاد زیرساخت ها 
در حوزه گردشگری استان بسیار کمرنگ و ضعیف است. در حالی 
مازندران رویاهایش را با گردشگری اکو پیوند زده که هنوز در 
آن سوی آنها و کشورهای هدف شناخته شد نیست و از سوی 
دیگر در این سو نیز امکاناتش جاذبه ای الزم برای گردشگران 
داخلی ندارد چه رسد به خارجی ها. ضعف در اقتصاد دریا پایه 
و گردشگری دریایی سال هاست که گوشزد می شود و تالش 
دولت های مختلف برای برقراری سفرهای تفریحی دریایی به 
دلیل نبود زیرساخت های مناسب به نتیجه نرسید. زمانی مقرر 
بود کشتی مسافر کروز در ساحل استان پهلو گیرد و نه تنها این 
کشتی به مازندران نیامد بلکه از داشتن قایق های مسافری و 

تفریحی برای برقراری سفرهای ساده دریایی را ندارد.
رویداد بین المللی گردشگری ساری در حالی در مازندران 
آغاز به کار کرد که قرار است با چای و قلیان از مسافران اکو در 
سواحل پذیرایی شود. یک کارشناس گردشگری در مازندران 
با انتقاد از ضعف زیرساخت های حداقلی گردشگری در استان 
گفت: مازندران آوازه بلندی در حوزه گردشگری داخلی دارد 
و سفر میلیون ها مسافر در نوروز و یا تعطیالت پایان هفته در 
حالی است که هنوز زیرساخت های آن کامل نیست.محمد بالی 
با بیان اینکه مهمترین زیرساخت برای جذب گردشگر جاده 
ارتباطی و امکانات رفاهی محسوب می شود، گفت: جاده های 
استان ظرفیت پذیرش خودروهای بومی را ندارد چه رسد به 
اینکه در ایام تعطیالت شاهد حضور پراکنده مسافران هستند 
و گردشگری و سفر در استان مدیریت شده نیست.وی ادامه 
داد: همچنین هنوز نقشه راهی در حوزه گردشگری نداریم و در 
حوزه ساحل و دریا امکانات ما حداقلی است و سازه های مناسبی 
رفاهی و اقامتی در دریا نداریم و ساختمان های مشرف به دریا، 
طرح های ضعیف سالم سازی دریا، نبود قایق های توریستی و 
تفریحی از جمله مسائل است. وی اضافه کرد: گردشگر خارجی 
که از کشورهای اکو و منطقه به استان سفر می کنند را نمی توان 
با چای و یا قلیان پذیرایی کرد بلکه بایدد زمینه را برای گشت ها 
و سفرهای دریایی را فراهم کرد.خالی بودن اقتصاد مازندران 
از سبد درآمدهای ارزی گردشگری ریشه در ضعف امکانات 
و کمبودهایی دارد که سال های سال برای جبران آن تالش 
نشده است، از این رو به اذعان کارشناسان نباید انتظار داشت 
که رویدادی نظیر گردشگری بین المللی اکو، تمام ضعف های 

گردشگری مازندران را رفو کند.
  مازندران مقصد بين المللی سفر نيست

علی ماهفروزی دبیر اجرایی رویداد ساری ۲۰۲۲ نیز 
با اشاره به اینکه رویداد ساری ۲۰۲۲ تمامی تالش را به کار 
می بندد تا مازندران را به محور گردشگری جدید در اکو معرفی 
کند، افزود: اگرچه رفت وآمدهای بین المللی زیادی در استان 
انجام می شود ولی متناسب با شرایط و ظرفیت ها این استان 
شناخته شده نیست. وی افزود: تالش ما این است که با حضور 
کشورهای اکو مقصد بین المللی سفر را در استان فراهم کنیم 
زیرا مازندران اگرچه در آن سفرهای خارجی انجام می شود ولی 
متناسب با ظرفیت ها مقصد بین المللی سفر نیست. وی عنوان 
کرد: در رویداد ساری ۹ کشور و برخی کشورهای هدف ازجمله 
ترکمنستان، قزاقستان، افغانستان، ترکیه، آذربایجان و غیره 
حضور دارند و این رویداد می تواند به توسعه سفر و سرمایه گذرای 
در استان کمک کند. دبیر رویداد بین المللی ساری ۲۰۲۲ ادامه 

داد: بسته های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف گردشگری 
در این رویداد عرضه می شود.

