
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

چهارشنبه 04 اسفند  1400 
21 رجب   1443
23 فوریه  2022
 شماره 3478   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان در گیر و دار نظرات موافق و مخالف؛

راه بهتری هست؟
نام نویسی 43 هزار مرد 
مجرد اصفهانی در طرح 

نهضت ملی مسکن

مدیرکل گمرکات استان خبر داد:

عراق؛ بزرگ ترین مشتری 
کاالهای اصفهانی

معاون شرکت آبفای چهارمحال و 
بختیاری مطرح کرد:

پروژه حیاتی بن- بروجن؛ 
گزینه  تامین آب از منابع 
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ادعای نشریه آمریکایی درباره نیاز بایدن 
و رییسی به برجام:

برای »رییسی« واجب تر 
است

7

 خانواده های اصفهانی از واکسیناسیون کودکان استقبال نکردند؛

2

شركت توزيع برق آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
استان اصفهان

شركت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد شرح خدمت مورد نیاز خود به شــرح ذیل را، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به 
فروشنده واجد صالحیت واگذار نماید.

تاریخ بازگشایی شماره مناقصهموضوع مناقصهردیف
پاكات مناقصه

ساعت بازگشایی 
پاكات مناقصه

مبلغ ضمانتنامه 
)ریال(

1
تجدید مناقصه برونسپاری بهره برداری 

08/002.307.500.000 صبح2104/14001400/12/22شهرستان خمینی شهر

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1400/12/03 تا ساعت 00: 12 روز دوشنبه مورخ 1400/12/09 به صورت الکترونیکی 
و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مدت تحویل پیشنهادات: از روز دوشنبه مورخ 1400/12/09 تا ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1400/12/21 بصورت الکترونیکی و از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

محل تحویل پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
تضامین مورد قبول: پیشــنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شــركت در مناقصه را بصورت یکی از طرق ذیل: 1( ضمانتنامه 
بانكی معتبر 2( ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزی 3( گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی شرکت 
4( فیش واریزی به حساب جاری سپهر صادرات به شماره 0105042522005 بنام شركت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند. به 

پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده های كمتر از میزان مقرر و چك شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات: 

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های زاینده رود – عصر رسانه  بعهده برنده مناقصه می باشد.
2- داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-6273011 3 داخلی 4274 و 4275 واحد مناقصات تماس 

حاصل نمایند.
3- اسناد و مدارك و اطالعات این مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir قابل 
دسترســی می باشــد وهمچنین آگهی این مناقصه در ســایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس http://tender.tavanir.org.ir  و 
 در ســایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و ســایت شركت توزیع برق اســتان اصفهان به آدرس

 WWW.epedc.ir قابل دسترسی می باشد. 
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضا و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون ســپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك غلطگیر و یا 

پیشنهاداتی كه پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما ارسال 

سپرده شرکت در مناقصه بصورت الک و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است. 
6- آدرس: اصفهان خیابان شریعتی – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

7- الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس12141914 -دفتر ثبت نام 33999818 

شركت توزیع نیروی برق استان اصفهان 
 امور تداركات و انبارها

سپاهان- ذوب آهن؛

دربی نصف جهان 
با چاشنی انتقام

با شهروندان مطالبه گر  محقق می شود؛

فساد ستیزی در شهرداری 
اصفهان!
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هزینه 2۵۵ میلیارد ریالی 
منطقه 3 برای پیاده راه سازی 

چهارباغ

سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان:

۵7 درصد مدارس اصفهان نیازمند 
مقاوم سازی است

مدیرکل میراث  فرهنگی استان:

محورهای جدید گردشگری در اصفهان 
تعریف می شود

آگهی مزایده عمومی

شركت خدمات دریایی و مهندسی كشتیرانی قشم در نظر دارد نسبت به اجاره گاراژ به مساحت 6100 
مترمربع عرصه و 1160 مترمربع اعیانی و یك باب مغازه به مســاحت 47 مترمربع كه مشخصات 

كامل در اسناد  مزایده درج گردیده اســت از طریق مزایده عمومی به شماره TN/42/00 اقدام 

نماید.

