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اصفهانی ها نقش پررنگی در تیم منتخب هفته 
بیست و هشتم دارند

نورافشانی ستاره های 
سپاهان و ذوب آهن

ورزش | صفحه 7

جنگ پرسپولیس و سپاهان 
بر سر یک ستاره جذاب

باعث  گذشته  فصل  در  سپاهان  و  پرسپولیس  دروازه بانی  مشکل 
اهمیت این موضوع برای جذب سنگربان مطمئن از اروپا شده است. 
برگزار  در حالی  فوتبال  برتر  لیگ  بیست وهشتم  هفته  رقابت های 
می شود که قهرمانی استقالل قطعی شده است اما رقابت برای دومی 

بین پرسپولیس و سپاهان ادامه دارد.

اصفهان با سابقه زیاد و شدید موارد متعدد فرونشست، امروز استانی با وضعیت قرمز محسوب می شود که وضعیت آن از هشدار گذشته و به 
   صفحه 2مرز بحران رسیده است

استاندار اصفهان مطرح کرد

پیگیری ملی چالش فرونشست زمین در اصفهان
جامعه | صفحه 4

اصفهان | صفحه 3

جامعه | صفحه 4

ورزش | صفحه 7
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 مطلوب ترین شرایط اهدا برای قلب و ریه
 ۵۵ سالگی است

۱۰ میلیون نفر در کشور 
دارای کارت اهدای عضو

احتمال شیوع پیک 
هفتم کرونا در مردادماه

وزش باد شدید در استان 
اصفهان تا سه شنبه

 بی توجهی تا کی؟!

رویداد | 2

باتالق خطرناک

حسن روانشید 

م الف: 862030

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد،نسبت به فروش یک قطعه از امالک خود  شامل شش دانگ عرصه و اعیان انبار به 
مساحت کل 13493/8 متر مربع )1800متر اعیانی سوله و80 مترمربع ساختمان اداری با دیوارکشی و محوطه سازی( واقع در بویین و میاندشت بلوار فرهنگ ،جنب دبیرستان شبانه 
روزی از طریق برگزاري مزایده عمومي یک مرحله ای  و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از »دریافت اسناد مزایده تا ارائه 
پیشنهاد و بازگشایی نرخ های پیشنهادی » از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان 

در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)توکن( را جهت  شرکت در مزایده محقق سازند، 
1- شماره فرآخوان و تاريخ انتشار آگهی مزايده در سامانه: 2001001553000001 روز شنبه مورخ 1401/2/31                                                                    

2- نام و نشانی مزايده گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان به آدرس: اصفهان شهرک امیریه روبروی خیابان پنجم                         
3- هزينه خريداسناد مزايده:مبلغ 500.000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.                

4- مهلت زمانی دريافت اسناد مزايده از سامانه: از روز شنبه مورخ 1401/2/31 لغایت ساعت 18 روز چهارشنبه  1401/3/4                                   
5- آخرين مهلت ارائه پاكت های پیشنهاد،بارگزاری درسامانه بصورت: pdfتا ساعت18 روز سه شنبه  1401/3/17                                                

* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 30 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.                                            
6- تاريخ گشايش پیشنهاد ها:روز چهارشنبه مورخ 1401/3/18 ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان می باشد.                                                         

شبای  حساب  شماره  به  واریزی  ویافیش  بانکی  ضمانتنامه  دوصورت  به  که  باشد  می  ریال   6.895.000.000 مبلغ   کار  درفرآیندارجاع  شرکت  تضمین  ونوع  مبلغ   -7
IR250100004001039704005791 نزدبانک مرکزی از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز30 کاراکتری   301039761263500650000000000006   قابل 

ارائه   می باشد.                                                                                              
8-آدرس و زمان تحويل اصل تضمین شركت در فرآيند ارجاع كار:اصل تضمین شرکت درمزایده  )الف( عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت 

دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/2/17 به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید 
دریافت شود.                                                                                                                             

9-شرکت کارکنان دولت در مزایده طبق مصویه )قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب مورخ  22دیماه 1377( منع قانونی دارد.
* متقاضیان شرکت در مزایده می توانند قبل از ارائه نرخ پیشنهادی، از ملک موضوع مزایده از ساعت 9 صبح لغایت 14  )در روزهای اداری و درساعات اداری، ازتاریخ دوشنبه مورخ  

1401/3/2 لغایت پنجشنبه مورخ 1401/3/12( بازدید نمایند.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتی شرکت www.assc.ir وآدرس  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  

http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانی سامانه :  41934-021 )تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان به شماره 09132074427(

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای  -   نوبت دوم 
 فروش یک قطعه از امالک شرکت 

خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان   وزارت جهاد  کشاورزی 

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان اصفهان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

م الف : 1320519

م الف: 862030

شركت بازيافت لنجان قصد دارد حفاظت، تعمیر و نگهداری، بهره برداری و راهبری 
خطوط سالن پردازش و تفکیک و فروش ضایعات استحصالی از پسماند شهری را با پایه قیمت 
کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید. 
 اشخاص حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس زرین شهر، بلوار شهید ریاحی، 

شرکت بازیافت لنجان از ساعت 8 الی 13 مراجعه نمایند.
زمان و مکانشرحرديف

 مراجعه به دفتر شرکت بازیافت به نشانی: زرین شهر، بلوار شهید ریاحیتوزیع اسناد مزایده۱
شرکت بازیافت لنجان

تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۱6 به دبیرخانه شرکت بازیافت لنجانمهلت تحویل اسناد2

 روز بازگشایی3
روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۱7 مدیریت شرکت بازیافت لنجان اسناد مزایده

 مبلغ ضمانت 4
شرکت درمزایده

 IR4۵۰۱8۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰64۵7۰8687 واریز مبلغ ۵26/۵۰۰/۰۰۰ ریال به شماره شبا 
به نام حساب سپرده شرکت بازیافت لنجان

آگهی تجديد مزايده   

محسن نادری - مدير عامل

نوبت دوم

م الف: 1317403

شرکت بازیافت لنجان
)سهامی خاص (

م الف: 862030

دارد  نظر  در  شركت جهاد خانه سازی اســتان اصفهان 
خاکبرداری ، اجرای سازه نگهبان و اجرای اسکلت بتنی بلوک 
های حوراء و نرگس پروژه بسیج و پروژه درخشان را بصورت 
تهاتر به مناقصه عمومی بگذارد. لطفاً جهت اطالعات بیشتر در 
ساعت اداری تا ســه روز کاری بعد از تاریخ انتشار آگهی با 
شماره تماس 03136500001 تماس و یا رزومه خود را به 

شماره 09912349430 ارسال نمایید

آگهی مناقصه

شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان

نوبت اول

م الف: 862030

  كانون وكالی دادگستری استان اصفهان به استناد مصوبه 
هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به فروش 2000 متر اعیانی 
پالک ثبتی 2178 بخش شــش به مســاحت 8000 متر مربع عرصه 
موقوفه با کاربری باغ تاالر واقع در اصفهانک، خیابان درختی با قیمت پایه 
 296/000/000/000 ریال را از طریق آگهی مزایده به فروش برساند
لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت بازدید و تحویل پیشنهادات 
تا پایان وقــت اداری مورخ 1401/03/16 به دبیرخانه کانون مراجعه 

نمایند.
آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجتمع اداری امیرکبیر، کانون وکالی 

دادگستری استان اصفهان

آگهی مزايده    

دکتر لیال رئیسی- رئیس کانون وکالی دادگستری استان اصفهان

 نوبت اول

سرمقاله

 احترام به مادر طبیعت
سایه  آرام آرام  است  مدتی  کرونا 
سنگین خود را از سر مردم برمی دارد. 
اما در همین روزها اسم های جدیدی 
شنیده می شود. از تب کریمه کنگو 
ناخوانده  مهمان  دهه ای  چند  که 
می شود تا آبله میمونی که آخرین نمونه از بیماری های 

نوظهور به شمار می رود.
طبیعت  گرفتن  اختیار  در  برای  سال  هزاران  انسان 
تالش کرده و حاصل این روند توسعه و آبادانی جهان 
بوده است. پیشرفت های پرشتاب علمی، فناوری های 
علم  روزافزون  رشد  و  پزشکی  علم  دستاوردهای  نو، 
میان  این  در  است.  بوده  انسان  تالش های  حاصل 
طبیعت به عنوان مادری مهربان دست انسان را برای 
دستیابی به آرزوهای بی پایان باز گذاشته و همه آنچه در 
میلیاردها سال گذشته از رحمت و خلقت پروردگار در 
خود جای  داده، یکجا در پیش پای بلندپروازی های این 
قرن ها هدیه کرده است. اما همین مادر ازجان گذشته 
هرازگاهی جلوه هایی از تالش برای تأدیب انسان را ظاهر 
می کند. اطالعات تاریخی نشان می دهد که در قرن های 
گذشته همه گیری های گوناگونی در رویارویی با انسان 
گسترش یافته اند. از سوی دیگر تجاوز آشکار به حقوق 
آسمان، زمین، آب و موجودات سبب شده طبیعت و 
محیط زیست انسان آرام به طور پیوسته شرایط ادامه 
حیات را از دست بدهد.           ادامه در صفحه 2         

 پیچ و خم توزیع 
عادالنه یارانه ها

50
 تخصیص دولت به ارز ترجیحی

 از سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۰

میلیارد 
دلــار

15/8
مربوط به سال ۱۴۰۰

میلیارد 
دلــار

8000
کیلومتر افتتاح آزادراه شرق

معادل

32000
تخت بیمارستانی در کشور

ایجاد

امیر اکبری   صفحه 2

اصفهان | صفحه 3

فعالیت سامانه های 
سوت زنی در شهرداری 

اصفهان آغاز شد
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در سایت اصفهان امروز اسکن کنید
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رویداد
  کوتاه از کشور

اصفهان فروردین امسال 
۱6 روز در هوای آلوده نفس 

کشید

بـه گفته رئیس سـازمان عقیدتی سیاسـی ارتـش مهم ترین 
مؤلفـه قـدرت ارتش، ایمـان و اعتقاد درونی کارکنان اسـت 

و ایـن باورمندی و اعتقاد اسـت.
بـه گـزارش  مهـر، حجت االسـام محمـد حسـنی، رئیس 
سـازمان عقیدتی سیاسـی ارتـش جمهوری اسـامی ایران 
از مرکـز آمـوزش هوانیـروز ارتـش در اصفهـان بازدید کرد 
و در ادامـه در مراسـمی در جمـع خلبانـان، کارکنـان فنی و 
دانشـجویان ایـن پایـگاه سـخنرانی کـرد. او در این جلسـه 
بـا گرامیداشـت حماسـه سـوم خـرداد و سـالروز آزادسـازی 
خرمشـهر، مؤلفه هـای مهـم و مؤثـر در خلـق این حماسـه 
را تشـریح کـرد. رئیـس سـازمان عقیدتی سیاسـی ارتش با 

موردتوجـه قـرار دادن اصـول قانون اساسـی دربـاره وظیفه 
ارتـش جمهـوری اسـامی ایـران در قبـال کشـور و مـردم 
و نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی ایـران گفـت: هنـر و 
شایسـتگی ارتـش در این اسـت کـه در هر شـرایطی، آماده 
دفـاع همه جانبـه از حریـم ایـران اسـامی باشـد و هرگـز 
غافلگیـر نشـود. او بـا ذکـر مثال هایـی از ایمـان و اعتقـاد 
قلبـی رزمنـدگان اسـام اظهـار داشـت: مهم تریـن مؤلفـه 
قـدرت ارتـش، قـدرت ایمـان و اعتقـاد درونـی کارکنـان 
ارتـش اسـت و ایـن باورمندی و اعتقاد اسـت کـه درصحنه 
عمـل و در میـدان نبـرد اطاعاتـی و نظامـی، منجـر بـه 
شـهادت و حماسـه می شـود. در ابتـدای ایـن مراسـم کـه 

سـرتیپ دوم سـیاوش میهن دوسـت، ارشـد نظامـی ارتـش 
در اسـتان اصفهان و سـرهنگ خلبان بهـرام نظری فرمانده 
پایـگاه چهـارم هوانیـروز و رؤسـای عقیدتـی سیاسـی های 
منطقـه اصفهان نیـز حضور داشـتند. سـرهنگ خلبان علی 
اقلیمـی، فرمانـده مرکز آموزش هوانیروز ارتش در سـخنانی 
ضمن خیرمقدم، گزارشـی از اقدامات گسـترده آموزشـی در 
ایـن پایـگاه را ارائـه کـرد. سـرهنگ خلبـان اقلیمـی ضمن 
تأکیـد بـر گسـتردگی برنامه هـای آمـوزش پـروازی و فنی 
در ایـن پایـگاه، تعمیـق باورهـای مذهبـی و اعتقـادی را از 
شـاخصه های تربیـت افسـران خلبـان و فنی در تـراز ارتش 

جمهـوری اسـامی ایران برشـمرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش:

هنر و شایستگی ارتش دفاع همه جانبه از حریم ایران است

استاندار اصفهان مطرح کرد

پیگیری ملی چالش فرونشست زمین در اصفهان

     بی توجهی تاکی؟! قسمت 2۱۰6  کوتاه از کشور

باتالق خطرناک
وزارت  تشـکیل  پیشـینه  آرام آرام 
ورزش و جوانـان که حاصل انحال 
دو نهـاد اسـتراتژیک تربیت بدنـی و 
تفریحـات سـالم و سـازمان جوانان 
بـود بـه ربـع قـرن نزدیک می شـود 
تـا نشـان دهـد ایـن مجموعـه پرهزینـه و عظیم که 
در کنـار حاشیه سـازی های متعـدد و کان نتیجـه ای 
قابل اعتنـا در بـر نداشـته و امـروز بـا فدراسـیون های 
ورشکسـته ازنظـر اقتصـادی و تحلیـل رفتـه از جهت 
نیروهـای آموزش دهنـده در قالـب مربـی روبروسـت. 
همچنیـن بی خاصیـت بـودن کلمـه پـرارزش جوانان 
بـر تابلوی آن موضوعی اسـت که زمینـه بحران هایی 
تـازه را کـه در یک قرن گذشـته بارها توسـط دیگران 
بـرای نسـل نـو در کشـور بـه امتحـان گذاشـته و تـا 
حـدودی هـم موفـق بـوده اسـت، فراهم سـازد. طی 
سـال هایی که از عمـر این وزارتخانـه نوبنیاد می گذرد 
صدهـا نقـد و نظـر و اعتراض هـای متعدد از آن شـده 
کـه مهمترین ایـن مطالبات تعیین وضعیـت و جایگاه 
جوانـان در قـوه مجریـه اسـت. امـا هیچ یـک از ایـن 
خواسـته ها به نتیجه نرسـیده تا پـس از ولنتاین موفق 
در میـان این جامعـه ای پرانرژی که متولی نداشـته اند 
نوبـت بـه پروژه هایـی برسـد کـه هرسـال روزی را از 
تاریـخ شمسـی بـه خـود اختصـاص دهد و پـس ازآن 
فرصت هـای تـازه ای بـرای تئوریسـین های انحطـاط 
نسـل جـوان فراهـم نمایـد کـه بـه اقدامـات مخرب 
مویرگـی بپردازند. بررسـی آرشـیو رسـانه های داخلی، 
مکتـوب، مجـازی و ملـی گـواه ایـن ادعاسـت که در 
همـه این سـال ها رهبری تنهـا تریبون دفاع از نسـل 
جـوان بوده انـد و در هر فرصت مناسـب به مسـئوالن 
و متولیـان آن ها هشـدار و اخطـار داده اند تـا بدانند در 
دوران غفلـت آن هـا دشـمن بیـکار نمی نشـیند و در 
زمانـی که سـرگرم حل وفصـل موضـوع پیش پاافتاده 
پنالتی هـای گرفتـه نشـده در فوتبال هسـتند موریانه 
آینـده  نسـل  اسـتخوان  و  بـه خـوردن گوشـت  وار 
می پـردازد و ضمـن برگـزاری رویدادهـای جهانـی از 
توانایـی و انـرژی ذخیره شـده و ارزشـمند ایـن جوانان 
کـه می تواننـد چرخ هـای فرهنـگ و هنر کشـور را به 
حرکـت درآورد بـه سـود انحراف هـای اخاقـی بهره 
می برنـد. درحالی کـه متولیـان هنـوز هم در خـم رفع 
اختافـات داخلـی و تصنعـی عالم سـینما هسـتند اما 
بیگانـگان »Me too« را در اروپـا کلیـد می زننـد تا 
بافاصلـه از طریـق شـبکه های مجـازی بـه پشـت 
پـرده عالـم سـینما در ایـران رسـوخ کنـد. چهاردهـم 
فروردین مـاه امسـال مصـادف بـود با انتشـار بیانیه ای 
کـه چنـد روز قبـل از آن در اعتـراض بـه آنچـه کـه 
»رواج و خشـونت در سینمای ایران« خوانده بودند، در 
بخشـی از آن هرگونه خشونت و آزار جنسی در محیط 
کار را محکـوم می کردنـد و بـرای توقف آن خواسـتار 
عواقـب قانونـی جـدی شـدند کـه البتـه بافاصلـه 
رسـانه ملـی ایـن بیانیه را طی گزارشـی پخـش کرد. 
داسـتان از افشـاگری یـک دسـتیار کارگـردان زن در 
اینسـتاگرام شـروع می شـود امـا ایـن رشـته سـر دراز 
دارد تـا نقاش مشـهوری که رکوردشـکن فـروش آثار 
خـود در حراجی هـای شـهرها بـود آن را رقـم بزنـد و 
البتـه قبـل از دانشـگاه تهـران بـا فارغ التحصیانـی 
برخـورد می کـرد تـا علیـه فـردی خـاص در فضـای 
توییتـر بـه افشـاگری بپردازنـد و پلیـس وارد معرکـه 
شـده و ایـن فـرد را دسـتگیر کنـد. اینگونـه اتفاقـات 
باعـث ورود جریـان Me too علیـه اسـتفاده و آزار 
جنسـی معترضان فضای هنری شـد تا همان دسـتیار 
کارگـردان زن از سـوی یکـی از هنرپیشـگان مـرد 
افشـاگری کنـد. امـا هیـچ اتفـاق مهمی نیفتـاد به جز 
اینکـه هیـأت مدیـره انجمن صنفـی برنامه ریـزان و 
دسـتیاران کارگردان سـینما هـم به این افشـاگری ها 
واکنـش نشـان داده و اعـام نمایـد »مـا بـرای ایجاد 
امنیـت روانـی، اقتصـادی، جانـی، شـخصیتی و حفظ 
موجودیـت نیـروی کار سـینمای ایـران، اراده کافی و 
قـدرت عمـل اجرایی داریـم«. پس ازایـن جبهه گیری 
نوبـت جامعـه زنـان سـینمای ایـران شـد تـا ضمـن 
شکسـت سـکوت، نسـبت بـه آزار و تعرضـی کـه در 
فضـای سـینما دیـده شـده بیانیه صـادر کننـد و ابراز 
فـرد  بازداشـتن  بـرای  »نه تنهـا سـازوکاری  نماینـد 
صاحـب قـدرت از ارتکاب خشـونت وجود نـدارد بلکه 
در یـک توافـق نانوشـته اعمال خشـونت بر زنـان در 
عواقـب  و هیـچ  کاری، عادی سـازی شـده  محیـط 
جدی متوجه خشـونت گر نیسـت و آزارگران از شـدت 
اعتبـاری که توسـط طرفدارانشـان به دسـت آمده هیچ 
ترسـی از دسـت بردن بـه این جرائـم ندارنـد«. امروز 
در کشـور سـی درصد هیأت علمی دانشـگاه ها را زنان 
تشـکیل می دهنـد و یکصـد هـزار پزشـک زن در آن 
وجـود دارد و ۷۳۵ مـدال برون مـرزی کسـب کرده اند 
و وظیفـه حسـاس تربیت فرزندان جامعه و نسـل های 
آینـده را بـر عهـده دارنـد، بنابرایـن نیـاز اسـت تـا در 
همـه حوزه هـا بخصـوص سـینما کـه نوعی مدرسـه 
و آمـوزش بـرای آحـاد جامعـه اسـت نیـز بـه رعایت 
شـأن و کرامـت زنـان توجه شـود کـه البتـه همه این 
مصائب ناخواسـته حاصـل بی توجهی مفـرط دولت ها 
طی سـه دهه اخیر به حساسـیت نسـل جوان اسـت و 
باید جایگاهشـان در وزارت مربوطه مشـخص شـود تا 
باعـث از دسـت رفتن هویت های فرهنگـی، اجتماعی 
و عقیدتـی نگردد. شـاید ایـن کوتاهی گناهی بیشـتر 
از تـرک فعـل داشـته و نیازمند آن باشـد تـا نهادهای 
باتـاق  ایـن  پـر کـردن  و  باالدسـتی ضمـن ورود 
بحـران  ادامـه  از  به جامانـده  نسـل های  خطرنـاک، 
جمعیـت جـوان و نوجـوان را از سـردرگمی ها نجـات 

. بخشند
                                     ادامه دارد

4 هزار نفر از اصفهان به خانه 
خدا مشرف می شوند

استان  زیارت  و  حج  مدیر  گفته  به  بنا  رویداد:  گروه 
اصفهان چهار هزار اصفهانی در مراسم حج تمتع ۱۴۰۱، به 

سرزمین وحی ُمشرف می شوند.
علیرضا صادقی گفت: با توجه به اینکه امسال عربستان 
یک میلیون زائر را می پذیرد و سهم کشور ما ۳۹ هزار و ۶۰۰ 
نفر است از استان اصفهان هم چهار هزار نفر عازم خانه خدا 
می شوند.او ادامه داد: افرادی می توانند به این سفر معنوی 
ُمشرف شوند که هزینه سفر خود را ۲ سال قبل پرداخت 
کرده باشند و تاریخ ودیعه گذاری اول آنها در بانک ملی تا 
۲۲ خرداد ۱۳۸۶ بوده و سن آنها هم زیر ۶۵ سال باشد.
مدیر حج و زیارت استان اصفهان اظهار داشت: هنوز زمان 
قطعی پرواز زائران اصفهانی مشخص نشده اما قرار است 
سازمان هواپیمایی فهرست پروازها را ارائه کند اما پروازهای 
حج از ۲۳ خرداد شروع می شود.او با بیان اینکه سفر زائران 
خاطرنشان  است،  »مدینه بعد«  و  »مدینه قبل«  اصفهانی 
کرد: ۲۲ کاروان از این استان جزو مدینه قبل و ۹ کاروان 
جزو مدینه بعد هستند.به گزار ایرنا، سفر ُحجاج بیت ا... الحرام 
در ۲ سال اخیر به دلیل همه گیری ویروس کرونا انجام نشد.

قبل از همه گیری ویروس کرونا، سهمیه ُحجاج ایرانی برای 
سفر خانه خدا ۸۰ هزار نفر بود.

تقدیر از پیشکسوتان ورزش 
باستانی در برنامه زنگ و 

ضرب 
گروه رویداد: ویژه برنامه »ضرب و زنگ« با محوریت 
تجلیل از پهلوانان صاحب امتیاز »زنگ و ضرب از درب« 
در منطقه یک شهرداری اصفهان، روز جمعه ۳۰ اردیبهشت 

ماه در زورخانه علی قلی آقا برگزار شد.
فرهنگ  روز  بزرگداشت  مناسبت  به  که  برنامه  این  در 
پهلوانی و ورزش زورخانه ای برگزار شد، ورزشکاران این 
رشته ضمن اجرای حرکات ورزشی به ذکر دالوری ها و 
جوانمردی های امیرالمؤمنین علی علیه السام و پهلوانان 
نامدار ایرانی همچون پوریای ولی پرداختند.در این مراسم، 
کم  مناطق  و  آب  کمیسیون  رئیس  نادراالصلی  مجید 
برخوردار شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به نبرد امام 
علی علیه السام با عمر بن عبدود، بر لزوم ترویج روحیه 
جوانمردی و تمسک به سیره علوی و منش پهلوانی و 
جوانمردی تأکید کرد.اهدای لوح تقدیر، یادمان و تجلیل 
از پهلوانان صاحب امتیاز »ضرب و زنگ از درب« از دیگر 
بخش های این مراسم بود که با حضور مدیر منطقه یک 
انجام  اسامی شهر،  اصفهان و عضو شورای  شهرداری 
گرفت. مجتهد پهلوان »سید مرتضی مستجاب الدعوه«، 
پهلوان حاج سید »محمود عقیلی«، پهلوان حاج »مصطفی 
اورک شیرانی«، پهلوان حاج »علی شیرانی«، پهلوان حاج 
»حسن یاران«، پهلوان حاج »اکبر ماه آور پور«، پهلوان حاج 
»محسن پهلوان صادق« و پهلوان حاج »علی یکدانه« از 
پهلوانانی بودند که در این مراسم از آنها تجلیل شد.الزم 
به ذکر است، امتیاز »ضرب و زنگ از درب« نوعی امتیاز 
ویژه است که از سوی فدراسیون ورزش های زورخانه ای 
و کشتی پهلوانی به پهلوانان دارای حدنصاب امتیاز اعطا 

می شود.