  گردشگری دريايی مغفول ماند
سید محمود حسینی پور استاندار مازندران نیز به مغفول 
ماندن گردشگری دریایی در استان اشاره کرد و نبود اتوبوس 
دریایی را از جمله ضعف ها دانست و گفت: در حال حاضر برای 
ساخت چند فروند کشتی مسافری سفارش برای ساخت 
داریم. وی افزود: این کشتی های مسافری برای تردد مسافر بین 
شهری و یا بین کشورهای حوزه خزر در دست ساخت است.

وی همچنین با انتقاد از مناسب نبودن زیرساخت های جاده ای 
گفت: آزادراه تهران شمال با گذشت سال ها همچنان نیمه تمام 
مانده است و ظرفیت های گردشگری مذهبی استان نیز کامل 

بهره برداری نشده است.
کیوان مرادیان رئیس مجمع نمایندگان مازندران با بیان 
اینکه رویداد بین المللی گردشگری سبب آشنایی ملت ها با 

فرهنگ، آداب و رسوم و فرصت های اقتصادی می شود، افزود: 
بخش قابل توجهی از اشتغال جهان به صنعت گردشگری وابسته 
است. وی با بیان اینکه صنعت گردشگری می تواند زیرساخت های 
کشورها و توسعه پایدار را تقویت کند، افزود: مردم مازندران 
میزبانان خوبی برای گردشگران هستند و تعامالت سبب تقویت 
بنیان اقتصادی کشورها می شود. وی با عنوان اینکه مازندران 
دارای موهبت بالقوه، صنایع دستی، معادن، صنایع دستی، 
جاذبه های تاریخی نظیر قله دماوند تا چشمه سورت است، 
افزود: دریای خزر، جنگل هیرکانی هریک گویای عظمت این 
سرزمین است و به واسطه قرار داشتن در مسیر ابریشم، در کانون 

توجه جهانیان بوده است.
درحالی مازندران آرزوهایش را به اکو و سهم آن در اقتصاد 
جهانی گره زده که سهم کشورهای عضو اکو از اقتصاد گردشگری 
جهان ۲.۷ دهم درصد است و طی سال های اخیر ۴۹ میلیارد 

تومان درآمد گردشگری داشته است.

مسجد شیخ لطف اله ، عظمت معماری اصفهان
سرويس گردشگری

مسجد شيخ لطف اله يکی از منحصر به فردترين 
مساجد ايران ساخته شده در دوران صفوی است که تا 
به امروز توانسته چشم هر فردی را به خود جذب کند. 
اين مسجد در ضلع شرقی ميدان نقش جهان و مقابل 
عمارت عالی  قاپو و در همسايگی مسجد امام اصفهان 
واقع شده که شاهکاری از معماری و کاشی  کاری قرن 
يازدهم هجری است. تزيينات کاشی کاری در داخل 
ازاره ها به باال همه از کاشی های معرق و داخل و خارج 
گنبد که جزو زيباترين گنبدهای جهان است از کاشی 

های معرق نفيس پوشيده شده است.
   تاريخچه مسجد شيخ لطف اله

طرح مسجد شیخ لطف اله در زمانی که نقشه چهار 
باغ و باغ هزارجریب به مرحله اجراء درآمد ریخته شد 
و در دورانی که معماری صفویه به شکوفایی رسیده بود 
مورد بهره برداری قرار گرفت. معمار این مسجد استاد 
محمدرضا اصفهانی، پسر استاد حسین بنا اصفهانی 
بوده است. جالب است بدانید این مسجد به نام یکی 
از علمای بزرگ عصر صفوی به نام شیخ لطف اله 
جبل عاملی، نامیده شده است. شیخ لطف اله یکی از 

علمای بزرگ دوره صفوی بود. وی از اهالی جبل عامل 
لبنان بود که مانند شیخ بهایی و برخی علمای دیگر 
توسط شاه عباس از لبنان به ایران مهاجرت نموده و 
ابتدا در مشهد و قزوین و پس از آن در اصفهان ساکن 
شد. از آنجا که حکومت صفوی، حکومتی مذهبی 
بود و به اسالم و به خصوص مذهب تشیع بسیار بها 
می داد، علمای آن را نیز تکریم می کرد. از سوی دیگر 
شیخ لطف اله پدر زن شاه عباس بود. از این رو در محل 
زندگی شیخ، مسجد و مدرسه ای به نام او ساخته شد 
که در این محل به تدریس دروس فقهی و جلسات دینی 
اشتغال داشت. شیخ بنا به استفتای خود که برگزاری 
نماز جمعه در غیاب امام زمان را مجاز می شمرد، به اقامه 
نماز جمعه در این مسجد می پرداخت و مقلدانش نیز 

