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قیمت: 3000 تومان

از وعده های دولت درباره افزایش یارانه ها چه خبر؟

فعال منتظر نباشید!

مدیر کل میراث فرهنگی استان:

 حفاظت از میراث فرهنگی 
محور اصلی همکاری با 
نیروی انتظامی است

فرماندار سامان:

آزادسازی حریم رودخانه 
 زاینده رود در دستور کار

 قرار دارد

کارشناسان روسیه از 
گلخانه های دهاقان 
اصفهان دیدن می کنند

رییس کانون شورای اسالمی کار
 استان اصفهان:

کارگران با دستمزدهای 
فعلی رغبتی برای کار ندارند

بازنگری 
ضوابط 

معماری و 
شهرسازی 
شهر اصفهان

در نشست تکریم و معارفه مدیران عامل سازمان های 
تاکسیرانی و قطار شهری عنوان شد: 

محیط زیست؛ در صدر اولویت ها
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اختصاص 3۵0 میلیارد ریال برای توسعه 
محالت کم برخوردار استان اصفهان

فعالیت 47 مرکز منتخب غربالگری کرونا 
در استان اصفهان

تدافعی به جای تهاجمی
رییس پلیس راهور استان اصفهان از لزوم تغییر مدل رانندگی می گوید؛

آگهی مزایده حضوری ) حراج( 

روابط عمومی شهرداری گز برخوار  م الف:1282586

شــهرداری گز برخوار در نظر دارد به استناد مجوز شــورای محترم اسالمی شــهر اقالم اسقاطی، 
مستعمل و مستهلک و بال استفاده خود مشتمل بر آهن آالت، پالستیک و غیره را از طریق مزایده 

حضوری )حراج( به افراد واجد به فروش برساند.

  متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافت اســناد و مــدارک  مزایــده، تــا پایان وقــت اداری 

روز شنبه به تاریخ 1400/12/21 به واحد امور مالی شهرداری گز برخوار مراجعه نمایند. 
 ضمنــًا اطالعــات تکمیلــی مزایــده فــوق از طریــق وب ســایت شــهرداری بــه نشــانی

 www.gazborkhar.ir در دسترس می باشد. 

نوبت اول

5

معاون قضایی دادستان کل کشور در 
بازدید از مجموعه غذایی آرد جرعه:

 تولید کنندگان 
سرداران جنگ 
اقتصادی هستند

   ما ایرانیان بدون ارتباط به شغل، جنسیت و طبقه اجتماعی و 
اقتصادی، به صورت تهاجمی رانندگی می کنیم؛  این در حالی است 
که در بیشتر کشورهای دنیا، مدل رانندگی، رانندگی تدافعی است.  
در مدل رانندگی تدافعی، راننده همواره هوشــیار است تا چنانچه 

شرایط از کنترل او خارج شد بتواند وسیله نقلیه را کنترل کند.

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir
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بلینکن: 

اول بمب، بعد تحریم!
وزیر خارجه آمریکا در واکنش به درخواست ولودیمیر زلنســکی از واشنگتن و متحدانش برای اعمال 
تحریم های »فوری و پیشگیرانه علیه روسیه پیش از وقوع هر حمله ای«گفت، ایاالت متحده تا زمانی 
که واقعا تانک ها به حرکت درنیامده، هواپیماها پرواز نکرده و بمب ها واقعا شــلیک نشوند، به رویکرد 
دیپلماتیک با روسیه ادامه می دهد.آنتونی بلینکن، در مصاحبه با »ســی ان ان« به اظهارات ولودیمیر 
زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین که شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ خواستار اقدام جهانی علیه روسیه 
شده بود، آن هم در شرایطی که به نظر می رسد روس ها آماده اجرای حمله ای باشند، واکنش نشان داد.

زلنسکی گفته بود: بعد از اینکه بمبارانی رخ دهد، یا بعد از آنکه کشورمان هدف آتش قرار گرفته یا بعد از 
آنکه هیچ مرزی نباشد یا پس از آنکه اقتصادمان از بین برود یا بخش هایی از کشورمان تحت اشغال قرار 

گیرد، ما به تحریم های شما نیازی نداریم. آن وقت دیگر چه نیازی به تحریم هست؟
 

جان بولتون مطرح کرد: 

کش دادن بحران به سبک »پوتین«
مشاور امنیت ملی دولت سابق آمریکا گفت که والدیمیر پوتین می تواند بحران اوکراین را در یک کمپین 
»بحران سازی کالسیک« طوالنی سازد و هشــدار داد که این رهبر اروپایی می تواند کنترل اوکراین 
را بدون حمله و یا ایجاد درگیری در مقیاس بزرگ به دســت آورد.جان بولتون، مشــاور امنیت ملی 
دولت سابق آمریکا در مصاحبه ای عنوان داشت که والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه می تواند 
به اوکراین حمله کند؛ اما این موضوع بســتگی به این دارد که او تا چه اندازه به لحاظ دیپلماتیکی در 
دستیابی به منافع استراتژیک بزرگ تر خود موفق خواهد شد.بولتون گفت: روس ها یک بازی »بسیار 

چابک و دیپلماتیک« را انجام می دهند؛ اقدامی که بر روی از هم گسیختگی ناتو تمرکز دارد.
 

بازگشت ترامپ؛

 شبکه »حقیقت« آغاز به کار می کند
دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین آمریکا، یک سال است که حق استفاده از توئیتر و فیس بوک را 
ندارد. ترامپ حاال می تواند از  روز  گذشته بازگشت به شبکه های اجتماعی را با آغاز به کار اپلیکیشن 
Truth Social جشن بگیرد.خبرگزاری رویترز در گزارشی اعالم کرد، مدیر این شبکه که با نام بیلی بی 
شناخته می شود، در پاسخ به این سوال که آیا اپلیکیشن از روز دوشنبه در اپ استور اپل در دسترس 
خواهد بود، گفته است : »این طرحی آزمایشی است که در آن ۵٠٠ داوطلب منتخب، اجازه استفاده چند 
هفته ای از آن را خواهند داشت.«ماه ژانویه گزارش شده بود که شبکه ای به نام »حقیقت اجتماعی« از 
اواخر فوریه در دسترس خواهد بود. در ١۵ فوریه، جونیور، پسر ارشد رییس جمهور سابق، برای اولین بار 
تصویری از این پلتفرم را در توئیتر منتشر کرد.او نوشته بود این اولین پست ترامپ در تروت سوشیال 
است. ترامپ در اولین حضور خود نوشته بود: »رییس جمهور مورد عالقه شما به زودی برمی گردد!«.

 

»پمپئو« به تایوان می رود
وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ که نقش بسزایی در اتخاذ مواضع شدید ضد چینی این دولت داشت، 
دوازدهم تا چهاردهم اســفندماه برای دیدار با مقام هــای تایوان از این جزیره دیــدن می کند. به رغم 
هشدارهای چین به مقام های تایوان درباره در پیش گرفتن استقالل این جزیره از سرزمین اصلی چین و 
مخالفت های پکن با حمایت واشنگتن  از تمایالت استقالل طلبانه تایوان، وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ 
قرار است به این جزیره سفر کند.به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت تایوان اعالم کرد که مایک پمپئو وزیر 
خارجه سابق آمریکا و همسرش از سوم تا پنجم مارس )۱۲ تا ۱۴ اسفند ماه( به تایوان بروند. قرار است 

پمپئو در این سفر با »تسای اینگ-وی« رییس جمهور تایوان دیدار کند.

»العرب«:عربستانقانعشدهکهآمریکادرمذاکراتوین،منافعسعودیرادرنظرنمیگیرد

پایان ماه عسل سعودی-آمریکایی

العرب، نزدیک به عربســتان سعودی نوشــت: ایران از سکوت ایاالت 
متحده و نیاز آن برای رسیدن به توافق هســته ای در نزدیک ترین زمان 
ممکن استفاده می کند تا شروط خود را مطرح کرده و از موضع قدرت وارد 
شود، به این ترتیب، این کشور در حال تعیین شروط توافق است که یکی از 
آنها، تفکیک توافق و نقش منطقه ای ایران، برخالف خواسته دولت های 

خلیج فارس است.
در ادامه این مطلب آمده: این در حالی است که عربستان می گوید به دنبال 
گفت وگوی جدیدی با ایران است، با اینکه مذاکرات قبلی بین دو کشور، 

به عقیده تحلیلگران دستاورد چندانی نداشته است.
وزیر خارجه ایران، امیرعبداللهیان، در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که 
تحقق امنیت و آرامش در خاورمیانه با مشارکت دولت های منطقه و بدون 
دخالت خارجی امری ممکن است و این پیام واضحی است مبنی بر اینکه 
توافقی که در حال رسیدن به مراحل نهایی خود است، دربردارنده موضوع 
امنیت منطقه و هیچ شرطی در رابطه با مسابقه تسلیحاتی ایران نیست.

در همین رابطه، تحلیلگران بعید نمی دانند که دولت جو بایدن توافقی را 
امضا کند که در آن هیچ نشانی از تحقق خواسته های هم پیمانان منطقه ای 
اش نبوده و به دنبال کنترل ایران و نیرو های نیابتی ایران و تحرکات شان 
در منطقه نباشد. ضمن اینکه کارشناسان اشاره می کنند واشنگتن تالشی 

برای پنهان داشتن استراتژی خود در مورد عدم مقابله با ایران نمی کند 
و در مقابل، توافق های دو جانبه ای را با هم پیمانان خود امضا می کند تا 
آن ها بتوانند از پیشــرفته ترین ابزار های دفاعی برخوردار باشند.به گفته 
امیرعبداللهیان، مذاکرات غیرمستقیم بین تهران و واشنگتن، در صورت 
اتخاذ تصمیمات سیاسی ضروری توســط ایاالت متحده، می تواند در 

سریع ترین زمان ممکن موفق شود.
وی افزود: مایلم تاکید کنم که ما آماده اجرای توافق خوبی در سریع ترین 
زمان ممکن هســتیم، اگر طرف دیگر تصمیم سیاســی مطلوبی اتخاذ 
کند. وزیر خارجه ایران همچنین تصریح کرد که غرب مســئول شکست 

مذاکرات هسته ای جاری در وین خواهد بود.
واضح اســت که ایران از واشــنگتن می خواهد که توافق را اعالم کرده و 
ضمانت های موفقیت آن را بدهد، از جمله اینکه موضع مشخصی در مورد 
رفع سریع تحریم ها داشته باشد، تا ایران بتواند نفت خود را صادر کرده و 

از درآمد های حاصل از آن بهره مند شود.
در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا تهران آماده انجام مذاکرات مستقیمی 
با واشنگتن است یا نه، وزیر خارجه ایران گفت: به گام های ملموسی از 
سوی واشنگتن نیاز داریم تا به حسن نیت آن پی ببریم، که این اقدامات 

می تواند به لغو بلوکه شدن سرمایه های ایران در خارج هم مربوط باشد.

در سایه قدرت نمایی ایران و ســکوت آمریکایی ها در مورد نکات پنهان 
توافق، عربستان قانع شده است که باید مستقیما و به دور از هر واسطه ای 
یا بدون حســاب کردن روی هم پیمانانی نظیر واشنگتن که تنها به فکر 

منافع خود هستند، با ایرانی ها مذاکره کند.
وزیر خارجه عربستان، فیصل بن فرحان در خصوص سوالی در رابطه با 
فرضیه مذاکره گفت: در صورتی که شاهد تحول اساسی در پرونده های 
منطقه ای مانند ایران باشیم، نزدیکی ما با آن، ممکن می شود و ما به دنبال 

دور پنجم گفت وگو ها با ایران هستیم.
وزیر سعودی افزود: شایسته است که توافق هسته ای ایران نقطه شروع 
باشد، ضمن اینکه توافق هسته ای هرگز دست ایران را برای انجام هر آنچه 
می خواهد، در منطقه، باز نمی کند و تنها آغازی است برای مذاکراتی که در 

نهایت به کنترل توسعه منطقه ای ایران منجر شود.
پیش از این نیز ایران اعالم کرده بود با مشــارکت عربستان در مذاکرات 
مربوط به برنامه های هسته ای خود مخالف است، اما ریاض همچنان 
مایل اســت که به همراه دیگر دولت های خلیج فارس، نقشــی در این 
مذاکره داشته باشد، چرا که در صورت دستیابی تهران به زرادخانه هسته 
ای، عربستان و دولت های عضو شورای همکاری ها، بیش از دیگران در 

معرض خطر قرار می گیرند.

دبیــرکل حزب جمهوریت بــا انتقاد شــدید از برخی 
رفتارهای دولت سیزدهم گفت: مردم برای سیر کردن 
شکم خود با مشکل مواجه هســتند و از دولت انتظار 
دارند به جای آزادســازی ســواحل به دنبال مقابله با 
گرانی های افسارگسیخته باشد. چاپلوسان اطالعات 
غلط به دولت می دهند، کارنامه دولت سیزدهم از زمان 
اســتقرار تا به امروز در بحث بهبود وضعیت معیشتی 
مردم قابل دفاع نیست و همچنان شاهد هستیم که 
تیم اقتصادی دولت نویــد فردایی بهتر را می دهند که 
آن به احتمال فراوان به نتایج برجامی گره خورده که بذر 
آن را تیم دیپلماسی دولت دوازدهم در ماه های پایانی 
کار خود برای کابینه بعدی کاشت.رسول منتجب نیا در 
همین رابطه و با نقد رفتارهای دولت فعلی افزود: نباید 

تمرکز کار دولتی ها بر به ثمر رساندن اقداماتی باشد که 
موجب تعریف و تمجید عده ای ساده لوح و یا چاپلوس 
شــود.وی تصریح  کرد: فردی که برای معاش روزانه 
خود با مشــکل جدی مواجه است دیگر دغدغه ای به 
عنوان رفتن به لب ســاحل و گردش و تفریح را در سر 
نمی پروراند و باید مراقب بود که فشارهای معیشتی او 

را دین گریز و حتی قیامت گریز نکند.
حجت االسالم والمســلمین رســول منتجب نیا  در 
خصوص اقدامات دولت رییسی طی 6 ماه از پذیرش 
مسئولیت، اظهار داشت: اداره کشــور دارای الزاماتی 
اســت که در صورت رعایت آنها امــورات جاری دولت 
و به تبع آن؛ جریان توســعه پیش می رود.وی گفت: 
بنده بارها تاکید کرده ام در کشــور ما مشــکل جدی 

»برنامه« وجود دارد. برای پیشــبرد اهــداف در یک 
کشور الزم است یک سلســله برنامه »کوتاه مدت«، 
»میان مدت« و »دراز مدت« تبین شــود و همه افراد 
نیز موظف به اجرای این برنامه ها باشــند.این چهره 
سیاسی با اشاره به برنامه های موجود در کشور، عنوان 
داشت: طی دهه های اخیر برنامه های زیادی بر روی 
کاغذ شکل گرفته است، اما در بســیاری از امور هنوز 
شاهد شــکل گیری برنامه های »جامع«، »کامل« و 

»حساب شده« نبوده ایم.

یک فعال سیاسی: 

دغدغه مردم »نان« است نه رفتن به ساحل 

وزیر خارجه سوریه:

 کشورهای عربی از دشمنی با تهران هیچ سودی نخواهند کرد
وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با شبکه خبری روسیا الیوم گفت: »حمالتی که غرب علیه روسیه انجام می دهد، ما را به یاد حمالتی می اندازد که سوریه در مرحله 
قبل، پشت سر گذاشت؛ زیرا غرب، انواع تروریسم رسانه ای را اعمال می کند تا از نقش روسیه در جهان بکاهد«.وی درباره روابط دمشق با کشورهای عربی تاکید کرد: 
»تماس هایی با کشورهای عربی صورت گرفته است و از رهگذر آن در تالش هستیم که مرحله گذشته را پشت سر بگذاریم؛ مرحله ای که این روابط به خاطر حمالت 
تروریستی پشت سر گذاشت«.وزیر خارجه سوریه با بیان اینکه کشورهای غربی، حمایت مالی و سیاسی از تروریسم را در سوریه بر عهده دارند، به رژیم صهیونیستی 
و حمالت این رژیم هشدار داد و گفت: »ما قدرت آن را داریم که بتوانیم به این تجاوزات پاسخ دهیم«.مقداد با بیان اینکه حمالت رژیم صهیونیستی، خطری برای 
امنیت و صلح بین الملل است و تاثیر آن محدود به منطقه نیست، درباره ترکیه تاکید کرد: »ترکیه، داعش را در دامان خود پرورش داده است. اشغال اراضی سوریه 
توسط این کشور نیز به پایان خواهد رسید«.وی با تاکید بر اینکه سوریه برای کشورهای عربی، جانفشانی بسیاری کرده است، در عین حال گفت: »ما در گذشته و حال 

حاضر با کشورهای عربی تعامل و همکاری می کنیم. زیرا شرایط دشواری که سوریه با آن مواجه شده، با تشویق کشورهای غربی صورت گرفته است«.

خبر روز

وز عکس ر

استقبال امیر قطر 
از »رییسی«

رییس جمهــور بــه دعوت 
رســمی شــیخ »تمیم بن 
حمد آل ثانــی« امیر قطر و 
به منظور دیداری رســمی و 
شرکت در ششمین اجالس 
سران اوپک گازی به دوحه 

سفر کرده است.

ادعایی درباره برادر  رییس جمهور  سابق
فارس نوشت: بازخوانی بخشی از رانت بزرگ حسین فریدون برای جعبه سیاه و عابر بانک خود، 
خالی از لطف نیست. در گزارش پیشین فارس، به بخشــی از اقدامات  »مسعود احمدی زاده« 
به عنوان عابر بانک حسین فریدون  اشاره شــد.در این گزارش به بخش دیگری از پرونده فساد 
و رانت صورت گرفته توسط وی اشــاره می شــود. این بخش از پرونده مربوط به ایجاد مرکزی 
برای اسقاط خودروهای فرسوده است که توســط فریدون برای برادران احمدی زاه صورت گرفته 
اســت. اگرچه در این پرونده به نام سعید احمدی زاده اشاره شــده ولی در دولت روحانی و نهاد 
ریاست جمهوری، فقط مسعود احمدی زاده را می شناختند. این رانت بزرگ باعث زیان مالی برای 
بسیاری از مراکز اسقاط خودرو  شد. بررسی ها نشان داد که پای دو نفر از وزرای روحانی در این 
رانت در میان است. البته این افراد، هیچ پاســخی درباره این رانت به افکار عمومی و افرادی که 
به واسطه این رانت و فساد متضرر شــدند، ندادند. حسین فریدون نقش موثری برای ایجاد این 

رانت غیرقانونی انجام داده است.
  

اولیانوف: 

توافق در وین، ضعیف تر از  برجام 201۵ نخواهد بود
نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی در وین در پیامی توئیتری برخی گمانه زنی ها را مبنی 
بر این که توافق حاصل از مذاکرات وین ضعیف تر از توافق هســته ای ۲۰۱۵ خواهد بود را رد کرد.

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در صفحه توئیترش نوشت: 
برخی تحلیلگران در انتظار برای احیای توافق هسته ای، ادعا می کنند توافق »ضعیف تر« خواهد 
بود، این صحت ندارد.  ما شاهد برجام]توافق هسته ای[ به شکل اصلی آن خواهیم بود که طبیعتا 
ضعیف تر از ســال ۲۰۱۵]زمانی که توافق انجام شــد[ نخواهد بود.اظهارات اولیانوف در این باره، 
هم زمان با برگزاری دور هشتم مذاکرات وین برای احیای توافق هسته ای مطرح می شود. اخیرا 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شــده توافق در وین ضعیف تر از برجام ۲۰۱۵ خواهد بود 
و نمی تواند ایران را محدود کند.هیئت های مذاکره کننده در وین، در ســطوح مختلف سیاســی، 
حقوقی و فنی در حال بررســی آخرین مراحل ترتیبات اجرایی توافقی هستند که بتواند توافق به 
دست آمده در سال ۲۰۱۵ را یک بار دیگر به اجرا درآورند؛ توافقی که در می ۲۰۱۸ با خروج یک جانبه 

آمریکا از آن و اجرا نشدن تعهدات از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی اجرایی نشد.
 