   سرمقاله

اقتصاد کشور ما به دلیل شرایط سختی که 
بافاصله  و  انقاب  روزهای  نخستین  از 
ارز  بودن  دونرخی  داشت  تحمیلی  جنگ 
را تجربه کرده است اما سال ۹۷ بود که 
رد پای ارز ترجیحی به معامات اقتصادی 
باز شد؛ موضوعی که به اذعان بسیاری از 
کارشناسان اقتصادی اجرای آن ذاتًا اشتباه بوده است چراکه 
تفاوت قیمتی زیادی با ارز رسمی کشور داشت. به هر جهت 
این تصمیم گرفته شد و ارز ترجیحی از سال ۹۷ به عنوان ارزی 
که اقام و کاالهای اساسی را تأمین کند شکل گرفت. در ابتدا 
ارز ترجیحی به ۷۰۰ قلم کاال تعلق گرفت که بافاصله دولت 
متوجه ایرادات و فسادها و رانت ها شد و سپس این ارز را به 
۲۵ قلم کاال اختصاص داد و درنهایت سال گذشته به هفت قلم 
کاال که اصل آن نهاده های دام و طیور است، رسید. به جای 
اینکه ارز ترجیحی در اختیار مصرف کننده در انتهای زنجیره 
تولید قرار بگیرد به واردکننده و تولیدکننده اختصاص داده 
می شد که همین موضوع، پاشنه آشیل این طرح بود و رانت 
و فسادهای متعددی به دنبال داشت. ازاین رو دولت متوجه 
است.  کرده  ایجاد  زیادی  بسیار  رانت  ترجیحی  ارز  که  شد 
این ها گوشه ای از مسائل و مشکاتی است که امروز کشور 
با آن دست به گریبان است و تاش می کند در کمترین زمان 
بهترین عملکرد را برای اقشار جامعه به خصوص قشر ضعیف 
و آسیب پذیر داشته باشد. به همین منظور نشستی تحت عنوان 
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها روز گذشته با حضور 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان و جمعی از 
اصحاب رسانه برگزار شد تا باهم اندیشی به بررسی موضوعات 
و در صورت وجود  اقتصادی کشور شود  روز و چالش های 
پیشنهاد تأثیرگذار به استانداری ارائه شود. معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری اصفهان در این نشست گفت: تنها 
اتفاقی که قرار است در این طرح بیفتد این است که یارانه ارز 
ترجیحی به جای اینکه به واردکننده و تولیدکننده تخصیص 
داده شود به مصرف کننده نهایی تخصیص یابد. امیررضا نقش 
اظهار کرد: از سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۰، دولت درمجموع ۵۰ 
میلیارد دالر به ارز ترجیحی تخصیص داده است، با احتساب 
اختاف این مبلغ با ارز نیمایی، دولت هزار هزار میلیارد تومان 
به یارانه ناشی از ارز ترجیحی اختصاص داده است. این در 

حالی است که ۱۵/۸ میلیارد دالر آن تنها مربوط به سال ۱۴۰۰ 
است. این مبلغ معادل هشت هزار کیلومتر افتتاح آزادراه شرق 
و ایجاد ۳۲۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور است. به گفته 
نقش کمتر از نصف عدد تخصیص داده شده بابت ارز ترجیحی 

واقعًا به دست مردم رسیده است.
Á نقدینگی منجر به تورم می شود

عنوان  اصفهان  استانداری  اقتصادی  امور  معاون هماهنگی 
کرد: بهترین حالت این است که به کاال یارانه تعلق بگیرد 
زیرا نقدینگی منجر به تورم می شود.  نقش با تأکید بر اینکه 
یکی از اهداف این طرح در بلندمدت کاهش تورم است، گفت: 
ارز رسمی دولت و بانک مرکزی حدود ۲۵ هزار تومان و ارز 
نیاز بود برای جبران این ۲  ترجیحی ۴۲۰۰ تومان است و 
بگیرد  پول صورت  و خلق  برود  باال  پولی کشور  پایه  نرخ، 
ایجاد  تورم  آن  درنتیجه  و  چاپ  پشتوانه  بدون  پول  یعنی 
می شد.  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 

بابیان اینکه مردمی سازی یارانه یعنی یارانه به دست مردم و 
مصرف کننده نهایی برسد نه تولیدکننده و واردکننده، اظهار 
کرد: مدلی که یارانه را به اول زنجیره یعنی واردکننده بدهیم 
باعث مصرف بیشتر و یارانه بیشتر می شود که عادالنه نیست. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با انتقاد 
از اینکه تخصیص یارانه بیشتر به نفع خانواده های پردرآمدتر 
مصرف  بیشتر،  توانایی  با  افرادی  داد:  توضیح  است  بوده 
بیشتری نیز دارند؛ اینکه اکنون یارانه به دهک های ۹ و ۱۰ 
یارانه تعلق نمی گیرد عادالنه است و باید یارانه به دهک های 
یک، دو، سه و چهار اختصاص یابد؛ البته یارانه دارو و نان 
به همه دهک ها اختصاص می یابد. نقش اضافه کرد: از یکم 
فروردین ماه ۱۴۰۰ قرار بر این بود دولت ارز ترجیحی را به 
کاالبرگ الکترونیکی تبدیل کند که با مسائل مختلف و آماده 
نبودن زیرساخت ها روبه رو شد؛ ازاین رو مجلس موافقت کرد 
که هزینه تخصیص سه ماه معادل هشت میلیارد دالر را در 

بودجه بیاورد؛ که این مبلغ انتهای مردادماه کامًا تمام شد. او 
تأکید کرد: قانون بودجه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی را حذف کرد و با 
رایزنی هایی که دولت انجام داد و با توجه به شروع ماه مبارک 
رمضان و روزهای ابتدای سال ۱۴۰۱، سه میلیارد دالر را برای 
این دو ماه اول سال مجلس برای دولت در نظر گرفت که 
این مبلغ هم تمام شد؛ بنابراین دولت ناگزیر شد این قانون 
توسط  استان  در  و مرغ  نقش عنوان کرد: شیر  اجرا کند.  را 
بخش خصوصی تولید می شود و به فروش نرفتن آن به دلیل 
راه اندازی کمپین هایی مختلف تنها تولیدکنندگان را متضرر 
می کند. او خاطرنشان کرد: به صورت شبانه روزی بر بازارها 
برابر شده  نظارت می شود و تعداد تیم های نظارتی چندین 
است. البته این تعداد بازهم کافی نیست، مردم باید به مردم 
رحم کنند و نظارت ها باید مردمی شود. جرائم گران فروشی 
افزایش قابل توجهی داشته و حکم در محل صادر می شود که 

در جلوگیری از افزایش قیمت ها مؤثر است.

و  چالش ها  تمام  استان  مدیریت  اصفهان  استاندار  گفته  به 
معضات منطقه مانند فرونشست زمین را در سطح ملی با 

جدیت و شدت تمام پیگیری می کند.
به گزارش ایرنا، در جلسه شورای برنامه ریزی استان اصفهان 
در استانداری افزود: الزم است دستگاه های ُمتولی و ادارات کل 
استان نیز تنگناهای این خطه در موضوع آب، زیرساخت ها، 
مسکن و انرژی را با قوت از وزارتخانه های متبوع خود پیگیری 
کنند. او با تأکید بر ضرورت ادامه پیگیری ها تا حصول نتیجه 
باید  واقعیت ها  الزم،  اقدامات  تمام  کنار  در  داشت:  اظهار 
به گونه ای مطرح شود که امنیت روانی جامعه را برهم نزند. 
با  باید  اجرایی  دستگاه های  کرد:  تصریح  اصفهان  استاندار 
انرژی ویژه و مضاعف برای تخصیص اعتبارات ُمصوب امسال 
بکوشند تا سبب اجرا و تکمیل طرح های مختلف استان شوند. 

Á  سامانه دوم آب رسانی اصفهان باید جایگزین
سامانه فعلی شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی نیز در این 
هرگونه  بدون  اصفهان  آب رسانی  دوم  سامانه  گفت:  جلسه 
تخصیص جدید از حوضه آبریز زاینده رود باید جایگزین سامانه 
اول شود، به این معنا که سامانه دوم باید سبب کاهش برداشت 
از حوضه گردد در غیر این صورت اگر این سامانه به افزایش 
تخصیص از زاینده رود بیانجامد، یک طرح قابل پذیرش نیست. 
آب  تأمین  کنونی  سامانه  فعالیت  افزود:  ُطغیانی  مهدی 
آشامیدنی اصفهان یا همان سامانه اول به گونه ای است که 
در طول مسیر خود، آب به صورت غیرقانونی برداشت می شود 
و مقدار برداشت مازاد، در طول فصل های سال نیز متفاوت 

است. نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: در سامانه 
و  یکسو  از  قانونی  تخصیص های  از  باید  آب رسانی  دوم 
برداشت های بی رویه غیرقانونی از سوی دیگر متوقف شود تا 
به اجرای طرح ها در پایین دست رودخانه کمک کند. هم اینک 
بخش عمده آب آشامیدنی اصفهان و شهرهای اطراف آن 
از تصفیه خانه باباشیخعلی )سامانه اول آب رسانی( و چاه های 
آب سطح استان تأمین می شود. طغیانی همچنین بر ضرورت 
نظارت بیشتر بر توسعه و ساخت و ساز یا طرح هایی مانند 

نهضت ملی مسکن که به نوعی به مصرف آب بیشتر نیاز 
دارد، تأکید کرد. جلسه شورای برنامه ریزی استان اصفهان، 
امروز با حضور مدیران دستگاه های اجرایی در محل استانداری 

اصفهان برگزار شد.
اصفهان با سابقه زیاد و شدید موارد ُمتعدد فرونشست، امروز 
آن  قرمز محسوب می شود که وضعیت  با وضعیت  استانی 
از هشدار گذشته و به مرز بحران رسیده است. کارشناسان، 
خشکسالی طوالنی مدت، برداشت  بی رویه آب از ُسفره های 

زیرزمینی و همچنین حذف جریان آب رودخانه زاینده رود از 
دل شهر را از جمله عوامل وقوع و شدت گرفتن فرونشست 
زمین در این دیار می دانند. بر اساس آمار و اطاعات سازمان 
زمین شناسی اصفهان، در سال ۹۵ فقط ۲ درصد از مساحت 
استان با فرونشست زمین درگیر بود، درحالی که بر اساس نتایج 
آخرین مطالعات، اکنون حدود ۱۰ هزار کیلومترمربع یعنی ۱۰ 
درصد از مساحت اصفهان، در شرایط خطرناک فرونشست 

قرار دارد. 

حسن روانشید

پیچ و خم توزيع عادالنه يارانه ها

   خبر

احترام به مادر طبیعت
زمین،  آلودگی هوا، گرمایش  ادامه از صفحه یک: 
نابودی یخچال ها، محو شدن گونه های مختلف زیستی 
از روی زمین، تغییر اقلیم مناطق گوناگون دنیا از جمله 
واکنش های طبیعت به ناسپاسی انسان است. اکنون 
بیش از 7 میلیارد نفر در نقاط گوناگون دنیا رو به سوی 
آینده دارند و خود و جهان را مانا و پایدار تصور می کنند. 
 اما مادر زمین روزبه روز فرسوده تر و ناپایدارتر می شود.

در این میان با اینکه صدمات انسان به طبیعت بسیار 
گسترده و غیرقابل جبران است، ظهور بیماری های نو و 
همه گیر، جزو بخش های قابل لمس برای همه به شمار 
می رود. تلنگری برای بازگشت به گذشته و تالش برای 

حفظ خانه ای به وسعت جهان.
به  موجود  روند  ادامه  که  ندارد  شک  کسی  دیگر 
نابودی شرایط زیست انسان منجر خواهد شد و در 
این میان هیچ راهی جز احترام به طبیعت و چرخه 
زیستی آفرینش پروردگار مهربان وجود ندارد. تمامی 
قدم های انسان باید جلوه ای از تالش برای بهبود شرایط 
زیست محیطی را به همراه داشته باشد. در غیر این 
صورت با تجربه های گوناگون به ویژه رعب جهانی کرونا، 
انسان مغرور با حرکت ویروسی کوچک زمین گیر خواهد 

شد...         
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اصفهان

سـخنگوی دانشگاه علوم پزشـکی اصفهان با بیان اینکه 
کرونـا به راحتـی رفتنـی نیسـت و به احتمال زیـاد در مردادماه 
پیـک هفتـم کرونا را خواهیم داشـت، گفت: بر اسـاس سـیر 
طبیعـی اپیدمی هـای پیش رونـده، بیمـاری معمـواًل در یک 
دوره ۴ تـا ۵ ماهـه اوج می گیـرد و اگر سـویه خطرناک غالب 

شـود، احتمـال بیماری و مرگ ومیر تشـدید می شـود.
پژمـان عقـدک با اشـاره به اینکـه رنگ بنـدی کرونا این 
هفتـه نسـبت به هفتـه قبل تغییـر جدی نداشـته اسـت، به 
ایسـنا گفت: این هفته وضعیت شهرسـتان تیـران و کرون از 
زرد بـه آبی و وضعیت شهرسـتان خمینی شـهر از آبـی به زرد 
تبدیل شـد. او افزود: در حال حاضر ۱۰ شهرسـتان آبی و ۱۲ 
شهرسـتان زرد داریم و شهرسـتان قرمز و نارنجـی در جدول 
رنگ بنـدی کرونـا در اسـتان اصفهـان نداریـم. سـخنگوی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان بـه بسـتری ۱۳۸ بیمـار 
کوویـد در بیمارسـتان های اسـتان اشـاره کرد و گفـت: دیگر 
بیمارسـتان ریفرال کرونا نداریم و هر بیمـاری با عالئم کرونا 
بـه هـر بیمارسـتانی مراجعه کند پذیـرش و درمان می شـود. 
او بـا بیـان اینکه در حـال حاضر ۱۹ بیمار بسـتری در بخش 
آی سـی یـو داریم، گفـت: افرادی که بیماری هـای زمینه ای، 
ضعـف سیسـتم ایمنـی، بیماری های قلبـی عروقـی، چاقی 
دیابـت و اضافه وزن دارنـد و داروهای خاص مصرف می کنند 
پـس از ابتـال بـه کرونا ممکن اسـت نیاز به خدمـات درمانی 

داشـته باشـند و حتی در آی سـی یو بسـتری شـوند. عقدک 
بـا بیـان اینکـه تزریـق واکسـن کرونـا باعـث ارتقا سیسـتم 
ایمنـی بـدن شـده و از ابتالی شـدید بـه کرونا و بسـتری در 
بیمارسـتان پیشـگیری می کنـد، افـزود: در حـال حاضر تمام 
مراکـز واکسیناسـیون جمع آوری شـده و واکسیناسـیون در 
مراکـز منتخب بهداشـت انجام می شـود. همچنین پوشـش 

نوبت اول واکسیناسـیون در گروه سـنی باالی ۱۲ سـال، ۸۶ 
درصـد، نوبـت دوم ۷۷ درصـد و نوبـت سـوم نزدیـک به ۳۹ 
درصد اسـت. او با بیان اینکه مراجعه به مراکز واکسیناسـیون 
در کل کشـور بسـیار کم شـده، تصریـح کرد: روزانـه حدود ۲ 
هزار واکسـن در کشـور تزریق می شـود که ۷ تا ۸ درصد آن 
مربـوط بـه اسـتان اصفهان اسـت، یعنـی روزانه حـدود ۱۰۰ 

تـا ۱۵۰ نفـر بـرای تزریـق واکسـن کرونـا مراجعـه می کنند 
کـه بیشـتر دوز سـوم و درصـد کمی کـودکان ۵ تا ۱۱ سـال 
هسـتند. تزریـق دوز چهارم هم فعاًل برای گروه سـنی باالی 
۷۵ سـال، کادر پزشـکی و بیماری های زمینه ای توصیه شـده 
ولی اسـتقبال جدی نشـده اسـت. سخنگوی دانشـگاه علوم 
پزشـکی اصفهان با بیان اینکه هرچقدر افراد جامعه احسـاس 
کنند خطر بیماری و مرگ ومیر بیشـتر اسـت، واکسیناسـیون 
را جدی تـر می گیرنـد، گفـت: در حـال حاضر عـادی انگاری 
شـده، البته شـیوع بیمـاری کاهش پیـدا کرده و کسـانی که 
مبتـال می شـوند اغلـب در حـد یک بیماری سـرپایی اسـت. 
او بـا تأکیـد بـر اینکه کرونـا به راحتی رفتنی نیسـت، تصریح 
کـرد: احتمـال زیـاد در مردادماه پیک هفتم کرونـا را خواهیم 
داشـت. بر اسـاس سـیر طبیعـی اپیدمی هـای پیش رونده که 
کرونـا هـم یکی از  آن ها اسـت و کل دنیـا را گرفت و تبدیل 
بـه پاندمی شـد، اپیدمی ها معمـواًل در یـک دوره ۴ تا ۵ ماهه 
برمی گردنـد، درحالی کـه اگـر سـویه خطرناکـی غالب شـود 
می توانـد باعـث افزایـش تعـداد بیمـاران و مرگ ومیر شـود. 
عقـدک در خاتمـه بـر تکمیل واکسیناسـیون کرونـا تأکید و 
خاطرنشـان کرد: خطر بیماری همچنان وجـود دارد و باید در 
کنار واکسیناسـیون، پروتکل های بهداشتی، فاصله اجتماعی، 
دوری از تجمعـات، تهویه محیط های سربسـته و اسـتفاده از 

ماسـک را جـدی گرفت.

احتمال شیوع پیک هفتم کرونا در مردادماه

م الف: 862030
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6- عدم اشتهار به فساد                                                                              

7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 

عضویت در هیأت مدیره
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9-داشتن پروانه کسب معتبر دائم
منقضی  آن  اعتبار  تاریخ  که  است  مجوزی  معتبر،  کسب  )پروانه 
نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر 
واگذار و یا اجاره نداده باشد،  واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر 

نیافته باشد.(
۱۰- وثاقت و امانت

تذكرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آئین نامه اجرايی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مديره و بازرس اتحاديه های صنفی:
 *  داوطلب شــدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرســتان و ایران و دســتگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت 
خدمات کشوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات 

می باشد. )تبصره 6 ماده 22 قانون(
 * عضویت افراد در هیأت مدیره، بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد. )تبصره 1 ماده 22 قانون( 

 * )الحاقی 1392( اعضای مســتعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخالل در انتخابات استعفا 
داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند. )تبصره 4 ماده 

22 قانون(
 * در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت 

تعیین می شود. )تبصره 3 ماده 23 قانون(
 * داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشــانی سامانه نســبت به ثبت نام و بارگذاری مدرک تحصیلی و عکس پرسنلی خود جهت ثبت 
نام اقدام نمایند. در صورتیکه داوطلب فاقد مدرک تحصیلی بوده اما دارای ســابقه عضویت باشــد مکلف است نسبت به بارگذاری 
اعتبارنامه خود اقدام نماید. عدم بارگذاری هر یک از مدارک در بازه زمانی فراخوان ثبت نام به منزله عدم ثبت نام است . )تبصره 

2 ماده 6 اصالحي آئین نامه اجرایی(
 * چنانچــه تعــداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره برای اتحادیه های تا 1000 عضــو کمتر از 10 نفر و در اتحادیه ای بیش از 
1000 عضو کمتر از پانزده نفر باشد، هیأت اجرایی موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر برای دو نوبت متوالی و هر نوبت به مدت 
10 روز تمدید نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام هیأت اجرایی موظف اســت فهرســت داوطلبان را برای بررسی به کمیته موضوع 
ماده 8 این آئین نامه ارسال نماید. مالک تعداد اعضای اتحادیه برای تعیین تعداد داوطلبان ثبت نام شده، تعداد اعضای دارای پروانه 

کسب اتحادیه در تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام است. )ماده 7 اصالحی آئین نامه اجرایی( 
 * انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک ســوم اعضا رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، 
هیأت اجرایی مکلف اســت مطابق ماده )11( این آئین نامه نســبت به برگزاری فراخوان انتخابات نوبت دوم با حضور حداقل یک 
چهارم اعضا حداکثر ظرف مدت بیســت روز اقدام نماید. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مزبور کمیسیون موظف است نسبت 

به ادغام اتحادیه اقدام نماید. )ماده 17 اصالحی آئین نامه اجرایی(

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضويت در هیأت مديره و بازرس اتحاديه 
صنف تولیدكنندگان و تعمیركنندگان الکتروموتور و آسانسور شهرستان اصفهان  

)شماره : 1401/539 تاريخ: 1401/02/25(

 شرايط داوطلبان عضويت در هیأت مديره و بازرس:

اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هیأت اجرايی برگزاری انتخابات هیأت مديره و بازرسان اتحاديه های صنفی شهرستان اصفهان

م الف: 862030

با عنایت به مصوبه بند )7( جلسه 123 هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مجوز شماره 48651 مورخ 1401/02/18 
دبیرخانه آن هیأت، بدینوسیله به آگاهی اعضای اتحاديه صنف خدمات عمومی كاال و حمل و نقل برون شهری شهرستان اصفهان 
می رساند، داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه می توانند به مدت )15( روز از روز سه شنبه مورخ 1401/03/10 
تا روز ســه شنبه مورخ 1401/03/24 با مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( در قسمت سامانه های 
الکترونیک - انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند و ســپس جهت تأیید ثبت نام با همراه داشــتن اصل مدرک تحصیلی به ساختمان 
شــهید خرازی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به نشانی: میدان آزادی- بلوار دانشگاه اصفهان- روبروی در شمالی دانشگاه 

مراجعه نمایند. 
* تذكر مهم: بدلیل حذف ثبت نام قبلی انجام شده، افرادی که در فراخوان قبلی ثبت نام کرده اند باید مجددأ ثبت نام نمایند.