لذا از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط دعوت می شود برای اطالعات کامل از شرایط 

کلی مزایده و ضمائم با مراجعه به دفتر مرکزی به آدرس: تهران- شیان- میدان شهید طجرلو- 

خیابان شهید طجرلو شرقی- شماره 63- شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم- 

WWW.طبقه همکف ﴿شماره تماس 72415303-021﴾ و یا مراجعه به درگاه اینترنتی به آدرس

IRISL.NET، ضمن دریافت و تکمیل اسناد و مدارک، مهر و امضاء و الصاق مستندات و تحویل 

به واحد حراست این شرکت در این مزایده شرکت نمایند.

شــماره تماس 72415303-021 طی ســاعات 08:00 تا 16 روزهای اداری آماده پاسخگویی به 

سؤاالت متقاضیان و هماهنگی بازدید از محیط مورد نظر می باشد.

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir



 واکنش کشورها به تصمیم »پوتین« درباره 
لوهانسک و دونتسک

توئیت پرس نوشــت: به دنبال امضای حکم به رسمیت شناختن دونتســک و لوهانسک به عنوان 
جمهوری های مستقل از اوکراین، نماینده اوکراین در شورای امنیت هشدار داد مرزهای این کشور به 
رغم تصمیم روسیه غیرقابل تغییر هستند.نماینده روسیه نیز در ملل متحد اعالم کرد درهای دیپلماسی 
باز بوده اما اجازه نخواهند داد حمام خون در لوهانســک و دونتسک راه بیفتد.هم زمان گزارش های 
تایید نشده از ورود کاروان نظامی روســیه به دونباس، خاک اوکراین حکایت دارد. در سازمان ملل 
چین، از همه طرف ها خواست در مورد اوکراین خویشتن داری کنند.نماینده آلمان در شورای امنیت 
گفت از روسیه می خواهیم نیروهای خود را از مرزهای اوکراین و بالروس خارج کند.نماینده روسیه در 
توجیه حرکت پوتین گفت این تصمیم به دنبال بمباران دونباس توسط اوکراین صورت گرفته و اوکراین 
به بمباران شهروندان و تخریب توافق نامه مینسک مبادرت کرده است.وزارت خارجه آمریکا با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد نیروهای روسی به نزدیک تر شدن به مرز ادامه داده و به نظر می رسد برنامه هایی 
برای تهاجم دارند.بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس هم گفت ارسال کمک های نظامی بیشتر به 
اوکراین و اعالم تحریم ها علیه روسیه را بررسی می کند.وی افزود: به رییس جمهور اوکراین اطالع داده 
که احتمال تهاجم روسیه در ساعات یا روزهای آینده وجود دارد.سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا 
نیز گفت روسیه در حال برنامه ریزی انجام عملیات بسیار خشونت آمیز برای درهم شکستن اوکراین 
است.»سی ان ان« نیز گزارش داد ایاالت متحده همچنان شاهد آمادگی روسیه برای تهاجم گسترده از 
دریا و هواست.پوتین در جلسه شورای امنیت ملی اعالم کرد به رسمیت شناختن دو جمهوری را بررسی 

خواهد کرد؛ اما ساعتی بعد در کنار دو رهبر جدایی طلب، فرمان جدایی را امضا کرد.
 

جانسون به زلنسکی: 

حمله روسیه، قریب  الوقوع است
دولت انگلیس با تهدید به تحریم روسیه، هشدار داد که روس ها ممکن است ظرف ساعات و روزهای 
آتی به اوکراین حمله کنند و تصمیم والدیمیر پوتین برای به رسمیت شناختن دو منطقه جدایی طلب 
شرق اوکراین را »نقض قوانین بین المللی« دانست.به گزارش رویترز، بوریس جانسون، نخست وزیر 
انگلیس در تماس تلفنی با ولودیمیر زلنســکی، رییس جمهوری اوکراین با اعالم حمایت از کی یف 
گفت، گرچه باید تا آخرین ثانیه به دنبال یک راهکار دیپلماتیک بود؛ اما وضعیت رو به وخامت می رود.

دفتر جانسون پس از این تماس تلفنی در بیانیه ای اعالم کرد: نخست وزیر انگلیس به رییس جمهور 
زلنسکی گفت که به اعتقاد او، اجرای یک حمله ظرف ساعت ها و روزهای آتی بسیار محتمل است.در 
این بیانیه آمده است: او به رییس جمهور زلنسکی گفت که انگلیس تحریم هایی را برای هدف  گرفتن 
کسانی که در این نقض تمامیت ارضی اوکراین دست داشــتند، در نظر گرفته و این تدابیر به زودی 
اجرایی می شوند. نخست وزیر همچنین گفت که بررسی ارسال حمایت دفاعی بیشتر به اوکراین را به 

درخواست دولت اوکراین بررسی خواهد کرد.
 