حمله تند و تیز کیهان به »زیباکالم«
روزنامه کیهان نوشــت: یک مهره غرب گرا که در بی ربط گویی و منطق گریزی شهره است، می گوید 
که  ایران نذر کرده روسیه به اوکراین حمله کند.صادق زیباکالم نوشت: »... چهل وسه سال پیش که 
انقالب کردیم در فراز آسمان ها در پرواز بودیم و با همه وجود باور داشتیم که به زودی جهان شاهد تولد 
یک الگوی جدید و متحول سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، یک نظام مدرن بی بدیل، یک پارادایم 
بی سابقه و یک دنیای جدید در برابر شرق و غرب خواهد شد. الگویی که بشریت و شرق و غرب صف 
خواهند بست تا از آن در سرزمین هایشان تقلید کنند. امروز، اما رسیدیم به جایی که باید نذر کنیم 
که روسیه به اوکراین حمله کند، چین با آمریکا بر سر تایوان مشکل پیدا کنند یا اتحادیه اروپا دچار 

بحران  شود و خالصه دیگران دچار بدبختی و مصیبت بشوند تا ما در اینجا به یک نوایی برسیم.«
آقای زیبــاکالم طبق معمــول متناقض حرف زده، چــرا که از یک ســو ادعا می کنــد ایران همه 
تخم مرغ هایش را در سبد روسیه و چین گذاشــته و از طرف دیگر ادعا می کند ایران برای حمله به 
روسیه نذر کرده است.ثانیا آقای زیباکالم اتفاقا فرافکنی کرده و روحیه و اخالق طیف متبوع خود را 
به جمهوری اسالمی نسبت داده است؛ چه اینکه طیف متبوع وی به هنگام لشکرکشی های آمریکا 
به افغانستان و عراق، ذوق زدگی نشان می دادند و به زبان هم می آوردند که باید به اردوکشی آمریکا 

کمک کرد. 

کافه سیاست

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 هنوز منتظر تصمیمات 
اروپا و آمریکا هستیم

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت که هنوز 
منتظر تصمیمات اروپا و آمریکا هستیم و آن 
اراده را در آنها ندیدیم.»ســعید خطیب زاده« 
در نشســت هفتگی با خبرنگاران رسانه های 
داخلی و خارجی به سفر وزیر خارجه ایرلند به 
تهران اشاره کرد و گفت: گفت وگوهای خوبی در 
ســفر وزیر خارجه ایرلند انجام شد و مالقاتی 
با آقای رییس جمهور داشــت.خطیب زاده به 
دیدارهــای امیرعبداللهیان در مونیخ اشــاره 
کرد و  افزود:  با نزدیک به ۳۰ نفر از مقامات و 
شــخصیت های مختلف مالقات داشت و در 
کنفرانس مواضع ایران را در حوزه سیاســت 
خارجی تبییــن کرد.ســخنگوی وزارت امور 
خارجه در پاســخ به ســوالی درباره برداشته 
شدن تحریم های غیرهســته ای و این که آیا 
از وین پالسی رســیده که طرف های غربی و 
آمریکا اقدامی کرده باشــند؟ نیز عنوان کرد: 
هیئت ایران بعد از بازگشت از تهران پیشنهادات 
خــود را در مــورد موضوعات باقــی مانده به 
صورت مکتوب ارائه داد و از جمله در خصوص 
برخی موضوعاتی که شــما اشــاره کردید. در 
چارچوب گفت وگوهــا، رفع همه تحریم هایی 
که با تعهدات طرف مقابل و انتفاع اقتصادی 
وعده داده شــده ناهمخوان باشد باید مرتفع 
شــود. این جزو اصول ما بوده و تا امروز این 
موضوعات پیگیری شــده اســت. وی گفت:  
گفت وگوها پیشرفت های بسیار قابل توجهی 
داشته است. دامنه و تعداد موضوعات کاهش 
یافته ولی موضوعات باقی مانده سخت ترین، 
کلیدی ترین و جدی ترین موضوعاتی اســت 
که باید حل شــود. مردم ایران مطمئن باشند 
با حقوق شــان مصالحه نخواهیم کرد. حقوق 
حقه ایران و دســتاوردها و دانش صلح آمیز 
هسته ای همه صیانت می شــود و برای این 
نسل و نسل های آتی به عنوان افتخار باقی می 
ماند و این جزو خطوط قرمز ماست. اگر در مورد 
دو سه موضوع باقی مانده تعهد طرف مقابل را 
ببینیم وارد فاز نهایی شدن خواهیم شد. هنوز 
منتظر تصمیمات اروپا و آمریکا هستیم و هنوز 

آن اراده را در آنها ندیدیم.

درسایهقدرتنماییایرانوسکوتآمریکاییهادر
موردنکاتپنهانتوافق،عربستانقانعشدهاستکه
بایدمستقیماوبهدورازهرواسطهاییابدونحساب
کردنرویهمپیمانانینظیرواشنگتنکهتنهابهفکر

منافعخودهستند،باایرانیهامذاکرهکند

بین الملل
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احتکار  11 تن برنج شمالی در اصفهان

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف ۱۱ تن برنج شمالی احتکار شده به ارزش پنج میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون ریال و دســتگیری یک نفر در این رابطه خبر داد. سرهنگ محمدرضا هاشمی فر گفت: 
ماموران پایگاه اطالعاتی فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان با اشرافیت و هوشمندی باالی خود 
مطلع شدند فردی اقدام به احتکار برنج ایرانی در یک منزل مسکونی کرده که بالفاصله موضوع را در 
دستور کار خود قرار دادند. ماموران پس از هماهنگی های الزم با مقام قضایی به محل اعزام و در حضور 
مالک از منزل مذکور بازدید کردند که در نتیجه ۱۱ تن برنج شمالی احتکار شده از داخل زیر زمین این 
منزل کشف شد که ارزش این محموله برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
تخمین زده شده است. وی گفت: با محرز شدن جرم احتکار کاال، پرونده تشکیل و متهم برای انجام 
اقدامات قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد. برابر رای صادر شده مقرر شد برنج های احتکار شده 

از طریق سازمان صمت و کارگروه سیاست گذاری و توزیع اموال مکشوفه، توزیع شود.

رییس کانون شورای اسالمی کار استان اصفهان:

کارگران با دستمزدهای فعلی رغبتی برای کار ندارند
دبیر کل کانون شورای اسالمی کار سراسر کشور با تاکید برا اینکه با دستمزد فعلی، کارگران دیگر رغبتی 
برای کار ندارند، تصریح کرد: حقوق فعلی شاید تنها بتواند کفاف یک سوم ماه زندگی یک کارگر را دهد. 
احمدرضا معینی با اشاره به نادرست و غیرواقعی بودن رقم هزینه های مواد غذایی سبد معیشت خانوار، 
اظهار کرد: از چند ماه گذشته تاکنون در این خصوص ۲۲۵ ساعت کار کارشناسی از دستگاه های مختلف 
حضور داشتند و برای سبد معیشت عددی نزدیک ۹ میلیون تومان معادل ۸ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۲۰۵ 
تومان تعیین شد، اما در جلسه رسمی با حضور وزیر، عدد دیگری مطرح شد. وی با بیان اینکه مطابق 
ماده ۴۱ قانون اساسی دستمزد کارگران براساس تورم مرکز آمار و همچنین سبد معیشت یک خانوار 
۳.۳ نفری باید تعیین شود، گفت: براساس این دو آیتم، کف دستمزد این خانوار را تعیین می کنیم، 
بنابراین امیدوارم با توجه به تورم امسال و پیش بینی های صورت گرفته، از هفته آینده نسبت به دستمزد 
سال آینده با چانه زنی به عدد منطقی برسیم. دبیرکل کانون شورای اسالمی کار سراسر کشور با بیان 
اینکه دولت و مجلس کف حقوق کارمندان را برای سال آینده ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعالم کردند، 
اظهار کرد: انتظار می رود نمایندگان کارفرمایان و دولت بتوانند عدد مناسبی را برای مزد سال آینده در نظر 
بگیرند. وی با تاکید بر اینکه بادستمزد فعلی کارگران دیگر رغبتی برای کار ندارند، تصریح کرد: حقوق 
فعلی شاید تنها بتواند کفاف یک ســوم ماه زندگی یک کارگر را دهد. رییس کانون شورای اسالمی کار 
استان اصفهان به افزایش قیمت گوشت قرمز به ۲۰۰ هزار تومان نیز اشاره کرد و گفت: با نوسانات شدید 
قیمت ها در بازار و قیمت سرسام آور ماهی، این محصول پروتئینی نیز از سفره های کارگران حذف شده، 

همچنین با افزایش قیمت لبنیات، شیر نیز از سفره های کارگران حذف شده است.

مقتدایی در نامه ای به قاسمی:

 اتصال سریع خطوط ریلی کشور 
به کشورهای همسایه عملیاتی شود

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در نامه ای به وزیر راه 
و شهرسازی ابراز امیدواری کرد که اتصال سریع خطوط ریلی کشور به کشورهای همسایه، راه اندازی 
قطار سریع السیر، نوسازی ناوگان ریلی و حمایت مادی و معنوی از پرسنل و خانواده ریلی کشور با قید 
فوریت عملیاتی شود. در بخشی از نامه عباس مقتدایی، نماینده اصفهان به رستم قاسمی، وزیر راه و 
شهرسازی آمده است: »...مطالبات فعاالن حوزه های مختلف کشور اتصال سریع خطوط ریلی کشور 
به کشورهای همسایه، راه اندازی قطار سریع السیر، نوسازی ناوگان ریلی، حمایت مادی و معنوی از 
پرسنل و خانواده ریلی کشور و... است که امیدواریم با همت جنابعالی، مدیرعامل محترم شرکت راه 
آهن و همکاران محترم شان با قید فوریت عملیاتی شود. از حسن توجه جنابعالی قدردانی می کنم.«

از وعده های دولت درباره افزایش یارانه ها چه خبر؟

فعال منتظر نباشید!

وعده افزایش مبلغ یارانه ها از آن مباحثی  نفیسه زمانی نژاد
اســت که طی چند ماه اخیر به کرات از آن 
سخن گفته شد؛ اکنون براساس شنیده ها و اظهارات عده ای از مسئوالن 
یارانه نقدی با همان مبلغی پرداخت خواهد شد که از سال ۸۹ در قالب 
طرح هدفمندسازی یارانه ها آغاز شد.۲۲ آذرماه امسال بود که مسعود 
میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که با حذف ارز ۴٢٠٠ 
تومانی، یارانه هر فرد بین ٩٠ تا ١١٠ هزار تومان خواهد شد؛ ضمن آنکه یارانه 
بخشی از دهک ها افزایش بیشتری خواهد یافت. تقریبا در همان زمان 
محســن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهــور گفت که طبق الیحه 
بودجه قرار بود یارانه ها را برای سال آینده دو برابر کنیم و با توجه به تاکید 
رییس جمهور بر افزایش مبلغ در سال جاری، تالش خواهد شد که در سه 
ماه باقی مانده سال، یارانه ها به دو برابر برسد. درباره پرداخت در بهمن ماه 
نیز بهانه هایی آورده شد و به نظر می رسد اسفندماه نیز بر طبق همین دو 
ماه قبلی پیش رود.از وعده محسن رضایی، مدتی نگذشته بود که احسان 
خاندوزی، وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش مبلغ یارانه ها اعالم کرد که هیچ 
تاریخ دقیقی برای زمان افزایش یارانه ها تعیین نشــده است. در اوایل 
بهمن ماه نیز زارع، سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از احتمال 
افزایش میزان یارانه نقدی در سال آینده خبر داد و گفت که میزان یارانه 
نقدی صددرصد از ۴۵ هزار تومان بیشتر خواهد شد.حال پس از انتشار 
چنین خبرهایی، اکنون از ســوی نمایندگان و برخــی دولتمردان گفته 

می شــود که این تصمیمات مربوط به زمانی می شد که قرار بر حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی بــود؛ اما حاال با لغو حذف چنیــن ارزی، احتمال افزایش 
یارانه ها هم کم رنگ می شــود، به طوری که در تازه ترین اطالعیه سازمان 
هدفمندی یارانه ها برای واریز یارانه معیشتی، سخنی از پرداخت یارانه 

جدید که از مدت ها قبل وعده آن داده شده بود، نیست.

یارانه نقدی افزایش می یابد یا خیر؟
اظهارات موجود و خبرهای اخیر، حکایت از منتفی بودن افزایش یارانه ها 
برای ســال جدید دارد، زیرا حذف ارز ترجیحی منتفی و در نتیجه منبعی 
برای یارانه جدید وجود ندارد؛ هرچند هنوز هم گفته هایی در مورد یارانه ها 
مطرح می شــود و برخی این احتمال را می دهند که یارانه اگر نقدی هم 
نباشد از  روش های  دیگر پرداخت می شود، روش هایی مانند کاال کارت 
یا کارت پروتئین یا همان کوپن که مدت هاســت حرف آن به میان آمده 
است.اما بهارستان نشینان که این روزها در حال تصویب نهایی بودجه ۱۴۰۱ 
هستند و اغلب هم مباحثی مبنی بر افزایش یارانه ها ارائه می کردند، اکنون 
در رابطه با این موضوع چــه می گویند؟محمدرضا میرتاج الدینی، رییس 
کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه دولت در بودجه ســال ۱۴۰۱ پیشــنهاد حذف ارز ترجیحی را 
داده بود، اظهار می کند: با بررســی هایی که در کمیسیون انجام شد با این 
موضوع مخالفت به عمل آمد و برای واردات کاالهای اساســی در ســال 

آینده کمیســیون تلفیق ۹ میلیارد مصوب کرد.وی می گوید: پیشنهادی 
که دولت برای دادن یارانه کاالیی ارائه کرد، این بود که یارانه قبلی ۴۵ هزار 
تومانی و معیشتی محفوظ بماند و یارانه کاالیی پس از حذف ارز ترجیحی 
به دهک های مختلف پرداخت شود. حال مقرر شــد یارانه ۴۵ هزار ۵۰۰ 
تومانی در سال آینده بدون افزایش پرداخت خواهد شد. یارانه معیشتی 
نیز همچون گذشــته به خانوارهای که دریافت می کردند پرداخت خواهد 
شد.رحیم زارع، سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه سال آینده می گوید: 
براساس جدیدترین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، یارانه 
نقدی در ســال آینده افزایش نمی یابد و مانند امسال، ثابت باقی خواهد 
ماند.وی تصریح می کند: دولت پیش بینی کرده بود که با حذف ارز ترجیحی 
مبلغ یارانه نقدی افزایش پیدا کند. کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی 
موافقت نکرد و به دنبال آن دیگر یارانه نقدی در ســال آینده افزایش پیدا 
نخواهد کرد.به گفته این مسئول، یارانه پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نیز 
همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان یارانه نقدی به خانوارهای مشــمول 
اختصاص داده می شود.در این حال، نظری عضو کمیسیون تلفیق بودجه 
مجلس شورای اسالمی در اظهاراتی تقریبا متفاوت می گوید: نظر دولت 
در بحث یارانه ها مثبت است. در کمیسیون تلفیق هم روی رقم بحث شده 
اما هنوز نتیجه مشخص نیست ولی نظرات در این باره مثبت بوده است 
اما اینکه جمع بندی نهایی در صحن مجلس به کجا برسد، قابل پیش بینی 
نیست. در هر صورت نظر غالب بر این است که پرداخت یارانه ها حتما باید 
ادامه پیدا کند.وی می گوید: فعال روی مبلغ آن بحث می شود و باید مبلغ 
یارانه ها مشخص شود؛ اما در مورد اینکه در صحن مجلس این عدد باشد 
یا افزایش یابد، نمی توان فعال نظر دقیقی داد و باید دید در صحن آرا به چه 

صورت خواهد بود.

منابع افزایش یارانه در اختیار دولت نیست
محمد صادقانی، کارشناس اقتصادی با اشــاره به چالش های اقتصاد 
یارانه ای می گوید: بــا روی کار آمدن دولت ســیزدهم، موضوع احتمال 
افزایش یارانه ها مطرح شــد کــه از همان زمان از ســوی اقتصاددانان 
مخالفت هایی انجــام گرفت به این دلیل که در وهله نخســت افزایش 
یارانه ها پاســخگوی گرانی ها نیســت، دوم آنکه گفته می شود بخشی 
از دهک ها تحت پوشــش قرار می گیرند؛ در صورتی که در حال حاضر، 
بیشتر مردم در شرایط اقتصادی دشوار قرار دارند و این اقدام در نهایت به 
نارضایتی عده ای از افراد می انجامد و سوم آنکه مبلغ، هر میزان هم باشد 
عاملی بر رشد تورم خواهد بود.وی ادامه می دهد: اما تاکید دولتمردان بر 
افزایش یارانه بود؛ پس از ارائه بودجه هم این موضوع جدی تر شد. با این 
توجیه که در صورت حذف ارز ترجیحی باید با راهکاری قدرت خرید مردم 
جبران شود و بهترین اقدام افزایش یارانه است.این کارشناس می گوید: 
این بحث ادامه داشت تا آنکه متولیان امر به نتیجه یکسان و قابل قبولی 
برای حذف ارز دولتی و جایگزینی راهکاری برای کاهش لطمه های آن 
نرسیدند.صادقانی توضیح می دهد: در این مدت هر کدام از مسئوالن از 
مبلغ یا روشی رونمایی می کرد که ظاهرا هیچ کدام قابلیت اجرایی نداشت 

یا آنکه جبران کننده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود.

مدیر شــیالت و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی 
اســتان اصفهان گفت: حجم بهره برداری شیالتی و 
پرورش ماهــی از طریق نصب قفــس در منابع آبی 
طبیعی و دریاچه های اصفهان ۹۰۰ تن در سال است. 
محمدرضا عباســی  اظهار کرد: در استان اصفهان ۱۲ 
منبع آبی برای آبزی پروری پیش بینی شده است که در 
برخی از این منابع مانند سد میدانک در فریدون شهر، 
خمیران در تیران و کرون و سد های حنا، نرمه و قره قاچ 
در سمیرم، اهالی بومی به صورت سنتی و در قفس به 

پرورش ماهی مشغول هســتند. دریاچه پشت سد 
زاینده رود در فاصله ۱۱۰ کیلومتری غرب اســتان در 
محدوده شهرستان چادگان یکی از مهم ترین منابع 
آبی است که بهره برداری شیالتی به صورت صید انواع 
ماهیان گرم آبی )کپور، آمور، فیتوفاگ، سرگنده( و 
ماهیان بومی ازجمله سیاه ماهی از سوی سه تعاونی 
صیادی انجام می شود. وی گفت: طی ۱۰ سال اخیربه 
طورمتوسط هرسال حدود ۱۵۰ هزار قطعه انواع بچه 
ماهی در این دریاچه توسط شیالت استان رهاسازی 
شده و صید ساالنه دریاچه در حدود ۳۵۰ تن است. 
پرورش ماهی در قفس به دلیل نهاده های موردنیاز 
)بچه ماهی و مواد غذایی و هزینه خرید و نگهداری 
قفس ها(، جزو فعالیت هایی به حساب می آید که با 
سرمایه زیاد باید شروع شود؛ اما در ۲ سال نخست 

عالوه بر برگشت سرمایه، سود قابل توجهی به دست 
می آید. به گفته عباســی، زمان کامل پرورش در هر 
دوره بین ۶ تا هفت ماه است و بعد از پایان این دوره، 
ماهی ها را می توان از قفس و تور هــا خارج و به بازار 
هدف عرضه کرد. هر قفس ۱۶ تــا ۲۰ متری توانایی 
پرورش ۳۰ تن ماهــی را دارد، امــا قفس ها قیمت 
باالیی دارند و هر یک از آن ها بیشــتر از ۱۵۰میلیون 
تومان هزینــه دارد. قفس های ثابــت در عمق های 
کمتر از هشت متر مســتقر می شوند، عمق آب برای 
قفس های شناور چندان مهم نیست، اما با افزایش 
عمق، هزینه ها و مشــکالت مهار کردن باال می رود. 
وی ادامه داد: برای بیشــتر انواع پرورش در قفس، 
قفس ها باید در عمق کافی مستقر شوند تا تبادل آب 

به باالترین درجه برسد .