مدارک الزم جهت ثبت نام: مدرک تحصیلی با اعتبار نامه عضویت در هیأت مدیره- یک قطعه عکس رنگی 4*3

۱-تابعیت جمهوری اسالمی ایران                                                                 
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران                                       
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر                                                              

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال
مانند: حجر ، ورشکستگی و افالس

 ۵-  عدم اعتیاد به مواد مخدر                                                                        
6- عدم اشتهار به فساد                                                                              

7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 

عضویت در هیأت مدیره
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9-داشتن پروانه کسب معتبر دائم
منقضی  آن  اعتبار  تاریخ  که  است  مجوزی  معتبر،  کسب  )پروانه 
نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر 
واگذار و یا اجاره نداده باشد،  واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر 

نیافته باشد.(
۱۰- وثاقت و امانت

تذكرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آئین نامه اجرايی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مديره و بازرس اتحاديه های صنفی:
 *  داوطلب شــدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرســتان و ایران و دســتگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت 
خدمات کشوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات 

می باشد. )تبصره 6 ماده 22 قانون(
* عضویت افراد در هیأت مدیره، بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد. )تبصره 1 ماده 22 قانون( 

* )الحاقی 1392( اعضای مســتعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخالل در انتخابات استعفا 
داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند. )تبصره 4 ماده 

22 قانون(
* در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت 

تعیین می شود. )تبصره 3 ماده 23 قانون(
* داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشــانی ســامانه نســبت به ثبت نام و بارگذاری مدرک تحصیلی و عکس پرسنلی خود جهت ثبت 
نام اقدام نمایند. در صورتیکه داوطلب فاقد مدرک تحصیلی بوده اما دارای ســابقه عضویت باشــد مکلف است نسبت به بارگذاری 
اعتبارنامه خود اقدام نماید. عدم بارگذاری هر یک از مدارک در بازه زمانی فراخوان ثبت نام به منزله عدم ثبت نام است . )تبصره 

2 ماده 6 اصالحي آئین نامه اجرایی(
* چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره برای اتحادیه های تا 1000 عضو کمتر از 10 نفر و در اتحادیه ای بیش از 1000 
عضو کمتر از پانزده نفر باشــد، هیأت اجرایی موظف اســت مهلت ثبت نام را حداکثر برای دو نوبت متوالی و هر نوبت به مدت 10 
روز تمدید نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام هیأت اجرایی موظف است فهرست داوطلبان را برای بررسی به کمیته موضوع ماده 8 
این آئین نامه ارسال نماید. مالک تعداد اعضای اتحادیه برای تعیین تعداد داوطلبان ثبت نام شده، تعداد اعضای دارای پروانه کسب 

اتحادیه در تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام است. )ماده 7 اصالحی آئین نامه اجرایی( 
* انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک ســوم اعضا رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، 
هیأت اجرایی مکلف اســت مطابق ماده )11( این آئین نامه نســبت به برگزاری فراخوان انتخابات نوبت دوم با حضور حداقل یک 
چهارم اعضا حداکثر ظرف مدت بیســت روز اقدام نماید. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مزبور کمیسیون موظف است نسبت 

به ادغام اتحادیه اقدام نماید. )ماده 17 اصالحی آئین نامه اجرایی(

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضويت در هیأت مديره و بازرس اتحاديه 
صنف خدمات عمومی كاال و حمل و نقل برون شهری شهرستان اصفهان  

)شماره : 1401/529 تاريخ: 1401/02/25(

 شرايط داوطلبان عضويت در هیأت مديره و بازرس:

اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هیأت اجرايی برگزاری انتخابات هیأت مديره و بازرسان اتحاديه های صنفی شهرستان اصفهان

   چهره ها   کوک

آبیاری 6۵ درصد فضای سبز 
اصفهان مدیریت شده است

شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
اصفهان با بیان اینکه حدود ۶۵ درصد از عرصه های فضای سبز 
شهر اصفهان تحت آبیاری مدیریت شده قرار دارد، گفت: در 
بعضی موارد با توجه به نیاز آبی درخت، آبیاری با روش غرق آبی 
انجام می شود. مجید عرفان منش به ایمنا گفت: برخی از درختان 
چنار قدیمی که از سالیان گذشته در بعضی از خیابان های اصلی 
همچون عباس آباد، کمال اسماعیل و شهید مطهری، کاشته 
شده است، نیاز آبی باالیی دارند و ریشه گیاه به روش غرق آبی 
عادت کرده است، بنابراین ناچار هستیم که با این روش آبیاری 
درختان را ادامه دهیم. او افزود: بخش قابل توجهی از فضاهای 
سبز، با روش تحت فشار آبیاری می شود، اما آسیب پذیری و 
تخریب گرایی اجتماعی )وندالیسم( این روش از آبیاری باال 
است، زیرا لوله هایی که استفاده می شود در بعضی مواقع حتی 
بعد از ترمیم هم به سرقت می رود و با بریده شدن یک قسمت 
از لوله، کل سیستم آبیاری مختل می شود. مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در 
مواردی فرسودگی شبکه توزیع آب یا سهل انگاری و غفلت 
نیروی انسانی و مشکالت عمرانی کنار جداول و رفیوژها موجب 
آب گرفتگی معابر می شود که اقدامات فنی و حقوقی الزم به طور 
مستمر برای کاهش یا رفع آن اعمال می شود. او با بیان اینکه 
تفاوت نیاز آبی گیاهان، عامل آبیاری دستی آنها است، گفت: 
در اکثر پارک ها به دلیل تنوع گونه های گیاهی، قسمت هایی 

غرق آبی و قسمت هایی به صورت تحت فشار آبیاری می شود. 

دریافت پروانه ساخت هتل برای 
سرمایه گذاران با پرداخت یک 

درصد عوارض
بنا به گفته معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان در 
راستای توسعه زیرساخت های گردشگری و تفریحی از سوی 
مدیریت شهری مقرر شد سرمایه گذاران عرصه هتل سازی تنها 
با پرداخت یک درصد عوارض، مجوز و پروانه ساخت هتل در 
اصفهان را دریافت کنند.محسن رنجبر پیرامون تعیین مصوبه 
تخفیف ۹۹ درصدی عوارض ساخت هتل در اصفهان از سوی 
شورای اسالمی شهر اصفهان، اظهار کرد: یکی از ضعف های 
ما در موضوع زیرساخت در اصفهان موضوع اسکان مسافران 
و گردشگرانی است که به این شهر وارد می شوند، به گونه ای 
که در ایام نوروز مجبور می شویم به سمت وسوی ظرفیت هایی 
که برای این موضوع و کاربری تعریف نشده است، پیش رویم 
که این مکان ها ضمن نداشتن کیفیت و امنیت مناسب، شیوه 

مهمان نوازی خوبی نیست. 

پروژه ساخت بیمارستان امام 
حسن )ع( آران و بیدگل 

متوقف نشده است
بنـا به گفته مدیر شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان 
آران و بیـدگل مهم تریـن مشـکل حوزه بهداشـت و درمان 
شهرسـتان آران و بیـدگل پروژه هـای نیمـه سـاخت و نبود 
زیرسـاخت مناسـب درمانـی و کمبـود پزشـک عمومـی و 

اسـت. متخصص 
حـوزه  ناتمـام  پروژه هـای  دربـاره  باقـری  اعظـم 
درمـان شهرسـتان آران و بیـدگل، بـه ایسـنا گفـت: پروژه 
سـاخت بیمارسـتان امام حسـن )ع( متوقف نشـده اسـت و 
عملیـات احـداث آن بـه سـرعت در حـال انجام اسـت و با 
پیگیری های انجام شـده، ریاسـت دانشـگاه علوم پزشکی و 
نماینـده سـازمان برنامه وبودجـه از این پـروژه بازدید کردند 
و وعـده حمایـت بـرای تأمیـن اعتبـار موردنیـاز را دادند. او 
افـزود: طبـق تعهداتی که پیمانـکار این پروژه داده اسـت تا 
شـش ماه آینده بیمارسـتان امام حسـن )ع( از نظر فیزیکی 
تکمیـل می شـود. بیمارسـتان ثامـن االحجـج )ع( آران و 
بیدگل در اسـفند ۱۳۹۹ افتتاح شـد، اما برخی از بخش های 
ایـن بیمارسـتان فاقد تجهیـزات کافی مانند »آی سـی یو« 
و »سی سـی یـو« اسـت و تـا امـروز ایـن تجهیـزات تأمین 
نشـده اسـت. همچنین برخی از سـاختمان های جانبی این 
بیمارسـتان بـه بهره بـرداری نرسـیده اسـت کـه سـازمان 
برنامه وبودجـه قول تأمین اعتبار را داده اسـت. مدیر شـبکه 
بهداشـت و درمـان شهرسـتان آران و بیـدگل گفـت: فـاز 
اول بیمارسـتان امام حسـن )ع( که شـامل تصویربـرداری، 
سی تی اسـکن، آزمایشـگاه و فیزیوتراپی اسـت فعـال بوده، 
امـا سـایر بخش هـای این بیمارسـتان که ۸۰ درصـد پروژه 
را شـامل می شـود تـا شـش ماه آینـده تکمیل خواهد شـد. 
باقـری دربـاره درمانگاه مرکز ابوزیدآبـاد، تصریح کرد: مرکز 
شـبانه روزی ابوزیدآبـاد در حـال سـاخت بـود کـه بـه علت 
فرونشسـت زمیـن ادامه پـروژه با مشـکل مواجه شـد و در 
سـال ۱۳۹۵ بـا پیگیری هـای انجـام شـده و تأمیـن اعتبار 
اولیه سـفت کاری پروژه انجام شـد، اما سـپس متوقف شـد 
کـه بـرای ادامه عملیات سـاخت با یکـی از خیـران رایزنی 
انجام شـد کـه موفقیت آمیز نبـود. طبق آخریـن پیگیری ها 
مقـداری از اعتبـار موردنیـاز آن تأمیـن شـده کـه بـر ایـن 
اسـاس مقرر شـد به زودی فراخوان مزایـده انجام و عملیات 
افـزود: در نوش آبـاد و سـفید  او  سـاخت آن آغـاز شـود. 
شـهر پـروژه متوقف شـده ای نداریـم، امـا در کل مهم ترین 
مشـکل حوزه بهداشـت و درمـان شهرسـتان آران و بیدگل 
پروژه های نیمه سـاخت و نبود زیرسـاخت مناسـب درمانی 
اسـت به طوری که این زیرسـاخت ها بسـیار ضعیف هسـتند 

و در زمـان کرونـا با مشـکالت زیـادی روبرو شـدیم.

گـروه اصفهان -  شـهردار اصفهان از آغاز به کار سـامانه شـفافیت خبر 
داد و گفت: سـامانه سـوت زنی نیز فعال شـده اسـت و شـهروندان می توانند 

تبلیغات آن را در سـطح شـهر مشاهده کنند.
علی قاسـم زاده اظهار کرد: به منظور ارائه خدمات شایسـته به شـهروندان 
سـامانه سـوت زنی طراحـی و آغاز به کار کـرد و مردم از امروز تبلیغـات آن را 
در شـهر مشـاهده خواهند کرد. او ادامه داد: بر این اسـاس شـهروندان هنگام 
مراجعـه به بخش هـای مختلـف شـهرداری، در صورت مشـاهده تخلف یا 
اینکـه احسـاس کردنـد خدمات خوبـی ارائه نمی شـود یا در مقابـل خدمات، 
هزینـه و رقم اضافی دریافت می شـود، می توانند موضوع را از طریق سـامانه 
سـوت زنی اطالع دهد. شـهردار اصفهان تصریح کرد: شـهروندان می توانند 
از طریق شـماره تلفن ۳۸۹۰ یا با مراجعه به درگاه الکترونیکی شـهرداری به 
نشـانی Isfahan.ir به سـامانه سـوت زنی وارد شوند و موضوع را منعکس 
کننـد، در ایـن صورت بالفاصله دسـتگاه های نظارتـی ورود خواهنـد کرد و 

حتـی نتیجـه بـه خـود شـهروندان نیـز ارائـه می شـود. او خاطرنشـان کرد: 
درصورتی کـه از طریـق اطالعات شـهروندی بتوانیم خالف و یا اشـتباهات 
در شـهرداری را کنترل کنیم، شـهروند مورد تشـویق قرار می گیرد و هدایایی 
نیز به او داده می شـود. قاسـم زاده از راه اندازی سـامانه شـفافیت نیز خبر داد و 
گفت: شـهروندانی که عالقه مند هسـتند در جریان مسـائل شـهرداری قرار 
گیرند، به عنوان مثال بخواهند فرایند مالی شـهرداری را بدانند یا پیمانکاران را 
بشناسـند و با سـابقه مدیران شـهری آشنا شـوند، می توانند تمام این موارد را 
در سـامانه شفافیت رصد کنند. شـهردار اصفهان با بیان اینکه اگر شهروندان 
تمایـل دارنـد در جریان ریز تصمیمات داخل شـهرداری قرار گیرند، می توانند 
به سامانه شفافیت مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: این سامانه به مردم کمک 
می کنـد کـه اگر نکاتی دارند یا احسـاس می کننـد در فرایند اجرایـی و مالی 
مـا اشـتباهاتی در حـال رخ دادن اسـت آن را انعکاس دهند تا روزبـه روز روند 

خدمات رسـانی بهتر، شـفاف تر و دقیق تر باشـد.

 فعالیت سامانه های سوت زنی 
در شهرداری اصفهان آغاز شد
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جامعه
     کوتاه از اصفهان  کوتاه از کشور

وزش باد شدید در استان 
اصفهان تا سه شنبه

گروه جامعه: مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
کانون های  خیزش  شدید،  نسبتًا  باد  وزش  پیش بینی  از 
گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و دید افقی از روز شنبه تا 
سه شنبه این هفته در بیشتر مناطق استان و به ویژه در شمال، 
شرق و مرکز استان خبر داد. منصور شیشه فروش با اشاره 
به هشدار هواشناسی مبنی بر وزش باد و افزایش غلظت 
ریزگردها و کاهش کیفیت هوا از روز شنبه تا سه شنبه این 
هفته، اظهار کرد: پیش بینی می شود در بیشتر مناطق استان، 
به ویژه مناطق شمال، غرب و شرق استان، کیفیت هوا در 
شرایط ناسالم برای گروه های حساس و در بعضی از ساعات 
روز در شرایط ناسالم برای عموم قرار گیرد. او گفت: طی این 
مدت احتمال شکستن درختان فرسوده، آسیب به سازه های 
موقت و اختال در تردد خودرویی و آلودگی هوا به علت 
نفوذ توده های گردوخاک وجود دارد. مدیرکل مدیریت بحران 
ترددهای  در  ایمنی  اصول  رعایت  بر  اصفهان  استانداری 
جاده ای، اجتناب از فعالیت کوهنوردی، استحکام بخشی به 
المان های شهری و جاده ای و  ناپایدار  سازه های موقت و 
تأسیسات کشاورزی در برابر تندباد و رعایت اصول حفاظتی و 
بهداشتی در برابر گردوخاک تأکید کرد. شیشه فروش همچنین 
از آماده باش عوامل امدادی در مناطق تحت تأثیر گردوخاک و 
ممنوعیت فعالیت هایی که منجر به تشدید گردوخاک خواهد 

شد خبر داد.

ساخت 8 هزار کالس درس 
توسط نیکوکاران اصفهان 

در 23 سال گذشته
اصفهان  استان  مدرسه ساز  خیران  مجمع  رئیس  گفته  به 
بیش از هشت هزار روز از تأسیس این مجمع می گذرد و 
در این مدت بیش از هشت هزار باب کاس درس با کمک 

نیکوکاران در استان ساخته شده است.
مجتبی ما احمدی به ایرنا گفت: مجمع خیران مدرسه ساز 
استان اصفهان سال ۱۳۷۸ تأسیس شد و با این حساب هر 
روز و حتی روزهای تعطیل هم یک کاس درس  تقدیم 
آموزش وپرورش شده است. او با اشاره به تعهد و توجه ویژه و 
بی نظیر نیکوکاران به آموزش وپرورش استان اصفهان، ادامه 
داد: هم اینک ۲۹۰ پروژه فعال و غیرفعال آموزشی و در حال 
ساخت یا تعهدات و توافقات با خیران در این استان وجود 
دارد. رئیس مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان اظهار 
داشت: ۶۰ پروژه توسعه فضاهای آموزشی در استان اصفهان  
در مرحله  طراحی و ۳۵۰ پروژه هم در حال توافقنامه و عقد 
تفاهم نامه با سازمان نوسازی مدارس استان اصفهان قرار دارد.
خیران  اعضای  با  هایی  نشست  برگزاری  به  اشاره  با  او 
مدرسه ساز است، اضافه کرد: حدود ۳۰۰ درصد رشد در جذب 
خیران و عقد تفاهم نامه های جدید از آبان ماه سال گذشته 
داشتیم و خیران ضرورت حضور بیش از پیش را با توجه به 
وضعیت اقتصادی کشور دریافتند. ما احمدی گفت: اصفهان 
به عنوان اولین استان با دستور استاندار، نهضت هنرستان 
سازی را در دستور کار شورای آموزش وپرورش قرار داد. او 
خاطرنشان کرد: اولین جلسه مجمع خیران مدرسه ساز را با 
فعاالن اقتصادی و نیکوکاران در خصوص ساخت حدود ۲۰ 
تا ۳۰ هنرستان در این استان انجام شد و رایزنی های الزم 
انجام شد و تفاهم نامه ساخت پنج هنرستان تا امروز انجام 
شده است.رئیس مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان 
بیان کرد: نمایندگان مجلس امسال نگاه ویژه ای به مجمع 
خیران و آموزش وپرورش داشتند اما این نگاه کافی نیست و 
باید بیش از پیش به این موضوع با اهمیت توجه داشته باشند. 
او افزود: امروز از مجموع ۲۹۰ پروژه موجود ۱۶۰ پروژه متوقف 
است و بعضی از این طرح ها از سال ۱۳۹۰ تاکنون متوقف 
امروز ۱۳۰ طرح در استان فعال است و تعهدات  هستند؛ 
خیران در حال اجرا و یا در حال اتمام است. مااحمدی با بیان 
اینکه بعضی از طرح های خیران بیش از ۲ سال مانده است 
اظهار داشت: حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از بودجه ای که برای 
طرح های خیر ساز مصوب شده نیاز داریم. او ادامه داد: تقاضا 
داریم که مسئوالن امسال نگاه و کمک ویژه ای به استان 
اصفهان داشته باشند. رئیس مجمع خیران مدرسه ساز استان 
اصفهان با اشاره به تغییر نام مدارس خیر ساز اضافه کرد: 
این تغییر نام ها به دلیل تغییر مکرر روسای آموزش وپرورش 
در استان ها و تغییر مرتب بخشنامه ها، خیران را نگران کرده 
است. او با بیان اینکه پیگیری هایی در این زمینه انجام شده 
است ابراز امیدواری کرد که این اتفاق که موجب بی اعتمادی 

خیران می شود، دیگر رقم نخورد.

جریمه ۵۰ میلیونی دو نانوایی
اداره کل تعزیرات استان اصفهان گفت: استان  سرپرست 
اصفهان دارای ۷۵ حکم زندانی بدل از جزای نقدی در سه 
حوزه است، سال گذشته بالغ ۲۸ هزار پرونده در حوزه کاال و 

خدمات رسیدگی شده است.
کرد:  اظهار  مختاری  علی اکبر  ایمنا،  خبرنگار  گزارش  به 
خاف برداشت عموم، سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به 
متخلفان، بازرسی و نظارت نیست؛ کار این سازمان رسیدگی 
به پرونده های تخلف قاچاق ارز، کاال، خدمات، بهداشت و 
درمان است. وی ادامه داد: در حوزه رسیدگی به تخلفات 
بهداشت و درمان، سه معاونت بهداشت، غذا و دارو و درمان، 
تخلفات را به اداره کل تعزیرات ارسال و این اداره در قالب 
پرونده های تخلف رسیدگی می کند، از جمله تخلفات شایع 
که می توان نام برد بحث زیرمیزی گرفتن، فروش قیمت 
باالی تجهیزات پزشکی است. سرپرست اداره کل تعزیرات 
استان اصفهان تصریح کرد: در حوزه کاال و خدمات تخلفات 
تولیدی  شرکت های  و  دولتی  مؤسسات  حوزه  دو  شامل 
است؛ مؤسسات دولتی و عام المنفعه همچون شهرداری ها، 
بانک ها، شرکت های خدمات رسان همچون اداره آب، برق، 
باشد شدیدترین مجازات  باال  تعرفه های آن  گاز چنانچه 
برای آن ها توسط اداره کل تعزیرات در نظر گرفته می شود.

ترکیبی از عقل و احساس برای 
ازدواج باکیفیت

یـک روانشـناس با بیان اینکـه ترکیبی از عقل و احسـاس 
بـرای داشـتن یک رابطـه و ازدواج باکیفیت الزم و سـازنده 
خواهـد بـود، گفـت: رابطه ای سـالم اسـت که هـم عقل و 
هـم احسـاس در آن وجود داشـته باشـد اما نبایـد فراموش 
کـرد کـه قطعـا در دل نـگاه عقانـی و منطقی نسـبت به 

یـک رابطه، احسـاس نیز وجـود خواهد داشـت.
دکتـر محمدابراهیم تکلـو با بیان اینکه اگر اسـاس رابطه و 
ازدواج را بـر روی عقـل و منطـق بنـا کنیم، رابطـه و ازدواج 
درسـتی شـکل خواهد گرفت، به ایسـنا گفت: در دل عقل 
و منطـق، جنبه احسـاس نیز وجـود دارد. اگر عقل و منطق 
خـوب کار کند به درسـتی تشـخیص می دهیم کـه  آیا این 
جنبه های احساسـی که جذب آن شـده ایم درسـت اسـت و 
طـرف مقابل بـه درد ما می خـورد یا تصوراتمان نسـبت به 
این عشـق اشـتباه اسـت. این روانشـناس با یادآوری اینکه 
وقتی از کسـی خوشـمان می آیـد حتما برای این احسـاس 
دالیـل منطقی نظیر مهربان یا دلسـوز بـودن طرف مقابل 
داریـم، تصریـح کـرد: تعـادل و تـوازن بیـن عقل و عشـق 
بسـیار مهم اسـت. اگر صرفا بـه یک رابطه نگاه احساسـی 
بـدون در نظـر گرفتـن جنبه های عقانی و منطقی داشـته 
باشـیم، قطعـا ازدواج و رابطـه مـا با شکسـت مواجه خواهد 
شـد. اگرچـه شـاید در اوایـل رابطـه، جنبه هـای احساسـی 
جـذاب بـه نظـر برسـند امـا بـا گذشـت زمـان و فروکـش 
کـردن هیجانـات، موضوعـات دیگـری برایمـان در رابطه 
مهم می شـود. بـه گفته ایـن روان درمانگـر، هیجانی عمل 
کـردن در یـک رابطـه منجـر به این می شـود کـه رابطه با 
تنـش و کشـمکش مواجه شـده و در نهایت نیز دچـار زوال 
شـود. تکلـو با تأکید بـر اینکه هیـچ تضادی بیـن دو راهی 
عقـل و احسـاس وجـود نـدارد، ادامـه داد: برای فـردی که 
رشـد عقانـی و شـناختی اش متناسـب بـا رشـد عاطفی و 
احساسـی اش شـکل گرفته باشـد، هیچ تضـادی بین عقل 
و احسـاس وجـود نخواهـد داشـت. اگر افـراد بر روی رشـد 
عقانی و شـناختی خود کار کرده باشـند احساسـات بر آنها  
غلبـه نکرده و با در نظر گرفتن عقـل و منطق درگیر روابط 
احساسـی و عاطفـی می شـوند. در این میان بعضـا افراد بر 
روی قسـمت های شـناختی مغز کار نکرده انـد و زمانی هم 
کـه درگیر روابط عاطفی می شـوند عقـل از صحنه انتخاب 
آنها خارج شـده و تنها بر اسـاس احساسـات تصمیم گیری 
می کننـد. بایـد هم زمـان از عقل و احسـاس اسـتفاده کنیم 
و در نظـر داشـته باشـیم کـه قطعـا در دل نـگاه عقانی و 
منطقـی نسـبت به یـک رابطه، احسـاس نیز وجـود خواهد 
داشـت. او بـا اشـاره به اینکه بعضـا افراد نمی تواننـد توازنی 
بیـن عقـل و احسـاس برقـرار کننـد، ایـن را هـم گفت که 
تمـام افراد در گام نخسـت درگیر جنبه  احساسـی و عاطفی 
یـک رابطه می شـوند و بـه این نکته توجـه ندارند که صرفا 
حسـی را دریافـت کرده انـد که مربـوط به ظاهـر و فیزیک 
فرد اسـت و این برخورد اولیه بر اسـاس سیستم احساسی و 
عاطفی شـکل می گیـرد. این روان درمانگر افـزود: بااین حال 
نبایـد فرامـوش کرد کـه وقتـی وارد یک رابطه می شـویم، 
عـاوه بـر در نظـر گرفتـن احسـاس باید از عقـل و منطق 
نیـز اسـتفاده کنیـم تـا متوجه شـویم طـرف مقابـل تا چه 
انـدازه با ما تناسـب دارد و با فردی که بـرای ازدواج انتخاب 
کرده ایـم چقدر حرف بـرای گفتن داریـم؟ این گونه در عین 
در نظـر گرفتـن جنبه هـای احساسـی از عقـل و منطق نیز 
اسـتفاده می کنیـم. در غیـر این صـورت اگر تنها بر اسـاس 
احسـاس رابطـه  را پیش ببریـم تفاوت های فاحـش پس از 
ازدواج خود را نشـان خواهند داد. این روانشـناس تأکید کرد 
کـه وقتـی تنهـا احسـاس فـرد درگیر طـرف مقابل شـود، 
نـگاه عقل گرایـی فروکـش کـرده و چنیـن ازدواجی خیلی 
دوام نمی آورد. تکلو در پایان سـخنان خود خاطرنشـان کرد: 
بخشـی از فرآینـد رشـد عقانـی و شـناختی در کودکـی و 
بـا توجـه بـه آموزش هـای خانوادگـی شـکل می گیـرد که 
اگـر نسـبت بـه آن بی توجهـی شـده باشـد افـراد در روابط 
بزرگ سـالی بـه مشـکل می خورنـد. گاهـی خـود افـراد 
می داننـد در ایـن زمینـه ضعـف دارنـد کـه بایـد روی خود 
کار کنند و قسـمت هایی از وجودشـان که نیاز به رشـد دارد 
را پـرورش دهنـد. گاهـی آسـیب هایی در گذشـته بـه افراد 
خـورده اسـت کـه اکنـون نـگاه عاقانه تـوأم با احسـاس 
را از آنهـا سـلب می کنـد؛ بنابرایـن در ابتـدا باید افـراد مورد 
سـنجش روانـی قـرار گیرنـد تا مشـخص شـود ایـن افراد 
شـرایط درگیر شـدن در یـک رابطه عاطفـی را دارند یا خیر 
و اگـر نیـاز بـه روان درمانـی یا توسـعه مهارت هـای فردی 

دارد، حتمـا قبـل از ازدواج اقدامـات الزم را انجـام دهند.