بلینکن: 

خود را متعهد به حمایت از اوکراین می دانیم
وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با همتای اوکراینی خود گفت: ایاالت متحده آمریکا خود را متعهد 
به تداوم حمایت ها از اوکراین می داند.به گــزارش الجزیره، »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا با 
»دیمیتری کولبا« همتای اوکراینی خود گفت وگو کرد. رایزنی وزرای خارجه ایاالت متحده آمریکا و 
اوکراین به صورت تلفنی انجام شد.بر اساس این گزارش، بلینکن در جریان این تماس تلفنی با همتای 
اوکراینی خود در خصوص آخرین تحوالت این کشــور با وی رایزنی کرد. وی گفت که ایاالت متحده 

آمریکا خود را متعهد به ادامه حمایت از اوکراین می داند.

خبر روز

فعال سیاسی:

 جامعه سرگرم مزاح های 
سطحی »رسایی« و 
»تاجزاده« نمی شود

تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: جامعه وقتی 
آقای رســایی، آقای تاجزاده و برخی مدعیان 
عدالــت طلبی را کنــار هم می بینــد، متوجه 
می شــود که بحث های آنها انحرافی اســت 
تا افکارعمومی را از حول مســائل اساسی دور 
کنند.عباس سلیمی نمین  درباره همسو شدن 
تاجزاده و رســایی برای تخریب جبهه اصول 
گرایی و رییس مجلس اظهار کــرد: این امر 
تازگی ندارد و به مدت زمانی قبل بر می گردد. 
در گذشته تالش شد به لحاظ مدیریتی نتوانیم 
آن طور که مناسب اســت از نیروها در جایگاه 
خودش اســتفاده کنیم، علتش نیز به همین 
جوســازی هایی بر می گرد که دو دسته تندرو 
دنبال کردند.وی افزود: یک دسته تندرو مثل 
آقای رسایی یعنی بخشــی از جبهه پایداری و 
نیروهای تندرو اصالح طلب مثل آقای تاجزاده 
مایل نیستند، مسائل کشور به لحاظ مدیریتی 
به گونه ای پیش برود که هم ما شاهد آبادانی 
باشیم و هم شاهد آرامش سیاسی؛ چراکه این 
وضعیت هیچ شرایط زیستی برای نیروهای 
تندرو باقــی نخواهد گذاشــت.این تحلیلگر 
مسائل سیاســی اظهار کرد: نیروهای تندرو 
عمدتا در فضای پرتنش مــی توانند به حیات 
خودشان ادامه دهند، بنابراین در وضعیتی که 
کشــور دارد هم در حوزه بین المللی توفیقاتی 
کسب می کند و هم در حوزه داخلی به آرامشی 
از لحــاظ مدیریتی می رســد، تندروها این را 

مطلوب خود نمی بینند.
وی افــزود: در کنار آقایان رســایی و تاجزاده، 
امــروز شــاهد هســتیم تندروهایی بــه نام 
»عدالت طلبی« موضع بسیار نامربوطی را درباره 
این فایل صوتی اتخاذ کردند. اصال کل این ماجرا 
توسط برخی نیروهای تندرو مدیریت می شود. 
آنها این مقوله را یک بار دنبــال کردند، از آنجا 
که نظام در این قضیه با کسی تعارف نداشت، 
موضوع پیگیری و احکام قضایی آن صادر شد. 
وقتی تندروها نتوانستند از آن طریق به جایی 
برسند حاال موضوع فایل صوتی را علم کرده اند.

ادعای نشریه آمریکایی درباره نیاز بایدن و رییسی به برجام:

برای »رییسی« واجب تر است

قرن نو نوشت: تحلیل وب سایت ال مانیتور این است که اگرچه ابراهیم 
رییسی برای پیشــبرد اهداف خود به احیای برجام نیاز دارد، جو بایدن 
می تواند بدون توافق هم با مشکل بزرگی روبه رو نشود.طبق  تحلیلی که 
در وبسایت ال مانیتور نوشته شده است، میزان احتیاج رؤسای جمهور 
ایران و آمریکا به احیای برجام یک اندازه نیست و این هدف برای آینده 
سیاســی ابراهیم رییسی بیشتر واجب اســت تا اهداف جو بایدن. این 