تولید ۹00 تن ماهی از طریق نصب قفس درمنابع آبی اصفهان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

قیمت برنج را نمی توان 
دستوری تعیین کرد

خبر روز

معاون قضایی دادستان کل کشور در بازدید از مجموعه غذایی آرد جرعه:

تولید کنندگان، سرداران جنگ اقتصادی هستند

معاون قضایی دادستان کل کشور، تولید کنندگان را سرداران جنگ اقتصادی خواند و حمایت از آن ها 
را وظیفه همگان، به ویژه قوه قضاییه دانست.

ســعید عمرانی در بازدید از گروه صنایع غذایی آرد جرعه به همراه دادستان عمومی و انقالب مرکز 
استان اصفهان و فرماندار و دادستان عمومی و انقالب شاهین شهر گفت: باید تندیس صنعتگرانی 

همچون مدیر مجموعه آرد جرعه را ساخت و در یکی از میادین شهر اصفهان نصب کرد.
صنعتگران می توانند بدون داشتن دغدغه، یک زندگی لوکس برای خود درست کنند، ولی آن ها به 

یاری حاکمیت آمده و امر خطیر تولید را بر عهده گرفته اند، پس باید پاس داشته شوند.
وی ادامه داد: امنیت غذایی مردم یکی از موراد مهمی اســت که اگر به آن توجه نشود، باعث ترس 
مردم نسبت به سالمتی شان می شود و همین مسئله می تواند نا امنی ایجاد کند، بنابراین تولید در 
همه بخش ها به ویژه در بخش مواد غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این که از تولید کنندگان 
حمایت شــود، وظیفه حاکمیت بوده و قوه قضاییه نیز به طور جدی در این مسیر گام گذاشته وهر 
کسی که بخواهد برای صنعت به جای مانع زدایی، مانع تراشی کند سر و کارش با دستگاه قضایی 
خواهد بود. عمرانی افزود: برای ما مهم اســت که چرخ کارخانه ها بچرخد و نفس آن ها بند نیاید و 
آنچه ما در دستگاه قضایی دنبال می کنیم، این است که هیچ چرخ تولیدی از چرخش نایستد و هیچ 
کارگری از کار بیکار نشود. اکنون اقتصاد و معیشت مردم مستلزم کار جهادی است و باید سنگ های 
پیش پای تولید کنندگان برداشــته شــود. به گفته عمرانی، در گروه صنایع غذایی آرد جرعه تولید 
کنندگان دسترنج کشاورزان را به یک محصول لطیف تبدیل می کنند و متاسفانه طی سال های اخیر 
قدر این تولید کننده دانسته نشد و اکنون همه باید دست در دست هم بدهیم تا اتفاقاتی که برای این 
مجموعه خواسته یا ناخواسته افتاده است، جبران شود. وی به این نکته اشاره کرد و گفت: تا چندی 
قبل این سربازان وسرداران بودند که در جنگ برابر دشمنان ایستادگی می کردند و امروز معادالت 
جنگ تغییر کرده است اما در شرایط کنونی این تولید کنندگان هستند که برابر دشمن ایستاده و من 
اطمینان دارم که دشمنان ما برای تک تک کارخانه ها و مراکز تولیدی برنامه مخرب دارند تا جلوی 
گردش چرخ آن ها را بگیرند. در دستگاه قضایی ما دنبال این هســتیم که زوایای پنهان و تاریک 
اقتصاد را مدنظر قرار دهیم و در نشست های مشــترکی که با مسئوالن وزارت صمت داشتیم، یک 
طرح موثر تحولی مطرح شده است که می تواند بخشی از بارمالی بازار را کاهش دهد. معاون قضایی 
دادستان کل کشور گفت: مسئوالن باید سفره های مردم را درست کنند و معیشت را برای مردم آسان 
سازند، اما در شرایط کنونی اولویت تثبیت قیمت هاست تا در مراحل بعدی شکستن و کاهش آن ها 
در دستور کار قرار گیرد. سید رضا مرتضوی، اســتاندار اصفهان نیز در مراسمی که روز ۲۷ آذرماه به 
مناسبت راه اندازی دوباره این مجموعه پس از ۹ سال به دلیل مانع تراشی های برخی برگزار شد، 
گفت: این مجموعه یکی از مراکز مهم نگهداری و ذخیره گندم استان بوده و جنبه استراتژیک دارد.

کافه اقتصاد

با مسئولان

مدیر جهاد کشاورزی دهاقان گفت: کارشناسانی از کشور روسیه به زودی از گلخانه های شهرستان دهاقان برای بررسی کیفیت محصوالت تولیدی آن ها دیدن می کنند. 
احمد تیموری  اظهار کرد: گروه کارشناسی روسیه از نزدیک کیفیت محصوالت تولیدی گلخانه های دهاقان و نوع سموم به کار رفته در آن ها را آزمایش خواهند کرد. این 
کشور مقصد اصل صادراتی دهاقان است و گلخانه داران با توجه به اعالم نیاز بازار های بزرگ روسیه، به کشت تک محصولی فلفل دلمه ای روی آورده اند.وی، دلیل سفر 
روس ها به این شهرستان را لغو صادرات فلفل دلمه ای به کشور یاد شده عنوان کردو گفت: پس فرستادن این محصوالت، اعتراض گلخانه  داران دهاقانی را به دنبال 
داشت و زیان زیادی به آنان وارد کرد. صیفی جات گلخانه ای دهاقان به ویژه فلفل دلمه ای آن در سال های اخیر به کشور های عرب حاشیه خلیج فارس و قرقیزستان 
صادر می شد، اما صادرات به روسیه سود و بهره باالیی برای گلخانه داران این خطه داشت. تیموری با اشاره به غیرمجاز اعالم کردن سموم به کار رفته در محصوالت صادر 
شده از طرف روسیه گفت: آن ها چهار نوع سم مورد مصرف در محصول گلخانه ای ایران را از نظر فنی غیرمجاز دانستند و به همین سبب اقدام به بازگشت محصوالت 
صادر شده ایرانی کردند. وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به طرف روس اعالم کرد که سموم استفاده شده برای تولید فلفل دلمه ای مجاز بوده و ایران بر اساس استاندارد 

کشور های اروپایی عمل کرده، اما روسیه مصرف این نوع سموم را غیرمجاز دانسته است. 

کارشناسان روسیه از گلخانه های دهاقان اصفهان دیدن می کنند

 مزارع برنج
 در اندونزی

کشــاورزان برنج را در مزارع 
جزیره جاوه برداشت می کنند.

وز عکس ر

یــک عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شورای اسالمی گفت: قیمت برنج و هر کاالی 
دیگری تابع میزان عرضــه و تقاضای آن در 
بازار است و قیمت این محصول را نمی توان 

دستوری تعیین کرد.
اصغر سلیمی درباره تعیین قیمت دستوری 
برنج ایرانی و خارجی از ســوی وزارت جهاد 
کشاورزی، اظهار کرد: تجربه و واقعیت های 
بازار نشــان داده اســت که نمی توان قیمت 
انواع کاال و به ویژه برنج را دســتوری تعیین 
کرد و قیمت ها تابع عرضه و تقاضایی است 
که در بازار وجود دارد. اگر بخواهیم قیمت ها 
را دســتوری تعیین و ثابت کنیم، باید ذخایر 
برنج به اندازه کافی باشــد و نظارت کافی بر 
روی بازار وجود داشته باشــد تا بتوان از باال 

رفتن قیمت این محصول جلوگیری کرد.
وی افــزود: بنابرایــن تا نظارت هــا قوی و 
شفافیت الزم وجود نداشته باشد، نمی توان 
قیمت برنج را کاهش داد یا دستوری تعیین 
کرد. اکنون در برخــورد با محتکــران برنج 
برخورد الزم انجام نمی شود و هر زمانی که با 
روش های دستوری خواسته ایم قیمت ها را 
تعیین کنیم حتی در صورت موفقیت نسبی 
تنها به شــکل یک درمان موقت اثرات آن را 
شــاهد بوده ایم و بعد از مدتــی قیمت ها به 

شکل تصاعدی باال رفته است.
نماینده مردم ســمیرم در مجلــس، گفت: 
مســئوالن باید برنج الزم را به انــدازه کافی 
تامیــن کننــد و مراکــزی را بــرای این امر 
اختصاص دهند تا برنج به وفور در بازار وجود 
داشته باشد. اینکه بازار را رها کنیم و بعد قصد 
داشته باشیم قیمت برنج را دستوری تعیین 

کنیم با شرایط فعلی این امر میسر نیست.
سلیمی خاطرنشــان کرد: اگر ذخیره برنج 
به اندازه کافی داشــته باشیم و مقدمات آن 
فراهم نشــود راه به جایی نمی بریم، چراکه 
شــرایط بازار را واقعیت های آن رقم می زند 
و دولت نمی تواند دســتوری قیمت برنج را 

تعیین کند.
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 سرپرست اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

پروتکلهایکروناییدرمدارسرعایتمیشود
در ابتدای شــیوع ویروس امیکرون، بحث انتشــار باالی این ویروس از 
سوی پزشکان مطرح شــد، همچنین طبق آمارها و اطالعات منتشر شده 
از ســوی وزارت بهداشت و درمان بیشــترین افرادی که در معرض ابتال به 
سویه امیکرون قرار دارند، کودکان هستند و این روزها شاهد افزایش موارد 
بستری کرونایی در بین این رده سنی هســتیم که موجب نگرانی والدین 
شده و ترجیح می دهند در این شرایط قرمز کرونایی، فرزندشان در مدرسه 
حاضر نشود.از سوی دیگر مسئوالن وزارت آموزش و پرورش تاکید ویژه ای 
بر آموزش حضوری در مدارس دارند و طبق گفته کارشناسان حوزه تعلیم و 
تربیت، آسیب های آموزش مجازی تنها مرتبط با بحث تحصیل آن ها نیست 
و دانش آموزان عالوه بر افت تحصیلی با آسیب های بی شماری که عموما 
ناشی از فضای مجازی و دور شدن از محیط تعلیم و تربیت است، روبه رو 
شده اند و طبق آخرین تصمیم ستاد کرونا در هفته جاری مدارس می توانند 
با حداکثر ظرفیت ۲۰ درصد دانش آموزان در کالس درس به فعالیت خود 

ادامه دهند.

اجازه نمی دهم فرزندم به مدرسه برود
 مادر یکی از دانش آموزان مدرسه ابتدایی در شهر شهرکرد با انتقاد از تصمیم 
ستاد کرونا مبنی بر بازگشایی مدارس، گفت: به هیچ عنوان اجازه نخواهم 
داد، فرزندم در این شــرایط در مدرســه حضور پیدا کند.صادقی بیان کرد: 
معتقدم آموزش به صورت مجازی کارایی چندانی ندارد و والدین در این ایام 
با مشکالت فراوانی مواجه شدند، اما سالمت فرزندم بر افت تحصیلی او 
اولویت دارد.وی تاکید کرد: امکان رعایت ۱۰۰ درصدی پروتکل های بهداشتی 
در مدارس به علت سرد بودن هوا و نبود تهویه مناسب وجود ندارد، امیکرون 
در زمان کوتاهی انتقال پیدا می کند و معموال کودکان در مدرسه توجه چندانی 
به رعایت پروتکل ها ندارند، زمانی که بخواهند برای خوردن تغذیه در زنگ 

تفریح ماسک خود را بردارند، امکان دارد به کرونا مبتال شوند.

فضاهای آموزشی مدارس استاندارد نیست

 یکی از معلمان شاغل در هنرســتان نیز با اشــاره به اینکه از ابتدای سال 

تحصیلی در هنرستان ها کالس های درس به صورت حضوری برگزار می شد، 
اظهار کرد: کالس های درسی که جمعیت آن ها زیاد بود به دو گروه تقسیم 
می شدند و معموال حدود ۱۲ نفر دانش آموز سر هرکالس حاضر می شد و 
مشکلی نیز برای رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس وجود نداشت، 
اما با حضوری شــدن کل مدارس و افزایش ابتال به کرونا، وضعیت شــهر 
قرمز شد. جهانگیری افزود: اکثر فضاهای آموزشی چهارمحال و بختیاری 
استاندارد نیست و فضا نسبت به تعداد دانش آموزان محدود است، از طرفی 

زمانی که کالس درس به اتمام می رســد و دانش آموزان به منزل می روند، 
شاهد ازدحام شدید آن ها در محوطه و درب ورودی مدارس هستیم.وی 
بیان کرد: در زنگ های تفریح، دانش آموزان به علت سرد بودن هوا به حیاط 
و فضای باز نمی روند و در همان کالس و فضای بســته ماسک های خود 
را بر می دارند تا تغذیه و خوراکی های خود را بخورند و این مســئله بسیار 
خطرآفرین است.این معلم با  تاکید بر اینکه به طور یقین آموزش حضوری 
بهتر از آموزش مجازی است، تصریح کرد: در این مسئله شکی وجود ندارد، 
قطعا در دروس فنی آموزش حضوری بســیار تاثیرگذارتر است، اما زمانی 
که دانش آموز حال مســاعدی نداشــته، قطعا بهره چندانی نیز از آموزش 
مجازی نخواهد برد، بنابراین باید دانش آموز با شــرایط جسمی مناسب 

آموزش را دنبال کند.

 مدارس با ظرفیت 20 درصد به فعالیت خود ادامه دهند
 سرپرست اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در خصوص 
تصمیم ستاد کرونا مبنی بر بازگشــایی مدارس، اظهار کرد: آموزش های 
مجازی آسیب های فراوانی را در این دو سال به بدنه تعلیم و تربیت وارد کرد.

افشین امیریان بیان کرد: در برخی مناطق به علت ضعف در زیرساخت های 
آموزش مجازی، امکان آموزش مجازی وجود ندارد، در مدارس پرجمعیت 
نیز پروتکل ۰۷ با جدیت اجرا می شــود و کالس هــا زوج و فرد و به صورت 

گروه بندی دایر می شوند.امیریان با بیان اینکه زمان چندانی تا کنکور باقی 
نمانده است، عنوان کرد: امکان آموزش مجازی در مدارس فنی و حرفه ای و 
پایه اول و دوم دبستان وجود ندارد. آموزش مجازی معلمان را با مشکالت 
زیادی مواجه کرده و باید با کرونا زندگی کنیم.سرپرست اداره کل آموزش و 
پرورش چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: اگر تعطیلی مدارس ادامه 
پیدا کند حداقل تا یک ماه آینده به علت نزدیک شدن به ایام پایانی سال 
و عید نوروز نمی توان مدارس را به شــرایط معمول برگردانیم و باعث افت 
تحصیلی جدی در دانش آموزان می شود.وی تاکید کرد: پیشنهاد می شود 
مدارس با ظرفیت ۲۰ درصد و به صورت اختیاری به فعالیت خود ادامه دهند.

مسئوالن آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری معتقدند که پروتکل ها 
به جدیت در مدارس رعایت می شود و والدین بابت حضور فرزندشان در 
مدرسه نگرانی نداشته باشد، طبق آخرین آمار اعالم شده توسط سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، از ابتدای بهمن ماه تاکنون ۳۳۵ معلم و ۵۶۰ 

دانش آموز در چهارمحال و بختیاری به کرونا مبتال شده اند.
همچنین  دادســتان عمومی و انقالب چهارمحــال و بختیاری در آخرین 
اظهارات خود بیان کرد: اعمال و کاهش محدودیت های ستاد کرونا باید با 
تصمیم ستاد کرونا باشد.عبدالرضا علیمحمدی خاطرنشان کرد: تصمیم 
شتاب زده آموزش و پرورش در بازگشــایی مدارس موجب ایجاد نگرانی 

در والدین شد  و مدیرکل آموزش و پرورش باید موضوع را مدیریت کند.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری:

با صرفه جویی 10 درصدی قطعی آب نخواهیم داشت
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه هیچ برنامه ای 
برای قطعی آب در اســتان یا قطعی به صورت محله به محله نداریم، گفت: در صورتی که مردم در 
روزهای منتهی به آخر ســال در مصرف آب صرفه جویی کنند، با قطعی مواجه نخواهیم شــد.مراد 
محمودی با اشاره به شروع خانه تکانی ها و کمبود منابع آبی موجود و افت فشار آب شرب، اظهار کرد: 
برای مدیریت مصرف منابع آبی، باید نقش تاثیرگذار مردم در کنار اقدامات شرکت آبفا، به خصوص 
در ایام نزدیک به پایان ســال و خانه تکانی ها در نظر گرفته شــود.معاون بهره برداری و توسعه آب 
شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری افزود: شرکت آبفا تمام تالش خود را کرده تا آب شرب موردنیاز 
مردم را در زمان بحران تامین کند، ایجاد چاه و آبرسانی با تانکر از اقدامات این شرکت برای تامین 

آب شرب مردم شهرکرد در زمان کم آبی بوده است.
وی در خصوص کم فشار بودن آب شرب در منازل، افزود: به منظور مدیریت مصرف مجبوریم شبکه 
آبی را به گونه ای تنظیم کنیم که حداقل آب شــرب در دسترس همگان باشــد، بنابراین اگر مردم 
همراهی کنند قطعا فشار آب نیز افزایش خواهد یافت.محمودی با اشــاره به اینکه شرکت آبفای 
چهارمحال و بختیاری هیچ برنامه ای برای قطعی آب در اســتان یا به صورت محله به محله ندارد، 
تصریح کرد: در صورتی که مردم در روزهای منتهی به آخر ســال در مصرف آب صرفه جویی کنند، با 
قطعی مواجه نخواهیم شد.وی گفت: تمام تالش شــرکت آبفای استان این است که با وارد کردن 
منابع جدید، بتوان آب شــرب مردم را تامین کرد، از طرفی همه تالش هــا منوط به همکاری مردم 
بوده و الزم است در این روزها صرفه جویی را سرلوحه کار خود قرار داده و ارزش آب را بدانند.معاون 
بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه آب ارزان ترین کاالی 
در اختیار مردم است، خاطرنشان کرد: باید با مصرف بهینه، به سمت صرفه جویی منابع آب پیش 
رویم و از هدررفت آن جلوگیری کنیم، البته عده ای در این میان در مصرف آب صرفه جویی نمی کنند 

که الزم است برای عبور از بحران، تنها ۱۰ درصد صرفه جویی انجام شود.

فرماندار سامان:

آزادسازی حریم رودخانه زاینده رود در دستور کار قرار دارد
سرپرست فرمانداری سامان با بیان اینکه بحث آزادسازی حریم رودخانه زاینده رود از گذشته نیز در 
دستور کار قرار داشته است، گفت: تعداد ساخت و سازهای حاشیه رودخانه زاینده رود محدود است.

محمدنقی گنجعلی با اشاره به اینکه همزمان با سراسر کشور بحث آزادسازی حریم رودخانه ها در 
شهرستان سامان هم پیگیری می شود، اظهار کرد: طی هفته جاری نیز جلساتی در این خصوص با 
امور آب شهرستان و سازمان جهادکشاورزی برگزار شد.سرپرست فرمانداری سامان با بیان اینکه 
بحث آزادسازی حریم رودخانه زاینده رود از گذشته نیز در دستور کار قرار داشته است، عنوان کرد: 
تعداد ساخت و سازهای حاشیه رودخانه زاینده رود محدود است، اما با همین تعداد اندک نیز برخورد 
خواهد شــد.وی در پایان بیان کرد: نظارت بر جلوگیری از ساخت و ســازهای غیرمجاز در حاشیه 

رودخانه زاینده رود و آزادسازی حرایم رودخانه با جدیت دنبال می شود.
 