عدم آمادگی ایران 
برای موج سالمندی

رئیـس دانشـگاه علـوم توانبخشـی و سـامت اجتماعی 
بـا بیـان اینکـه کشـور مـا بـه سـرعت در حـال پیـر 
شـدن اسـت، گفـت: سـالمندان نیازمنـد خدمـات خاص 

توانبخشـی و سـامت سـالمندی هسـتند.
بـه گـزارش ایسـنا، دکتـر خانکـه در نشسـت تبییـن و 
جایـگاه سـامت اجتماعـی و توانبخشـی بـا اشـاره بـه 
بحث سـالمندی گفت: کشـور ما به سـرعت در حال پیر 
شـدن است. سـالمندان نیازمند خدمات خاص توانبخشی 
و سـامت سـالمندی هسـتند و به هیچ وجه کشور برای 
موج سـالمندی آماده نیسـت.  وی ادامه داد: از طرفی ما 
کاهـش رشـد جمعیـت را داریم کـه باید بـه آن پرداخته 
شـود.  خانکـه در ادامـه کمبـود تخت هـای توانبخشـی 
و روانپزشـکی در سـطح کشـور، سـالمندی جامعـه، نیاز 
بیـش از ۳۰ میلیـون نفر به خدمات توانبخشـی، معلولیت 
حـدود ۱۵ میلیـون و نیـاز ۲۵ درصـد جمعیت به وسـایل 
کمکی توانبخشـی )معلولیت ناشـی از حوادث ترافیکی(، 
غیرعادالنـه  توزیـع  انسـانی،  نیـروی  ناکافـی  تربیـت 
بـه  دسترسـی  کمبـود  توانبخشـی،  حـوزه  در  آمـوزش 
خدمات توانبخشـی و سـامت روان خصوصـا در مناطق 
خدمـات  در  کافـی  ای  بیمـه  پوشـش  نبـود  محـروم، 
توانبخشـی را از جملـه چالشـهای دانشـگاه در راسـتای 

تعالـی و عدالـت در خدمـات سـامت خواند.

مطلوب ترین شرایط اهدا برای قلب و ریه، ۵۵ سالگی است

1۰ میلیون نفر در كشور دارای كارت اهدای عضو
   کوتاه از کشور

روزانـه افـراد زیـادی جـان خـود را براثر نرسـیدن به موقع 
اعضـای اهدایـی از دسـت می دهنـد. اهـدای عضـو، عملـی 
انسـانی و خیرخواهانه اسـت و می تواند نجات بخـش بیمارانی 
شـود کـه بـه دالیل مختلفی نظیـر ابتا به بیماری  یـا حوادث 

غیرمترقبـه، بـه اعضـا یا نسـوج پیوندی نیـاز دارند.
بـه گـزارش ایمنـا، کتایـون نجفـی زاده، مدیرعامل انجمن 
اهـدای عضـو ایرانیـان و فوق تخصص بیماری هـای ریوی  با 
اشـاره به لـزوم اهدای عضـو، می گوید: اعضای بـدن برخی از 
بیمـاران از کار می افتـد و عملکـرد خود را از دسـت می دهد که 
تـا حـدودی بـا دارو و جراحی قابل درمان اسـت؛ امـا در نهایت 
بـه نقطـه ای می رسـد کـه جراحـی یـا دارو بـرای درمـان فرد 
مؤثـر نیسـت و تنهـا راه باقی مانـده بـرای این افـراد، تعویض 
عضـو مذکور اسـت. او با بیـان اینکه چون کیفیـت اعضا پس 
از مـرگ بسـیار کاهـش می یابـد نمی تـوان اعضای بـدن را از 
افـراد فوت شـده برداشـت، تصریـح می کنـد: افـراد زنـده نیـز 
توانایـی اهـدای یکـی از کلیه ها و بخش کوچکـی از کبد خود 
را دارنـد امـا سـایر اعضا ماننـد قلب، کبـد و ریه بهتر اسـت از 
فـردی دریافـت شـود که فوت کـرده اما هنوز خـون در بدن او 

جریان دارد و اعضای بدنش فاسـد نشـده اسـت.
Á  مرگ مغزی؛ توفیق خداوند برای بخشیدن

عضو
نجفـی زاده بـا بیـان اینکه بیمـار مـرگ مغـزی در واقعیت 
فوت شـده اسـت اما به علت اکسیژن رسـانی مصنوعی، اعضای 
او می توانـد بـرای چند روز با وجود تپش قلب از فاسدشـدن دور 
بمانـد، اضافه می کند: اگر در کمتـر از دو هفته این اعضا از بدن 
خـارج شـود، می تواند نجات بخـش زندگی باشـد. درواقع پیش 
از اینکـه سـموم ترشـح شـده از مغز، اعضـا را از بین ببـرد، باید 
اعضـا از بدن پر از سـم خارج شـود تا بتوان آن هـا را به بیماران 
نیازمنـد پیونـد کـرد. او با اشـاره به پیوند اعضای بـدن حیوانات 
بـه انسـان، ادامـه می دهـد: تاش هـای بسـیاری در راسـتای 
پیونـد عضو از حیوان به انسـان انجام شـده اسـت امـا به علت 
متفـاوت بـودن بافـت حیوان با انسـان، اعضای بدن حیـوان در 
بـدن انسـان به عنوان عضـوی خارجی شناخته شـده و توسـط 
سیسـتم ایمنی دفع می شـود. این فوق تخصـص بیماری های 
ریـوی با بیـان اینکـه افـراد دارای بیماری های زمینـه ای نظیر 
دیابـت، فشـارخون یـا حتی سـرطان های خاص نیـز می توانند 
اهداکننـده عضـو باشـند، می گوید: نکتـه موردتوجه این اسـت 
کـه تشـخیص اعضای قابل اهـدا از یک بیمار مـرگ مغزی، بر 

عهده متخصصـان گروه اهدا اسـت.
Á  برای فرهنگ سازی  و  اطالع رســانی  لزوم 

اهدای عضو
اکسیژن رسـانی  علـت  بـه  دارد  احتمـال  می افزایـد:  او 
مصنوعـی و تپش قلب بیمـار مرگ مغزی با دسـتگاه، خانواده 
او فکـر کننـد بیمـار آن هـا فوت نشـده اسـت و از اهـدا کردن 
اعضـای او اجتنـاب کننـد؛ از همیـن رو بایـد فرهنگ سـازی 
الزم بـرای اهـدای عضـو در جامعـه صـورت گیـرد تـا نیازی 
به توضیح مجدد در شـرایط بسـیار بـد به خانواده فرد، نباشـد، 
در صـورت بـروز مـرگ مغـزی، مراقبـت از مغز بـه مراقبت از 
اعضـای بـدن تغییـر کـرده و سـعی بر سـالم مانـدن اعصاب 
بـدن می شـود زیـرا در چنین شـرایطی سـلول های مغـزی از 
بیـن رفته انـد. نجفـی زاده بـا بیان اینکـه هنگامی کـه احتمال 
مـرگ مغـزی بـودن یک بیمـار مطرح می شـود گـروه اهدای 
عضـو کـه دارای تخصص هسـتند بایـد مرگ مغـزی را تأیید 
کننـد، اظهـار می کنـد: در سـایر نقـاط جهـان دو نفـر مـرگ 
مغـزی یـک بیمـار را تأیید می کنند امـا گروه اهـدای عضو در 
ایـران متشـکل از چهار نفر شـامل جراح اعصـاب، متخصص 
مغـز و اعصـاب، متخصـص داخلـی و متخصـص بیهوشـی، 
اسـت. مدیرعامـل انجمـن اهـدا عضو ایرانیـان با بیـان اینکه 
چهـار نفـر گروه اهـدای عضو در کشـور با امضـای وزیر حکم 
چهارسـاله دارنـد، مـورد اعتمـاد وزیـر و متخصص این رشـته 
هسـتند و دوره هـای مربوطـه را گذرانده انـد، می افزایـد: پس از 
تأیید مرگ مغزی بیمار توسـط این گروه، متخصص پزشـکی 
قانونـی فعالیت هـای آنهـا را تأییـد و بررسـی می کند همه چیز 
به صـورت قانونـی انجام شـده باشـد و سـپس رضایـت نهایی 
اهـدای عضو داده می شـود. نجفی زاده تصریـح می کند: پس از 
تأیید مرگ مغزی وزارت بهداشـت نیازمندترین فرد در لیسـت 
انتظـار را بـرای اعضـای بـدن ایـن بیمـار، در نظـر می گیـرد. 
معمـوال بـرای هـر عضـو سـه گیرنده مشـخص می شـود که 
افـراد دارای شـرایط اورژانـس در اولویـت هسـتند و در بیشـتر 
پیوندهـا اطفـال اولویـت دارند، پس از بررسـی اولویت هـا افراد 
بـر اسـاس لیسـت انتظار، گـروه خونـی، تطابق بافتی و سـایز 
بـدن انتخـاب می شـوند و در صـورت تطابق داشـتن همه این 
مـوارد بـا اهداکننـده، فـردی کـه زمان بیشـتری را در لیسـت 

انتظار سـپری کـرده اسـت، انتخاب می شـود.
Á تأثیر کارت اهدای عضو بر تصمیم خانواده

ایـن فـوق تخصص بیماری هـای ریوی با اشـاره بـه تأثیر 
داشـتن کارت اهـدا عضـو بـر تصمیم خانـواده، ادامـه می دهد: 
در صـورت محـرز شـدن مرگ مغزی بـرای یک بیمـار، اولین 
سـؤال پیش آمـده برای خانواده او خواسـته قلبـی و تمایل برای 
اهـدا کـردن یا نکردن عضو اسـت. طبق مطالعات انجام شـده 
درصورتی کـه فرد دارای کارت اهدای عضو نباشـد و شـخصی 
از نظـر او اطاع نداشـته باشـد، احتمـال رضایـت دادن خانواده 
بـرای اهـدای عضـو حـدود ۴۸ درصـد و در صـورت اطـاع از 
تصمیـم فـرد، حـدود صـد درصـد اسـت. او در خصـوص لزوم 
رضایـت خانـواده حتی در صورت داشـتن کارت اهـدای عضو، 
می گویـد: به این علـت کـه بیمـار مـرگ مغـزی بـا دسـتگاه 
تنفـس می کنـد و ضربـان قلـب دارد، خانـواده گاهـی فکـر 

می کنـد کـه فـرد زنـده اسـت و در صـورت نداشـتن رضایـت 
خانـواده، تأثیـری منفـی بـر جامعـه ایجـاد می شـود کـه ایـن 
شـخص زنـده بـود اما بـه علـت داشـتن کارت اهـدای عضو، 
اعضـای بـدن او اهـدا شـد. نه تنهـا در ایـران بلکـه در بیشـتر 
کشـورهای جهـان مانند اسـپانیا که رتبـه اول اهـدای عضو از 
بیمـار مرگ مغـزی دارد؛ درصورتی که فـرد دارای کارت اهدای 
عضـو یا حتـی وصیت نامه رسـمی باشـد امـا خانـواده مخالف 
کننـد، اهـدای عضـو انجام نمی شـود. نجفی زاده بـا بیان اینکه 
بـا باالتـر رفتـن سـن کیفیـت اعضـای بـدن افـت می کنـد، 
می افزایـد: مطلوب تریـن شـرایط اهـدا بـرای قلـب و ریـه، ۵۵ 
سـالگی اسـت اما در سـنین باالتر نیـز در صورت نیـاز، قلب و 
ریـه اهـدا می شـود. کبـد و کلیه می توانند تا سـن ۷۹ سـالگی 
اهـدا شـوند و این موضوع بسـته بـه کیفیت ارگان هـا متفاوت 
اسـت؛ تاکنـون فـرد ۷۹ سـاله در ایران کبـد و فرد ۱۰۳ سـاله 
در جهـان قرنیـه اهـدا کرده اسـت، طبق مطالعات انجام شـده 
در برخـی پیوندهـا نظیر پیوند قلـب، در صورت متفـاوت بودن 
جنسـیت گیرنده و اهداکننده، احتمـال کاهش اندکی از کیفیت 
پیونـد وجـود دارد امـا ایـن کاهـش به قـدری ناچیـز اسـت که 
بهتر اسـت در نظر گرفته نشـود. مدیرعامـل انجمن اهدا عضو 
ایرانیـان بـا بیـان اینکـه آمـوزش تخصصـی تیم هـای اهدای 
عضـو از سـایر اهـداف ایـن انجمـن اسـت، می گویـد: انجمن 
بـا گروه آموزشـی قـوی خود تیم هـای اهـدا عضـو را در ایران 
و در نقـاط مختلـف جهـان آمـوزش می دهـد و در دوره هایـی 
کـه برگـزار می کنـد سـعی بـر افزایـش اطاعـات آنهـا دارد. 
فرهنگ سـازی یکپارچـه در زمینـه اهـدای عضـو نیـز از دیگر 
اهـداف انجمـن اسـت تـا همه افـراد جامعـه از مـرگ مغزی و 
روند اهدای عضو مطلع باشـند. سـامانه ثبت اطاعـات اهدای 
عضـو و پیوند اعضا هـم طی تفاهم نامه ای با وزارت بهداشـت، 
توسـط ایـن انجمـن بـه بهره برداری رسـیده اسـت. ایـن فوق 
تخصـص بیماری هـای ریوی بـا بیان اینکه حـدود ۱۰ میلیون 
نفـر در کشـور کارت اهـدای عضو دارنـد، اظهـار می کند: تنها 
حـدود ۱۰ درصـد بزرگسـاالن ایرانی کارت اهـدای عضو دارند 
و ایـن در حالـی اسـت کـه بیـش از یک سـوم بزرگسـاالن در 
انگلیس و ۶۴ درصد بزرگسـاالن در آمریکا، دارای کارت اهدای 
عضـو هسـتند. او بـا اشـاره به علـت باال بـودن آمـار دارندگان 
کارت اهـدای عضـو در سـایر کشـورها، می افزایـد: در سـایر 
کشـورها بـا گواهینامه یـا کارت ملـی، اهداکننده عضـو بودن 
فرد ثبت می شـود و خوشـبختانه طی سـال ۱۴۰۰ با همکاری 
هیئـت دولت در کمسـیون اجتماعی هیئت دولت مصوب شـد 
کـه با گواهینامـه، کارت ملی، کارت پایان خدمـت و بیمه فرد، 
اهداکننـده عضـو بـودن او نیـز ثبت شـود. نجفـی زاده بـا بیان 
اینکـه گرفتـن کارت اهدای عضـو از هر طریقی معتبر اسـت، 
ادامـه می دهد: سـامانه ملی کارت اهدای عضـو انجمن اهدای 
عضـو ایرانیـان بـا نشـانی https://ehdacenter.ir/ بـرای 
ثبت نام و دریافت کارت اهدای عضو در دسـترس عموم اسـت 
و افـراد می تواننـد بـا ارسـال کـد ملـی خود بـه شـماره ۳۴۳۲ 
نیـز در کمتـر از یک دقیقـه کارت اهدای عضـو دریافت کنند.

Á  اطرافیان را از تمایل خــود به اهدای عضو
مطلع کنید

اینکـه توصیـه می شـود خانـواده، دوسـتان  بیـان  بـا  او 
و اطرافیـان را از تمایـل خـود بـه اهـدای عضـو مطلـع کنیم، 
تصریـح می کنـد: امکان دیگری نیز از طریق سـایت و شـماره 
۳۴۳۲ فراهم شـده اسـت کـه افـراد می توانند ویدئویـی کوتاه 
از خـود به جـا بگـذارد و بـا خانـواده خـود صحبـت کند تـا در 
صـورت رخـداد حادثـه، خانـواده امکان مشـاهده ایـن ویدئو را 
داشـته باشـند. مدیرعامـل انجمـن اهدا عضـو ایرانیـان اضافه 
می کند: جشـن نفس سـال جـاری سـی ویکم اردیبهشـت ماه 
با حضـور خانواده هـای اهداکننده، گیرنـدگان اعضای پیوندی 
و بیمـاران نیازمنـد پیونـد در حضـور مسـئوالن، هنرمنـدان و 
ورزشـکاران کشـور برگزار خواهد شـد و هدف آن بزرگداشـت 
خانواده هایـی اسـت کـه اعضای عزیزترین اشـخاص خـود را 

اهـدا کرده اند. او خاطرنشـان می کند: هرسـاله در هفته منتهی 
بـه روز ملـی اهـدا عضـو بـا کمـک شـهرداری، صداوسـیما، 
وزارت ارشـاد، سـازمان زیباسـازی و متـرو تهـران در خصوص 
اهـدای عضـو اطاع رسـانی می شـود. حـدود دو تا سـه سـال 
اسـت کـه »ایران دیـار نفس« برگزار می شـود و در ۲۰ شـعبه 
ایـن انجمـن در سراسـر ایـران اقداماتـی مشـابه در راسـتای 
فرهنگ سـازی صـورت می گیرد و خوشـبختانه همـه ارگان ها 

در ایـن امر مقـدس همراه هسـتند.
Á روند اهدای عضو از بیمار مرگ مغزی

مریم خلیفه سـلطانی، مسـئول واحـد فراهـم آوری اعضای 
پیونـدی بیمارسـتان الزهـرا )س( اصفهـان  اظهـار می کنـد: 
به طورکلـی هشـت عضـو از هـر بیمـار مـرگ مغـزی شـامل 
قلـب، دو کلیـه، دو ریـه، کبـد، لوزالمعـده و قسـمتی از روده، 
قابل برداشـت و اهـدا کـردن اسـت امـا طبیعـی اسـت کـه از 
هـر بیمار هشـت عضـو را نمی تـوان برداشـت کرد. در اسـتان 
اصفهـان از یـک فـرد مـرگ مغـزی می تـوان قلـب، کلیه هـا 
و کبـد را برداشـت و پیونـد کـرد. او بـا اشـاره بـه رونـد اهدای 
عضـو، می افزایـد: اهـدای عضـو از بیمـار مرگ مغـزی، طبق 
پروتکل هـای خاصـی انجـام می شـود؛ در ابتـدا بیمـار مـرگ 
مغزی در بیمارسـتان های مختلف شناسـایی و سـپس ارزیابی 
می شـود تا مناسـب بـودن او بـرای اهـدای عضو محرز شـود 
و مرحلـه بعـد شـامل رضایت گیـری از خانـواده فـرد و انجـام 
آزمایشـات عفونی و تسـت های مختلف از بیمار اسـت و پس 
از مراحـل مذکـور بیمار مرگ مغزی به بیمارسـتان الزهرا )س( 
منتقـل و تأییـد می شـود. مسـئول واحـد فراهـم آوری اعضای 
پیوندی بیمارسـتان الزهرا )س( با بیان اینکه بدیهی اسـت که 
بـدون تأیید نهایـی مرگ مغزی توسـط گروه مربوطـه اهدای 
اعضـا انجـام نمی شـود، ادامـه می دهـد: بیمـار مـرگ مغـزی 
پـس از تأییـد در بیمارسـتان الزهـرا )س(، بـا هماهنگی هـای 
صـورت گرفتـه بـه اتاق عمـل برای برداشـت اعضا و سـپس 
پیوند منتقل می شـود. هر عضو برداشـت شـده بـرای پیوند به 
بیمارسـتانی که پیوند در آن باید انجام شـود، منتقل می شـود.

Á اهدای عضو افراد زنده یا فوت شده
او در خصـوص شـرایط اهـدای عضـو فـرد زنـده، تصریح 
می کنـد: هـر فـرد زنـده می تواند یـک کلیه یا قسـمتی از کبد 
خود را برحسـب شـرایط به فرد دیگری اهدا کنـد. فرد زنده ای 
کـه تمایـل بـه اهدای عضو دارد باید توسـط پزشـک بررسـی 
شـود و در صـورت وجـود احتمـال آسـیب بعـد از اهـدا عضو، 
اهدا عضو او توسـط پزشـک رد خواهد شـد. خلیفه سـلطانی با 
اشـاره بـه اهدای عضـو فردی که در شـرایط طبیعی یـا بر اثر 
کهولت سـن فوت کـرده اسـت، اضافه می کنـد: درصورتی که 
جسـد فرد متوفی در ۲۴ یا ۴۸ سـاعت پس از مرگ در شـرایط 
خاصـی نگهداری شـده باشـد، می توان بافـت او را بـرای اهدا 
برداشـت کرد امـا به طورکلی شـرایط برداشـت و اهدای عضو 
از فـردی کـه دچار ایسـت قلبی شـده باشـد حتـی در صورت 
داشـتن سـن پایین، شـرایط مطلوبـی نیسـت و در واقع عضو 

موردنظر دچار درجاتی از آسـیب شـده اسـت.
Á شیوه انتقال حساس اهداکننده عضو

او بـا بیـان اینکـه در دنیا بیشـتر اهدای عضـو از فرد مرگ 
مغـزی انجـام می شـود کـه قلـب او در حـال تپـش اسـت. 
هنگامـی کـه قلـب در حـال تپـش باشـد، خـون در اعضـای 
بـدن فـرد جریـان دارد و عضـو موردنظـر عملکـرد خـود را 
حفـظ کـرده اسـت، فـرد مرگ مغـزی تنفـس نـدارد، معمواًل 
فشـارخون پایینـی دارد و دارای آسـیب های جانبـی، عـوارض 
و مشـکات زیادی اسـت؛ بنابرایـن انتقال او اقدامی حسـاس 
اسـت و بایـد توسـط تیم های آمـوزش دیـده و آمبوالنس های 
دارای icU، انجـام شـود. در غیـر ایـن صورت ممکن اسـت 
فـرد در حین انتقال دچار ایسـت قلبی شـده و اعضـا نیز از بین 
برونـد. او بـا بیان اینکه انتقال عضو پیوندی از انتقال اهداکننده 
آسـان تر اسـت و همه این مراحـل مطابق بـا پروتکل ها انجام 
پیونـدی در محلول هایـی  ادامـه می دهـد: عضـو  می شـود، 

خـاص و کیسـه های اسـتریل حـاوی یـخ و سـرم های سـرد 
شـده در شـرایطی خـاص منتقـل می شـود. امـکان نگهداری 
خیلـی طوالنـی عضـو پیونـدی وجـود نـدارد؛ به عنوان مثـال 
زمـان طایـی بـا در نظـر گرفتن شـرایط مطلوب، بـرای کبد 
شـش تـا ۱۲ سـاعت، کلیـه تا ۲۴ سـاعت و قلب سـه تا چهار 
سـاعت اسـت. خلیفه سـلطانی بـا بیـان اینکه مسـلمًا هرچه 
زمان بیشـتری از برداشـت عضو بگذرد اما پیوند نخورد امکان 
اینکه عضو موردنظر عملکرد مطلوب را نداشـته باشـد بیشـتر 
اسـت، اظهـار می کنـد: بـا توجـه بـه ایـن شـرایط نمی تـوان 
عضـوی را نگه داشـت تا گیرنـده برای آن پیدا یا آماده شـود و 
اهـدای عضـو از فرد مرگ مغزی و پیونـد آن، از موارد اورژانس 
هسـتند. او با بیـان اینکه تأخیـری در تدفیـن اهداکننده عضو 
وجـود نـدارد، می افزایـد: با تأیید شـدن اهداکننده و مشـخص 
شـدن اتـاق عمـل، برداشـت عضـو آغـاز می شـود کـه حدود 
سـه تـا چهـار سـاعت بـه طـول می انجامـد و پـس از آن در 
صـورت لـزوم جسـد بـرای دریافت گواهـی دفن به پزشـکی 
قانونـی منتقـل می شـود، رونـد انتقال بـه پزشـکی قانونی به 
اهـدا شـدن یا نشـدن عضو مربوط نیسـت و در واقـع با اهدای 
عضـو مرحلـه ای بـه این رونـد اضافه نمی شـود و تأخیـری در 

تدفیـن وجود نـدارد.
Á  احتمال رد پیوند و مخالفت خانواده با اهدای

عضو
او بـا اشـاره بـه احتمال رد پیونـد در گیرنـده عضو، تصریح 
می کنـد: هـر عضـو پیونـدی بـا در نظر گرفتـن آزمایشـات و 
سـازگاری و بررسـی های میـان گیرنـده و اهداکننـده، پیونـد 
می شـود امـا بـا ایـن وجـود بـاز هـم احتمـال رد پیونـد وجود 
دارد کـه می توانـد به صـورت حـاد یـا مزمـن باشـد. برخـی از 
خانواده هـا بـه دالیـل مختلفی مخالـف اهدای عضو هسـتند؛ 
به عنوان مثـال برخـی فکـر می کننـد جسـد پـس از اهـدای 
عضـو بدشـکل می شـود در صوتـی که بدشـکلی وجـود ندارد 
و تنهـا یـک خـط جراحـی از گردن تـا ناف بـاز و مانند سـایر 
جراحی هـا بـا بخیـه بسـته می شـود. او بـا بیـان اینکـه برخی 
خانواده هـا هـم بـه علـت نگرانـی از صحبـت سـایرین مبنی 
بـر اینکـه آنهـا اعضـای عزیز خـود را به فـروش رسـانده اند با 
اهـدای عضو مخالفـت می کننـد، ادامه می دهـد: اهدای عضو 
از مـرگ مغـزی کامـًا رایـگان و عملـی خداپسـندانه اسـت. 
یـک روحانـی در گـروه حضـور دارد کـه بـا حضور در مراسـم 
خاک سـپاری متوفـی این مـوارد را توضیح می دهـد. این اقدام 
از منظر قانونی تأیید شـده اسـت و از نظر شـرعی نیز برای آن 
فتواهـای زیـادی وجـود دارد که بـه این اقـدام توصیه می کند.