مقاله درباره این ادعا این چنین استدالل می کند:
موضع دولت بایدن درحال حاضر »تبعیت دربرابر تبعیت« است. معنی 
این امر این است که اگر برجام احیا شود، تحریم هایی که آمریکا درسال 
2018 بر ایران اعمال کرده بود تعلیق می شوند و ایران به منابع مالی دست 
پیدا می کند. این یعنی ایران می تواند دوباره به فعالیت اقتصادی بپردازد 
و در انرژی، کشتیرانی، فلزات، خودروســازی، بیمه و سایر بخش های 
اقتصاد خود به جذب ســرمایه بپردازد.بنابراین بازگشت به برجام برای 
رییسی دارای مشوق هایی است که هم اقتصادی هستند و هم سیاسی. 
مشــوق های اقتصادی بدیهی هســتند: اگرچه اقتصاد ایران درمعرض 
فروپاشی نیست و حتی ممکن است طبق پیش بینی صندوق بین المللی 
پول به رشــدی 2 درصدی هم دســت یابد ولی درنهایت حل مشکالتی 
مثل تورم، بدهی و دیگر مشکالت ساختاری بدوم رفع تحریم ها ممکن 
نیستند. احیای برجام به رشد بسیار ســریع، درآمد زیاد ایران از فروش 
نفت که درحال گران شدن نیز هســت و در نهایت جذب سرمایه گذاری 
خارجی منجر خواهد شــد که فرآیند بهبود اقتصاد ایــران را کلید خواهد 

زد.اما مشوق های سیاسی برجام هم برای رییسی روشن هستند: برجام 
بین افکار عمومی ایرانیان بسیار محبوب اســت و رییسی که با کمترین 
میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ایران سرکار آمده 
است می تواند ازطریق احیای برجام برای خود حمایت مردمی کسب کند.

 این نکته به خصوص باتوجه به این مســئله صحیح اســت که رییسی 
درحین مبارزات انتخاباتی خود مخالف برجام سخن نمی گفت و تاکید 

می کرد که ایران درنهایت از برجام تبعیت خواهد کرد.
بنابراین هواداران او هم نمی توانند به او اتهام خلف وعده بزنند.اما بایدن 
اگرچه ترجیح می دهد که برجام احیا شــود و این مسئله را یک اولویت 
برای خود می داند، ولی تنها در صورتی که ایران نیز سهم خود را ادا کند و 
درنهایت به هم خوردن معامله برای او هزینه بزرگی دربر نخواهد داشت. 
بایدن می داند که با صرف ورود به دیپلماسی رابطه آمریکا با اروپا را ترمیم 
کرده است و ضررهای ترامپ به رابطه فراآتالنتیکی را جبران و حتی اگر 
معامله ای صورت نگیرد اروپا در مرحله بعد فشــار حداکثری کامال با او 

همراه خواهد بود.
 بایدن همچنین می داند که روسیه و چین هم با دستیابی ایران به بمب 
اتمی مخالف هســتند ]اتهامی کــه ایران هرگز آن را نپذیرفته اســت[ و 
بنابراین درنهایت برای مهار برنامه هسته ای ایران با او همکاری خواهند 
کرد. همچنین بایدن می داند که کنگره بیشــتر با برجام مخالف است تا 
موافق و بنابراین شکست مذاکرات برجام بین او و کنگره مشکلی ایجاد 

نخواهد کرد.

کافه سیاست

بین الملل
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وال اســتریت ژورنال از قول منابع خود نوشــت: 
مقامات حاضر در مذاکرات گفتند که ممکن است 
ظرف چنــد روز آینده در وین توافق تکمیل شــود.

در این مطلب آمده اســت: ایران و آمریکا و دیگر 
قدرت های جهانی در حال نزدیک شــدن به توافق 
برای احیای برجام هستند، البته مذاکره کنندگان 
هنوز بر ســر خواســته های نهایی مهــم تهران، از 
جمله محدوده کاهش تحریم ها، مشغول بحث و 
گفت وگو هستند.مقامات حاضر در این مذاکرات 
گفتند که ممکن اســت ظرف چنــد روز آینده در 
وین توافق تکمیل شــود. بایدن احیای برجام را به 
عنوان یــک هدف اصلی سیاســت خارجی دولت 
خــود تعیین کرده اســت. کاخ ســفید توافقی که 
برنامه هسته ای ایران را محدود می کند را کلیدی 
برای ثبات خاورمیانه می داند که به ایاالت متحده 
اجازه می دهد بر چین و روســیه تمرکــز یابد.این 
توافق محدودیت های سخت اما موقتی را مجددا 
بر برنامه هســته ای ایران اعمــال خواهد کرد. در 
مقابل، تحریم های ایاالت متحده که بیشتر تجارت 
بین المللی با ایران را متوقف کــرده بود، به حالت 