 شرایط برای برگزاری اردوهای راهیان نور دانش آموزی
 وجود ندارد

عیسی حیدری، مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( 
چهارمحال وبختیاری با اشــاره به اینکه برنامه ای برای برگزاری اردوهای راهیان نور دانش آموزان 
استان وجود ندارد، گفت: از آنجا که به دلیل شــرایط کرونایی آموزش در مدارس نیز غالبا به صورت 

غیرحضوری برگزار می شود، شرایط برگزاری اردوهای دانش آموزی وجود ندارد.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
12/13 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 11710 - 1400/09/29 هيات ســوم آقای حميد ابافت به 
شناسنامه شماره 1130071049 کدملي 1130071049 صادره خمينی شهر فرزند 
محمد در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 11/66 مربع از پالک شماره 1313 
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 

مالک رسمی ابوالقاسم حسينی مورد ثبت صفحه 531 دفتر 305 امالک 
رديف 2- راي شــماره 13493 - 1400/11/06 هيات اول آقای محمدرضا شريفی 
رنانی به شناسنامه شماره 194 کدملي 1290088128 صادره اصفهان فرزند حسين 
در ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 50 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 1313 
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 

سيد رسول حسينی رنانی از مورد ثبت صفحه 528 دفتر 305 امالک
رديف 3- راي شــماره 6024 - 1400/05/12 هيات ســوم آقای مهدی شرفی به 
شناسنامه شماره 876 کدملي 1290592454 صادره اصفهان فرزند اصغر ششدانگ 
يکباب کارگاه به مساحت 639/62  متر مربع  از پالک 2821 فرعی از 18  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالکيت حسن خاکستری و احمد 

خاکزاد مورد ثبت صفحه 267  دفتر 83 امالک
رديف 4- راي شماره 11578 - 1400/09/27 هيات چهارم آقای محمد علی سهرابی 
رنانی به شناسنامه شماره 194 کدملي 1290254303 صادره اصفهان فرزند رضا در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 333/55 متر مربع  از پالک 3461 فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی 

مورد ثبت صفحه 205 دفتر 176 و صفحه 240 دفتر 769 امالک
رديف 5- راي شماره 11177 - 1400/09/17 هيات ســوم آقای سيد محمد تقی 
حسينی رنانی به شناسنامه شماره 61 کدملي 1290821471 صادره اصفهان فرزند 
سيد علی در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 140/29 متر مربع  از پالک 
1231 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مع الواسطه از مالک رسمی سيد محمد مير حسينی مورد ثبت صفحه 317 دفتر 55 
رديف 6- راي شــماره 13779 - 1400/11/13 هيات دوم خانم نسرين بابا جعفری 
دمنه به شناسنامه شماره 233 کدملي 1159397651 صادره فريدن فرزند حسنعلی در 
ششدانگ يک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 75/84 متر مربع قسمتی  از 
پالک شماره 469 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت سعيد و رسول بلوچی رنانی از مورد ثبت صفحه 587 دفتر 930 و 

صفحه 531دفتر 939 امالک
 رديــف 7- راي شــماره 13778 - 1400/11/13 هيــات دوم خانــم نســرين 
بابا جعفری دمنه به شناسنامه شــماره 2333 کدملي 1159397651 صادره فريدن 
فرزند حسنعلی در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 165/02 متر مربع قسمتی  
از پالک شماره 772 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت سعيد و رسول بلوچی رنانی از مورد ثبت صفحه 463 و 481 
و 466 و 469 و 472 و 475 و 478  دفتر 909 امالک  و صفحه 296 دفتر 902 امالک

رديف 8- راي شماره 13491 - 1400/11/06 هيات اول آقای اصغر شريفی رنانی 
به شناسنامه شــماره 187 کدملي 1290178259 صادره اصفهان فرزند حسين در 
ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 50 متر مربع قسمتی  از پالک شماره 1313 فرعی 
از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت سيد 

رسول حسينی رنانی از مورد ثبت صفحه 528 دفتر 305 ا مالک
رديف 9- راي شماره 14011 - 1400/11/23 هيات سوم آقای اصغر شريفی رنانی 
به شناسنامه شماره 187 کدملي 1290178259 صادره اصفهان فرزند حسين  نسبت 
به چهار و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 260/91 متر مربع  
از پالک شماره 7345 و 1299  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت  متقاضيان ) اصغر شريفی و مريم ربانی( از پالک 
18/1299 مورد ثبت صفحه 24 دفتر 536 امالک و مالکيت مالک رسمی محمدرضا 

شريفی از پالک 18/7345 مورد ثبت صفحه 27 دفتر 536 امالک
رديف 10- راي شــماره 14012 - 1400/11/23 هيات ســوم خانم مريم ربانی به 
شناسنامه شماره 0370420756 کدملي 0370420756 صادره قم فرزند مصطفی 
نسبت به يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 260/91 
متر مربع  از پالک شماره 7345 و 1299  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضيان )اصغر شريفی و مريم ربانی( 
از پالک 18/1299 مورد ثبت صفحه 24 دفتر 536 امالک و مالکيت مالک رســمی 

محمدرضا شريفی از پالک 18/7345 مورد ثبت صفحه 27 دفتر 536 امالک
رديف 11- راي شماره 11452 - 1400/09/24 هيات سوم آقای کريم سهرابی رنانی 
به شناسنامه شماره 100 کدملي 1290928053 صادره فرزند حبيب اله  در ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 221/45 متر مربع  پالک شماره 313 فرعی از 27  اصلي واقع 
در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از احمد انصاری ثبت 

در صفحه 35 دفتر 168 تائيد
رديف 12- راي شماره 13822 - 1400/11/14 هيات دوم خانم فاطمه صادقيان به 
شناسنامه شماره 79 کدملي 1290404615 صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 153/96 متر مربع قسمتی از  پالک شماره 833 فرعی 
از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت حسين 

و صادق کشکول و عباس نيلی از مورد ثبت صفحه 73 دفتر 57 امالک
رديف 13- راي شــماره 13266 - 1400/11/03 هيات سوم  خانم فاطمه کاظمی 
به شناسنامه شــماره 7618 کدملي 1292229446 صادره اصفهان فرزند حسن  در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 180/06 مربع  از پالک شماره 173 فرعی از 
19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک 

رسمی آقای رجبعلی نظری رنانی مورد 228 دفتر 480 امالک
رديف 14- راي شماره 14121 - 1400/11/27 هيات دوم آقای سيد محمد صديقی 
به شناسنامه شماره 1169 کدملي 1290832552 صادره اصفهان فرزند سيد باقر  در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 186/69 متر مربع قسمتی از  پالک شماره 
3201 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مورد ثبت دفتر امالک الکترونيکی 139420302025011385
رديف 15- راي شماره 13478 - 1400/11/06 هيات اول خانم فاطمه علی عسگری 
رنانی به شناسنامه شماره 281 کدملي 1290102325 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم  
در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 42/10 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
2554 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت علی صابری از مورد ثبت صفحه 84 دفتر 245 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/18

م الف: 1280699  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

12/14 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 

رديف 1- راي شــماره 14013 - 1400/11/23 هيات دوم آقای ســعيد رحيم زاده 
رنانی به شناسنامه شماره 217 کدملي 1290405999 صادره اصفهان فرزند قدير در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 124/24 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
147 فرعی از 19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت حيدر صباغ از مورد ثبت صفحه 649 دفتر 83 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/18

م الف: 1280706  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

12/15 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 14021 - 1400/11/24 هيات دوم خانم زهرا قديری نوکابادی 
به شناسنامه شــماره 1160052905 کدملي 1160052905 صادره اصفهان فرزند 
حسنعلی در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 308/99 متر مربع قسمتی از 
پالک شــماره 3039 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از سند شماره 102810 مورخ 1399/3/1 دفترخانه شماره 112 اصفهان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/18

م الف: 1280740  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

12/16 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 13972 - 1400/11/23 هيات چهارم آقای ابوالقاسم جنگروی 
به شناسنامه شماره 663 کدملي 6219521803 صادره فريدن فرزند محمد علی در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 167/83 متر مربع از پالک شماره 404 فرعی از 
15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی 

مورد ثبت صفحه 123 و دفتر 1037 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/18

م الف: 1280844  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

12/17 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

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

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 13470 - 1400/11/06 هيات اول آقــای اکبر حيدری به 
شناسنامه شماره 9 کدملي 1290187517 صادره اصفهان فرزند نعمت اله در يک و 
نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 260/35 متر مربع پالک شماره 
9/1 و 9  فرعی از 27 اصلي ) قبال پالک 2455 فرعی تخصيص داده شده است( واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی محترم- بتول- 
شهناز- صديقه- فاطمه- نصرت همگی شعرباف از سند 105081 مورخ 55/12/21 
دفتر 5 اصفهان و با توجه به دادنامه شماره 99099703691102319 شعبه 9 دادگاه 

تجديد نظر استان اصفهان به تاريخ 99/11/30 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/18

م الف: 1280829  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

12/18 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 14022 - 1400/11/24 هيات دوم خانم بتول ذوالفقاری جونی 
به شناسنامه شــماره 38 کدملي 1289980586 صادره اصفهان فرزند حسنعلی در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 220/12 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
972 فرعی از 25 اصلي  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که 

طبق سامانه امالک 8/5 سهم از 72 سهم بنام متقاضی می باشد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/18

م الف: 1280756  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

اعالم مفقودی 
کلیــه اســناد و مــدارک و بــرگ کمپانــی و کارت 
مشــخصات خــودرو- کارت ســوخت و برگ ســبز 
)شناســنامه مالکیت( مربوط به یک دســتگاه موتور 
 ســیکلت مدل 1394 به رنگ مشــکی به شماره پالک

 ایران 631- 15252 و شماره موتور 0125NC5036678 و 
شماره شاسی NC 5 +++ 125 D 9428125  به نام خانم 
مهســا مظاهری فروشــانی  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.



سه شنبه 03 اسفند 1400 / 20 رجب 1443 / 22 فوریه 2022 / شماره 3477
 نماینده ولی فقیه در استان مطرح کرد:

 همفکری و تعامل 
در راستای حمایت از اتباع و مهاجرین خارجی

نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان از همه ادارات مرتبط حوزه اتباع و مهاجرین خارجی خواســت با 
همفکری و تعامل در راســتای حمایت از اتباع و مهاجرین خارجی اهتمام داشته باشند.آیت ا... سید 
یوسف طباطبایی نژاد در دیدار سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان گفت: 
استان اصفهان میزبان تعداد زیادی از اتباع بیگانه به خصوص اتباع افغانی است بنابراین الزم است نسبت 
به تربیت دینی این افراد هم توجه جدی به عمل آید.وی بر ساماندهی و نظارت بر فعالیت اتباع بیگانه در 
استان توسط دستگاه های مسئول تاکید کرد و گفت: کار و فعالیت اتباع بیگانه در استان باید طبق قوانین 
مشخص شده باشد و در خصوص تحصیل، اشتغال، سالمت و بهداشت اتباع باید اقدامات الزم در استان 
انجام شود.سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی اســتانداری اصفهان هم گفت: در استان 
اصفهان ۱۳۰ هزار اتباع افغانی، پاکستانی و عراقی زندگی می کنند.مهدی نادری ادامه داد: از این میزان ۹۰ 
درصد اتباع و مهاجرین افغانی هستند.طبق آمار، استان اصفهان رتبه سوم مهاجرین و اتباع خارجی را بعد 
از خراسان و تهران به خود اختصاص داده است.به گفته وی، اقدامات بسیاری تاکنون در خصوص تابعیت، 

تحصیل، اشتغال و درمان اتباع خارجی انجام شده و درصدد هستیم این خدمات نیز افزایش یابد.
 

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

فعالیت 47 مرکز منتخب غربالگری کرونا در استان اصفهان
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مردم در صورت داشتن عالئم مشکوک ابتال به بیماری 
کووید-۱۹ می توانند به ۴۷ مرکز منتخب مراجعه کنند و در صورتی که پزشک تشخیص دهد تست کرونا به 
صورت رایگان از آن ها گرفته می شود.فهرست و روز و ساعت فعالیت این مراکز در پایگاه اینترنتی معاونت 
بهداشت و شبکه های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشرشده است که از این تعداد مراکز 
منتخب غربالگری کرونا، هفت مرکز در کالن شهر اصفهان فعال است.به گفته پژمان عقدک، برخی از 
محدودیت های قبلی برای گرفتن تست کرونا در مراکز جامع سالمت منتخب برداشته شده است.عقدک 
گفت: به طور کلی درباره سویه امیکرون حدود ۵۰ درصد از نتایج تست ها ممکن است به صورت کاذب، 
منفی باشد به همین دلیل به همه افراد دارای عالئم سرماخوردگی برای قرنطینه شدن توصیه می شود.

 
مدیر کل میراث فرهنگی استان:

 حفاظت از میراث فرهنگی 
محور اصلی همکاری با نیروی انتظامی است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی 
استان اصفهان که با حضور تنی چند از مدیران اداره کل نیز همراه بود، حفاظت از میراث فرهنگی و امنیت 
گردشــگران را محور اصلی همکاری و همگرایی این اداره کل و نیروی انتظامی استان بیان کرد.علیرضا 
ایزدی در این دیدار گفت: »خدا را شــاکریم که امروز فرصتی دســت داد تا با شــما عزیزان در راستای 
سپاسگزاری از تمامی زحمات تان دیدار کنیم.«مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان ادامه داد: به راستی نیروی انتظامی مظلوم است، زیرا در راستای برقراری امنیت همه جا حضور 
دارد ولی زحماتش برای همگان ناشناخته مانده بنابراین معتقدیم نقش نیروی انتظامی در حفاظت از 
مواریث ارزشمند فرهنگی و برقراری امنیت برای گردشگران در پهنه استان بزرگ اصفهان بسیار کلیدی 
است، با این وصف اعتقاد به افزایش همکاری ها، توســعه هم افزایی و همگرایی میان دو نهاد اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نیروی انتظامی اســتان داریم.وی افزود: با توجه به بروز 
تنگناهای اقتصادی در جامعه، معتقدم باید تالش کنیم تا به ویژه در دولت سیزدهم، یک فضای تعاملی 

در جامعه برای برون  رفت از بحران های احتمالی ناشی از این تنگناها ایجاد شود.

رییس پلیس راهور استان اصفهان از لزوم تغییر مدل رانندگی می گوید؛

تدافعی به جای تهاجمی

رییس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه مدل رانندگی ایرانی ها 
دارای مشکالت فراوانی است، اظهار کرد: توصیه ما تغییر شیوه رانندگی 
تهاجمی به رانندگی تدافعی است.سرهنگ محمدرضا محمدی افزود: 
ما ایرانیان بدون ارتباط به شغل، جنسیت و طبقه اجتماعی و اقتصادی، 
به صورت تهاجمی رانندگی می کنیم؛ این در حالی اســت که در بیشتر 

کشورهای دنیا، مدل رانندگی، رانندگی تدافعی است.
رییس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: در مدل رانندگی تدافعی، 
راننده همواره هوشیار اســت تا چنانچه شــرایط از کنترل او خارج شد 
بتواند وســیله نقلیه را کنترل کند؛ اما در مدل رانندگی تهاجمی بیشــتر 
افراد با ریسک باال و بدون هیچ ترسی، سرنشینان را سوار بر خودروهایی 
می کنند که ایمنی الزم را ندارد.وی افزود: برخی رانندگان در هر پیچ سبقت 
می گیرند، بدون هیچ دغدغه ای با ســرعت غیرمجاز رانندگی می کنند و 
تجاوز به راست و راندن در میان خطوط را امری عادی می انگارند. به این 
مدل رانندگی، رانندگی تهاجمی گفته می شود. مدلی از رانندگی که سراسر 

ریسک و خطر است.
سرهنگ محمدی با بیان اینکه ما باید با مدل رانندگی تدافعی هماهنگ 
شویم، ادامه داد: باید همواره به فکر تمام خطرات احتمالی بود که شاید 
الستیک وسیله نقلیه ما بترکد یا وســیله نقلیه دچار نقص فنی شود، یا 

حتی خودرویی از روبه رو منحرف شود و به سمت ما بیاید؛ بنابراین راننده 
باید آماده دفاع باشــد تا بتواند خود و سرنشینان و وســایل نقلیه را به 
سالمت از واقعه بگذراند. این امر زمانی محقق می شود که رانندگی راننده 

تهاجمی نباشد، زیرا توان عکس العمل از راننده گرفته می شود.
وی افزود: نکته بعدی این است که عالوه بر پلیس راهور، نزدیک به ۳۰ 
سازمان دیگر نیز در موضوع کنترل ترافیک و تصادفات مسئول هستند 
که هشت سازمان به صورت مســتقیم در این زمینه مسئولیت دارند و 
تنها یکی از آن ها پلیس راهور اســت؛ با این حال، تمــام تالش ما برای 
کاهش تصادفات است و هرسال نیز آمار این کاهش یا افزایش را منتشر 
می کنیم.رییس پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: با این وجود به 
نظر می رسد که نتیجه الزم را نمی گیریم، چون به ایمنی خودرو کم توجه 
هستیم و در کنار این بی توجهی، رانندگی ما نیز تهاجمی است بنابراین، 
پلیس راهور به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد، چرا که تشدید جریمه و 

توقیف خودرو تاکنون کاری از پیش نبرده است.

منتقد وضعیت ایمنی برخی خودروهای داخلی هستیم
وی افزود: خودرویی که با یک واژگونی ســاده موجب مرگ چندین نفر 
می شــود پس نمی تواند ایمنی الزم را تامین کند، وقتی با کوچک ترین 

خطای انسانی که همیشه و در همه جای دنیا بوده و اجتناب ناپذیر است، 
جان سرنشینان به خطر می افتد، نمی توانیم از راننده، خودرو و سرنشینان 

آن محافظت کنیم.
سرهنگ محمدی اظهار کرد: ایمنی خودرو می تواند کمک کننده باشد. 
ایمنی مسیر و راه هم در کاهش تصادفات موثر است ایمنی راه موجب 
کاهش خطرات است و اگر راننده مرتکب خطایی شد با ایمنی راه خطرات 
خفیف تر خواهد بود بنابراین راه نیز باید دارای ایمنی الزم باشد، با این حال 

بر موضوع ایمنی خودرو، به طور جدی بحث داریم.

خودروی ناایمن، آمار تصادف و مرگ را افزایش می دهد
وی ادامه داد: خودروهای ناایمنی که از اســتانداردهای روز دنیا فاصله 
دارند، آمار جان باختگان، مصدومــان و تصادفات را افزایش می دهند و 
وجود تعداد بسیار افراد ضایعه نخاعی که به جا مانده از تصادفات هستند 

بیانگر این موضوع است.
رییس پلیس راهور استان با اشــاره به بازدید از یک خیریه های بیماران 
قطع نخاعی و اینکه آمار مصدومان این خیریه به اشــتباه به عنوان آمار 
مصدومان قطع نخاعی استان استنباط شده بود، گفت: در این مرکز شاهد 
بیماران قطع نخاعی بودیم که سال های ســال روی تخت خوابیده اند و 
قدرت انجام هیچ کاری را ندارند، حتی یکی از آنها نزدیک به چهل سال 
پیش بر اثر تصادف با خودرویی که هنوز هم در چرخه ترافیک شهر وجود 

دارد، قطع نخاع شده است.