Á  افت شدید اهدای عضو در دو سال اخیر در
کل کشور

مسـئول واحـد فراهـم آوری اعضـای پیونـدی بیمارسـتان 
الزهـرا )س( می گویـد: تـا قبل از شـیوع بیماری کرونـا میزان 
اهـدای عضو در اسـتان اصفهان باالتر بود و سـاالنه حدود ۵۰ 
اهـدای عضو انجام می شـد اما بـا توجه به شـیوع این بیماری 
اهـدای عضـو در دو سـال اخیر در کل کشـور با افت شـدیدی 
مواجـه شـده اسـت و بنـا بـر پروتکل هـای وزارت بهداشـت 
از اهـدای عضـو افـراد مشـکوک یـا مبتـا بـه کرونـا اجتناب 
می شـود. او می افزایـد: در واقـع فرد با ثبت نـام و گرفتن کارت 
اهـدای عضـو تمایـل قلبـی خـود را بـرای اقـدام به ایـن کار 
اعـام می کند و داشـتن این کارت مانند وصیتی از فرد اسـت. 
درصورتی کـه خانـواده فرد از داشـتن کارت اهـدای عضو بیمار 
مطلـع باشـند یـا او به صورت شـفاهی تمایل خود را بـرای این 
اقـدام بیان کرده باشـد، خانـواده زودتر و راحت تـر رضایت خود 
را اعـام می کنـد، رضایـت اولیـای دم در هـر شـرایطی مهم 
اسـت. در جلسـه رضایت گیری به صورت کامل و شـفاف روند 
بـرای خانـواده توضیـح داده می شـود و برگه رضایـت آگاهانه 
کـه همـه مـوارد در آن با جزئیات نوشـته شـده اسـت، خوانده 
می شـود و سـپس افـراد حاضر در جلسـه اعـم از اولیـای دم و 

شـاهدان، آن را امضـا می کنند.

10010 553۴32
درصورتی که فرد دارای کارت اهدای عضو نباشد، احتمال رضایت دادن 

خانواده برای اهدای عضو حدود ۴۸ درصد و در صورت اطالع
 از تصمیم فرد، حدود صد درصد است

مطلوب ترین شرایط اهدا 
برای قلب و ریه

بزرگساالن ایرانی 
کارت اهدای عضو دارند

درصددرصد سالگی
برای ثبت نام و دریافت کارت اهدای عضو با ارسال 

کد ملی خود به شماره ۳۴۳۲ نیز در کمتر از یک دقیقه 
کارت اهدای عضو دریافت کنند.

31



 

i n f o @ e s f a h a n e m r o o z . i r
w w w . e s f a h a n e m r o o z . i r ۵ برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار 

در سایت اصفهان امروز اسکن کنید
4354 شـــمــاره   | هجدهم  ســـال   |  1401 خرداد   01  | یکشنبه 
شماره ارسـال پـیامک:30007446   | تلفن ارتـباط خوانندگان : 36293750

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر   -۱-۶۲۰
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضی ذیل محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و اماک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره 
فرهنگ و ارشاد اسامی لنجان 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 ۲ ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند. 
اعتراض، طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.
۱- رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۰۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ عباس سلیمیان ریزی فرزند 
امیر نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت ۲۲۶/۳۵ مترمربع مفروز از پاک ۱۰۷- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان.
روز  دوم:  نوبت  انتشار  تاریخ  مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱  شنبه  یک  روز  اول:  نوبت  انتشار  تاریخ 
 دوشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ مصطفی شمسی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک لنجان

 ۱۳۲۰۳۶۹/م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
۵۹۸-۱- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نماید.
ردیف ۱- رای شماره ۱۴۱۲۵- ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ هیات دوم آقای مهرداد شفائی به شناسنامه 
باب  یک  ششدانگ  در  علی  فرزند  اصفهان  صادره   ۱۲۸۶۹۶۲۹۰۰ کدملی   ۳۵۱ شماره 
ساختمان به مساحت ۱۹۷/۶۲ مترمربع قسمتی از پاک شماره ۴۸۱ فرعی از ۵ اصلی واقع در 
اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ۸۱ دفتر ۷۸۱ اماک

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۳/۱۶ شهریاری- رئیس 
منطقه ثبت اسناد و اماک غرب اصفهان۱۳۲۰۲۵۴/م الف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

۵۹۶- ۱- برابر رای شماره ۳۶۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی، مالکیت خانم عزت متقی دستجردی به 
شناسنامه شماره ۶ کدملی ۱۲۸۸۶۲۵۴۲۱ صادره اصفهان فرزند عباس بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۲۰/۳۰ مترمربع مفروزی از پاک شماره ۷۴ فرعی 
از ۴۳۴۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
برابر رای شماره ۳۶۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
به  دستجردی  توکل  یداهلل  آقای  مالکیت  متقاضی،  بامعارض  مالکانه  تصرفات  اصفهان 
شناسنامه شماره ۹ کدملی ۱۲۸۸۵۳۰۳۰۷ صادره اصفهان فرزند محمود در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۲۰/۳۰ مترمربع مفروزی از پاک شماره ۷۴ فرعی 
از ۴۳۴۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ مهدی شبان- 

رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه جنوب اصفهان ۱۳۲۰۱۴۸/م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
۵۸۹- ۱ - برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نماید.
ردیف ۱-رای شماره ۱۳۹۲۴- ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات دوم خانم مرضیه بابایی به شناسنامه 
باب  در ششدانگ یک  اکبر  فرزند  اصفهان  شماره ۵۵۶۰۸ کدملی ۱۲۸۰۹۸۲۶۳۲ صادره 
ساختمان به مساحت ۱۱۹/۴۳ مترمربع قسمتی از پاک شماره ۲۸ اصلی واقع در اصفهان 
بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت غامرضا خدادادی از سند شماره ۳۶۲۷۸ 
مورخ ۱۳۴۷/۸/۲۰ دفترخانه شماره ۸۶ اصفهان از مورد ثبت صفحات ۲۶۸ الی ۲۷۱ دفتر 

۵۴ اماک
دوم: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ شهریاری-  نوبت  انتشار  تاریخ  اول: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱  نوبت  انتشار  تاریخ 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک غرب اصفهان ۱۳۱۹۶۹۶/م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

مالکیت  سند  اینکه ششدانگ  به  نظر  نامه: ۱۴۰۱۸۵۶۰۲۰۲۴۰۰۱۲۹۴  شماره   -۱ -۶۰۵
شماره پاک ۱۵۵ فرعی از ۲۸۴۴ اصلی واقع در بخش ۵ اصفهان به شماره صفحه ۱۷۳ دفتر 
۸۰۹ اماک به شماره ثبت ۱۴۳۶۹۳ و شماره چاپی دفترچه ای ۰۷۹۳۸۳ به نام آقای محسن 
مرادی سابقه ثبت و صدور داشته که به موجب سند انتقال قطعی ۹۲۳۴۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۳ 
دفترخانه ۹ اصفهان مقدار دو دانگ به زهرا صابری و به موجب سند انتقال قطعی ۱۶۱۸۶ 
مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۶ دفتر خانه اسناد رسمی ۵۵ اصفهان چهار دانگ مشاع از ششدانگ پاک 
مذکور به آقای مصطفی مرادی انتقال گردید و به موجب سند ۸۷۵۴۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۲۷ 
دفترخانه اسناد رسمی ۹ اصفهان در رهن بانک مسکن شعبه سعادت آباد اصفهان قرار گرفته 
است و به موجب دستور شماره ۷۴۶۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۴ اجرای ثبت اصفهان به نفع زهرا 
صابری و صندوق دولت بازداشت می باشد سپس آقای محسن مرادی به موجب وکالتنامه 
شماره ۲۹۹۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ دفترخانه ۱۲ شهر کرد وکالتا از طرف آقای مصطفی 
مرادی با ارائه درخواست ۱۴۰۰/۰۳۸۷۶۵ مورخ  ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ به انضمام دو برگ استشهادیه 
امضاء شهود آن ذیل شماره یکتای ۱۴۰۰۰۲۱۵۵۷۸۲۰۰۰۹۰۹ و رمز تصدیق  محلی که 
۴۲۷۲۱۶ و شماره ترتیب ۷۰۳۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ به گواهی دفترخانه اسناد رسمی ۵۵ 
اصفهان رسیده است نموده مدعی است که سند مالکیت به علت جابجائی مفقود و درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالكیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مهدی 

شبان- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان ۱۳۲۰۵۲۰/م الف
قرار تحریر ترکه

نریمانی  محمدرضا  دادخواست  ش۱ح   ۰۱/۰۰۰۰۴ پرونده  کاسه  خصوص  در   -۱-۶۳۲
فرزند علی اکبر مبنی بر تحریرترکه متوفی علی اکبر نریمانی فرزند محمد که در تاریخ 

مواد  استناد  بع  متقاضی  احراز سمت  و  بررسی موضوع  با  فوت شده. شورا   ۱۳۷۵/۰۲/۳۰
۲۰۹و۲۱۰ قانون امور حسبی قرار تحریر ترکه صادر و اعام می نماید.  لذا از کلیه ورثه یا 
نماینده قانونی آنها ، بستانکاران و مدیونینی که به متوفی و کسانی دیگر که حقی بر ترکه 
متوفی دارند دعوت می شود تا در وقت اجرای قرار ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ برای 
تحریر ترکه در شورای حل اختاف شعبه اول شهرستان برخوار حاضر شوند. عدم حضور 
مدعوین مانع از اجرای قرار نخواهد بود.  دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شهرستان برخوار 

شناسه م الف : ۱۳۲۱۴۱۴
قرار تحریر ترکه

۶۳۳-۱- در خصوص کاسه پرونده ۰۰۰۰۰۶۹ ش۱ح دادخواست ناصر غامی فرزند حسین 
مبنی بر تحریرترکه متوفی حسین غامی فرزند علی که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۵ فوت شده. 
شورا با بررسی موضوع و احراز سمت متقاضی بع استناد مواد ۲۰۹و۲۱۰ قانون امور حسبی 
قرار تحریر ترکه صادر و اعام می نماید.  لذا از کلیه ورثه یا نماینده قانونی آنها ، بستانکاران 
و مدیونینی که به متوفی و کسانی دیگر که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود تا در 
وقت اجرای قرار ساعت ۱۶:۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ برای تحریر ترکه در شورای حل اختاف 
شعبه اول شهرستان برخوار حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع از اجرای قرار نخواهد بود. 

دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شهرستان برخوار شناسه م الف : ۱۳۲۱۴۱۰
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر    -۱-۶۳۴
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضی ذیل محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و اماک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره 
فرهنگ و ارشاد اسامی لنجان 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 ۲ ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند. 
اعتراض، طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.
۱- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۰۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ آقای رضا مهدی زاده فرزند 
از پاک  مفروز  مترمربع  مساحت ۱۳۴/۴۴  به  خانه  یکباب  دانگ  به شش  نسبت  حسین 
۱۰۷ - اصلی واقع در زرین شهر بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
روز  دوم:  نوبت  انتشار  تاریخ  مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱  شنبه  یک  روز  اول:  نوبت  انتشار  تاریخ 
لنجان  اماک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ مصطفی شمسی - 

۱۳۲۱۵۱۵/م الف

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی ایمن عمارت ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۱ و شناسه ملی 

۱۴۰۰65۹۹5۷5
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - طیبه صادقی حسین آبادی به شماره ملی ۱۱۱۱۶۴۰۶۱۰، 
مرضیه کشاورزیان کلیشادی به شماره ملی ۱۱۱۲۱۵۰۰۷۲ و محمد قاسمی 
حسین آبادی به شماره ملی ۱۱۱۰۸۹۳۳۰۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار اصفهان امروز 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - ابراهیم سلمانی ریزی به شماره 
ملی ۱۱۷۰۶۵۶۲۳۴ به عنوان بازرس اصلی و فریبا محمدی به شماره ملی 
۱۱۱۱۷۵۱۶۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۴۰۰ مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری فاورجان )۱۳۲۰۸۹۵(

تاسیس شرکت سهامی خاص رایان هوش افزار اسپادانا 
درتاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت 6۷۷۴۷ به شناسه ملی 

۱۴۰۱۰۰۰665۲
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه فعالیتهای طراحی تولید پشتیبانی ساخت 
واردات و صادرات و خرید و فروش در حوزه های الکترونیک الکترواپتیک اپتیک 
و مکانیک-ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه الکترونیک الکترواپتیک اپتیک و 
مکانیک-خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی-اخذ 
وام و اعتبار و تسهیات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری 
صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت-اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی در داخل و 
خارج از کشور-شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ قرارداد 
با اشخاص حقیقی و حقوقی-شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی پس از 
کسب مجوز از مراجع ذیصاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله آهنگران ، کوچه ۱۷ 
شهریور ، خیابان شهید دکترباهنر ، پاک ۲۰۱ ، مجتمع تجاری اداری نگین باهنر 
، طبقه سوم ، واحد ۲۳ کدپستی ۸۱۳۸۷۷۳۸۱۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد 
۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره ۵۴۷/۳۱۰۸۰۵۵۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ نزد بانک رفاه شعبه شریعتی با کد 
۵۴۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای عبدالرضا سپیانی به شماره 
ملی ۱۱۲۹۰۰۱۹۹۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علیرضا فخاری به شماره ملی ۱۱۹۹۲۷۲۶۶۳ و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهرام ایزدی دستگردی 
به شماره ملی ۱۲۸۸۷۰۹۲۴۲ و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقای حشمت اله سپیانی به شماره ملی ۱۱۲۹۰۰۴۰۲۳ به سمت 
بازرس اصلی به مدت ۱ سال آقای حسین اصانی به شماره ملی ۱۱۲۹۵۷۸۱۳۵ 
به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۱۳۲۰۷۰۴(

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی ایمن عمارت 
ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۱ و شناسه 

ملی ۱۴۰۰65۹۹5۷5
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ تصمیمات 
ملی  شماره  به  کلیشادی  کشاورزیان  مرضیه   - شد:  اتخاذ  ذیل 
۱۱۱۲۱۵۰۰۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، طیبه صادقی حسین 
آبادی به شماره ملی ۱۱۱۱۶۴۰۶۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و محمد قاسمی حسین آبادی به شماره ملی ۱۱۱۰۸۹۳۳۰۲ 
به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق 
و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر است. - ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری فاورجان )۱۳۲۰۸۹۴(

فرهنگ و هنر

رونمایی از »حال نامعلوم« 
یک خواننده

از خوانندگان شناخته شده  راغب  آلبوم مصطفی  نخستین 
موسیقی پاپ کشورمان روز شنبه سی و یکم خرداد ماه با 
برگزاری یک نشست خبری در تاالر وحدت تهران رونمایی شد.
به گزارش مهر، مراسم رونمایی و نشست خبری نخستین 
آلبوم مصطفی راغب خواننده موسیقی پاپ کشورمان با عنوان 
»حال نامعلوم« روز شنبه سی و یکم خرداد ماه با حضور 
محمدرضا چراغعلی، عبدالجبار کاکایی و تعدادی دیگر از 

اهالی فرهنگ و رسانه در تاالر وحدت تهران رونمایی شد.
عبدالجبار کاکایی شاعر و ترانه سرا در ابتدای این نشست 
خبری که با اجرای حامد حسین زادگان مدیر روابط عمومی 
موسسه »آوازی نو« برگزار شد، گفت: انتشار آلبوم »حال 
نامعلوم« در این شرایط به خودی خود دربرگیرنده اتفاقات 
خوبی در روزگار تقلیل آلبوم گرایی است. به هر حال صدای 
مصطفی دارای ارزش های زیادی است که در این روزگار تلخ 
حوزه موسیقی، می تواند شرایط موثری داشته باشد. متاسفانه 
اما در حوزه ترانه نیز دارای معایب زیادی است که متاسفانه 
موجب شده فایده های ترانه و کام تاثیرات گذشته را نداشته 
باشد. این فایده گرایی در کلمات را می توان در ترانه های 
قدیمی تر دریافت؛ اما امروز موسیقی است که تکلیف کلمه ها 
را مشخص کرده و متاسفانه میل به این شیوه هر روز در حال 
زیاد شدن است. این کلمه ها هستند که از مفاهیم تهی شده 
و کامًا در خدمت موسیقی قرار گرفته اند. او افزود: در این 
شرایط انتشار آلبوم حال نامعلوم به خوانندگی مصطفی راغب 
اتفاق خوبی است که نام خوبی هم برای آن در نظر گرفته 
شده است. به هر حال عشق همواره حال نامعلومی است که 
دائم در حال خوف و رجا است. سپاسگزارم که من را به این 
نشست رسانه ای دعوت کردند. محمدرضا چراغعلی یکی از 
تنظیم کنندگان آلبوم هم در این نشست رسانه ای توضیح 
داد: امروز کنار هم جمع شده ایم تا از هنرمندی حمایت کنیم 
که بازخوردهای خوبی از مخاطبان گرفته است. او خواننده ای 
است که پایه خوانندگی اش بر اساس موسیقی ایرانی است و 
دارای رنگ و لعابی از موسیقی ایرانی است که می تواند حائز 
اهمیت باشد. او با این پایه وارد عرصه موسیقی پاپ شده و 
من یادم هست از سال ها قبل که در یزد زندگی می کرد متوجه 
صدای متفاوت او شدم. خوشبختانه این زمان طی شد و ما 
امروز شاهد این اتفاق مبارک هستیم. او افزود: عمر هنرمندانی 
که به سراغ آلبوم نمی روند به همان اندازه ماندگاری در فضای 
مجازی است که من باید به راغب و همکارانش تبریک بگویم 
که در این روزگار اقدام به انتشار آلبوم کردند که می تواند به 
عنوان یک اثر ثبت شده سال های سال باقی بماند. به هر 
ترتیب آلبوم »حال نامعلوم« به معنای حال و هوای امروز 
ماست که در شرایط اقتصادی امروز واقعًا نمی دانیم سرنوشت 

زندگی عادی ما چه خواهد شد.

   تئاتر اصفهان  کوک

   قاب جادویی

تماشای »زمهریر« 
در هنرستان هنرهای زیبا

نمایشـگاه »زمهریـر« از آثـار نقاشـی و مجسـمه شـهرام 
سـینایی تا دهم خردادمـاه در نگارخانه هنرسـتان هنرهای 

زیبا برپـا خواهـد بود.
سـینایی دربـاره این نمایشـگاه به ایسـنا گفت: ۳۴ نقاشـی 
بـا تکنیـک آبرنـگ، یک نقاشـی سـیاه قلـم و ۲۷ حجم و 
مجسـمه در این مجموعه در معرض دید هنردوسـتان قرار 

گرفته اسـت.
او بـا اشـاره بـه موضـوع آثـار، افـزود: ایـن آثـار بـا موضوع 
پرتـره ابنیـه تاریخی، کوچ عشـایر بختیاری و نقاشـی های 
ایده گـرای اجتماعـی بـا موضوعاتـی چـون فقر و مسـائل 
زنـان کار شـده اند و حجم هـا و مجسـمه ها نیـز اغلـب 
موضـوع انتزاعـی دارنـد. این هنرمنـد ادامـه داد: فعالیت در 
رشـته نقاشی را از سـال ۸۰ و پس از تلمذ در محضر اساتید 
مهـم این رشـته از جملـه مرحـوم پورصفا، اسـتاد اصانی 
و اسـتاد یقینی شـروع کـردم. همچنین مجسمه سـازی بر 
روی چـوب، فلـز، گچ و خمیر کاغذ را از سـال ۷۵ به صورت 
حرفـه ای طراحـی و اجـرا کـردم. سـینایی افـزود: تکنیـک 
کارهـای نقاشـی بیشـتر آبرنـگ و بعضًا سـیاه قلم و گواش 
بـوده که تاکنون در ۱۳ نمایشـگاه انفرادی و فسـتیوال های 
بین المللـی نقاشـی همچـون ایتالیـا، هنـد، ویتنـام و...بـه 
نمایـش درآمـده و رتبـه اول پرتـره در فسـتیوال نقاشـی 
بنگادش را کسـب کرده است. نمایشـگاه آثار این هنرمند 
از ۲۱ اردیبهشـت در نگارخانه هنرسـتان هنرهای زیبا آغاز 
شـده و تا دهـم خرداد پذیرای دوسـتداران هنـر خواهد بود.

»دزد و پلیس« 
و »افسانه جومونگ« 

روی آنتن تماشا
سـریال های »دزد و پلیس« و »افسـانه جومونگ« به روی 

آنتن شـبکه تماشا رفتند.
تماشـا، مجموعـه  روابـط عمومـی شـبکه  بـه گـزارش 
تلویزیونـی »دزد و پلیـس« بـه کارگردانی سـعید آقاخانی و 
تهیه کنندگی محسـن چگینی از روز شـنبه، ۳۱ اردیبهشت 
۱۴۰۱ از این شـبکه پخش می شـود. داستان سـریال »دزد 
و پلیـس« دربـاره ناصـر کاظمـی، خافـکاری معـروف و 
سـابقه داری اسـت که در اثر یک ضربه ناشـی از وقوع یک 
تصـادف به سـر او حافظـه خود را از دسـت می دهـد. ناصر 
پـس از وقـوع این تصادف شـخصیت دیگری پیـدا کرده و 
وقتـی کـه می بیند همـه از او می ترسـند سـعی می کند که 

اشـتباهات خودش را جبـران کند.