تعلیق در می آید. مقامــات آمریکایی می گویند بر 
اساس توافقی که برای احیای برجام به دست می 
آید، زمان گریز هســته ای ایران - زمان الزم برای 
جمع آوری اورانیوم غنی شده کافی برای تولید یک 
بمب - می تواند به 6 ماه کاهش یابد. این محدوده 
در توافــق اولیه)برجام( حدود یک ســال بود.هر 
توافقی احتماال به امضای نهایی رهبران کشورهای 
حاضر در مذاکرات مانند ایــاالت متحده، بریتانیا، 
فرانسه، آلمان، روسیه، چین و ایران نیاز دارد. یکی 

از مهم ترین مسائل حل نشــده این است که چه 
تعداد از تحریم های ایاالت متحده از جمله تحریم 
های دفتر رهبری ایران و ســپاه پاسداران باید لغو 
شود.مقامات آمریکایی و اروپایی اعالم کرده اند که 
به دلیل پیشرفت در فعالیت های هسته ای ایران، 
خواهان توافق تا پایان فوریه هستند. دیپلمات های 
غربی هشــدار داده اند که اگر توافقی در دسترس 
نباشــد، می توانند در روزهای آینده میز مذاکره را 

ترک کنند.

وال استریت ژورنال:

 ممکن است طی چند روز آینده »برجام« احیا شود

افزایش تحرکات فرانسه در 
مراحل پایانی مذاکرات وین

در شــرایطی که مذاکرات رفع تحریم هــا در وین به 
مراحل نهایی نزدیک شده، تحرکات و تعداد اعضای 
هیئت فرانســه در گفــت  وگوها به گونه مشــهودی 

افزایش یافته است.
مذاکرات رفــع تحریم ها روز دوشــنبه با جلســات 
پی درپی هیئت اروپایی پی گرفته شــد و در مقاطعی 
هم هیئت ایرانی به این جلسات ملحق شدند. مذاکره 
کننده ارشد روسیه، میخائیل اولیانوف هم در توئیتی 
از جلسه مشترک با سران هیئت های آلمان، انگلیس 
و فرانســه خبر داد و نوشــت: ما درخصوص راه ها و 
تدابیر احتمالی برای حل  و فصل مشــکالت برجسته  
باقی مانده گفت  وگو کردیم. دیدارهای مشــابهی در 
فرمت های مختلف میان تمامی مشــارکت کنندگان 

دیگر در مذاکرات درحال انجام است.
شــنیده ها از منابع غیر ایرانی حاکیســت که شــمار 
نمایندگان فرانســه در ترکیب هیئت موســوم به سه 
کشور اروپایی در جلسات بیشــتر و تحرکات آن ها به 
نسبت سایر طرف های اروپایی افزایش قابل توجهی 

داشته است. 
ریاســت هیئت فرانســوی برعهده »فیلیپــه اره را« 
مدیرکل سیاســی وزارت امور خارجه فرانسه است. 
شــواهد نشــان می دهد که او فعالیت توئیتری خود 
را از ســه هفته پیش آغاز کرده و چند پیام هم درباره 

مذاکرات وین منتشر کرده است.
پیش تر یک منبع مطلع غیر ایرانی از افزایش تحرکات 
اروپایی ها با محوریت فرانســه خبر داده و گفته بود 
که آن ها در روزهای اخیر ســرگرم برگزاری جلسات 
پی درپی در هتل کوبورگ هستند که عموما تا دیر وقت 

ادامه دارد. 