چگونه آمار تصادفات را کاهش دهیم؟

وی با تاکید بر لــزوم وجود امنیــت در خودروهای کشــور، اظهار کرد: 
کشورهایی که ادعای کاهش تصادفات را دارند، نخست، خودروهای ایمن 
ساخته اند و دوم، رانندگی تدافعی و الزامات آن را به رانندگان آموخته اند؛ 
همچنین مقررات بسیار سنگینی برای راهنمایی و رانندگی وضع کردند. به 
عنوان مثال، چنانچه سبقت نادرستی گرفته شود، جریمه آن مبالغ ناچیز 
۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان نیست که امکان اعتراض و بخشش را نیز به دنبال 
داشته باشد.سرهنگ محمدی ادامه داد: در دیگر کشورها تنها یک سبقت 
غیرمجاز چنان جریمه ای دارد که کاربر خودرو سعی می کند هرگز مرتکب 
چنان خطایی نشود. به همین خاطر، اگر شاهد رانندگی استاندارد و کم 
خطری در این دسته از کشورها هســتیم، به خاطر بازدارندگی قوانین و 

مجازات های موجود است.
رییس پلیس راهور استان اصفهان در پایان با اشاره به فرارسیدن عید نوروز 
و امکان تصادفات جاده ای، گفت: امیدواریم در نوروز شیوه رانندگی خود 
را تغییر دهیم و تخلفات رانندگی را کاهش دهیم. اگر نکات مهم رانندگی 
را در نظر گرفته و با مدل رانندگی تدافعی رانندگی کنیم، به طور حتم آمار 

تصادفات کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: پلیس در همه جا حاضر و ناظر نیست، در عین حال فردی 
که قوانین راهنمایی و رانندگی را نقض می کند، حتی در حضور پلیس نیز 

این کار نادرست را انجام خواهد داد.

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
12/19 آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به  آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود. 
1- راي شــماره 140060302027013866 مورخ 1400/11/06 صغری امینی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 27 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291400680 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 135 فرعی از 
اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169/01 متر مربع خریداری 

طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/18

م الف: 1280994  مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 
شرق اصفهان

ماده 149 قانون ثبت
 1400 /11 /30  - 140085602024013917 نامــه:  12 شــماره  /20
بدینوســیله به اطالع میرســاند ششــدانگ پالک 5000/6310 واقع در بخش 
5 اصفهان مجزی شــده از پالک 2957 فرعــی از اصلی مذکــور واقع در بخش 
5 اصفهان کــه مالکین زمان تفکیــک آن آقایان حســین قریشــی فرزند علی 
اکبر به نسبت 68 ســهم، حسین آقا حســینی اشــکاوندی فرزند عباس تمامت 
114 ســهم و حســینعلی یحیایی سرخســی فرزنــد عینعلی تمامت 56 ســهم 
 و مظفر یوســفی کلشــتری فرزند نورعلی تمامت 68 ســهم و عطــاء اله باقری 
قلعه سلیمی فرزند محمد حسین تمامت 60 سهم و حسین احتکار پیشه علی آبادی 
فرزند علی تمامت 50 سهم و فرج اله روستایی چم کاکایی فرزند حفیظ اله تمامت 
131/6 سهم از 547/6 سهم شش دانگ بوده که ذیل صفحه 520 و 553 دفتر 379 
و 420 و 212 دفتر 364 و 357 دفتر 369 و 540 دفتر 365 و 205 دفتر 302 امالک 
بنامشان دارای سابقه ثبت بوده و پس از انتقاالتی تمامت پالک صدرالذکر طی سند 
146610 مورخ 90/12/23 دفتر 6 اصفهان بنام خانم فاطمه لورک زاده فرزند علی 
انتقال قطعی شده اســت که پس از انتقال تقاضای اصالح مساحت را نموده اند که 
پس از تهیه نقشه مشخص گردید بدون تغییر در طول و ابعاد مقدار 3/15 متر مربع 
اضافه مساحت دارد و در اجرای ماده 149 قانون ثبت مبلغ 219955 ریال طی فیش 
455978 ارزیابی شده است و توسط مالک به حساب سپرده ثبت تودیع شده است 
لذا جهت دریافت آن اقدام فرمائید. م الف: 1280820 اداره ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(

12 شــماره آگهــی: 140003902002000034 شــماره پرونــده:  /21
139804002003005136   آگهــی مزایــده پرونده اجرائی به شــماره بایگانی 
9804882  سه دانگ مشاع از شش دانگ  عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی 
پالک ثبتی 17341 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان استان اصفهان به مساحت 91/96 متر مربع واقع در اصفهان 
خیابان مصلی کوچه کریمی نرسیده به مسجد یزدیها بن بست جوانمردی پالک 84 
طبقه سوم 8164719159 ، مالکیت محســن جمالی با جز سهم سه دانگ مشاع از 

ششدانگ عرصه و اعیان، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 446755 ثبت 
گردیده اســت. 1- حدود آپارتمان: شــماال بطول 8/90 متر پنجره و دیواریست به 
فضای کوچه شرقًا اول بطول 5/40 متر دیواریست به فضای پالک 10397 فرعی 
دوم در سه قسمت که قسمت اول جنوبی و سوم شمالی است به طولهای 3/37 متر 
و 3/53 متر و 3/07 متر درب و دیواریســت به راه پله مشاعی 17336 فرعی سوم 
بطول 3/78 متر دیواریســت به فضای پالک 10297 فرعی جنوبًا در چهار قسمت 
که قسمت دوم غربی و چهارم پخی شکل اســت بطولهای 3/52 متر و 0/29 متر و 
2/75 متر و 2 متر پنجره و دیوار و دیوار کوتاه است به فضای حیاط مشاعی 17337 
فرعی غربًا اول بطول 11/12 متر دیواریســت به فضای پــالک 5109 فرعی دوم 
بطول 0/08 متر دیواریســت به فضای پالک مزبور 2- حــدود پارکینگ 17343 
فرعی: شماال، بطول 2/50 متر درب و دیواریســت به کوچه شرقًا بطول 5/10 متر 
خط مســتقیم مفروض اســت به پارکینگ 17344 فرعی جنوبًا بطول 2/50 متر 
دیواریست اشــتراکی با آپارتمان 17338 فرعی غربًا بطول 5/10 متر خط مستقیم 
مفروض اســت به پارکینگ 17342 فرعی. مشخصات ملک طبق نظر کارشناس: 
آپارتمان فوق الذکر واقع در طبقه ســوم روی پیلوت و فاقد آسانسور بوده و دارای 2 
اتاق خواب با کف و یک سالن با کف سرامیک و دارای یک آشپزخانه اپن با کابینت 
های ام دی اف و یک حمام و یک سرویس بهداشتی با کف سرامیک و بدنه کاشی 
و دارای یک تراس مسقف در ضلع جنوبی با کف به صورت سنگ قدیمی و سیستم 
سرمایش آن کولرآبی و سیستم گرمایش بخاری گازی و دارای انشعاب آب و برق 
و گاز می باشد. نمای مجتمع مســکونی به صورت آجرنما و دستگاه به صورت کف 
پارکینگ به صورت سنگ قدیمی و بدنه به صورت آجرنما و دستگاه پله به صورت 
کف و آزاره سنگی می باشد و به مبلغ پایه 6/700/000/000 ریال ) ششصد و هفتاد 
میلیون تومان( ارزیابی گردید که در قبال طلب خانم لیــال محبوبیان بابت مهریه 
مندرج در سند ازدواج: شماره سند: 3005 ، تاریخ ســند: 1371/03/04 ، دفترخانه 
صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 86 و طالق شــماره 72 شهر اصفهان استان 
اصفهان، توقیف گردیده از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1400/12/18 در 
شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان جی خیابان 
تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی از طریق مزایده به فروش 
می رســد. مزایده از مبلغ پایه 6/700/000/000 ریال ) ششــصد و هفتاد میلیون 
تومان( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می 
شود. این آگهی یک مرتبه در سایت سازمان ثبت اســناد و امالک کشور و روزنامه 
زاینده رود در تاریخ 1400/12/03 چاپ و منتشر می گردد و درج در سایت سازمان 
به منزله انتشار در روزنامه کثیراالنتشــار محلی می باشد و خریداران جهت شرکت 
 در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طی فیش ســپرده به شــماره حساب:

 IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه ســپرده اداره کل ثبت 
اسناد و امالک کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 
نزد بانک مرکزی بابت پرونده کالسه فوق پرداخت نمایند. برنده مزایده مکلف است 
ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد 
شــد. الزم به ذکر اســت کلیه هزینه های قانونی تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
 خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده  نقداً وصول می گردد. م الف: 1282328 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 

12 شــماره آگهــی: 140003902004000111 شــماره پرونــده:  /22
140004002004000059  آگهــی مزایــده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی: 
140002707  چهل و دو ممیز سه دهم سهم مشاع از سی و پنج هزار سهم ششدانگ 
پالک ثبتی چهار هزار و چهارصد و شصت و شش فرعی از ده هزار و سیصد و پنجاه و 

سه اصلی مفروز و مجزا شده از اصلی مذکور واقع در بخش پنج ثبت و حوزه ثبت ملک 
شرق اصفهان به مساحت ششدانگ 26350 متر مربع ) بیست و شش هزار و سیصد 
و پنجاه متر مربع ( به آدرس: اصفهان، خیابان نیرو جنوبی، روبروی بانک صادرات، 
آلومینیوم پارس کدپستی 8158765831 و به حدود ششدانگ شمااًل: در بیست و یک 
قسمت که قسمتهای سوم و دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم و  شانزدهم 
و هفدهم و هیجدهم و بیست و یکم آن شرقی قسمتهای دوم و نوزدهم و بیستم آن 
جنوبی قسمتهای پنجم و ششم و هفتم آن غربی است. اول غیره بطول ) 105/00( 
یکصد و پنج متر به جوی ده مرتین در امتداد جوی دوم غیره بطول )34/20( ســی 
و چهار متر و بیست سانتیمتر به شــماره یکصد و نود و چهار فرعی سوم غیره بطول 
)97/50( نود و هفت متر و پنجاه سانتیمتر به شماره یکصد و نود و چهار فرعی چهارم 
غیره بطول )52/00( پنجاه و دو متر به شماره یکصد و نود و چهار فرعی پنجم غیره 
بطول ) 47/00( چهل و هفت متر به شــماره یکصد و نود و چهار فرعی ششم غیره 
بطول ) 2/00( دو متر به دهانه جوی مزبور هفتم غیره بطول ) 15/00( پانزده متر به 
گل انداز جوی هشتم هشتم خط فرضی است بطول )2/50( دو متر و پنجاه سانتیمتر 
به خیابان نهم غیره بطول )21/40( بیست و یک متر و چهل سانتیمتر به فضای سبز 
دهم به دیوار بطول )6/30( شش متر و سی سانتیمتر به شماره یک هزار و چهارصد 
و نود و چهار فرعی یازدهم به دیوار بطول )2/90( دو متر و نود سانتیمتر به پالکهای 
1494 الی 1499 فرعی دوازدهم به دیوار بطول )7/75( هفــت متر و هفتاد و پنج 
سانتیمتر به پالکهای 1494 الی 1499 فرعی ســیزدهم به دیوار بطول )9/30( نه 
متر و سی ســانتیمتر به پالکهای 1494 الی 1499فرعی چهاردهم به دیوار بطول 
)7/70( هفت متر و هفتاد سانتیمتر به پالکهای 1494 الی 1499 فرعی پانزدهم  به 
دیوار بطول )7/70( هفت متر و هفتاد سانتیمتر به پالکهای 1494 الی 1499 فرعی 
شانزدهم به دیوار بطول )7/70( هفت متر و هفتاد سانتیمتر به پالکهای 1494 الی 
1499 فرعی هفدهم به دیوار بطول ) 2/20( دو متر و بیست سانتیمتر به پالکهای 
1494 الی 1499 فرعی هجدهم خط فرضی اســت بطول )13/00( سیزده متر به 
عرض خیابان نوزدهم به دیوار بطو ل)26/20( بیست و شش متر و بیست سانتیمتر به 
شماره شصت و نه فرعی بیستم به دیوار بطول )20/20( بیست متر و بیست سانتیمتر 
به پالکهای 195 و 196 فرعی بیست و یکم به دیوار بطول )55/10( پنجاه و پنج متر 
و ده سانتیمتر به پالکهای 195 و 196 فرعی شرقًا: در ده قسمت که قسمتهای اول 
و سوم و پنجم و ششم و دهم آن جنوبی  قسمت دوم  آن غربی است. اول دیواریست 
بطول )70/40( هفتاد متر و چهل سانتیمتر به خیابان دوم غیره بطول )83/60( هشتاد 
و سه متر و شصت سانتیمتر به شــماره یکصد و نود و هفت فرعی سوم غیره بطول 
)50/20( پنجاه متر و بیست سانتیمتر به شــماره یکصد و نود و هفت فرعی چهارم 
غیره بطول )38/70( سی و هشت متر و هفتاد سانتیمتر به شماره یکصد و نود و هفت 
فرعی پنجم غیره بطول )6/60( شش متر و شصت سانتیمتر به شماره یکصد و هفت 
فرعی ششم غیره بطول )34/30( سی و چهار متر و سی سانتیمتر به شماره یکصد و 
نود و هشت فرعی هفتم غیره بطول )33/00( سی و سه متر به شماره یکصد و نود و 
هشت فرعی هشتم غیره بطول )8/50( هشت متر و پنجاه سانتیمتر به شماره یکصد 
و نود و هشــت فرعی نهم غیره بطول )45/00( چهل و پنج متر به شماره یکصد و 
هفت فرعی دهم غیره بطول )105/50( یکصد و پنج متر و پنجاه سانتیمتر به خیابان 
جنوبًا: در هشت قسمت که قسمت دوم آن شمالی قسمتهای سوم و چهارم و ششم 
آن غربی اســت. اول غیره بطول )208/00( دویست و هشت متر به گل انداز جوی 
سواردز دوم غیره بطول )70/00( هفتاد متر به گل انداز جوی کلمان سوم غیره بطول 
)2/00( دو متر به دهنه جوی چهارم غیره بطول )61/50( شصت و یک متر و پنجاه 
سانتیمتر به زمین شماره یکصد و هشتاد و دو فرعی پنجم غیره بطول )38/20( سی 
و هشت متر و بیست سانتیمتر به زمین شماره یکصد و هشتاد و دو فرعی ششم غیره 
بطول )55/00( پنجاه و پنج متر به زمین شــماره یکصد و هشتاد و سه فرعی هفتم 
غیره بطول )21/20( بیست و یک متر و بیست ســانتیمتر به زمین شماره یکصد و 
هشتاد و سه فرعی هشتم غیره بطول )5/00( پنج متر به زمین شماره یکصد و هشتاد 
و چهار فرعی غرباً: غیره بطول )147/00( یکصد و چهل و هفت متر به اراضی ساسان 

در امتداد مرز بلند آن، ضمنًا طبق نامه شــماره 1400856020270088885 مورخ 
1400/8/17 اداره ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان بموجب سند انتقالی 42/3 
سهم مشاع از 35000 سهم ششدانگ از طرف بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی به 
حسین کریمیان انتقال گردیده و نامبرده تاکنون درخواست صدور سند نکرده است 
و سند مالکیت صادر نشده است که طبق نظر کارشناسان رسمی ملک مزبور عبارت 
اســت از مغازه دو طبقه با ورودی مجزا قدمت حدود 20 سال مساحت عرصه حدود 
44 متر مربع و مساحت اعیان حدود 85 متر مربع شامل مغازه زیر زمین با کد ارتفاعی 
حدود 2/25 - )در اختیار مســتاجر( و مغازه روی آن با کد ارتفاعی حدود +0/90 )در 
اختیار مالک( می باشد از مصالح ساختمانی، دیوار باربر و پوشش سقف تیرچه بلوک، 
نمای آجر و سنگ پوشش کف و دیوارهای ورودی سنگ، درب اصلی ورودی آهنی، 
سطوح داخلی پایین دست سنگ و مابقی گچ و یا کاشی سیستم گرمایش بخاری و 
سیستم سرمایش کولر می باشد و فاقد انباری و پارکینگ و دارای انشعاب برق مجزا 
و آب و گاز مشترک می باشد. ملکی حســین کریمیان که طبق سند 35447 مورخ 
1399/4/25 دفتر 109 اصفهان در رهن محمد مهدی بالغت واقع می باشــد و از 
ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1400/12/16 در اداره اجرای اسناد رهنی شرطی 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقی چهار راه اول شهید صداقتی ابتدای 
خیابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده می شود. مزایده با توجه به 
موقعیت محل و در نظر گرفتن بدهی عوارض تجاری به شــهرداری و سایر عوامل 
موثر در ارزیابی از مبلغ پایه 16/816/800/000 ریال) شــانزده میلیارد و هشتصد و 
شانزده میلیون و هشتصد هزار ریال( شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد. ضمنًا این آگهی در یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1400/12/03 درج و منتشــر می گردد. 
توضیحًا شرکت در مزایده منوط به پرداخت  ده درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب 
سپرده ثبت به شماره حســاب IR 090100004061013207670192 و شناسه 
واریز 998108561161070070570000000000 و حضــور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت پنج روز  از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی 
که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مبذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش 
از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. درج آگهی در سایت سازمان ثبت به 
منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیر االنتشــار محلی است . م الف: 1282445  

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

اعالم مفقودی 
کلیه اسناد و مدارک و برگ کمپانی و کارت مشخصات 
خــودرو- کارت ســوخت و برگ ســبز )شناســنامه 
 مالکیت( مربوط به یک دســتگاه سواری پژو مدل 405 
 جی ال ایکس مدل 1388 به رنگ نقره ای به شماره پالک
 ایران 53-868  د 61 و شــماره موتــور 12488165907 
و شماره شاســی NAAM01CA8AR302000  به نام 
خانم مهسا مظاهری فروشانی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.



مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی منطقه آسیای مرکزی که از روز جمعه ۲۹ بهمن ماه با حضور ۱۰ تیم در سری النکا آغاز شده بود، با قهرمانی ایران در نگومبو به 
پایان رسید.در دیدار نهایی این رقابت ها تیم ملی الف ایران )سینا شوکتی – مجتبی آرو( به مصاف تیم )آنجانا – ساندون( نماینده کشور میزبان رفت و با شکست 
دو بر صفر این تیم به مقام قهرمانی دست یافت.ملی پوشان ایران در این مســابقه با امتیاز های ۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۲ پیروز میدان شدند و به مقام قهرمانی دست 
یافتند. در دیدار رده بندی این مسابقات نیز قرار بود تیم های ایران ب با ترکیب )مهدی محفوظی – علی قربان پسندی( و سری النکا با ترکیب )تیرون – آشین( 
به مصاف یکدیگر بروند که با حضور نیافتن تیم سریالنکا و باخت فنی با نتیجه دو بر صفر این تیم، ایران به مقام سومی دست یافت.بدین ترتیب تیم های ایران 
الف، سری النکا دو، ایران ب و سری النکا یک در رتبه های اول تا چهارم رقابت های والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا مرکزی ۲۰۲۲ قرار گرفتند.کاروان ساحلی 

ایران شامل بازیکنان و حسن بازدرهوا  داور اعزامی، امروز از طریق فرودگاه امام خمینی )ره( وارد کشور خواهند شد.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران قهرمان آسیای مرکزی شد

سه شنبه 03 اسفند 1400 / 20 رجب 1443 / 22 فوریه 2022 / شماره 3477

اقدام جالب ژاوی:

 استفاده از »آرائوخو« بدون تمرین!
بارسلونا روز یکشنبه در جریان رقابت های هفته بیســت و پنجم اللیگا به مصاف والنسیا رفت و 
موفق شــد با نتیجه ۱-4 برابر این تیم به پیروزی برســد. رونالد آرائوخو که در جریان دیدار برابر 
اسپانیول دچار مصدومیت شده و در تمرینات این تیم غایب بود نیز در این بازی حضور داشت و 

۹۰ دقیقه کامل در میدان ماند.
 این اتفاق در حالی رخ داد که این مدافع پس از پشت سر گذاشتن روند درمانی اش تنها در آخرین 
جلسه تمرین که روز شنبه برای هماهنگی بازیکنان برگزار شده بود، حضور داشت. با این حال ژاوی 
پس از سوت پایان بازی و در گفت وگو با خبرنگاران اعالم کرد که از این مدافع میانی خواسته که 
برای کمک به تیمش با همین یک جلسه تمرین و پس از طی کردن روند درمانش در زمین حاضر 
شود،  چرا که مدافعان زیادی در این بازی در دســترس ژاوی نبودند. این مدافع اروگوئه ای بین 
دو نیمه دیدار برابر اسپانیول به دلیل مصدومیت از ناحیه ماهیچه از زمین بازی بیرون رفته بود و 
نتوانست تیمش را در دیدار برابر ناپولی در رقابت های لیگ اروپا نیز همراهی کند؛ اما درخواست 

ژاوی را قبول کرده و برابر والنسیا به میدان رفت. 
 