رئیس کمیته اجرایی سی و سومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران می گوید: ستاد کرونا از ما خواست تا جمعیت نمایشگاه را 

بشکنیم و نمایشگاه مجازی پاسخی به این خواسته بود.
به گزارش ایسنا، حسین صفری در نشستی با خبرنگاران بابیان 
این که امسال همکاری ناشران و تشکل ها با نمایشگاه کتاب خیلی 
ویژه بود، درباره برگزاری همزمان نمایشگاه مجازی و حضوری در 
اردیبهشت و امکان عقب انداختن زمان برگزاری نمایشگاه و کم 
شدن بازه زمانی آن اظهار کرد: همیشه و به شکل سنتی در تقویم 
برگزاری نمایشگاه دو پنجشنبه و جمعه را لحاظ می کردیم، امسال 

هم همین را برنامه ریزی کردیم.
اصل  امسال  ما  نمایشگاه سپس گفت:  اجرایی  کمیته  رئیس 
موضوع را بر روی »نمایش« گذاشتیم. این که فقط نمایش باشد 
و فروش در کار نباشد اما بعد از کش وقوس های زیاد در شورای 
سیاست گذاری درنهایت تصمیم بر این شد که نمایشگاه به شکل 
قبل برگردد. خیلی برنامه ریزی خوب و مفصلی برای موضوع 
نمایش داشتیم، شرایط را هم دیده بودیم و وقت خوبی هم بر روی 
این طرح گذاشتیم؛ اما مسئله فروش که مطرح شد، باید اقتضائات 
را هم رعایت کنید. وجود روزهایی در تقویم برگزاری نمایشگاه که 
ما سابقه اش را هم داریم؛ نمایشگاه با یک چهارشنبه و پنجشنبه 
و جمعه  شروع می شود، دوباره به شنبه و یکشنبه و دوشنبه آرامی 
می رسد و سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه ای که اوج 

می گیرد و مردم حضور پیدا می کنند.
او درباره نمایشگاه مجازی هم گفت: غیر از این که در نمایشگاه 
نمایشگاه  می کنند،  پیدا  دسترسی  کتاب  به  استان ها  مجازی 
تمهیدی بود برای پاسخ به دوستانمان در ستاد کرونا. آن ها به ما 
گفته بودند شما باید جمعیت نمایشگاه را بشکنید و کم کنید، حداقل 
تاش شما این باشد که از شهرستان ها کمتر بیایند. این را به ما 
گفته و از ما خواسته بودند این اتفاق بیفتد. به همین دلیل موضوع 
نمایشگاه مجازی بیشتر مطرح شد و یارانه ها به سمت مجازی 
رفت تا تقاضای مردم را در مجازی داشته باشیم. برگزاری این دو 

نمایشگاه با یکدیگر کار سنگینی است.
حسین صفری در ادامه بیان کرد: افرادی که االن در صحن 
فضای مجازی و افرادی که در کف مصلی هستند، جمعیت واقعی 
نمایشگاه را تشکیل می دهند، جمعیت واقعی نمایشگاه این نیست 
که اینجا در مصلی می بینید. بعد از کرونا اگر نمایشگاه مجازی 
نبود به شما قول می دهم تمام روزها به شدت شلوغ می بود. مجازی 
پاسخی به دوستان ستاد کرونا بود. حتی برای میهمانان خارجی 
هم تأکید کرده بودند میهمانان خارجی را به حداقل برسانید به 
با دست فرمان کندی  در بخش خارجی مان هم  دلیل  همین 
جلو می رفتیم و درنهایت این دو موضوع نهایی شد و توانستیم 

این کار را انجام دهیم. او در ادامه گفت: عرض راهروها، تردد 
مردم، دسترسی ها، توزیع مردم و رعایت فاصله اجتماعی از دیگر 
خواسته های ستاد کرونا بود و آنچه را مقدور و شدنی بود، در 

نمایشگاه پیاده کردیم.
رئیس کمیته اجرایی نمایشگاه کتاب بیان کرد: دسترسی ها، عرض 
راهروها و ترددها از موضوعاتی بود که به آن توجه داشتیم و در 
وهله اول در بخش ناشران کودک این دسترسی را ایجاد کردیم و 
مجبور شدیم سالن دومی ایجاد کنیم. فضایی که برای کودکان در 
نظر گرفته بودیم کافی نبود، فضایی حدود چهارهزار مترمربع ایجاد 
کردیم. مجموعا بیشتر از ۹۰ هزار مترمربع در سه رواق شرقی، 
رواق غربی و شبستان اصلی برای نمایشگاه استفاده شد و ناشران 
همه زیر سقف هستند. این موضوع یکی از اتفاقات مهم بود که 

بایستی جوانب آن را دید.
به گفته صفری، ناشران دانشگاهی رغبت بیشتری به حضور در 
فضای مجازی داشتند اما ناشران کودک بر اساس نوع خدماتی که 

ارائه می کردند، تمایلشان به نمایشگاه حضوری بود.
او همچنین گفت: رواق غربی را برای جانمایی ناشران دانشگاهی 
را  ما همین جا کار  نکردند و گفتند  قبول  نظر گرفتیم که  در 

جمع وجور می کنیم.
او خاطرنشان کرد: وقتی ناشر طعم نمایشگاه مجازی را چشید و 
دید که در آنجا می تواند به راحتی کتاب خود را ارسال کند، یارانه اش 

را بگیرد و یارانه پست را هم داشته باشد و از طرفی هم یک سری 
افراد در بانک  اطاعاتی اش اضافه شوند که تاکنون خرید نداشته اند، 
باعث شد ناشران از فضای مجازی بیشتر استقبال کنند. اگرچه 

بخش فیزیکی هم ویژگی های خود را دارد.
او درباره نارضایتی ها و انتقادهایی که برای جانمایی ناشران کودک 
وجود دارد، اظهار کرد: در فضای مصلی سالن یک تکه که بتواند 
متراژ مفیدی به ما بدهد، فقط و فقط منفی یک رواق شرقی 
است که نزدیک چهار تا پنج هزارمتر مربع متراژ مفید می دهد اما 
بخش های دیگر ۲۵۰۰ مترمربع و ۳۵۰۰ مترمربع می دهند. هرجور 
که بخواهید از پازل شبستان دوری کنید، تنها جایی که می شود 
ناشران را مستقر کرد و سقف باال سرش باشد، آن جاست. این را 

شفاف می گویم.
او همچنین در توضیح تحویل دیرهنگام بنرهای غرفه ها گفت: 
ناهماهنگی  به وجود آمد که درست هم هست. در این حوزه 
مقداری غفلت کردیم؛ غفلت از این جهت  که بخشی که این کار 
را انجام می داد هماهنگی هایی شده بود اما این شرکت نهایتا تغییر 
وضعیت داد و تصمیمات این بخش با خلل روبه رو شد اما بافاصله 
اقدامات الزم را انجام داده، تیم تشکیل دادیم. با توجه به اینکه 
در سال های قبل هم ناهماهنگی پیش آمد کار را به تشکل های 

مجموعه واگذار کردیم.
صفری درباره کمبود مبلمان شهری در مصلی که مردم مجبور 

می شوند روی زمین بنشینند، نیز اظهار کرد: ۱۸۰۰ مبلمان شهری 
آورده ایم اما جمعیت زیاد است که شما اگر همه جا را نیمکت 
بگذارید، کافی نیست. ما نتوانستیم به اندازه کافی نیمکت تهیه 
کنیم. چیزی که شهرداری قبول کرد و وارد صحن کرد و چیدمانی 
که کردیم، همین بود و در محیط های باالدستی و راه های منتهی 

به شبستان هم نیمکت گذاشته شده است.
حسین صفری درباره تمدید زمان برگزاری نمایشگاه نیز بیان کرد: 
نمایشگاه مجازی ظرفیت واقعی خریدار و ناشر را برای ما مشخص 
کرد و چیزهایی را برای مشخص کرد که قبًا شفاف نبود، این که 
اعتبار روی کار ملی افراد شارژ می شود و امسال هنوز امکان ثبت نام 
وجود دارد؛ اما زمان نمایشگاه فیزیکی در طی هفت روز ثبت نام 
تمام می شد. االن اعتبار به شکل واقعی خرج می شود. نمایشگاه 
مجازی کتاب استقبال و قدرت خرید مردم و عاقه مندی های 

مردم را در نقاط مختلف مشخص کرد.
او در ادامه به آمار فروش در نمایشگاه مجازی کتاب اشاره کرد 
و گفت:  مجموعه سفارشات نمایشگاه مجازی کتاب تا ساعت 
۱۰ صبح روز سی ام ۳۵۲ هزار و ۸۲۷ سفارش بوده که از این 
داده شده  به پست تحویل  میان ۲۷۳ هزار و ۲۹۰ سفارش 
است. همچنین ۱۳۱ هزار و ۶۲۲ سفارش نیز توزیع شده است. 
تهران مشهد و قم بیشترین خریداران نمایشگاه مجازی کتاب 

تهران بوده اند.

رئیس کمیته اجرایی نمایشگاه کتاب عنوان کرد

نمايشگاه مجازی كتاب پاسخی به ستاد كرونا بود
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اطالع رسانی

جمع کل هزینه میانگین هر مدرسهتعداد هنرستان تقبل شده

م الف: 862030

با عنایت به مصوبه بند )7( جلسه 123 هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مجوز شماره 48651 مورخ 1401/02/18 
 دبیرخانــه آن هیأت، بدینوســیله به آگاهی اعضای اتحاديه صنف دفاتر فروش تولیدكنندگان ســنگ و آجر شهرستان اصفهان 
می رساند، داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه می توانند به مدت )15( روز از روز سه شنبه مورخ 1401/03/10 
تا روز ســه شنبه مورخ 1401/03/24 با مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( در قسمت سامانه های 
الکترونیک - انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند و ســپس جهت تأیید ثبت نام با همراه داشــتن اصل مدرک تحصیلی به ساختمان 
شــهید خرازی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به نشانی: میدان آزادی- بلوار دانشگاه اصفهان- روبروی در شمالی دانشگاه 

مراجعه نمایند. 
* تذكر مهم: بدلیل حذف ثبت نام قبلی انجام شده، افرادی که در فراخوان قبلی ثبت نام کرده اند باید مجددأ ثبت نام نمایند.

مدارک الزم جهت ثبت نام: مدرک تحصیلی با اعتبار نامه عضویت در هیأت مدیره- یک قطعه عکس رنگی 4*3

۱-تابعیت جمهوری اسالمی ایران                                                                 
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران                                       
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر                                                              

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال
مانند: حجر ، ورشکستگی و افالس

 ۵-  عدم اعتیاد به مواد مخدر                                                                        
6- عدم اشتهار به فساد                                                                              

7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 

عضویت در هیأت مدیره
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9-داشتن پروانه کسب معتبر دائم
منقضی  آن  اعتبار  تاریخ  که  است  مجوزی  معتبر،  کسب  )پروانه 
نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر 
واگذار و یا اجاره نداده باشد،  واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر 

نیافته باشد.(
۱۰- وثاقت و امانت

تذكرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آئین نامه اجرايی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مديره و بازرس اتحاديه های صنفی:
 * داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات 
کشــوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به اســتعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات می 

باشد. )تبصره 6 ماده 22 قانون(
* عضویت افراد در هیأت مدیره، بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد. )تبصره 1 ماده 22 قانون( 

* )الحاقی 1392( اعضای مســتعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخالل در انتخابات استعفا 
داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند. )تبصره 4 ماده 

22 قانون(
* در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت 

تعیین می شود. )تبصره 3 ماده 23 قانون(
* داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشــانی ســامانه نســبت به ثبت نام و بارگذاری مدرک تحصیلی و عکس پرسنلی خود جهت ثبت 
نام اقدام نمایند. در صورتیکه داوطلب فاقد مدرک تحصیلی بوده اما دارای ســابقه عضویت باشــد مکلف است نسبت به بارگذاری 
اعتبارنامه خود اقدام نماید. عدم بارگذاری هر یک از مدارک در بازه زمانی فراخوان ثبت نام به منزله عدم ثبت نام است . )تبصره 

2 ماده 6 اصالحي آئین نامه اجرایی(
* چنانچــه تعــداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره برای اتحادیه های تا 1000 عضو کمتــر از 10 نفر و در اتحادیه ای بیش از 
1000 عضو کمتر از پانزده نفر باشد، هیأت اجرایی موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر برای دو نوبت متوالی و هر نوبت به مدت 
10 روز تمدید نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام هیأت اجرایی موظف اســت فهرســت داوطلبان را برای بررسی به کمیته موضوع 
ماده 8 این آئین نامه ارسال نماید. مالک تعداد اعضای اتحادیه برای تعیین تعداد داوطلبان ثبت نام شده، تعداد اعضای دارای پروانه 

کسب اتحادیه در تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام است. )ماده 7 اصالحی آئین نامه اجرایی( 
* انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک ســوم اعضا رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، 
هیأت اجرایی مکلف اســت مطابق ماده )11( این آئین نامه نســبت به برگزاری فراخوان انتخابات نوبت دوم با حضور حداقل یک 
چهارم اعضا حداکثر ظرف مدت بیســت روز اقدام نماید. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مزبور کمیسیون موظف است نسبت 

به ادغام اتحادیه اقدام نماید. )ماده 17 اصالحی آئین نامه اجرایی(

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضويت در هیأت مديره و بازرس اتحاديه 
صنف دفاتر فروش تولیدكنندگان سنگ و آجر شهرستان اصفهان  

)شماره : 1401/538 تاريخ: 1401/02/25(

 شرايط داوطلبان عضويت در هیأت مديره و بازرس:

اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هیأت اجرايی برگزاری انتخابات هیأت مديره و بازرسان اتحاديه های صنفی شهرستان اصفهان

م الف: 862030

بــا عنایت به مصوبه بند )7( جلســه 123 هیأت عالی نظارت بر ســازمان های صنفی کشــور و مجوز شــماره 48651 مورخ 
1401/02/18 دبیرخانه آن هیأت، بدینوســیله به آگاهی اعضای اتحاديه صنف موزائیک سازان شهرستان اصفهان می رساند، 
داوطلبــان عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه می توانند به مدت )15( روز از روز ســه شنبه مورخ 1401/03/10 تا 
روز ســه شــنبه مورخ 1401/03/24 با مراجعه به ســامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( در قسمت سامانه 
های الکترونیک - انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند و ســپس جهت تأیید ثبت نام با همراه داشــتن اصل مدرک تحصیلی به 
ســاختمان شهید خرازی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به نشــانی: میدان آزادی- بلوار دانشگاه اصفهان- روبروی در 

شمالی دانشگاه مراجعه نمایند. 
* تذكر مهم: بدلیل حذف ثبت نام قبلی انجام شده، افرادی که در فراخوان قبلی ثبت نام کرده اند باید مجددأ ثبت نام نمایند.

مدارک الزم جهت ثبت نام: مدرک تحصیلی با اعتبار نامه عضویت در هیأت مدیره- یک قطعه عکس رنگی 4*3

۱-تابعیت جمهوری اسالمی ایران                                                                 
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران                                       
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر                                                              

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال
مانند: حجر ، ورشکستگی و افالس

 ۵-  عدم اعتیاد به مواد مخدر                                                                        
6- عدم اشتهار به فساد                                                                              

7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 

عضویت در هیأت مدیره
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9-داشتن پروانه کسب معتبر دائم
منقضی  آن  اعتبار  تاریخ  که  است  مجوزی  معتبر،  کسب  )پروانه 
نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر 
واگذار و یا اجاره نداده باشد،  واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر 

نیافته باشد.(
۱۰- وثاقت و امانت

تذكرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آئین نامه اجرايی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مديره و بازرس اتحاديه های صنفی:
 * داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات 
کشــوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به اســتعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات می 

باشد. )تبصره 6 ماده 22 قانون(
* عضویت افراد در هیأت مدیره، بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد. )تبصره 1 ماده 22 قانون( 

* )الحاقی 1392( اعضای مســتعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخالل در انتخابات استعفا داده 
باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند. )تبصره 4 ماده 22 قانون(

* در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت 
تعیین می شود. )تبصره 3 ماده 23 قانون(

* داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشــانی ســامانه نســبت به ثبت نام و بارگذاری مدرک تحصیلی و عکس پرسنلی خود جهت ثبت 
نام اقدام نمایند. در صورتیکه داوطلب فاقد مدرک تحصیلی بوده اما دارای ســابقه عضویت باشــد مکلف است نسبت به بارگذاری 
اعتبارنامه خود اقدام نماید. عدم بارگذاری هر یک از مدارک در بازه زمانی فراخوان ثبت نام به منزله عدم ثبت نام است . )تبصره 

2 ماده 6 اصالحي آئین نامه اجرایی(
* چنانچــه تعــداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره برای اتحادیه های تا 1000 عضو کمتــر از 10 نفر و در اتحادیه ای بیش از 
1000 عضو کمتر از پانزده نفر باشد، هیأت اجرایی موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر برای دو نوبت متوالی و هر نوبت به مدت 
10 روز تمدید نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام هیأت اجرایی موظف اســت فهرســت داوطلبان را برای بررسی به کمیته موضوع 
ماده 8 این آئین نامه ارسال نماید. مالک تعداد اعضای اتحادیه برای تعیین تعداد داوطلبان ثبت نام شده، تعداد اعضای دارای پروانه 

کسب اتحادیه در تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام است. )ماده 7 اصالحی آئین نامه اجرایی( 
* انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک ســوم اعضا رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، 
هیأت اجرایی مکلف اســت مطابق ماده )11( این آئین نامه نســبت به برگزاری فراخوان انتخابات نوبت دوم با حضور حداقل یک 
چهارم اعضا حداکثر ظرف مدت بیســت روز اقدام نماید. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مزبور کمیسیون موظف است نسبت 

به ادغام اتحادیه اقدام نماید. )ماده 17 اصالحی آئین نامه اجرایی(

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضويت در هیأت مديره و بازرس اتحاديه 
صنف موزائیک سازان شهرستان اصفهان  

)شماره : 1401/530 تاريخ: 1401/02/25(

 شرايط داوطلبان عضويت در هیأت مديره و بازرس:

اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هیأت اجرايی برگزاری انتخابات هیأت مديره و بازرسان اتحاديه های صنفی شهرستان اصفهان

م الف: 862030

آگهی برگزاری انتخابات هیأت مديره و بازرس اتحاديه صنف لوله كشان گاز 
شهرستان اصفهان

)شماره: 1401/556 تاريخ: 1401/02/27(

اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هیأت اجرايی برگزاری انتخابات هیأت مديره و بازرسان اتحاديه های صنفی شهرستان اصفهان

به استناد ماده )11( آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون 
نظام صنفی(، از اعضای اتحاديه صنف لوله كشان گاز شهرستان اصفهان دعوت می شود با همراه داشتن اصل پروانه کسب )دائم یا موقت( یا 
کارت شناسایی معتبر، روز دوشنبه مورخ 1401/03/23 از ساعت 8 الی 12 به ساختمان شماره 2 اتاق اصناف مرکز استان به نشانی: خیابان 
مصلی )آب 250(- انتهای خیابان نیکبخت شــرقی مراجعه نمایند و با شرکت در انتخابات، از بین داوطلبان حائز شرایط، اشخاص مورد نظر 

خود را )با توجه به تعداد مورد نیاز مشخص شده در جدول زیر( انتخاب نمایند.
*** اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا می باشد ***

اسامی داوطلبان هیأت مديره

۱-  یداله بابایی
2- اسفندیار پور ابوطالب

3- محسن چنگانیان خوراسگانی
4- علی حیدری ایرانی

۵- ناصر درخشنده
6- اردشیر رحیمی

7- سیدمنصور رضوی
8- فضل اهلل سلطانی

9- شهرام سلطانی

۱۰- اصغر شاه محمدی
۱۱- مهدی ضیائی

۱2- اکبر طوفانی سجزی
۱3- غالمرضا مومنی آبخارکی
۱4- علی محمدی آیدغمیشی

۱۵- موسی موزرمی بلمیری
۱6- بهرنگ مهانی

۱7- روح اله نورافشان

اسامی داوطلبان بازرس

۱- رضا انالوئی عادگانی                         2- عباس شمس                         3- حمیدرضا کلووند

* تعداد مورد نیاز *
هیأت مدیره: پنج )۵( نفر اصلی - دو )2( نفر علی البدل                       بازرس: یک )۱( نفر اصلی - یک )۱( نفر علی البدل

تذكرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آئین نامه اجرايی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مديره و بازرسان اتحاديه های صنفی: 
* اتحادیه ها توســط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند. تعداد اعضای هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه، پنج نفر اصلی 
و دو نفر علی البدل برای اتحادیه های کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای بیش از 

هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. )ماده 22 قانون( 
* )الحاقی 1392( اعضای مستعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخالل در انتخابات استعفا داده باشند 

و اعضای معزول از آن هیأت، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند. )تبصره 4 ماده 22 قانون(
* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس )اول و دوم(، یک نفر 
دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شــود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس 

)اصلی و علی البدل( برگزار می شود. )ماده 23 قانون( 
* در صورت درخواســت کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین 

می شود .)تبصره 3 ماده 23 قانون ( 
* چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، می توانند ظرف مدت سه روز کاری پس از انتخابات شکایت 

خود را کتبا و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند. )بند 1 ماده 19 آئین نامه اجرایی انتخابات(
* انتخابات اتحادیه های در دور اول با حضور حداقل یک ســوم اعضا رســمیت یافته و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، هیأت 
اجرایی مکلف است مطابق ماده )11( این آئین نامه نسبت به برگزاری فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم با حضور حداقل یک چهارم 
اعضا حداکثر ظرف مدت 20 روز اقدام نماید. در صورت عدم دســتیابی به حد نصاب مزبور کمیسیون موظف است نسبت به ادغام اتحادیه 

اقدام نماید.) ماده 17 اصالحی آئین نامه اجرایی انتخابات( 
* در صورت درخواســت داوطلبان، هیأت اجرایی موظف است فهرســت اعضای دارای پروانه کسب و نشانی واحدهای صنفی آنان را جهت 

انجام تبلیغات انتخاباتی، در اختیار آنان قرار دهد. )تبصره ماده )12( آئین نامه اجرایی انتخابات( 

نوبت اول

داود گودرزی - شهردار عسگران

نوبت اول آگهی مزايده عمومی 
شهرداری عسگران به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش دو پالک زمین با کاربری 
ویالیی واقع در تپه منطقه گردشگری چشمه مرغاب از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه کارشناسی 
اقدام نماید، لذا متقاضیان واجد شــرایط می توانند جهت خرید و دریافت اســناد مزایده از روز یکشنبه مورخ 
1401/03/01 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 به دبیرخانه شهرداری عسگران مراجعه و یا جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن 42752061-031 تماس حاصل فرمایند. 
1- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

2-  پرداخت هزینه کارشناسی و درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.
3- سایر شرایط مزایده در اسناد مربوطه ذکر گردیده است.

قیمت پايه كارشناسی موقعیتكاربریمساحتشمارهرديف
قیمت كلاز قرار هر متر

۱P=21تپه گردشگری ویالیی4۱2/33 متر
۱۰/3۰8/2۵۰/۰۰۰ ریال2۵/۰۰۰/۰۰۰ ریالچشمه مرغاب

2P=28تپه گردشگری ویالیی4۰8/69 متر
۱۰/2۱7/2۵۰/۰۰۰ ریال2۵/۰۰۰/۰۰۰ ریالچشمه مرغاب

م الف: 1321524

نوبت اول

داود گودرزی - شهردار عسگران

نوبت اولآگهی مزايده عمومی

شهرداری عسگران بــه استناد  مصوبه شــورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه 
زمین با کاربری صنعتی به مســاحت 5000 متر مربع واقع در فاز یک شهرک صنعتی شهر عسگران 
 از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه کارشناســی اقدام نماید، لذا متقاضیان واجد شــرایط 
می توانند جهت خرید و دریافت اســناد مزایده از روز یکشنبه مورخ 1401/03/01 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 
 مورخ 1401/03/16 به دبیرخانه شــهرداری عســگران مراجعه و یا جهت کســب اطالعات بیشــتر با شماره تلفن

42752061-031 تماس حاصل فرمایند. 
1- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد. 

2- پرداخت هزینه کارشناسی و درج آگهی در روزنامه برعهده برنده مزایده می باشد. 
3- سایر شرایط مزایده در اسناد مربوطه ذکر گردیده است.

قیمت پايه كارشناسیموقعیتكاربریمساحترديف
قیمت كلاز قرار هر متر

5000 متر 1
شهرک صنعتی شهر صنعتیمربع

32/500/000/000 ریال6/500/000 ریالعسگران

م الف: 1321521
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ورزش
   منهای فوتبال   خبر کوتاه

مدافع استقالل 
در رادار سپاهان

سـپاهان بـه دنبـال جـذب مدافـع میانی اسـتقال اسـت. 
تیـم فوتبال اسـتقال با پیـروزی مقابـل فوالد خوزسـتان 
در فاصلـه ۳ هفتـه مانـده تـا پایان لیـگ، عنـوان قهرمانی 
ایـن رقابت هـا را بـه دسـت آورد. یکـی از عوامـل موفقیت 
اسـتقال در فصـل جاری خـط دفاعی مسـتحکم این تیم 
بوده اسـت. جایی که شـاگردان فرهاد مجیدی در ۲۶ بازی 
گذشـته فقـط ۱۰ گل دریافـت کرده انـد کـه از ایـن لحـاظ 
بهتریـن تیـم تاریخ لیگ برتر ایران اسـت. محمد دانشـگر، 
مدافـع بلندقامـت اسـتقال کـه در سـال ۱۳۹۷ بـه جمـع 
آبی پوشـان پیوسـته نقـش بـه سـزایی در ترکیـب این تیم 
داشـته است. حاال شـنیده می شـود این بازیکن برای فصل 
آینده از تیم سـپاهان اصفهان پیشـنهاد خوبی دریافت کرده 
و حتـی مذاکراتـی را بـا مدیران این باشـگاه داشـته اسـت. 
شـایان ذکر اسـت دانشـگر در دیـدار هفتـه بیسـت و پنجم 
مقابل سـپاهان با یکسـر زیبا دروازه رشـید مظاهـری را باز 
کـرد. حـاال باید ببینیم ایـن دو بازیکن کـه در نیم فصل اول 
در اسـتقال هم بـازی بوده اند دوباره در تیمـی دیگر در کنار 

هم بـازی خواهنـد کرد یـا خیر.