به او اقتدا می نمودند.
   معماری مسجد شيخ لطف اله

کتیبه ی سر در مسجد به خط ثلث استاد علیرضا 
عباسی است و همچنین خطوط و کتیبه های داخل 
مسجد کار این استاد و باقر بنا خوشنویس گمنام آن 
دوره است که نمونه خط آن با خط علیرضا عباسی 
برابری می کند. در ورودی مسجد به صورت دو لنگه 
است و از چوب چنار یک پارچه ساخته شده که پس 

از ۴۰۰ سال هنوز پابرجا است.

 یکی از ویژگی های این مسجد چرخش ۴۵ درجه ای 
است که نسبت با محور شمال- جنوب و نسبت به قبله 
دارد که در اصطالح معماری به آن پاشنه می گویند، 
اما  این بنا چنان استادانه ساخته شده است که از بیرون 
هیچ اثری از کجی را مشاهده نخواهید کرد. برای فائق 
آمدن بر این زاویه، یک راهرو طراحی شده که تماما با 
کاشی کاری های هفت رنگ با رنگ غالب سبز وآبی 

پوشیده شده است.
 این راهرو از ابتدای ورودی در سمت چپ است و 

سپس به سمت راست می چرخد. 

پس از طی کردن این راهرو به محوطه ی اصلی و 
زیر گنبد کم ارتفاع )از زمین ۳۲ متر( مسجد می رسید. 
این گنبد به واسطه ی عظمت، ویژگی های فرمی و 
تزییناتی به رنگ آبی تیره بر روی زمینه ی سفید، به 
یکی از زیباترین گنبدهای اصفهان و ایران تبدیل شده 
است. همچنین در مرکز داخلی گنبد طاووسی طراحی 
شده است که پرهای آن به وسیله ی نور وارد شده از 
طاق باالی در ورودی مسجد تکمیل می شود. نمایش 
خیره کننده ی نور را به صورت چرخشی زیبا در فضای 

درونی زیر گنبد نظاره گر خواهید بود.

  Tourism service  
The city of Mahallat, which is known as the Netherlands of Iran, is 

located in the central province and in addition to the pleasant climate 
and flower gardens, it has become one of the most famous tourist cities 
in Iran due to its hot springs.

In describing the amazing climate and the unwavering beauty of the 
nature of the neighborhoods, everything we say is not an exaggeration 
and we have said little. Throughout your life, you should spend at least 
one May to travel to the neighborhoods. Numerous greenhouses in this 
city have earned the title of flagship of flower and plant production in 
the country. These greenhouses host tourists in all seasons. Mahallat 
city is a familiar name for activists in this field due to the existence of 
God-given blessings such as stone mines. Mahallat travertine mines rank 
first in quality and quantity in the Middle East, and hot springs send large 
numbers of health tourists to the neighborhoods each year. Also, one of 
the most popular and famous places of interest is the source of this city, 
which is one of the most watery springs in Markazi province
شهر محالت، که به هلند ايران معروف است، در استان مرکزی قرار دارد و عالوه بر آب و هوای مطبوع 
و باغ های پرورش گل به دليل داشتن چشمه های آب گرم به يکی از معروف ترين شهرهای گردشگری 

ايران تبديل شده است.
در توصیف آب و هوا شگفت انگیز و زیبایی های بی دریغ طبیعت محالت هر آنچه که بگوییم اغراق نیست و کم 
گفته ایم. در تمام عمرتان باید حداقل یک اردیبهشت را برای سفر به محالت اختصاص دهید. گلخانه های متعدد در 
این شهر موجب کسب عنوان پرچمداری تولید گل و گیاه در کشور شده است. این گلخانه ها در تمامی فصول میزبان 
گردشگران هستند، شهرستان محالت به دلیل وجود نعمات خدادادی همچون معادن سنگ نامی آشنا برای فعاالن 
این حوزه است. معادن تراورتن محالت رتبه اول را از نظر کیفیت و کمیت در خاورمیانه داراست، چشمه های آب گرم 
نیز هر ساله تعداد زیادی از گردشگران سالمت را راهی محالت می کند. همچنین از محبوب ترین و مشهورترین جاهای 

دیدنی محالت، سرچشمه  این شهرستان است که از پرآب ترین چشمه های استان مرکزی است.  