پیشنهاد جدید یوونتوس به »دیباال«: 

حذف مدیر برنامه!
قرارداد دیباال با یوونتوس در پایان فصل جاری به اتمام می رسد و مذاکرات برای تمدید قرارداد این 
بازیکن نیز هنوز به نتیجه نرسیده است. پیش از این بسیاری از منابع خبری ایتالیایی مدعی شده 
بودند که توافق بین دو طرف برای امضای این قرارداد انجام شــده ؛اما مدیران یوونتوس با توجه 
به شــرایط فیزیکی این بازیکن و مصدومیت های متعدد او در این فصل تصمیم به کاهش مبلغ 
دستمزدی گرفتند که روی آن توافق کرده بودند. همین موضوع عصبانیت و ناراحتی دیباال و مدیر 
برنامه او را به دنبال داشت و آنها حاضر نشدند پیشنهاد جدید با دستمزد پایین تر را قبول کنند. این 
شرایط ماه هاست که ادامه پیدا کرده و حتی بسیاری ادعا کرده بودند که با توجه به مصدومیت و 
شرایط فیزیکی این بازیکن آرژانتینی، مدیران یوونتوس دیگر عالقه چندانی هم به تمدید قرارداد 
این بازیکن از خود نشان نمی دهند. حاال کالچومرکاتو اعالم کرده که یوونتوس پیشنهاد جدیدی 
را به دیباال و مدیر برنامه او ارائه کرده است. آنها آماده هســتند تا بار دیگر به توافق اولیه پرداخت 
دستمزد هشت میلیون یورویی به عالوه پاداش مشــخص برگردند؛ اما این اتفاق تنها در صورتی 

رخ می دهد که مدیر برنامه او از دریافت کمیسیون چشم پوشی کند.
 

پی اس جی، تنها گزینه باقی مانده برای ستاره فرانسوی
پل پوگبا در حال حاضر آخرین فصل حضور خود در منچستر یونایتد را پشت سر می گذارد و فعال 
هیچ نشانه ای از توافق برای ماندگار شدن او در جمع شیاطین سرخ مشاهده نمی شود. در واقع 
اگر اوضاع طی هفته های آینده تغییری نکند باید جدایی رایگان این ستاره فرانسوی از یونایتد را 
قطعی فرض کرد.پیش از این گفته می شد که دو تیم رئال مادرید و یوونتوس از بیشترین شانس 
برای جذب پل پوگبا برخوردار هســتند و حتی گزارش ها حاکی از آن بود که خود این بازیکن نیز 
خواهان پیوستن به یکی از این دو تیم است؛ اما در حال حاضر به نظر می رسد که ستاره فرانسوی 
به تیم دیگری نزدیک شــده است.بر اســاس گزارش های منتشر شــده حاال پاری سن ژرمن 
بیشترین شانس را برای جذب پل پوگبا دارد. در واقع به نظر می رسد که یوونتوس حاضر نیست 
دستمزد درخواستی پوگبا که ۱۶ میلیون یورو عنوان شــده را پرداخت کند و از طرف دیگر باشگاه 
رئال مادرید نیز عالقه خاصی به جذب این بازیکن نشــان نمی دهد؛ همه مسائلی که باعث شده 

پوگبا در آستانه انتقال به پی اس جی قرار بگیرد.

 هفته بیست و سوم رقابت های لیگ برتر فوتسال؛

جدال صدرنشین با قعرنشین جدول در ساری

هفته دهم دور برگشت رقابت های لیگ   سمیه مصور
برتر فوتسال مردان باشگاه های کشور  فردا 
با برگزاری دو دیدار در شهرهای تبریز و ساری به پایان می رسد. در یکی 
از این دیدارها تیم گیتی پسند به مصاف تیم شهروند ساری می رود و 
در دیگر دیدار باقــی مانده از این هفته تیم مس ســونگون مقابل تیم 

راگای کرج قرار می گیرد.
ابتالی تعدادی از بازیکنان تیم مس ســونگون به ویروس کرونا سبب 
شد تا دیدار این تیم با تیم گیتی پســند از هفته نهم دور برگشت رقابت 
های لیگ برتر فوتسال مردان باشگاه های گیتی پسند با تاخیری یک 
هفته ای برگزار شــده و دیدارهای این دو تیم در هفته بیست و سوم به 

فردا موکول شود.
سرخ پوشان اصفهانی در شرایطی آماده برگزاری دیدار با تیم شهروند 
ساری می شــوند که هفته گذشــته مقابل تیم مس سونگون، حریف 
دیرینه شان در این رقابت ها موفق به کسب یک پیروزی شیرین شدند 

تا انتقام شکست های چند سال اخیر از این تیم را گرفته باشند.

 شاگردان محمد کشــاورز در حالی با نتیجه سه بر یک از سد تیم مس 
سونگون گذشتند که این تیم در چند سال اخیر مانع دستیابی تیم گیتی 
پسند به جام قهرمانی شده بود و دیدار رفت دو تیم نیز در تبریز با نتیجه 
تساوی به پایان رسید. سرخ پوشان اصفهانی هم اکنون با ۱8 برد ، یک 
تساوی ، 3 باخت و کسب 55 امتیاز و یک بازی کمتر در صدر جدول رده 
بندی جای گرفته است.تیم گیتی پسند با توجه به فاصله 5 امتیازی با 
تیم دوم و یک بازی کمتر تنها دو گام با قهرمانی در این دوره از رقابت های 
لیگ برتر فوتسال مردان باشگاه های کشــور فاصله دارد و دیدار با تیم 
شهروند ساری اولین گام در این مسیر است. شاگردان کشاورز برای باال 
بردن جام قهرمانی تنها باید به پیروزی در این دیدار بیندیشند تا با خیال 
آسوده تری آماده گام بعدی شده و پس از سال ها بتوانند جام قهرمانی 

را برای تیم گیتی پسند به ارمغان بیاورند.
 در آن سوی میدان تیم شهروند ســاری هفته گذشته مقابل تیم کراپ 
الوند شکست سنگینی را متحمل شــد، این تیم در هفته بیست و دوم 
رقابت های لیگ برتر مقابل تیم کراپ با نتیجه هشت بر سه مغلوب شد 

تا همچنان در قعرجدول رده بندی  باقی بمانند. جدال تیم های گیتی 
پسند و تیم شهروند ســاری، جدال تیم های صدرنشین و قعر نشین 
فصل جاری رقابت های لیگ برتر محســوب می شود و سرخ پوشان 
اصفهانی کار دشواری برای پیروزی در این دیدار در پیش ندارند و روی 
کاغذ می توان آنها را برنده این دیدار دانست؛ اما شاگردان کشاورز نباید 
به جایگاه تیم شهروند ساری در جدول رده بندی توجه داشته و با تمام 
قوا آماده این دیدار شوند تا بی توجهی و غفلت مانع از دستیابی به سه 
امتیاز این دیدار نشود. قضاوت دیدار تیم های  گیتی پسند و  شهروند 
ساری را مهدی طاهری، محمدتیمــوری، محمدعلی آقایــی و بهنام 
نبی پور بــر عهده دارند و عبدالکریم سیستانی نیز ناظر این دیدار است. 
هم اکنون تیم های گیتی پســند با 55 امتیاز، تیم سن ایچ ساوه با 5۰ 
امتیاز و تیم کراپ الوند با 5۰ امتیاز رده های اول و سوم  جدول رده بندی 
این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داده اند. بنا بر اعالم سازمان 
لیگ، فصل جاری رقابت های لیگ برتر ۲۰ اســفند ماه سال جاری به 

پایان می رسد.

خبر روز

مدافع گل گهر سیرجان: 

من تشنه گلزنی بودم و خوشحالم
مدافع چپ گلزن گل گهر سیرجان در جدال مقابل نســاجی مازندران همچنان امیدوار به تغییر 
نتیجه رای کمیته استیناف برای بازگشت تیمش به جمع مدعیان است.شایان مصلح که در این 
فصل راهی گل گهر سیرجان شده اســت، در جدال برابر نساجی با ضربه سر موفق به ثبت یکی از 

گل های تیمش شد. 
مصلح درباره این بازی می گوید: بازی سختی بود و ما به ســه امتیاز این دیدار نیاز داشتیم و به 
همین منظور وارد زمین شدیم و خوشبختانه به هدف مان رسیدیم. نساجی از تیم های خوب لیگ 
است و در جام حذفی هم مقابل آنها شکست خورده بودیم و خوشحالم توانستیم این بار مقابل 
آنها به پیروزی برســیم.وی در مورد گلزنی خودش در این بازی گفت: من تشنه گلزنی بودم و در 
بازی های قبل هم فرصت هایی داشتم و این بار دیگر نوبت گلزنی من بود. خدا را شکر موقعیت 
خوبی در اختیارم قرار گرفت و توانستم آن را به ثمر بنشانم و برای تیمم مفید باشم و خدا را شکر 
می کنم.مدافع گل گهر در مورد اینکه بعد از کســر هفت امتیاز مدتی از لحاظ روحی تضعیف شده 
بودند ولی حاال به روزهای خوب برگشتند، توضیح داد: باالخره در لیگ به این فشردگی و سنگینی 
حتی یک امتیاز هم سرنوشت ساز است چه برسد به اینکه در اوج مسابقات هفت امتیاز از یک تیم 
کم شود. ما صدر جدول بودیم و یک مرتبه به رتبه                هفتم، هشتم سقوط کردیم. این رای ناعادالنه 
بود و حق تیم ما پایمال شد و برای همین لطمه روحی سنگینی به تیم وارد شد ولی خدا را شکر 

توانستیم خودمان را جمع و جور کنیم و به روزهای خوب برگردیم.
 

تعویض طالیی یا خرید ناامیدکننده؟
رضا اسدی در نقل و انتقاالت تابســتانی با سروصدای زیاد به پرســپولیس پیوست و در حالی 
که انتظار می رفت جای خالــی احمد نوراللهی را پــر کند؛ اما پس از پنج بــازی از ترکیب اصلی 

سرخ پوشان کنار رفت.
اسدی که در بازی اول برابر فوالد موفق به گلزنی شد، در این چهار بازی نمایشی کم تحرک را ارائه 
کرد که با حداقلی از دوندگی همراه بود و همین موضوع سبب شد تا یحیی گل محمدی از بازی با 
صنعت نفت، برای سه مســابقه متوالی این بازیکن را روی نیمکت بنشاند و حتی اسدی فرصت 
بازی در شهرآورد پایتخت را هم نداشته باشد.پس از آن او به عنوان بازیکن ذخیره در تمام بازی 
های پرســپولیس به میدان رفت؛ اما نکته جالب اینکه مجموع دقایق بــازی اش از هفته نهم تا 

هجدهم، به ۹۰ دقیقه هم نرسید. 
این در شرایطی است که هافبک دفاعی قرمزها در 5 بازی نخســت، 4۰8 دقیقه به میدان رفت 
و متوســط 8۱ دقیقه حضور در هر بازی را ثبت کرد ولی  در ادامه این میانگین 
به شــش دقیقه حضور در هر بــازی تنزل یافت.با این حال اســدی از 
اندک فرصت ها توانســت اســتفاده کند و با دو گلی کــه مقابل فوالد و 
آلومینیوم به ثمر رســانده و پاس گلی که در دیدار مقابل پیکان به علی 
شــجاعی داد، نام خود را به عنوان بازیکنی موثر در ســه گل این فصل 
پرســپولیس ثبت کرده است.اما شاید مســئله ای که باعث شده تا رضا 
اســدی به عنوان یک خریــد ناموفق تلقی و باعــث ناامیدی 
یحیی گل محمدی شــود، آمادگی جســمانی اوست 
که در شــبکه های اجتماعی نیز دستمایه 
کنایه برخی کاربران پرسپولیسی بوده 
اســت. اســدی در تمام این هفته ها 
نوعی از خســتگی را در نمایش خود 

ارائه کرده که اتفاقا سوال برانگیز هم هست.

مستطیل سبز

 مهدوی کیا و امید؛ 
احتمال ادامه همکاری

انتخاب مهدی مهدوی کیا به عنوان سرمربی 
تیم زیر ۲3 سال ایران ایده عزیزی خادم اما 
مصوبه هیئت رییسه فدراسیون فوتبال بود؛ 
بر همین اساس فدراسیون فوتبال در تالش 
اســت به همکاری خود با ایــن مربی ادامه 
دهد.مهدی مهدوی کیا که بدون قرارداد روی 
نیمکت ایران در بازی های شــهر دوشــنبه 
)مقدماتی قهرمانی زیر ۲3 ســال آســیا( 
نشست شــناخت خوبی از این تیم دارد و از 
سویی زمان زیادی هم به آغاز بازی های باقی 
نمانده است. بر همین اســاس فدراسیون 
فوتبال اولویت اول را عقد قــرارداد با مهدی 
مهدوی کیا قــرار داده و در نهایت در صورتی 
که با این مربی به توافق نرسد به دنبال یک 
گزینه جدید خواهــد رفت.کامرانی فر، دبیر 
کل فدراسیون فوتبال به تازگی و بعد از حضور 
در برنامه شــب های فوتبالــی در خصوص 
آخرین وضعیت قرارداد مهدی مهدوی کیا و 
دستیارانش گفت:» قرارداد مهدوی کیا را به 
»یورو« بسته بودند که این موضوع بر اساس 
قوانین داخلی امکان پذیر نبود. این قرارداد 
باید در هیئت رییســه تایید ریالی می شد و 
باید منتظــر تصمیم گیری هیئت رییســه و 
سرپرست فدراسیون درباره تیم امید باشیم. 
این تیم دیدارهای دشواری در مرحله گروهی 
قهرمانی آسیا پیش رو دارد. به هر صورت او 
تا این لحظه سرمربی تیم امید بوده و از این 
لحظه، هیئت رییســه باید برنامه ریزی کند. 
هنوز در خصوص تیم امید صحبتی نشــده و 
اعضا در جلســات آینده خود درباره مسائل 
مهم فوتبال تصمیم می گیرنــد. باید تامین 
منابع شود تا تیم امید و سایر تیم های ملی 
را مدیریت کنیــم. قــرارداد مهدوی کیا باید 
نهایی شــود، یا اینکه هیئت رییســه به این 
نتیجه برســد که تیم امید را با شرایط جدید 
اداره کند.«همان طور که پیش تر بدان اشاره 
کرده بودیم اولین ماموریت میرشاد ماجدی، 
سرپرست فدراسیون فوتبال که ریاست کمیته 
جوانان را برعهده داشت، تعیین تکلیف تیم 
امید است به این خاطر که بازی ها خرداد ماه 

در تاشکند برگزار می شود  .

تیم گیتی پسند با توجه به فاصله 5 امتیازی با تیم دوم 
و یک بازی کمتر تنها دو گام با قهرمانی در این دوره 
از رقابت های لیگ برتر فوتسال مردان باشگاه های 
کشور فاصله دارد و دیدار با تیم شهروند ساری اولین 

گام در این مسیر است

فوتبال جهان

وز عکس ر

تصویر ماشین جدید 
تیم فراری لو رفت

عکسی از ماشین فراری در فضای 
مجازی منتشر شــده است که به 
نظر می رسد ماشــین جدید این 
تیم برای فرمول یک ۲۰۲۲ باشد.

در فصل جدید فرمول یک مقررات 
فنی جدیــد اعمال می شــود که 
ظاهر و مشخصات فنی ماشین ها 

تغییر خواهند کرد.

حضور ســعید معروف در تیــم فنرباغچــه ترکیه 
بازتاب های زیادی در رسانه های این کشور داشت. 
این انتقال بزرگ در حالی رقم خورد که کاپیتان تیم 
ملی والیبال ایران بعــد از بازی های المپیک راهی 
آمریکا شــده بود. برخی ها از پایان کار او به عنوان 
بازیکن خبر مــی دادند؛ اما ســعید طی تصمیمی 
غافلگیر کننده، بعد از چند ماه ســکوت و دوری از 
فضای بازی، راهی لیگ ترکیه شد تا پیراهن فنر را به 
تن کند. تجربه قبلی باشگاهی او تحت تاثیر کرونا، 
خیلی موفقیت آمیز نبود؛ اما استقبال گرم هواداران 
فنرباغچه از ســتاره تیم ملی ایران باعث شــد تا او 
دوباره انگیزه بگیرد.بعد از چند بازی حضور در ترکیب 
فنرباغچه، در بازی  یکشنبه شب شاهد رونمایی از 
سعید معروف واقعی بودیم؛ پاســوری که فراتر از 

پاس دادن، یک لیدر واقعی در زمین بود و در قامت 
یک ستاره، مثل سال های قبل هر کاری که دوست 
داشت انجام داد؛ او جای خالی انداخت، اسپک زد، 
امتیاز سرویس گرفت، با دفاع تک نفره امتیاز کسب 
کرد و در انجام وظیفه اصلی خود یعنی پاس دادن 
هم کم اشتباه و هوشــیار عمل کرد.مدافعان روی 
تور تیم حریف بارها با پاس هــای غیرقابل پیش 
بینی سعید کامال از جریان بازی خارج شدند و اگر 
بخواهیم در چند کلمه توصیف کنیم، استادی سعید 
برای والیبالی های ترکیه اثبات شد؛ بعد از بازی و 
در میان کامنت های توئیتر رسمی فنرباغچه، عبارت 
»معروف بابا«را خیلی شاهد بودیم؛ بابا لقبی است 
که ترکیه ای ها به یک بزرگ یا استاد در کار خود اعطا 
می کنند.فنرباغچه در چارچوب هفته بیست و پنجم 

لیگ والیبال ترکیه به مصاف بانک کشاورزی )تیم 
دوم جدول( رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه سه 
بر صفر شکست داده و در مکان چهارم جدول جای 
بگیرد. ســعید معروف در این دیدار همان نقشی را 
ایفا کرد کــه در ذات بازی اش نهفته اســت. او بعد 
از تنها چند بازی توانســت اعتماد هــم تیمی ها و 
کادرفنی را به توانایی های خود جلب کرده و به مغز 

متفکر فنر تبدیل شود. 

لقب جدید سعید در ترکیه: معروف بابا!