2 پیشنهاد لیگ برتری برای 
وینگر سپاهان

بازیکـن تیم فوتبال سـپاهان در حالـی به پایان قـراردادش 
رسـیده است که دو  پیشنهاد لیگ برتری دارد. رضا میرزایی، 
وینگـر تیم سـپاهان و بازیکـن بومی و چند پسـته این تیم 
که محبوبیـت باالیی بین هـواداران این تیـم دارد، روزهای 
پایانی قراردادش با باشـگاه را سـپری می کند و دو پیشـنهاد 
لیگ برتری هم به دسـتش رسیده اسـت. میرزایی در طول 
فصـل در پسـت های مختلـف بـرای سـپاهان بـازی کرده 
و هربـار وارد زمیـن شـده عملکـرد مثبتی برای تیم داشـته 
اسـت. سـپاهان در شـرایطی کـه هنـوز تکلیـف کادرفنـی 
خـودش را مشـخص نکـرده و محـرم نویدکیا از مشـخص 
نبـودن وضعیتـش در ایـن تیـم بـرای فصل بعـد صحبت 
کـرد، با اتمـام قرارداد ۷ بازیکـن خود در پایـان فصل روبرو 
خواهـد شـد و یکـی از آن هـا رضـا میرزایی اسـت. باید دید 
تکلیـف فصل آینده سـپاهان چـه زمانی مشـخص خواهد 
شـد تا باشـگاه بتوانـد وارد مذاکره با بازیکنـان و فصل نقل 

و انتقاالت شـود.

حاج صفی نامزد بهترین بازیکن 
ماه یونان

از  یکـی  به عنـوان  ایـران  فوتبـال  ملـی  تیـم  کاپیتـان 
بازیکنـان منتخـب بـرای تصاحـب بازیکن ماه سـوپرلیگ 
یونـان انتخاب شـده اسـت. سـوپرلیگ یونان برای احسـان 
حا ج صفـی در شـرایطی مقابل المپیاکـوس خاتمه یافت که 
کاپیتـان تیم ملـی در ادامه بازی هـای تاثیرگذار خـود برای 
آ ا ک نمایـش خوبـی داشـت تـا پـس از پایان مسـابقات با 
انتخـاب صفحه رسـمی سـوپرلیگ یونـان در میـان هفت 
بازیکنـی قرار بگیـرد که شـانس انتخاب به عنـوان بازیکن 
مـاه فوتبال یونـان رادارنـد. حاج صفی در طـول رقابت های 
این فصل سـوپرلیگ یونان بیست وهشـت بازی انجـام داد 
کـه آمـار او دو گل و دو پـاس گل بود و به ویژه در هفته های 
پایانـی که آ ا ک آتن برای کسـب سـهمیه کنفرانـس اروپا 
تـاش می کـرد، کاپیتـان تیم ملی یکـی از بازیکنـان موثر 
ایـن تیـم بود. احسـان حـاج صفـی کـه در پایان فصـل از 
سـپاهان جدا شـد و بار دیگر تصمیم گرفت لژیونر شـود، با 
پایان فصل پیشـنهاد هایی جدی از تیم هـای مدعی فوتبال 
ایـران دریافـت کـرده کـه البتـه خـودش تاکیـد دارد که در 
صـورت مناسـب بـودن شـرایط همچنـان به فوتبالـش در 
خـارج از کشـور ادامـه دهـد. احسـان حاج صفـی طی یک 
مـاه اخیـر بـا ثبـت یـک پـاس گل و دو گل نقـش مهمی 
در نتایـج آ ا ک آتـن داشـته تا نامزد دریافـت جایزه بهترین 
بازیکـن ماه فوتبـال یونان شـود و با آمادگی بـه اردوی تیم 

ملـی برای مصـاف با کانـادا و اکـوادور اضافه شـود.

مجیدی به تیم امید 
دروازه بان نداد

سـرمربی اسـتقال زیـر توافق خـود با مهدی مهـدوی کیا 
زد و اجـازه نـداد کـه علیرضـا رضایـی بـه اردوی تیـم امید 
بـرود. در لیسـت اعام شـده از سـوی مهـدی مهـدوی کیا 
بـرای تیـم ملـی امید نـام علیرضا رضایی و سـینا سـعیدی 
فـر دو دروازه بان اسـتقال به چشـم می خورد. بعـد از اعام 
لیسـت مشـخص بود کـه اسـتقال در دو بـازی آینده گلر 
ذخیـره نـدارد و بـه همین خاطـر فرهاد مجیـدی و مهدی 
مهـدوی کیا توافق کرده بودند که سـینا سـعیدی فـر در دو 
بـازی پایانـی لیـگ در اردوی اسـتقال بمانـد و رضایی به 
تیـم امیـد بـرود و بعـد از اردوی بغـداد سـعیدی فـر هم به 
اردو اضافـه شـود. حتی فرهاد مجیدی سـرمربی اسـتقال 
در نشسـت خبـری بعـد از دیـدار بـا آلومینیـوم اراک هـم 
به طـور رسـمی اعـام کرد کـه با تیـم امید و مهـدوی کیا 
تعامـل کـرده و بازیکنانـش را در اختیـار تیم امیـد می گذارد 
امـا بعدازایـن نشسـت اتفاقـات دیگـری رقم خورده اسـت. 
ظاهرا سـاعتی بعد از نشسـت خبری مجیدی از اعام خود 
پشـیمان می شـود و تصمیم می گیرد علیرضا رضایـی را در 
اردو نگـه دارد. ازایـن رو بهزاد غامپور مربـی دروازه بان های 
اسـتقال به مهدی مهدوی کیا اعام می کند که سـعیدی 
فر را به اردوی امید می فرسـتند و رضایی در اسـتقال باقی 
می مانـد. ایـن مسـئله کـه ناراحتی مهـدی مهـدوی کیا را 
در پی داشـته سـبب شـد تـا رضایی به عنـوان گلـر دوم در 
اسـتقال باقی بماند و سـعیدی فر به اردوی تیم امید برود. 
ازاین رو مسـئوالن تیم امید نیز سـریعا یک دروازه بان جوان 

دیگـر را جایگزین رضایـی کردند.

حقوق ۵۰۰ دالری 
برای 2 ورزشکار اصفهانی

کمیته بین المللی المپیک ۵ ورزشکار کشورمان را برای دریافت 
بورسیه تایید کرد. کمیته ملی المپیک ایران نام ۱۵ ورزشکار 
را آذر سال گذشته به ioc اعام کرد تا این ورزشکاران 
بورسیه شوند؛ اکنون نیز کمیته بین المللی المپیک این ۱۵ نفر 
را تایید کرده و قرار است اولین پرداختی از ماه آینده انجام 
شود. کمیته بین المللی المپیک ورزشکاران را برای المپیک 
به آن ها ماهیانه ۵۰۰ دالر  بورسیه کرده و  پاریس   ۲۰۲۴
می پردازد. مهرشاد افقری در رشته شنا و ریحانه مبینی در 
بین  در  اصفهانی هستند که  رشته دوومیدانی ورزشکاران 
این اسامی حضور دارند و بورسیه شده اند. به گزارش فارس، 
اسامی کامل ورزشکاران دارای بورسیه به این شرح است: 
جواد فروغی و فاطمه کرم زاده از تیراندازی، محمدرضا گرایی 
و امیرحسین زارع از کشتی، سمیه یزدانی از دوچرخه سواری، 
نازنین مایی از قایقرانی، دانیال شه بخش از بوکس، رضا 
از  داوودی  علی  و  حسینی  الهام  صخره نوردی،  از  علیپور 
وزنه برداری، علی پاکدامن از شمشیربازی، ریحانه مبینی از 
دوومیدانی، مها مومن زاده از تکواندو، مهرشاد افقری از شنا و 

احمد کهنی از ژیمناستیک.

گالیه های مربی سپاهان
از بی توجهی به هندبال

ما  تماشاگران  می گوید  سپاهان  هندبال  تیم  سرمربی 
شناخته شده هستند و به خاطر قهرمانی تیم ما دلیلی هم برای 
ایجاد درگیری نداشتند. خوشبختانه این درگیری با دخالت 
نیروهای انتظامی به پایان رسید. مجید رحیم زاده پیرامون 
قهرمانی تیم هندبال سپاهان در لیگ برتر کشور، اظهار داشت: 
سطح لیگ امسال خیلی خوب و بیشتر تیم ها تدارکات خوبی 
برای این موضوع داشتند. این لیگ تحت تاثیر عدم رفع کامل 
کرونا بود. خدراشاکریم که توانستیم نتیجه دلخواه خودمان 
را کسب کنیم. وی افزود: تیم شهید شاملی زیر نظر ارتش 
فعالیت می کند که در فینال از ما شکست خورد. این تیم از 
بازیکنان سرباز هم بهره می گیرد. در این تیم سرمایه گذاری 
خوبی انجام شده است. سرمربی تیم هندبال سپاهان گفت: 
حوزه  کشورهای  است.  توپی  رشته های  مادر  رشته  این 
خلیج فارس و کشورهای اروپایی سرمایه گذاری خوبی در این 
رشته داشته اند؛ اما متاسفانه در کشور ما بهای خوبی به این 
رشته داده نمی شود. در همین شرایط لیگ ما امسال طوالنی 
شد و ۱۰ ماه طول کشید. بازیکنان ما ۲ ما هم زودتر شروع 
کردند. واقعًا با مبالغ دستمزدی که به بازیکنان داده می شود، 
نمی توان انتظار داشت فقط به این شغل فکر کنند و سراغ 
شغل دوم می روند. رحیم زاده ادامه داد: وقتی بازیکن با تمام 
تمرکز روی تمرینات حاضر نشود، اثرش را نشان خواهد داد. 
درنهایت خروجی تیم های لیگ برتری هندبال، تیم ملی 
است؛ بنابراین این گونه مسائل در تیم ملی خودش را نشان 
خواهد داد. وی درباره بودجه و نتایج هندبال گفت: هندبال 
در بخش های مختلف آقایان و بانوان، توانسته به مسابقات 
جهانی صعود کند. با توجه به بودجه ای که صرف شده، نتایج 
خوب بوده است. سرمربی تیم هندبال سپاهان در پاسخ به این 
پرسش که باتوجه به امکانات سرمربی خارجی بیشتر می تواند 
به تیم ملی کمک کند یا داخلی، تصریح کرد: مربیان داخلی 
در همه رشته ها هدایت تیم های ملی را به عهده داشته باشند. 
بااین حال هیئت رئیسه و مسئوالن فدراسیون ها در این زمینه 
تصمیم گیر هستند. درباره اینکه امکانات باشد مربیان خارجی 
و بزرگ بهتر نتیجه می گیرند. در کل اگر می خواهیم مربی 
خارجی استفاده کنیم باید در کنار آن ها از مربیان جوان داخلی 
هم استفاده کنیم تا انتقال علم صورت بگیرد. بعد همان مربیان 
را به عنوان سرمربیان لیگ برتری انتخاب کنیم. کاری که 
کشورهای عربی انجام می دهند. وی درباره درگیری هواداران 
در حاشیه دیدار فینال، عنوان کرد: بعد از قهرمانی مشغول 
مصاحبه با خبرنگاران بودم که پشت سرم صداهایی شنیده 
شد؛ بنابراین کامل خبر ندارم چه شد؛ اما می دانم درگیری 
بین عاقه مندان دو تیم بود. تماشاچیان ما شناخته شده هستند 
و به خاطر قهرمانی تیم ما دلیلی هم برای ایجاد درگیری 
نداشتند. خوشبختانه این درگیری با دخالت نیروهای انتظامی 

به پایان رسید.

دعوت دروازه بان سمیرمی 
به اردوی تیم ملی هاکی

دروازه بان تیم هاکی سمیرم به اردوی تیم ملی دعوت شد. 
پژمان اسدی دروازه بان تیم هاکی شهرستان سمیرم در جنوب 
اصفهان به اردوی تیم  ملی هاکی سالنی ایران دعوت شد. 
مدیر روابط عمومی اداره ورزش و جوانان سمیرم گفت: بر 
اساس نامه فدراسیون هاکی از این بازیکن برای شرکت در 
دومین اردوی سال جدید و نهمین اردوی تیم ملی هاکی 
از  اردو  این  افزود:  افشاری  علی  است.  دعوت شده  سالنی 
۳۰ اردیبهشت تا هفتم خرداد سال جاری به مدت ۹ روز 
در شهرستان شهرضا و ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد. 
به گفته وی، در این اردو ۲۲ بازیکن دعوت شدند و تمرین 
خود را زیر نظر سرمربی تیم انجام خواهند داد. بر این اساس، 
تیم ملی هاکی داخل سالن مردان، خود را برای حضور در 
رقابت های آسیایی در کشور تایلند آماده می کند. پژمان اسدی، 
دارای چند عنوان قهرمانی با تیم هاکی سمیرم در رقابت های 

مختلف کشوری و استانی است.

درخشش ملی پوشان اسکواش 
ایران در قطر

تیم اسکواش جوانان ایران با کسب چهار مدال رنگارنگ 
از مسابقات بین المللی جوانان قطر به کشورمان بازگشتند. 
بین المللی قطر  ایران در مسابقات  تیم اسکواش جوانان 
به  نقره  با کسب دو مدال طا و دو مدال  موفق شدند 

کشورمان بازگردند.

برترین هـای ایـن هفتـه لیـگ برتـر در شـرایطی انتخـاب 
شـدند کـه هشـت تیـم دارای نماینـده در این جمع هسـتند. 
بـه گـزارش ورزش سـه، رقابت هـای هفته بیسـت و هشـتم 
لیـگ برتـر در شـرایطی با انجام هفت مسـابقه و یـک دیدار 
نیمه تمام بین پرسـپولیس و تراکتور پشـت سـر گذاشـته شد 
کـه در هفـت بـازی انجام شـده، تیم هـای سـپاهان، گل گهر 
سـیرجان و مس رفسـنجان بردهای ارزشـمندی برای تداوم 
حضورشـان در بـاالی جـدول بـه دسـت آوردند و بـه ترتیب 
از سـد شـهرخودرو، نفـت مسجدسـلیمان و صنعـت نفـت 
عبـور کردنـد تـا هرکـدام دو بازیکـن در تیم منتخب داشـته 
باشـند. در دیگـر مسـابقات انجام شـده هـم اسـتقال، فوالد 
خوزسـتان، ذوب آهـن، آلومینیـوم اراک و نسـاجی مازنـدران 
نیـز توانسـتند نمایش خوبی برابر حریفان خود داشـته باشـند 
و بـازی جذابـی همـراه بـا کسـب امتیاز رقـم بزنند تـا دیگر 
نماینده هـای تیـم منتخـب هفته بیسـت و هشـتم لیگ برتر 
از بیـن آن هـا انتخاب شـود که اسـامی ایـن ۱۱ سـتاره را در 

می خوانید. ادامـه 
Á درخشش دروازه بان عمانی مس 

صنعـت نفـت آبـادان کـه در دور رفـت مـس رفسـنجان را 
اذیـت کـرده بـود، در بازی برگشـت هم نمایش خوبـی ارائه 
داد ولـی عملکـرد مطمئـن و بـدون اشـتباه فائـز الرشـیدی 
همـراه بـا سـیوهای مطمئن و شـیرجه های تماشـایی کاری 
کـرد تـا مـس رفسـنجان در این بـازی خـارج از خانـه هیچ 
گلـی دریافـت نکنـد و در کنار آن، صاحب سـه امتیاز شـود. 
دروازه بـان عمانـی مـس کـه سـعی کـرده به شـرایط خوبی 
برسـد، ایـن هفتـه یکـی از بهتریـن عملکردهایـش در این 

فصـل را داشـت و جـزو نفـرات موثـر تیمـش بود.
Á مدافع ذوب آهن و نمایش درخشان 

مدافـع باتجربـه تیـم فوتبـال ذوب آهـن در شـیراز یکـی از 
بهتریـن نمایش هـای خـود در لیـگ بیسـت و یکـم را بـه 

اجـرا گذاشـت؛ او در نقـش یـک مدافـع پیش تاختـه زننـده 
گل ۳ امتیـازی ذوبی هـا در مقابـل فجرسپاسـی بـود و به جز 
گلزنـی در خـط دفاعی نمایشـی بی نقص را به اجرا گذاشـت 
و در مقابـل تغییـر تاکتیـک حریـف در نیمـه دوم و اسـتفاده 
از ارسـال های بلنـد، به خوبـی توانسـت روی هـوا باالتـر از 
مهاجمـان فجـر به تـوپ ضربـه بزنـد و اجـازه خودنمایی به 
تعویض هـای سرآسـیایی را نـداد تـا تیمـش بـا دسـت پر از 
شـیراز بـه اصفهـان بازگـردد و خود او نیـز به عنـوان یکی از 

چهره هـای برتـر هفتـه برگزیده شـد.
Á مدافع چهار پسته آلومینیوم اراک

مدافـع جـوان آلومینیـوم اراک کـه امسـال بازی در ۴ پسـت 
مختلـف را تجربـه کـرده و نمایـش خوبـی داشـته، بـرای 
سـومین بـازی طی چهـار هفته متوالـی در جمـع ۱۱ بازیکن 
اصلـی تیمـش مقابل اسـتقال قـرار گرفت که بـا قطع توپ 
وبرتـری در نبردهـای هوایـی و همچنین دوئل هـای زمینی، 
کاری کـرد تا شـاگردان مجیـدی نتوانند از سـمت او فرصت 
خطرنـاک چندانـی بـه وجـود بیاورنـد؛ امیرمحمـد هوشـمند 
راه حملـه یکـی از نقـاط قـوت اسـتقال از جناح راسـت خط 
دفاعـی اراکی ها را بسـت و نمایش مطمئنی داشـت که تکل 
عالـی او در وقت هـای تلف شـده نیـز بازی خوبـش را تکمیل 
کـرد تـا مانـع از گلزنـی آبی پوشـان شـود و در تیـم منتخب 

جـای بگیرد.
Á روند رو به رشد مدافع نساجی

مدافـع خـوش آتیـه نسـاجی چی ها در ادامـه روند رو به رشـد 
خـودش برابـر هـوادار هم یکـی از مـردان تاثیرگـذار تیمش 
بـود. جان ملکـی کـه گویـا به خوبـی ژنتیـک جانملکی هـا 
در خـط دفـاع را دارد، بارهـا روی حمـات بازیکنـان هـوادار 
برابـر  هوایـی  نبردهـای  در  و مخصوصـا  کـرد  ایسـتادگی 
مهاجمـان این تیم موفـق بود. جان ملکی عـاوه بر موفقیت 
در وظایـف تدافعـی اش موفق شـد دریکـی از دفعـات اضافه 

شـدن بـه حمـات تیمـش تـوپ ارسال شـده روی ضربـه 
ایسـتگاهی را بـا ضربـه سـر وارد دروازه هـوادار کنـد تـا هم 
بـا بـه ثمـر رسـاندن گل مسـاوی، امیدهای تیم شهرخسـته 
را بـرای برگشـتن به بـازی و رقم زدن یک کامبـک رویایی 

زنـده کند.
Á ستاره سپاهان بی نقص و تاثیرگذار

همچنـان  سـپاهانی ها  تکنیکـی  و  سـرعتی  راسـت پای 
خسـتگی ناپذیر و یکنواخـت به بازی های خـودش در ترکیب 
سـپاهان ادامـه می دهـد. دانیـال پـس از عملکـرد قابل قبول 
برابـر پیـکان، ایـن هفتـه هـم یکـی از مهره هـای شـاخص 
جنـاح  از  گاه وبیگاهـش  بانفوذهـای  بارهـا  و  بـود  تیمـش 
چـپ شـهر خـودرو مدافعـان ایـن تیـم را آزار مـی داد. اوج 
کار اسـماعیلی فـر امـا حضـور غیرمنتظـره اش در محوطـه 
جریمـه شـهر خـودرو بـود که با بـه ثمر رسـاندن گلـی زیبا 
همـراه بـود. گلـی کـه قبـل از بـه پایان رسـیدن نیمـه اول 
بـا نتیجـه تسـاوی، زده شـد. دانیـال با یـک کنتـرل عالی و 
دریبلـی بی نقص فراهانی را از پیش رو برداشـت و گل اول و 
فشارشـکن تیمـش را به شـهرخودرو زد تا بـا در نظر گرفتن 
عملکردهـای دفاعـی مثبتش در طول بازی، شایسـته حضور 

در تیـم منتخـب هفته باشـد.
Á بازگشت موثر بازیکن جوان استقالل

فرصـت کوتـاه برابـر شـهر خـودرو بـرای جالـی کافـی 
بـود تـا او ورق را برگردانـد. بازیکـن جوانـی کـه بخـش 
اعظـم فصـل را بـه دلیـل مصدومیـت ازدسـت داده بـود، در 
هفته هـای پایانـی در پـی اثبـات توانایی هایـش بـود. او بـا 
عملکـرد خـوب مقابـل تیم مشـهدی و ارسـال یک سـانتر 
دیدنـی، پایه گـذار تـک گل تیمـش بـود. همیـن کافـی بود 
تـا مجیـدی در بازی هـای بعـدی ازجمله تقابل بـا آلومینیوم 
بـه ایـن بازیکـن اعتمـاد کنـد. در روز محرومیت دانشـگر و 
مصدومیت چشـمی، کادرفنی اسـتقال از جالی در پسـت 

مدافـع اسـتفاده کـرد و ایـن بازیکن جـوان به خوبـی از پس 
ماموریـت محـول شـده برآمد.

Á هافبک جنگنده سپاهان گل کاشت
مهـره موردعاقـه محـرم در خـط میانـی، نمایـش 
فوق العـاده باکیفیتـی برابـر شـهر خـودرو ارائـه کرد. 
هافبـک مرکـزی طایی پوشـان خیلی خوب خط وسـط 
شـهر خـودرو را از جریـان بازی خـارج کرده بـود و با در 
اختیـار گرفتـن نبـض بـازی تیمـش و اصطاحـا ایفای 
نقـش جاروبرقی در جلوی خط دفاع، سـهم بسـزایی در بازی 
خـوب شـاگردان نویدکیا داشـت. پاس گل اسـتثنایی کریمی 
بـرای دانیـال اسـماعیل فر منجـر به کاسـته شـدن فشـار از 
روی دوش بازیکنـان ایـن تیـم شـد و در ادامـه هـم بـا بـه 
ثمررسـاندن گل سـوم تیمـش عـاوه بر راحت کـردن خیال 
محـرم از پیـروزی، خـودش را با اسـتحقاق کامـل به ترکیب 

تیـم هفته تحمیـل کرد.
Á تاریخ سازی ستاره گل زن گل گهر

سـتاره گل گهـر بـا یـک درخشـش فوق العـاده چنـد تیـر را 
توانسـت بـه هـدف بزنـد؛ او هـم پایه گـذار پیـروزی تیمش 
در مقابـل نفـت مسجدسـلیمان بـود و هـر دو گل شـاگردان 
قلعه نویـی را سـاخت و هـم توانسـت تاریخ سـاز در لیگ برتر 
شـود و بـا ۱۳ پـاس گل رکـوردی اسـتثنایی را در تاریخ لیگ 

برتـر به نـام خـود کرد.
Á برترین گلزن لیگ همچنان گل می زند 

درحالی کـه ۷۹ دقیقـه از دیـدار صنعـت نفـت و مـس بـدون 
گل سپری شـده بـود، ضربـه ایسـتگاهی کـه بـرای مسـی ها 
بـه دسـت آمد، سرنوشـت بـازی را تغییر داد. منشـا یـک روز 
پـر سـروصدا را در آبادان آغـاز کرد. او ابتدا با مهدی حسـینی 
هم تیمـی خـود وارد یـک درگیری فیزیکـی شـد و در ادامه با 
وسـاطت ربیعی سـرمربی مـس، ایـن قائله ختم به خیر شـد. 
اما این مسـئله نیز تمرکز منشـا برای رسـیدن به گل پیروزی 
را از بیـن نبـرد و او توانسـت ضربـه ایسـتگاهی کـه پشـت 
محوطـه جریمـه به دسـت آمده بود بـه زیبایی هر چـه تمام تر 
وارد دروازه آبادانـی هـا کند و زمینه سـاز برتری تیمش باشـد.