محالت، شهر گل ايران 

Mahallat, the city of flowers in Iran

IranTourism

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله اي - نوبت دوم

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی يک مرحله اي، به شرح جدول 
زير را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد.

۲-کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 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 امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: 1401/2/21 می باشد.

3-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت 
هاي الف: 

1-۳ آدرس: اصفهان، خيابان شيخ کلينی، خيابان جابر ابن حيان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 
تلفن:8-۳668۰۰۳۰ – ۰۳1 اتاق )۲۹۲(  

۴- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
1-۴- مرکز تماس :1456                                              ۲-۴- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 

۵- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir ( بخش ثبت نام / پروفایل / 
تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

آگهی مناقصه )نوبت اول / دوم( 
مناقصه عمومی یک مرحله ای ) با ارزیابی ساده (                نوبت اول                                                  

  موضوع مناقصه :  خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاههای حفاری به شرح ذیل   
مشخصات مناقصه :              

http://sapp.ir/nidc_pr                      www.nidc.ir               شناسه آگهی : 1311427• کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران

مناقصه عمومی تک مرحله ای با ارزیابی کیفی         چاپ اول
توليد دانش بيان و اشتغال آفرين

موضوع: برونسپاری سرويس و رفع خاموشی شبکه روشنايی معابر در منطقه عملياتی دو تبريز بصورت کليد در دست شامل حمل تجهيزات 
الزم به پای کار و رفع خاموشی شبکه روشنايی معابر بر اساس درصد چراغ های خاموش

دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزيع نيروی برق تبريز
مدت زمان اجرا: يکسال شمسيبرآورد اوليه: برای کل موضوع مناقصه حدودا " مبلغ 000 / 000 / 000 / 28 ريال می باشد

مهلت دريافت اسناد از طريق سامانه ستاد ايران : از تاريخ 24 / 2 / 1401 لغايت 2 / 3 / 1401 با واريز وجه به مبلغ پانصد هزار ريال
 مهلت بارگزاری پيشنهادات در سامانه ستاد : پيشنهاد دهندگان می بايســت ضمن بارگزاری کليه مدارک ) پاکات الف ، ب و ج ( و زونکن 
ارزيابی در سامانه ستاد تا ساعت 12:00 مورخ 17 / 03 / 1401 نسبت به ارسال اصل پاکت الف به صورت الک و مهر شده ظرف همان مهلت به 
دبيرخانه اين شرکت واقع در تبريز : کوی وليعصر ، خيابان نظامی ، اول خيابان قطران ، شرکت توزيع نيروی برق تبريز – طبقه اول اقدام نمايند.

مبلغ کل تضمين شرکت در مناقصه: برای کل مناقصه ) بعدد ( 000 / 000 / 490 / 1 ريال 
-شرايط خاص برای ورود به ارزيابی کيفی و مناقصه:

-ارائه گواهی رتبه بندی در رشته نيرو و داشتن گواهی تاييد صالحيت ايمنی کار از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی.
-ساعت ، روز و محل افتتاح اسناد ارزيابی کيفی:

 -روز چهارشــنبه ســاعت 11 مورخ 18 / 03 / 1401 و محل قرائت به آدرس تبريز ، : کوی وليعصر ، خيابان نظامــی ، اول خيابان قطران ، 
تلفن 49 – 33328946 طبقه ششم، سالن جلسات برگزار خواهد شد.

-زمان و محل قرائت پاکتهای مناقصه ) الف ، ب و ج ( به شرط کسب حداقل امتياز الزم ) حداقل 75 ( از ارزيابی کيفی :
-ساعت 10 صبح روز يکشنبه مورخ 22 / 03 / 1401 طبقه ششم ساختمان مرکزی شرکت توزيع نيروی برق تبريز

- کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشــايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت ) ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل 

ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
    http:// Iets.Mporg.ir جهت اخد اطالعات بيشتر به سايتهای زير مراجعه فرماييد:پايگاه اطالع رسانی مناقصه

http://www.toztab.ir و سايت توزيع برق تبريز    http:// WWW.tavanir. org.ir سايت توانير

عباس حسامی مدیر عامل شناسه آگهی : 1315742
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