سه شنبه 03 اسفند 1400 / 20 رجب 1443 / 22 فوریه 2022 / شماره 3477
رییس دبیرخانه شهر اسالمی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری خبر داد:

بازنگری ضوابط معماری و شهرسازی شهر اصفهان
رییس دبیرخانه شهر اسالمی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان  اظهار کرد: در مقوله 
توسعه شــهری دو فرآیند اصلی وجود دارد، نخست توسعه شهری »شــهروند محور«که حاصل 
ساخت و سازهای پراکنده شهروندان در سطح شهر اســت و دیگری توسعه »مدیریت محور« در 

نتیجه اقدامات مختلف مدیریت شهری جهت توسعه و ارتقای کیفی، فضایی و کالبدی شهر.
احسان خیام باشی اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد در سال های گذشته آشفتگی هایی از نظر 
اولویت بندی اقدامات و سبک معماری و شهرسازی به کار گرفته شده در هر دو رویکرد توسعه شهری 
مشاهده می شود که با شرایط اقلیمی و مصالح بومی آورد، پیشینه درخشان تاریخی مکتب اصفهان 

در شهرسازی و معماری و سبک زندگی پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی همخوانی ندارد.
رییس دبیرخانه شهر اسالمی معاونت شهرســازی و معماری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
دبیرخانه دائمی شهر اسالمی با درک این مهم در قالب طرح بررسی و بازنگری ضوابط معماری و 
شهرسازی شهر اصفهان اقدام به مطالعه و استخراج شاخص های شهرسازی و معماری اسالمی 
ایرانی از مراجع سه گانه منابع اسالمی همچون قرآن و احادیث معتبر، نظرات نظریه پردازان و آثار 
به جای مانده از معماری و شهرسازی فاخر گذشته با مشــارکت »اندیشکده علمی راهبردی شهر 

اسالمی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان« کرد.
وی ادامه داد: پس از تجمع و تدقیق از بین بیش از دو هزار شــاخص استخراج شده ۴۳ شاخص 
کالن برای این موضوع تعریف شد و طرح های تفصیلی کالن شهر اصفهان به چهار دسته شاخص های 
فاقد ضابطه، شاخص های دارای ضابطه و مناسب، شاخص های دارای ضابطه ولی نیازمند تقویت 
و شاخص های بدون ضابطه تقســیم شد.خیام باشی افزود: بر این اســاس، نسبت به پیشنهاد 
ضابطه های تکمیلی و اصالح ضوابط موجود، فرآیندهای علمی و کارشناسی انجام شد که امیدواریم 
با طی مراحل تصویب در قالب بازنگری ضوابط معماری و شهرسازی شهر اصفهان با رویکرد اسالمی 
ایرانی، در جهت تقویت فرهنگ، هویت و سبک زندگی اسالمی ایرانی، طراحی و ساخت وساز اقلیمی 
با مصالح بومی آورد، حمایت از هنر اصیل و توســعه عدالت محور و اخالق مدار و با ســیما و منظر 
چشم نواز و زیبا به کار گرفته شود.وی اضافه کرد: از دیگر محصوالت دبیرخانه دائمی شهر اسالمی 
در ســال جاری می توان به مطالعه و تدوین پنج مجلد کتاب فاخر و ویژه اشاره کرد که مجموعه دو 
جلدی »آرمان شهر اسالمی« در بیش از ۷۵۰ صفحه شامل کاربست مهم ترین نظریات در حوزه های 
شهرسازی و معماری، فرهنگ و هنر و حقوق شهروندی و مجموعه منحصربه فرد و خالق »خشت 
بهشت« را شامل می شود.رییس دبیرخانه شهر اسالمی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان در رابطه با »خشت بهشت« گفت: این مجموعه شــامل تصویرنگاری شاخص ها و اصول 
معماری و شهرسازی اسالمی ایرانی است و تاکنون سه مجلد آن در حوزه های شاخص ها و اصول 
شهرسازی، مسکن و مسجد با هدف به نمایش گذاشــتن زیبایی ها، حکمت های پنهان و آشکار 
شهرسازی و معماری اسالمی ایرانی و انتقال سریع، جذاب و آسان این مباحث به شهروندان و عموم 
عالقه مندان تدوین شده است.وی خاطرنشان کرد: از دیگر طرح ها و برنامه های ویژه این دبیرخانه 
می توان به »اندیشه نگاشت شهر اسالمی ایرانی در سه مقیاس خانه، محله و شهر«، »سرزمین پنج 
اقلیم یا بازیکده بازی های مهیج و جذاب سنتی و بومی«، »طراحی و اجرای مشارکتی محله اسالمی 

ایرانی نوین و پاسخگو به نیازهای های امروز شهر و شهروندان«، اشاره کرد.
 

پل عابر پیاده بلوار کشاورز مکانیزه شد
نادر آخوندی، مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان در صفحه اینستاگرام خود نوشت:مکانیزه کردن 
پل عابر پیاده بلوار کشاورز مقابل مســجد امام صادق )ع(.با توجه به درخواست ها و پیگیری های 
صورت گرفته از طرف شهروندان محترم محل و در راستای تسهیل و ایمن سازی عبور و مرور اهالی 
عزیز مسیر عرضی بلوار کشــاورزی پیش بینی و برنامه ریزی احداث یک پل مکانیزه در این محل 

انجام شد.

در نشست تکریم و معارفه مدیران عامل سازمان های تاکسیرانی و قطار شهری عنوان شد:

محیط زیست؛ در صدر اولویت ها

مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل سازمان قطار شهری و سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان با حضور معاون 
استاندار، شــهردار اصفهان، اعضای شورای اســالمی شهر و مدیران 
شــهری برگزار شــد.به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری 
اصفهان، علی قاسم زاده، شــهردار اصفهان در این مراسم اظهار کرد: 
چند سالی است که مشکل نخســت اصفهان مسائل محیط زیستی 
اســت به طوری که هر کجا می رویم مردم از ما رفع مشکالت زیست 

محیطی را طلب می کنند.
وی افزود: در این راستا هدف نخست مدیریت شهری در برنامه پنج 
ساله شــهرداری کاهش آلودگی هوا و رفع مشکالت زیست محیطی 
است.شــهردار اصفهان تصریح کرد: همانطور که همگان می دانند راه 
حل رفع این مشکالت  نخست جریان دائمی زاینده رود است، اطالع 
دارم که مدیران عالی استان تالش های وافری دارند و از هیچ کوششی 
در این زمینه اعم از رایزنی در بیرون از استان و تدابیر در داخل استان 

دریغ نکرده اند.
قاســم زاده با بیان اینکه معضل فرونشســت زمین را با هیچ چیزی 

جز جریــان دائمــی آب در زاینــده رود نمی توان حل کــرد، تصریح 
کرد: راه حل دوم مشکالت زیســت محیطی اصفهان، برچیده شدن 
صنایع آالینده اســتان است، نگاه مســئوالن عالی استان نقطه ای و 
جزئی نیســت، بلکه دیدگاه بلند و فرا نقطه ای دارند، در این راســتا 
در یک نگاه بلنــد مدت باید صنایــع آالینده از اطــراف اصفهان کوچ 
کنند و نبایــد از هیبت و هیمنه این صنایع خوف بــه دل راه بدهیم که 
در صورت رفتن آنها چه می شــود؟!وی خاطرنشان کرد: الزم است با 
برنامه ریزی اصولی و  کار کارشناســانه و علمی یک زمان بندی برای 
جابه جایی و کوچ این منابع آالینده از ســطح شــهر درنظــر بگیریم؛ 
اگر این امــر را بپذیریــم، باورکنیــم و در مراجع رســمی به تصویب 
برســانیم، حداقل از اکنون می توانیم جلوی توســعه نامتناسب این 
 صنایع را بگیریم تــا در بلند مدت این منابع آالینده از ســطح شــهر 

برچیده شوند.
شهردار اصفهان اظهار کرد: راه حل بعدی، توسعه و تقویت حمل و نقل 
عمومی است که این راهکار در دست شهرداری قرار دارد و در این راستا 
باید کمک کنیم تا بخشی از ســهم آالیندگی که مرتبط با عدم استفاده 

از حمل و نقل عمومی است را کاهش دهیم.
قاسم زاده خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۱ در مجموع ۳۷ درصد از کل 
بودجه شهرداری و۵۰ درصد از اعتبارات بودجه  عمرانی به حمل و نقل 
عمومی، اصالح معابر، توسعه ناوگان تاکسیرانی، اتوبوسرانی و قطار 

شهری اختصاص یافته است.
وی تاکید کرد: بــا وجود همــه پیشــنهادها و انتظــارات متعدد در 
موضوعات فرهنگی و توسعه شــهری، در شهرداری و شورای اسالمی 
شهر به این اجماع رســیدیم که اولویت نخست برای تحقق »اصفهان 
من، شهر زندگی« رسیدگی به مسائل زیست محیطی است.شهردار 
اصفهان گفت: طبیعت با کسی شوخی ندارد و اگر به طبیعت بی مهری 
کنیم با بحران های بزرگی روبه رو می شــویم، قوام اصفهان به جریان 
دائمی زاینده رود و  زدودن آالینده ها از سطح شهر بستگی دارد.قاسم 
زاده افزود: اصفهان از قدیم االیام یک باغ شــهر بوده اســت بنابراین 
سعی کردیم این هویت اصلی شهر را بر اساس فضای سبز زنده، حفظ 
کنیم.وی توضیح داد: در شــهرداری اصفهان سعی شده با اختصاص 
بودجه های مناســب این هویت شــهری محقق شــود، اما ما در حد 
توان این کار را می کنیم به عنوان نمونه برای ســال آینده چهار هزار و 
۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه حمل و نقل برآورد شــده که بالغ 
بر هــزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن به قطار شــهری اختصاص یافته و با 
توجه به ذخیره سازی منابع از قبل و برنامه ریزی مدون، قریب به دو 
هزار میلیارد تومان تا پایان ســال ۱۴۰۱ در اختیار سازمان قطار شهری 

قرار می گیرد.
شــهردار اصفهان ادامه داد: این رقم ها کفاف اجــرای کامل پروژه را 
نمی دهد، اما بــا توجه به صحبت ها و رایزنی های انجام شــده، منابع 
مالی جدید را با پیشــنهاداتی از سوی مسئوالن استانداری شناسایی 
کردیم، بنابراین به آینده قطار شهری امیدواریم که با تحقق این منابع، 
احداث خط دو، تکمیل خط یک و آغاز خط ســه قطار شهری سریع تر 

انجام شود.
قاســم زاده خاطرنشــان کرد: بر اســاس حســن تدبیر مســئوالن 
گذشــته، الگــوی خــط دو قطــار شــهری بــه نحــوی طراحــی 
شــده اســت که می توان در صورت پشــتیبانی منابع مالــی هر ۱۶ 
ایســتگاه خط دو مترو را همزمــان تکمیل کــرد.وی از زحمات همه 
مدیــران در ســازمان قطارشــهری از گذشــته تاکنون تشــکر کرد 
و گفــت: تغییــرات مدیریتی بــه مفهوم بــد بودن مدیران گذشــته 
 نیســت و بلــوغ در تغییــرات مدیریتــی از نقاط شــاخص اصفهان 

محسوب می شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان اظهــار کرد: هر ســاله در روزهــای پایانی 
اسفندماه و به مناسبت هفته درختکاری، شهرداری ها 
برای گرامیداشت این سنت حســنه اقدام به توزیع 
نهال رایگان می کنند.مجید عرفان منش ادامه داد: 
طبق بررســی های انجام شــده از نتایج توزیع نهال 
رایگان در ســال های اخیر و سرنوشــت آنها، تعداد 
زیادی از نهال ها کاشــت نشده اســت و سرنوشت 

ماهی های قرمز نوروزی را پیدا می کنند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: امســال با در نظر گرفتن 
این موضوع و خشــکی زاینده رود و خشکســالی، 

تصمیــم گرفتیم ســنت»درخت بانی« را جایگزین 
»درخت کاری« کنیم تا از درختان شهر در قالب یک 
کمپین حفاظت شود.وی ادامه داد: طرح درخت بانی 
برای تکریم درختان به عنوان مظلوم ترین موجودات 
شهر اســت که ســعی داریم در قالب این کمپین، 
موضوع تکریم درختان کهنســال شــهر و فرهنگ 
حفاظت از فضای ســبز را اجــرا کنیم.عرفان منش 
تصریح کرد: طبــق گزارش های رســیده از مناطق 
پانزده گانه شهرداری، افرادی به هر دلیل به درختان 
شــهر آســیب می رســانند؛ به طور مثال مالکان یا 
پیمانکاران بدون توجه به موقعیت درختان، پس از 
ایجاد ورودی های ساختمان از شهرداری درخواست 
قطع درختــان را دارند که طبق قوانیــن و مقررات و 
اصرار شهروندان مجبور به قطع درختان هستیم، از 
این رو پروژه »نجات درختان« را در شهر کلید زدیم تا 
در قالب این طرح درختانی که در مقابل ساختمان ها 

یا پروژه های عمرانی شــهر قرار می گیرنــد را تا حد 
امکان جابه جا کنیم، البته اگر درخت کهنسال باشد 
یا از نوع گونه هایی باشــد که امــکان جابه جایی آن 
فراهم نباشــد، ناچار به قطــع آن خواهیم بود.وی 
خاطرنشان کرد: از شــهروندانی که قصد احداث بنا 
دارند درخواست داریم قبل از تهیه نقشه ساختمان، 
موقعیت درختان خارج از منزل را در نظر داشته باشند 
و حتی المقدور از ایجــاد ورودی در نزدیکی درختان 
خودداری کنند.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: در شرایط آلودگی 
هوای شهر اصفهان که فضای سبز اکسیژن، طراوت 
و آرامش را به ســاکنان شــهر هدیه می کند، انتظار 
می رود شــهروندان در صورت مشاهده افرادی که با 
فضای سبز رفتاری خصمانه دارند یا به درختان شهر 
 آســیب می زنند، در قالب امربه معروف، تذکرهای

 الزم را بدهند .

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

»درخت بانی« جایگزین »درخت کاری« می شود

استقبال چشمگیر کودکان و نوجوانان خارجی
 از  مسابقه نقاشی اصفهان 

»مسابقه بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان اصفهان« که از سوی خانه کودک وابسته به سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان در حال برگزاری اســت میزبان ۱۷۰۰ اثر نقاشی 
از کــودکان ایرانی و کشــورهای خارجی 
شــده اســت.به گزارش اداره ارتباطات 
رســانه ای شــهرداری اصفهان، به زعم 
بســیاری از کارشناســان و متخصصان 
حوزه علــوم انســانی، »هنــر« یکی از 
بهترین و کارآمدترین ابزارها برای انتقال 
مفاهیم مختلف به انســان هــا قلمداد 
می شود. چنان که سرعت، قدرت و میزان 
ماندگاری این انتقال بســیار چشمگیر 
است و بنابراین بهره مندی از این عنصر، 
بیشترین بهره وری را برای یک جامعه به همراه دارد.رویداد »مســابقه بین المللی نقاشی کودکان 
و نوجوانان اصفهان« نیز با همین رویکرد و در راستای بهره مندی از ابزار فرهنگ و هنر، از کودکان و 
نوجوانان سرتاسر جهان خواسته تا آنچه درباره مکان زندگی شان در ذهن و نگاه شان جریان دارد را بر 
روی صفحه کاغذ به تصویر بکشند. رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در 
این باره گفت: مسابقه بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان اصفهان طی دو سال اخیر در سطح ملی 
برگزار شد و با وجود شرایط کرونایی که بر کشور حاکم بود، با استقبال قابل توجهی مواجه  شد.مجتبی 
شاهمرادی افزود: این مسابقه با هدف شناسایی استعداد کودکان در زمینه شناخت هویت ملی و از 
طریق به تصویر کشیدن نگاه کودکان و نوجوانان نسبت به شهر، محل زندگی و محیط پیرامون شان 
طراحی شده و در ســال جاری سومین دوره آن در ســطح ملی و بین المللی برگزار شده است. وی 
افزود: درواقع رویکرد برگزارکنندگان این رویداد هنری و فرهنگی تشــویق کــودکان و نوجوانان به 
شناسایی ویژگی های محیط اطراف اعم از شهر، آداب و رسوم و هویت خویش است که اجزا و عناصر 
محل زندگی آنها را تشکیل داده است. شاهمرادی با بیان اینکه استقبال چشمگیری در سومین دوره 
برگزاری این مسابقه از سوی کودکان صورت گرفته، خبر داد: زمان ارسال آثار به دبیرخانه مسابقه بین 
المللی نقاشی کودکان و نوجوانان اصفهان تا ۶ اسفندماه سال جاری است و تاکنون ۱۷۰۰ اثر شامل 

هزار اثر از داخل کشور و ۷۰۰ اثر از کشورهای خارجی به دبیرخانه ارسال شده است.
 

»پری« به تاالر هنر می آید
تئاتر کمدی »پری« با الگوبرداری از نمایش های سنتی ایرانی، روی صحنه تاالر هنر  رفت.کارگردان این 
نمایش گفت: تئاتر »پری« صدوهشتمین اجرای نمایشی گروه هنری کاوش و نوشته خیرا...تقیانی پور 
است که آذرماه امسال در بیستمین جشنواره بین المللی آیینی سنتی ایران به عنوان کار برگزیده انتخاب 
شد.احسان جانمی  ادامه داد: الگوی این کار و همچنین ســاختار و ظاهر نمایش ایرانی است و در آن از 
تکنیک های نمایش ایرانی به ویژه نمایش روحوضی استفاده شده است.این کارگردان توضیح داد: این 
تئاتر داســتان گروهی را روایت می کند که در زمان قاجار وارد دربار ناصرالدین شــاه می شود تا به اجرای 
نمایش بپردازد.جانمی با اشاره به نوبت اول اجرای این نمایش در آذرماه گفت: استقبال مخاطبان از این 
نمایش باعث برنامه ریزی نوبت دوم اجرا شد که در تاالر هنر انجام می شود.وی  با بیان اینکه تالش کرده ایم 
اجرا هرچه بیشتر به سبک نمایش های سنتی ایرانی نزدیک شود، ادامه داد: سازهای ایرانی مثل کمانچه، 
ســتار و تنبک نمایش را همراهی می کنند و جایگاه مخاطب در این نمایش به صورت سه سویه است که 
نمایش های روحوضی قدیم را تداعی می کند.عالقه مندان برای تماشای این تئاتر می توانند از یکم تا دهم 

اسفند ساعت ۱۸:۳۰ به سالن نقش جهان تاالر هنر واقع در میدان الله مراجعه کنند.

با مسئولان

خبر روزخبرخوان

فرمانده لشکر زرهی ۸ نجف اشرف :

باید با درایت بیشتری 
به برکات 8 سال دفاع 

مقدس توجه کنیم 
فرمانده لشــکر زرهــی ۸ نجف اشــرف  در 
نشست خبری روز حماســه و ایثار نجف آباد 
با حضور اصحاب رسانه اظهار داشت: عزیزانی 
جان خود را در تقدیــم و نثار ایران و کشــور 
خود کردند تا جامعه ما در مسیر سربلندی و 
تعالی بشــریت که در پیش زمینه ظهور امام 
عصر)عج( هســت، ادامه پیدا کند.ســردار 
سیف ا...رشیدزاده با اشاره به زمینه های ظهور 
منجی عالم بشریت که از اسالم برمی خیزد، 
گفت: در جامعه ای زندگی می کنیم که دنیای 
اسالم چشم به راه و منتظر زمینه سازی اهداف 
عالی برای ظهور حضرت حجت است.فرمانده 
لشکر زرهی ۸ نجف اشرف بیان کرد: در طول 
تاریخ ایران و کشــورهای اســالمی دنیا اگر 
مرور کنیم عظمت عملکردی مردم شــریف 
کشــورمان و به خصــوص نمونه هایی مانند 
مردم متدین نجف آباد بی بدیل، ارزشمند و 
اسوه بوده است.وی افزود: اگر امروز با کمی 
درایت بیشــتر توجه کنیم متوجه می شویم 
که نتیجــه و خروجی ۸ســال دفاع مقدس 
چه برکاتی برای ما داشــته است و ضرورت 
مطرح کردن این الگوها، اســوه  های کشور را 
بیشتر نمایان می کند. رزمندگان ما در دفاع از 
ارزش ها جان خود را نثار کشور کردند و امروز 
مطرح کردن این الگو ها در عرصه های مختلفی 
چون اقتصاد خالی است.ســردار رشیدزاده 
عنوان کــرد: امروز به همیــن خاطر با مطرح 
کردن چهره ها و اسوه هایی که در سخت ترین 
شرایط، بهترین تمهیدات را اخذ کردند و البته 
عملیات خیبر یکی از عملیات هایی بود که در 
نوع خود و در تاریــخ جنگ های دنیا کم نظیر 
اســت که پایه و اســاس عملیات های آبی و 
خاکی دیگر شد.وی تصریح کرد: دشمن هرگز 
تصور نمی کرد نیروهای جمهوری اســالمی 
بتوانند از منطقه حور عبور کنند؛ اما  رزمندگان 
ما توانستند با سرعت و یگان های دریایی عبور 
کنند و با رعایت اصول تاکتیکی و سرعت عمل 

غافلگیری دشمن را رقم بزنند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهان گفت: ۳۵۰ میلیارد ریال برای توسعه محالت کم برخوردار تخصیص داده شد.مهدویان فر  اظهار 
کرد: یکی از سیاست های دولت مردمی، محرومیت زدایی و توجه به مناطق کم برخوردار شهری است که اجرای این سیاست ها در دستور کار قرار گرفته است.