Á فرصت طلبی ستاره جوان فوالد
فرصت طلب تریـن مهاجـم هفتـه شـاید بهترین لقـب برای 
سـتاره جوان فوالد باشـد؛ چراکه ساسـان حسـینی در دقیقه 
۹۰ بـه ترکیـب تیمـش اضافه شـد و حضـور کوتاه مدتی در 
زمیـن مسـابقه داشـت، اما حسـینی نشـان داد کـه ۷ دقیقه 
فرصت برای درخشـش او کافی اسـت و با تیزهوشـی و فرار 
از پشـت مدافعـان پیـکان توانسـت پاس در عمـق خلعتبری 
را بـه تـور دروازه حریف بدوزد تا با گلزنی ساسـان حسـینی، 
فـوالد بـا دسـت پر و سـوغاتی ۳ امتیـازی تهـران را تـرک 

. کند
Á گلزنی مهاجم موردعالقه قلعه نویی

مهاجـم موردعاقـه امیـر قلعه نویـی نشـان داد همان قـدر 
کـه روی هـوا متبحـر اسـت و می توانـد بـرای دفـاع حریف 
تمام کنندگـی  قـدرت  هـم  زمیـن  روی  باشـد،  دردسرسـاز 
باالیـی دارد؛ او در ایـن هفتـه به خوبـی نبردهـای هوایی را از 
مدافعـان نفت مسجدسـلیمان بـرد و روی زمین هم با گلزنی 
خـود زهـرش را بـه تیم نفت ریخـت و پای پیـروزی خانگی 

شـاگردان قلعه نویـی را بـا گلزنـی خـود امضـا کرد.

مدافـع گلـزن تیـم فوتبال ذوب آهـن می  گوید پیـروزی تیمش 
مقابل فجرشهیدسپاسـی شیراز با جنگندگی تمام بازیکنان این 
تیـم به دسـت آمده اسـت. محمـد قریشـی کـه زننـده تک گل 
تیمـش در مصاف با فجرشـهید سپاسـی شـیراز بـود در رابطه 
بـا ایـن بـازی به خبرنـگار ما گفت: بـازی خوبی بـود. فجر هم 
چـون انتهـای جدول اسـت، خیلـی به این بـرد نیاز داشـت. در 
نیمه اول روی ارسـال سـجاد و ضربه من به گل رسـیدیم. خدا 
را شـکر توانسـتیم ببریم و به رده هشـتم جدول برسـیم. او در 
مـورد گلزنـی بـا ضربه سـر و عملکـردی کـه در خـط دفاعی 
داشـت بیـان کـرد: مـا روی این موضـوع آنالیـز کـرده بودیم. 
آن ها روی ضربات ایسـتگاهی نقاط ضعفی داشـتند. همان طور 
که گفتم ارسـال سـجاد آشـوری واقعا فوق العاده بود و توانستم 
گل بزنـم و سـه امتیـاز را بگیریم. دنبال بردن ایـن تیم و آمدن 
بـه رتبه هـای باالیـی جـدول بودیـم. در نیمـه دوم بـه دنبـال 
اسـتفاده از توپ هـای بلنـد بودنـد و ما هم در خـط دفاعی تمام 
تاشـمان را بـرای جلوگیـری از گل زدن آن ها کردیم. کل تیم 
جنگیدیم. از دقیقه ۲۰ تا ۹۰ جنگیدیم. قریشـی در موردتمجید 
تارتـار از بازیکنانـش توضیـح داد: خب در آخر فصل سرنوشـت 
تیم هـا بـه دسـت تیم هـای دیگـر اسـت. مطمئنا همـه تیم ها 

صـد در صـد بـازی می کننـد و مـا هـم بـا تمـام وجـود بازی 
کردیـم. کاری نداریـم کـه تیمـی می افتـد و مـا با تمـام وجود 
بـازی می کنیـم. بخـش بعـدی صحبت هـای قریشـی درباره 
عملکـرد داوران در طـول فصـل بـود و او در واکنـش بـه ایـن 
موضـوع و انتقادات تارتار به سـوت های داوران بـرای ذوب آهن 
عنـوان کـرد: این یـک حقیقت اسـت. خیلی دوسـت نـدارم در 
مـورد داوری صحبـت کنم ولـی همین طور که حسـاب وکتاب 
کردیـم حداقل ۱۰ امتیاز به ضرر ما شـده اسـت. اگـر ۴۶ امتیاز 
داشـتیم باالی گل گهـر بودیم. امیـدوارم داوری هـا یک مقدار 
بهتـر شـود که تیم ها حقشـان ضایع نشـود. پرسـش بعـدی از 
قریشـی دربـاره بازی بعـدی ذوب آهـن برابر نسـاجی مازندران 
بـود که زادگاه این بازیکن هم به حسـاب می آیـد. او در واکنش 
به این پرسـش گفت: نسـاجی تیم خوبی اسـت و همین هفته 
هـوادار را کـه سـخت شکسـت می خـورد، بـرد. تیم آمـاده ای 
هسـتند و در جـام حذفی هـم قهرمـان شـده اند. روحیه خوبی 
دارنـد ولـی مـا می رویم که جایـگاه خودمـان را تثبیـت کنیم. 
مدافـع تیـم فوتبال ذوب آهـن در بخش پایانی ایـن مصاحبه از 
بازگشـت پوریـا پورعلی که مصدومیتی طوالنی مدت را پشـت 

سـر گذاشـته بود؛ ابراز خوشـحالی کرد.

مشـکل دروازه بانی پرسـپولیس و سـپاهان در فصل گذشـته 
باعـث اهمیـت ایـن موضوع بـرای جذب سـنگربان مطمئن 
اروپـا شـده اسـت. رقابت هـای هفتـه بیسـت وهشـتم  از 
لیـگ برتـر فوتبـال در حالـی برگزار می شـود کـه قهرمانی 
اسـتقال قطعـی شـده اسـت امـا رقابت بـرای دومـی بین 
پرسـپولیس و سـپاهان ادامـه دارد. رقابـت بیـن دو رقیـب 
سـنتی در حالـی ادامـه دارد کـه مدیـران هـر دو باشـگاه 
تاش هـای خـود بـرای بسـتن تیمـی قدرتمند در تابسـتان 

سـال جـاری را آغـاز کرده انـد. 
باوجـود  پرسـپولیس  باشـگاه  مدیرعامـل  درویـش  رضـا 
تکذیب هـای چنـد روز اخیـر ایـن باشـگاه مذاکـره بـرای 
آغـاز کـرده  را  بیرانونـد  بازیکنانـی نظیـر علیرضـا  جـذب 
اسـت. بااین حـال عـاوه بر پرسـپولیس تیم هایـی همچون 
سـپاهان و گل گهـر سـیرجان نیـز در پـی جـذب بیرانونـد 

هسـتند. پرسـپولیس و سـپاهان عـاوه بر درخواسـت برای 
جـذب بیرانونـد، دنبال پیـام نیازمند نیز هسـتند تا گلر فصل 
گذشـته پورتیموننـزه پرتغـال را بـه خدمـت بگیرنـد. این در 
حالـی اسـت که نیازمنـد برخـاف بیرانوند هنـوز تصمیم به 
بازگشـت از اروپـا نگرفته اسـت اما مشـتریان پـر و پا قرص 

خـود را در فوتبـال باشـگاهی کشـور دارد. 
بایـد دید رقابت بین دو باشـگاه در بیرون از مسـتطیل سـبز 
بـرای جـذب بازیکنـان مدنظر سـرمربیان خود بـه کجا ختم 

 . می شود
آیـا سـپاهان مثـل فصـل گذشـته کـه شـهریار مغانلـو را از 
چنـگ پرسـپولیس درآورد امسـال هـم دروازه بـان لژیونـر 
موردنظـر سرخپوشـان را جـذب کند یا این بـار رضا درویش 
از  را  ملی پـوش  بازیکـن  جـذب  جنـگ  توانسـت  خواهـد 

محمدرضـا سـاکت مدیرعامـل سـپاهان ببـرد.

اصفهانی ها نقش پررنگی در تیم منتخب هفته بیست و هشتم دارند

نورافشانی ستاره های سپاهان
و ذوب آهن

اشتباهات داوری ۱۰ امتیاز از ذوب آهن 
گرفته است

جنگ پرسپولیس و سپاهان 
بر سر یک ستاره جذاب
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 امتیاز در رتبه بندی روزنامه های سراسر کشور
ضریب کیفی: 6۳/۳5   رتبه آگهی: ۲

آیین نامه اخالق حرفه ای در لینک -»درباره 
ما-» سایت اصفهان امروز منتشر شده است.

www.esfahanemrooz.ir

م الف: 862030

با عنایت به مصوبه بند )7( جلسه 123 هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مجوز شماره 48651 مورخ 1401/02/18 
دبیرخانه آن هیأت، بدینوســیله به آگاهی اعضای اتحاديه صنف چاپخانه داران و تولیدكنندگان مصنوعات مقوايی شهرســتان 
اصفهان می رســاند، داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه می توانند به مدت )15( روز از روز ســه شــنبه مورخ 
1401/03/10 تا روز ســه شنبه مورخ 1401/03/24 با مراجعه به ســامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( در 
قســمت ســامانه های الکترونیک - انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند و ســپس جهت تأیید ثبت نام با همراه داشتن اصل مدرک 
تحصیلی به ساختمان شهید خرازی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به نشانی: میدان آزادی- بلوار دانشگاه اصفهان- روبروی 

در شمالی دانشگاه مراجعه نمایند. 
* تذكر مهم: بدلیل حذف ثبت نام قبلی انجام شده، افرادی که در فراخوان قبلی ثبت نام کرده اند باید مجددأ ثبت نام نمایند.

مدارک الزم جهت ثبت نام: مدرک تحصیلی با اعتبار نامه عضویت در هیأت مدیره- یک قطعه عکس رنگی 4*3

۱-تابعیت جمهوری اسالمی ایران                                                                 
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران                                       
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر                                                              

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال
مانند: حجر ، ورشکستگی و افالس

 ۵-  عدم اعتیاد به مواد مخدر                                                                        
6- عدم اشتهار به فساد                                                                              

7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 

عضویت در هیأت مدیره
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9-داشتن پروانه کسب معتبر دائم
منقضی  آن  اعتبار  تاریخ  که  است  مجوزی  معتبر،  کسب  )پروانه 
نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر 
واگذار و یا اجاره نداده باشد،  واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر 

نیافته باشد.(
۱۰- وثاقت و امانت

تذكرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آئین نامه اجرايی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مديره و بازرس اتحاديه های صنفی:
 *   داوطلب شــدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرســتان و ایران و دســتگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت 
خدمات کشوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات 

می باشد. )تبصره 6 ماده 22 قانون(
* عضویت افراد در هیأت مدیره، بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد. )تبصره 1 ماده 22 قانون( 

* )الحاقی 1392( اعضای مســتعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخالل در انتخابات استعفا 
داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند. )تبصره 4 ماده 

22 قانون(
* در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت 

تعیین می شود. )تبصره 3 ماده 23 قانون(
* داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشــانی ســامانه نســبت به ثبت نام و بارگذاری مدرک تحصیلی و عکس پرسنلی خود جهت ثبت 
نام اقدام نمایند. در صورتیکه داوطلب فاقد مدرک تحصیلی بوده اما دارای ســابقه عضویت باشــد مکلف است نسبت به بارگذاری 
اعتبارنامه خود اقدام نماید. عدم بارگذاری هر یک از مدارک در بازه زمانی فراخوان ثبت نام به منزله عدم ثبت نام است . )تبصره 

2 ماده 6 اصالحي آئین نامه اجرایی(
* چنانچــه تعــداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره برای اتحادیه های تا 1000 عضو کمتــر از 10 نفر و در اتحادیه ای بیش از 
1000 عضو کمتر از پانزده نفر باشد، هیأت اجرایی موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر برای دو نوبت متوالی و هر نوبت به مدت 
10 روز تمدید نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام هیأت اجرایی موظف اســت فهرســت داوطلبان را برای بررسی به کمیته موضوع 
ماده 8 این آئین نامه ارسال نماید. مالک تعداد اعضای اتحادیه برای تعیین تعداد داوطلبان ثبت نام شده، تعداد اعضای دارای پروانه 

کسب اتحادیه در تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام است. )ماده 7 اصالحی آئین نامه اجرایی( 
* انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک ســوم اعضا رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، 
هیأت اجرایی مکلف اســت مطابق ماده )11( این آئین نامه نســبت به برگزاری فراخوان انتخابات نوبت دوم با حضور حداقل یک 
چهارم اعضا حداکثر ظرف مدت بیســت روز اقدام نماید. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مزبور کمیسیون موظف است نسبت 

به ادغام اتحادیه اقدام نماید. )ماده 17 اصالحی آئین نامه اجرایی(

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضويت در هیأت مديره و بازرس اتحاديه 
صنف چاپخانه داران و تولیدكنندگان مصنوعات مقوايی شهرستان اصفهان  

)شماره : 1401/534 تاريخ: 1401/02/25(

 شرايط داوطلبان عضويت در هیأت مديره و بازرس:

اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هیأت اجرايی برگزاری انتخابات هیأت مديره و بازرسان اتحاديه های صنفی شهرستان اصفهان

م الف: 862030

با عنایت به مصوبه بند )7( جلسه 123 هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مجوز شماره 48651 مورخ 1401/02/18 
دبیرخانه آن هیأت، بدینوسیله به آگاهی اعضای اتحاديه صنف صنف تولید و فروش بستنی، آبمیوه و كافی شاپ شهرستان اصفهان 
می رساند، داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه می توانند به مدت )15( روز از روز سه شنبه مورخ 1401/03/10 
تا روز ســه شنبه مورخ 1401/03/24 با مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( در قسمت سامانه های 
الکترونیک - انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند و ســپس جهت تأیید ثبت نام با همراه داشــتن اصل مدرک تحصیلی به ساختمان 
شــهید خرازی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به نشانی: میدان آزادی- بلوار دانشگاه اصفهان- روبروی در شمالی دانشگاه 

مراجعه نمایند. 
* تذكر مهم: بدلیل حذف ثبت نام قبلی انجام شده، افرادی که در فراخوان قبلی ثبت نام کرده اند باید مجددأ ثبت نام نمایند.

مدارک الزم جهت ثبت نام: مدرک تحصیلی با اعتبار نامه عضویت در هیأت مدیره- یک قطعه عکس رنگی 4*3

۱-تابعیت جمهوری اسالمی ایران                                                                 
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران                                       
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر                                                              

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال
مانند: حجر ، ورشکستگی و افالس

 ۵-  عدم اعتیاد به مواد مخدر                                                                        
6- عدم اشتهار به فساد                                                                              

7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت 

در هیأت مدیره
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9-داشتن پروانه کسب معتبر دائم
)پروانه کسب معتبر، مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده، 
واگذار  غیر  به  را  خود  صنفی  واحد  و  نداده  شغل  تغییر  آن  صاحب 
نیافته تغییر  آن  مکان  و  فعال  صنفی  واحد  باشد،   نداده  اجاره  یا   و 

 باشد.(
۱۰- وثاقت و امانت

تذكرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آئین نامه اجرايی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مديره و بازرس اتحاديه های صنفی:
 *  داوطلب شــدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرســتان و ایران و دســتگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت 
خدمات کشوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات 

می باشد. )تبصره 6 ماده 22 قانون(
* عضویت افراد در هیأت مدیره، بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد. )تبصره 1 ماده 22 قانون( 

* )الحاقی 1392( اعضای مســتعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخالل در انتخابات استعفا 
داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند. )تبصره 4 ماده 

22 قانون(
* در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت 

تعیین می شود. )تبصره 3 ماده 23 قانون(
* داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشــانی ســامانه نســبت به ثبت نام و بارگذاری مدرک تحصیلی و عکس پرسنلی خود جهت ثبت 
نام اقدام نمایند. در صورتیکه داوطلب فاقد مدرک تحصیلی بوده اما دارای ســابقه عضویت باشــد مکلف است نسبت به بارگذاری 
اعتبارنامه خود اقدام نماید. عدم بارگذاری هر یک از مدارک در بازه زمانی فراخوان ثبت نام به منزله عدم ثبت نام است . )تبصره 

2 ماده 6 اصالحي آئین نامه اجرایی(
* چنانچــه تعــداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره برای اتحادیه های تا 1000 عضو کمتــر از 10 نفر و در اتحادیه ای بیش از 
1000 عضو کمتر از پانزده نفر باشد، هیأت اجرایی موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر برای دو نوبت متوالی و هر نوبت به مدت 
10 روز تمدید نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام هیأت اجرایی موظف اســت فهرســت داوطلبان را برای بررسی به کمیته موضوع 
ماده 8 این آئین نامه ارسال نماید. مالک تعداد اعضای اتحادیه برای تعیین تعداد داوطلبان ثبت نام شده، تعداد اعضای دارای پروانه 

کسب اتحادیه در تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام است. )ماده 7 اصالحی آئین نامه اجرایی( 
* انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک ســوم اعضا رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، 
هیأت اجرایی مکلف اســت مطابق ماده )11( این آئین نامه نســبت به برگزاری فراخوان انتخابات نوبت دوم با حضور حداقل یک 
چهارم اعضا حداکثر ظرف مدت بیســت روز اقدام نماید. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مزبور کمیسیون موظف است نسبت 

به ادغام اتحادیه اقدام نماید. )ماده 17 اصالحی آئین نامه اجرایی(

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضويت در هیأت مديره و بازرس اتحاديه 
صنف تولید و فروش بستنی، آبمیوه و كافی شاپ شهرستان اصفهان  

)شماره : 1401/549 تاريخ: 1401/02/27(

 شرايط داوطلبان عضويت در هیأت مديره و بازرس:

اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هیأت اجرايی برگزاری انتخابات هیأت مديره و بازرسان اتحاديه های صنفی شهرستان اصفهان

نوبت اول

 داود گودرزی- شهردار عسگران

نوبت اولآگهی مزايده عمومی 

شهرداری عسگران به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به اجاره 

محوطه شــهربازی واقع در منطقه گردشگری چشمه مرغاب از طریق برگزاری مزایده 

عمومی با قیمت پایه کارشناسی 84/000/000 ریال به مدت یک سال اقدام نماید، لذا متقاضیان واجد 

شــرایط می توانند جهت خرید و دریافت اسناد مزایده از روز یکشنبه مورخ 1401/03/01 تا پایان 

وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 به دبیرخانه شهرداری عسگران مراجعه و یا جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن 42752061-031 تماس حاصل فرمایند.

1- شهرداری  در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

2- پرداخت هزینه کارشناسی و درج آگهی در روزنامه برعهده برنده مزایده می باشد. 

3- سایر شرایط مزایده در اسناد مربوطه ذکر گردیده است.

م الف: 1321582

م الف: 862030

شركت مزايده گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان
موضـوع مزايده: فروش اقالم اسـقاط مسـتقر در انبار بختیاردشـت شـرکت بـرق منطقه ای 

اصفهـان در 3 گروه 
نحـوه دريافـت و تحويل اسـناد مزايده: کلیه مراحـل برگـزاري مزایـده از دریافـت و تحویل اسـناد مزایده 
 تـا اعـالم برنـده و تحویـل اجنـاس، بـا مراجعـه بـه »سـامانه تـدارکات الکترونیکـي دولت )سـتاد(« بـه آدرس

 www.setadiran.ir امکانپذیر خواهد بود. 
مهلت دريافت اسـناد مزايده: از سـاعت 10:00 صبح روز یکشـنبه مورخ 1401/03/01 تا سـاعت 16:00 

روز چهارشنبه مورخ 1401/03/11
تضمیـن شـرکت در مزایـده بـه صـورت ضمانتنامه معتبـر یا فیش واریـز وجه بحسـاب بانک مرکزی بشـماره 

 IR  33۰1۰۰۰۰41۰11۰143۰23۰298

محل استقرارموضوعگروه 
مبلغ تضمین شرکت در 

مزایده 

۱.3۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالانبار بختیاردشتگرو ه ۱ شامل انواع قرقره فلزی خالی سیم و کابل۱

2

گروه 2 )شامل انواع سیم آلومینیومی اسقاطی، انواع 
سرکابل، انواع بوشینگ، چدن اسقاطی، انواع لوله باسپار 

آلومینیومی، سیم مهار رشتهای، خرده کابل آلومینیومی و 
غیره(

6.7۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالانبار بختیاردشت

3

گروه 3 )شامل انواع آهن آالت و قطعات آهنی اسقاطی، 
خرده کابل مسی، انواع قطعات آلومینیومی اسقاط، بشکه 

خالی 22۰ لیتری، انواع پیچ و مهره، انواع سیم مسی و 
قطعات مسی اسقاط و غیره(

انبار بختیار 
2.8۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالدشت

بازديـد از موضـوع مزايده: دریافت کنندگان اسـناد مزایده، میتوانند جهـت بازدید از اقالم جـدول فوق انبار 
بختیاردشـت )آدرس: کیلومتـر 5 جاده اصفهان-تهران، جنب شـهرک پرتو( از سـاعت 08:00 الـی 12:00 روز 
دوشـنبه مـورخ 1401/03/16 اقـدام نمایند. حضور کلیه شـرکت کنندگان در مزایده الزامـی و عدم حضور به 

منزلـه قبـول کلیه شـرایط مزایده میباشـد. الزم به ذکر اسـت زمان بازدید قابل تمدید نمیباشـد.

مهلـت و محل ارائه پیشـنهادات الکترونیکـي و فیزيکي: مزایده گـران بایسـتي حداکثر تا سـاعت 14:00 
روز دوشـنبه مـورخ 1401/03/23 نسـبت به ثبت پیشـنهادات در سـامانه تـدارکات الکترونیک دولت)سـتاد( 
اقـدام و نسـخه فیزیکي پیشـنهادات )پاکات الـف( را در موعد مذکور بـه آدرس: اصفهان، خیابـان چهارباغ باال، 

دبیرخانه شـرکت بـرق منطقه اي اصفهـان تحویل نمایند.
زمان و محل بازگشـايي پاكات مزايده: سـاعت 10:00صبح روز سـه شـنبه مورخ  1401/03/24- سـالن 

کمیسـیون معامالت سـاختمان معاونت مالي و پشتیباني شـرکت برق منطقه اي اصفهان
ضمنا » مي توانید این آگهي را در سایت هاي اینترنتي مشاهده کنید

www.setadiran.ir          http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir 

 آگهي مزايده عمومي 4010/9002 
)شماره 1001001188000001 در سامانه ستاد(

روابط عمومي شركت برق منطقه اي اصفهان

 شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوبت اول

م الف : 1321442

نوبت اول
 اولین آگهی مجمع عمومی عادی كانون انجمنهای صنفی 

مسولین  ايمنی و بهداشت كار استان اصفهان
بدینوسیله از کلیه اعضا محترم دعوت می گردد روز سه شنبه مورخ 1401/03/31 ساعت 9صبح در محل دفتر کانون واقع در اصفهان، خ بزرگمهر، ابتدای هشت بهشت 

 شرقی، ساختمان یاس واحد 8 حضور بهم رسانند. )همراه داشتن آخرین آگهی ثبت انجمن صنفی منطقه مربوطه در ورود به مجمع الزامی است(
 موضوع جلسه: 

 1-  ارائه گزارش هیات مدیره و بازرسان
2- انتخابات هیات مدیره و بازرسان

كانون انجمنهای صنفی مسولین  ايمنی و بهداشت كار استان اصفهان

هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سمیرم 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول شركت تعاونی سهام عدالت شهرستان سمیرم راس ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 1401/04/06 در محل حسینیه انقالب سمیرم به آدرس: 

سمیرم خیابان باهنر روبری شهرداری تشکیل میگردد. 
لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید. 

* دستور جلسه:
- گزارش هیئت مدیره و بازرس بازرسان. 

- ارائه گزارش مالی توسط حسابدار یا مدیر مالی. 
- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی. 

- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس / بازرسان.
* داوطلبان تصدی سمتهای هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده )2( دستور العمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و به همراه مدارک 

هویتی خود را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سمیرم به آدرس سمیرم بلوار دانشگاه روبروی دانشگاه پیام نور کوچه پیچک تحویل نمایند.

 تاریخ انتشار آگهي: 
1401/03/01