بیش از ۵۰ محله کم برخوردار در استان وجود دارد که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد هم چنین جمعیتی بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر در سطح استان در این مناطق 
سکونت دارند که رفع مشکالت مردم این محالت نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی جدی اســت.وی گفت: اقدامات مثبتی در طول سال های گذشته در این 
مناطق صورت گرفته است، ولی با این وجود نواقصی نیز وجود دارد که باید با هماهنگی بیشتر بین دستگاه ها برطرف شود.باید از ظرفیت سازمان های مردم 
نهاد و دفاتر تسهیل گری برای شناسایی و انجام مشاوره به کودکان محروم از تحصیل استفاده شود تا در راستای مبارزه با بی سوادی در این مناطق گام برداریم.
به گفته مهدویان فر ، مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات باید در اسرع وقت با همکاری شهرداری، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی جمع آوری شوند.

اختصاص 3۵0 میلیارد ریال برای توسعه محالت کم برخوردار استان اصفهان

شکوفه زدن 
زودهنگام درختان 

در اصفهان
با توجه به گرم شــدن زود هنگام 
هوا آغــاز شــکوفه زدن درختان، 
مــژده رســیدن بهــار را زودتر 
از ســال های قبــل می دهــد.

شــکوفه های بهاری در طبیعت 
اصفهان، نوید نزدیک شــدن به 
بهار را می دهند، شکوفه هایی که 
در ماه آخر زمســتان، پیام شان 

زندگی دوباره طبیعت است.

وز عکس ر
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حفظ سالمت روان در روزهای پر هیاهوی آخر سال چندان 
کار ســاده ای نیســت. وقتی زندگی بدون دلیل شــتاب 
بیشتری به خود می گیرد، سطح اضطراب های درونی نیز 
به تبع آن باالتر می رود و این یــک تهدید همه جانبه برای 
آرامش و سالمت روان های ماســت. تکرار این تمرین ها 

می تواند کمک حال تان در این بازه زمانی شلوغ باشد.
به ذهن تان مرخصی کوتاه مدت بدهیــد: فرقی نمی کند 
مسئولیت های شما تا چه اندازه سنگین است. مهم نیست 
که کارهای انجام نــداده تان روی هم تلنبار شــده و وقت 
کافی برای رســیدگی به آن ها ندارید، در هر شرایطی باید 
این را بدانید که ذهن شــما هم به ریلکس کردن نیاز دارد. 
اگر هر روز به مدت دقایقی کوتاه با آگاهی قبلی ذهن تان را 
از استرس ها دور کنید بعد از گذشت مدتی درمی یابید که 
در ازای این مرخصی دادن راندمان کاری تان با پیشــرفت 

چند برابری همراه شده است. 
از  ورزش غافل نشوید: اشــتباه نکنید. برای سالمت روان 
حتما الزم نیست مثل ورزشــکارهای حرفه ای کارت ورود 
به باشگاه داشته باشید. روی تردمیل بدوید و وزنه بزنید. 
ورزش های ساده حتی در محیط کار و منزل می تواند تاثیر 
فوق العاده ای در رفع خســتگی روان داشته باشد. طناب 

زدن، انجام حرکات کششی، ماساژ گرفتن و انجام برخی 
حرکات ســاده یوگا و پیالتس می توانند گزینه های خوبی 

برای شما باشند.
با یک دوســت تماس بگیرید: صحبت کردن با کســی که 
دوستش دارید و شــما را درک می کند حکم یک معجزه 
کوچک را برای تان دارد. اگر دوســتان قدیمی و صمیمی 
دارید آن ها را برای خودتان حفظ کنید. جویا شدن از حال 
دوســتان، خرید هدیه های کوچک کاربردی برای آن ها و 
یادآوری این که بــه آن ها اعتماد و عالقــه دارید می تواند 
باعث قدرت روحی شما شود و آرامش روان تان را تضمین 

کند.
خودتان را ببخشید: در طول روز و حتی در پر مشغله ترین 
ساعت های روز افکار منفی ما را به حال خود نمی گذارند. 
همه ما اشتباه هایی مرتکب شده ایم که خالصی از عذاب 
وجدان ناشــی از آن کار ســاده ای نیســت. افکار منفی 
قابلیت این را دارند که کارهای روزمره تان را مختل کنند یا 
به آن مسیر نادرســت بدهند. تمریِن بخشیدن خودتان را 
شــروع کنید. با خودتان با جمالت دلگرم کننده و احترام 
آمیز صحبت کنید. یــادآوری کنید که ایــن نیز می گذرد و 

از اشتباهی که کرده اید درس بگیرید و آن را تکرار نکنید.

به یک موسیقی خاطره انگیز گوش دهید: چند لحظه ای از 
دغدغه های تکراری فاصله بگیریــد. یک موزیک قدیمی 
انتخاب کنیــد. از آن هایی که برای تــان خاطره های خوب 
بیشتری به همراه دارند. چشم های تان را ببندید و سعی 
کنید به خاطر بیاورید. شاید تصور شما این باشد که لبخند 
زدن کار بیهوده ای اســت؛ امــا همین کار پیــش پا افتاده 
حکم یک آرام بخش قوی را برای جسم و روح تان خواهد 
داشت. هر قطعه موسیقی متشکل از نت هایی هستند که 
با نظم یکدیگر را دنبال می کننــد. در واقع هارمونی زیبای 
این نت ها ذهن را از پریشانی دور می کند و به شما آرامش 

می بخشد. 
دســت از تالش کردن برای بی نقص بودن بردارید: در این 
وضعیت خطر مقایسه خود با دیگران وجود دارد. این ازآن 
افکاری اســت که آرامش روان را تهدید می کند. برای آرام 
بودن و به ســمت هدف حرکت کردن ابتدا نیاز دارید که به 
داشته های خودتان توجه کنید. میزان اهمیت نظر دیگران 
را به هر ترتیبی که شــده در خودتان کاهش دهید. تالش 
برای کامل و بی نقص بودن پای اضطراب های شدیدی را 
به زندگی تان باز می کند وبه این شکل دیگر رنگ آسایش 

را نخواهید دید. 

آشپزی

شیرینی قهوه 
مواد الزم : آرد قنادی150 گرم، ٓارد برنج50 گرم، نشاسته 

ذرت20 گرم، پودر قند60 گرم، زرده تخم مرغ یک عدد، کره125 
گرم، قهوه دم کرده یا قهوه فوری4 قاشق غذاخوری

طرز تهیه :کره به دمای محیط رسیده را درون یک کاسه مناسب اضافه می کنیم، سپس پودر قند 
را درون الک می ریزیم و روی کره الک می کنیم و با دور تند همزن برقی به مدت 2 تا 3 دقیقه هم می 
زنیم تا سفید و خامه ای شود. حاال زرده تخم مرغ را از سفیده تخم مرغ جدا می کنیم، سپس به همراه 
قهوه دم کرده یا قهوه فوری به مخلوط کره اضافه می کنیم و مجددا با دور تند همزن برقی به مدت 3 تا 4 
دقیقه مخلوط می کنیم.آرد برنج را به همراه نشاسته ذرت درون الک می ریزیم و روی مخلوط زرده تخم 

مرغ الک می کنیم، سپس با قاشق مخلوط می کنیم تا مواد ترکیب و یکدست شوند.   حاال آرد  الک 
شده را کم کم به مخلوط زرده تخم مرغ اضافه می کنیم و ورز می دهیم. در ادامه خمیر را درون یک 
کیسه فریزر قرار می دهیم و با وردنه باز می کنیم.در این مرحله پس از گذشت 30 دقیقه خمیر را 
از یخچال خارج می کنیم. فر را روی حرارت 180 درجه سانتی گراد قرار داده و اجازه می دهیم 

گرم شود. حاال خمیر را روی سطح کار قرار می دهیم و به صورت یکدست با قطر  یک 
سانتی متر باز می کنیم. در این مرحله شیرینی ها را درون سینی فر می چینیم 

و سینی را طبقه وسط فر قرار می دهیم، سپس اجازه می دهیم 
شیرینی ها به مدت 15 دقیقه درون فر بمانند تا بپزند. 

راهکارهایی برای آرامش روان

معرفی چهار سریال کمدی برای نوروز  1401 فیلم کوتاه »لبخند ماسک« مورد تایید اسکار
بر اساس آنچه تاکنون از سوی تلویزیون اعالم شده است، شبکه های 
سیما در نوروز 1401، آنتن خود را به سریال های کمدی و طنز 
اختصاص خواهند داد.»زیرخاکی«، »خداداد« و »دردسرهای 
شیرین« سه سریال در ژانر کمدی هستند که تاکنون به عنوان 
گزینه های پخش در نوروز 1401 از سوی شبکه های تلویزیونی اعالم 
شده اند.همچنین به گفته سازندگان، سریال »جناب عالی« نیز در 
ژانری کمدی از دیگر گزینه های پخش برای نوروز است .

فیلم سینمایی »لبخند ماسک« به کارگردانی عباس غزالی پس از 
حضور در 20 فستیوال بین المللی و دریافت چند جایزه به تازگی 
 CINEQUEST موفق به راهیابی به سی و یکمین جشنواره فیلم
FILM FESTIVAL شده است.این رویداد که یکی از جشنواره های 
مورد تایید آکادمی اسکار است؛ برای کشف استعدادهای برتر از سراسر 
جهان همه ساله از تاریخ ١٦ تا ٢٩ آگوست در سیلیکون ولی، شهر سن 
خوزه، ایالت کالیفرنیا کشور آمریکا برگزار می شود.

رییس تعمیرات نســوز ســایر نواحی فوالد مبارکه از کســب باالترین رکورد 
عمر نسوز کوره های دوار با آجرهای نســوز بومی سازی و بهینه سازی  شده و 
بهره برداری فنی و مناسب در واحد آهک سازی این شرکت خبر داد.محسن 
زمانی از کسب باالترین رکورد عمر نسوز کوره های دوار با استفاده از آجرهای 
نسوز بومی سازی و بهینه سازی  شــده و بهره برداری فنی و مناسب در واحد 
آهک ســازی این شــرکت خبر داد. وی افزود: در راســتای تحقق منویات 
مقام معظم رهبری در سال تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها و با توجه به 
سیاست های مدیریت عالی شرکت در خصوص پیشــبرد اهداف و کاهش 
هزینه ها، بومی ســازی و جلوگیری از خروج ارز، بهینه سازی آجرهای نسوز 
کوره دوار واحد آهک سازی انجام شــد.زمانی تصریح کرد: تالشگران فوالد 
مبارکه موفق به عبور از رکورد 42 ماهه )3.5 ساله( عمر نسوز کوره های واحد 
آهک سازی پس از شات دان های برنامه ریزی شده کوره های آهک سازی در 
بهمن 1400 شدند.رییس تعمیرات نسوز ســایر نواحی شرکت فوالد مبارکه 
با اشاره به اهمیت اســتفاده از طرح بهینه ســازی آجرهای نسوز کوره های 
آهک سازی خاطرنشــان کرد: عمر آجرهای نســوز الیه های ایمنی و کاری 
در کوره های دوار آهک سازی طبق اســتانداردهای جهانی با آجرهای نسوز 
شرکت های خارجی 2.5 سال برآورد شده و عملیات تخریب و نسوزکاری در 
کوره های دوار بسیار دشوار و زمان بر اســت که به همین منظور تیم تعمیرات 
مرکز نسوز فوالد مبارکه تصمیم گرفت با اســتفاده از آجرهای نسوز داخلی و 
بومی سازی آجرهای نسوز شــاموتی الیه ایمنی و منیزیا اسپینلی اقدام به 
افزایش عمر ساختار نســوز کوره های واحد آهک سازی کند که خوشبختانه 

موفقیت چشم گیری در این زمینه حاصل شد.

کاهش هزینه و حوادث احتمالی از مزایای بومی سازی آجرهای نسوز 
در فوالد مبارکه

غالمرضا سلیمی، مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه نیز در این خصوص 
با ابراز خرســندی از موفقیت حاصل شــده و ثبــت این رکورد کــه فراتر از 

استاندارهای جهانی اســت، با اشــاره به ویژگی هایی که در ثبت این رکورد 
موثر بودند، بیان کرد: بازنگری در نحوه سردســازی کوره که منجر به کاهش 
شوک حرارتی و کمترین آسیب  هنگام توقفات جهت شات دان های ساالنه 
که توسط نسوز سایر نواحی برای هر شات دان فراخور میزان تعمیرات نسوز 
موضعی طراحی و به واحد آهک ســازی ارائه می شــود از مهم ترین عوامل 
رســیدن به این رکورد اســت.وی در ادامه به مزایای بومی سازی آجرهای 
نسوز اشاره کرده و ابراز داشــت: جلوگیری از تعویض بیش از 300 تن آجر 
نسوز به ارزش 6 میلیارد تومان در هر شــات دان که با شرایط قبلی حداقل 
3 مرتبه باید تعویض می شــد، عدم اســتفاده بیش از 15 هزار نفر-ساعت 
در هر شــات دان که جمعا معادل بیش از 20 میلیارد تومان کاهش داشته و 
همچنین جلوگیری از ریســک احتمال حوادث ناشی از انجام فعالیت های 

تعمیرات از مهم ترین مزایای این طرح بومی سازی بوده است.

نقش تیم متخصص واحد آهک سازی در ثبت این رکورد
داریوش رشــیدی، مدیر ناحیه آهن ســازی شــرکت فوالد مبارکــه نیز در 
خصوص این رکــورد تاکید کرد: ایــن موفقیت حاصل بهره بــرداری فنی و 
مناســب و رعایت کلیه پارامترها و کنترل های موردنیاز توســط تیم توانمند 
تولید و تعمیرات واحد آهک سازی شــرکت فوالد مبارکه است که با تالش 
خود در تحقق این رکورد نقشــی اساسی داشــتند.وی ادامه داد: افزایش 
کوتینگ پذیری مناسب آجرهای نسوز قســمت فایرینگ با کنترل فرآیند 
تولیــد به صورت مســتمر، بازنگــری و اجــرای دقیق دســتورالعمل های 
بهره برداری توســط تیم توانمنــد و متخصص واحد آهک ســازی، کنترل 
شوک های حرارتی حین تولید و توقفات اضطراری، اجرا و کنترل دقیق گراف 
حرارتی ســرد و گرم کردن کوره های دوار، کنترل و اجــرای منطبق بر گراف 
خشک کردن و پخت در شات دان های گرم و سرد کوره واحد آهک سازی و 
همچنین هماهنگی و همدلی تیم واحد آهک سازی و تیم نسوز سایر نواحی 

از عوامل اصلی دستیابی به این رکورد بوده است.

 معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان بر ممنوعیت ورود 
آب باران به شبکه فاضالب شهری تاکید کرد.

محسن صالح با اشــاره به این كه یكی از علل اصلی پس زدگی فاضالب به 
داخل امالك، هدایت آب باران به شــبكه جمع آوری فاضالب است گفت: 
تاسیسات فاضالب شــبكه داخلی امالك باید به نحوی طراحی و اجرا شود 
که آب باران جاری شــده از ناودان ها، حیاط و معابر داخلی ملك به شبكه 

فاضالب وارد نشود.
وی  افزود: در زمان طراحی و اجرای تاسیســات، باید چاه آب باران یا منبع 
ذخیره سازی و یا هر روش دیگری كه آب باران را به محل دیگری به غیر از 

شبكه فاضالب هدایت کند، در امالک تعبیه شود. 
صالح گفت: هدایت آب باران از طریق ناودان ها به شــبکه فاضالب موجب 
پس زدگی فاضالب به امالک می شود و در صورت بروز خسارت از این محل، 

شركت آبفا هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
 معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان اعالم کرد: از نظر 
شرکت آبفا، زمانی عملیات ســاخت و ساز یک ســاختمان پایان می یابد 
که تاسیسات فاضالب شــبكه داخلی امالك به نحوی طراحی و اجرا شود 
که آب باران جاری شــده از ناودان ها، حیاط و معابر داخلی ملك به شبكه 

فاضالب وارد نشود.

صالح با اشاره به این که هنگام ساخت و ساز، تغییر نوع واگذاری انشعاب از 
حالت ساخت و ساز  به كاربری های دیگر امكان پذیر نیست، تصریح کرد: 
الزم است ارزیاب ها این موضوع را به متقاضیان توضیح داده و تاکید کنند 
که  مالک تبدیل وضعیت كاربری امالك از حالت ساخت و ساز، اطمینان از 
عدم ورود آب  باران جاری شده از ناودان ها، حیاط و معابر داخلی ملك به 

شبكه فاضالب است.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرســتان لنجان اظهار کرد: این اداره همسو 
با سیاســت گذاری های معاونت امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان در راســتای حراســت از اراضی دولتی اقداماتی نظیر رفع 
تصرفات اراضی ملی، اخذ سند و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ را در 
اولویت کاری خود قرار داده اســت.عزت ا... یســلیانی  با بیان اینکه اجرای 
قانون جامع حدنگار موســوم به )كاداســتر( گامی مهم برای پیشگیری از 
وقوع پدیده زمین خواری به شمار می رود و دسترسی به اطالعات زمین های 
ملی را آســان می کند، اذعان داشت: تبدیل اســناد مالکیت دفترچه ای به 
سند تک برگ از وقوع جرائم مرتبط با حوزه امالک  جلوگیری کرده و سد راه 
سودجویان حوزه اراضی می شــود. رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان 
لنجان افزود: بر این اساس با تالش های به عمل آمده اسناد دفترچه ای 20 
هزار هکتار از اراضی دولتی این شهرستان به اسناد تک برگی تبدیل و تثبیت 
مالکیت شد.وی ابراز داشت: اجرای کاداســتر و سند دار شدن اراضی، بروز 
اختالفات و دعاوی بین مردم و دستگاه های دولتی را رفع می کند.  یسلیانی 
اظهار داشت: در راستای تفاهم نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی و جهاد 

کشــاورزی در خصوص تحویل و تحول و تغییر نمایندگی اســناد مالکیت 
اراضی ملی داخل و خارج از حریم، نمایندگی اراضی دولتی داخل حریم به 

میزان 110 هکتار به نام سازمان ملی زمین و مسکن تغییر یافت.  

با بومی سازی و بهینه سازی آجرهای نسوز؛
  رکورد عمر مفید نسوز کوره های دوار

 در واحد آهک سازی فوالد مبارکه شکسته شد

معاون خدمات  مشترکین و درآمدآبفای استان اصفهان تاکید کرد:
ممنوعيت ورود آب باران به شبكه فاضالب

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان لنجان مطرح کرد:
 تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ 

برای ۲۰ هزار هکتار از اراضی دولتی شهرستان لنجان
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