اعالم موضع رسمی ایران درخصوص تحوالت اوکراین
وزارت خارجه جمهوری اسالمی به تحوالت اوکراین واکنش نشــان داد. سخنگوی وزارت امور خارجه 
در خصوص آخرین تحوالت در اوکراین اظهار داشــت: ما با حساسیت موضوعات مرتبط با این کشور  را 
پیگیری می کنیم. سعید خطیب زاده افزود: جمهوری اســالمی ایران تمام طرف ها را به خویشتنداری 
دعوت و معتقداســت باید ازهرگونه اقدامی که به تشدید تنش ها منجر شود، اجتناب کرد. خطیب زاده 
همه طرف ها را برای تالش به منظور حل و فصل اختالفات از طریق گفت وگو و در چارچوب مســالمت 
آمیز فراخواند و افزود: متاسفانه مداخالت و اقدامات تحریک آمیز ناتو با محوریت آمریکا شرایط را در 

این منطقه پیچیده تر کرده است.
 

سفر آموزگار تورات یا افسر موساد به تهران؟! 

 کیهان: نهادهای مسئول پاسخگو باشند
روزنامه کیهان نوشت: سفر یک خاخام صهیونیست به ایران در حالی صورت گرفت که ابهامات و سواالت 
درباره چرایی و چگونگی این ســفر تاکنون بی پاسخ مانده است.بیست و ششــم بهمن ماه، »ژاکوب 
یسراییل هرتزوگ« صهیونیست سرزمین اشغالی فلســطین اولین عکس از حضور خود در ایران را در 
صفحه توئیتر خود منتشر کرد. عکســی که او را به تنهایی در کنیسه واقع در یوسف آباد نشان می دهد و 
تنها توضیح این عکس محل آن است که به سه زبان انگلیسی، عبری و فارسی درج شده است. آخرین 
تصویری که هرتزوگ از حضورش در ایران منتشــر کرده 29 بهمن است. او در این بازه زمانی تصاویری 
از حضورش در استر و مردخای همدان، بیمارستان دکتر سپیر در تهران و بازار تهران منتشر کرده است. 
نکته قابل توجه دیگر آنکه رسانه های متعدد رژیم صهیونیستی هم چندین گزارش مکتوب و تصویری 
از این سفر منتشر کرده اند.هرتزوگ که خود را یک رابی )معلم تورات( معرفی می کند، با همسر و هشت 
فرزندش ساکن بیت المقدس بوده و عالوه بر پاسپورت رژیم صهیونیستی، پاسپورت آمریکایی نیز دارد. 
وی تاکنون حداقل 5 بار به عربستان نیز سفر کرده و پس از ترک ایران نیز بار دیگر راهی عربستان شده 
است. به نوشته روزنامه »تایمز اسراییل«هرتزوگ با پاسپورت آمریکایی و نام واقعی خود به ایران سفر 
کرده است. وزارت امور خارجه به عنوان مرجع صدور روادید و همچنین نهادهای امنیتی باید نسبت به 

این سفر و موارد مشابه آن حساس و پاسخگو باشند.
 

روح االمینی در واکنش به مشاجره قالیباف و حاجی بابایی: 

مجلس جای پوپولیسم و رای آوری نیست
عبدالحسین روح االمینی، نماینده تهران در مجلس گفت:  روز دوشنبه مباحثی بین رییس مجلس و 
رییس کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شــد که باید بگویم اینجا جای پوپولیسم و یا رای آوری نیست و 
نمایندگان باید به مباحث کارشناسی بودجه بپردازند بنابراین رعایت حال مردم ضروری است از سوی 

دیگر رییس و هیئت رییسه مجلس باید به سوگندی که خورده اند، عمل کنند.
 

سخنگوی قوه قضاییه: 

فایل منتشر شده از فرماندهان سپاه موضوع جدیدی نیست
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود به پرسشــی درباره فایل منتشر شده از فرماندهان سپاه 
پاسخ داد. ذبیح ا... خداییان در خصوص فایل منتشر شده اخیر از فرمانده کل سابق سپاه، گفت: این فایل 
صوتی چیز جدیدی نبوده و همین فایل سال ها قبل مطرح شد و قبل از انتشار این فایل، مسئوالن سپاه 
و دستگاه های اطالعاتی و نظارتی ورود کردند و نسبت به شناسایی تعدادی افرادی که در یکی از شرکت 
های بنیاد تعاون سوء استفاده کرده بودند، اقدام و پیگیری جدی صورت گرفته شد و به کمک سازمان 
قضایی نیروهای مسلح افراد دستگیر شدند و برخوردی که در این پرونده با مرتکبین جرائمی که در آن 

پرونده بود صورت گرفت، نسبت به سایر پرونده ها هم قاطع تر و هم شدیدتر بود.

آگهی مزایده

مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان 

مدیریت شعب بانک تجارت استان در نظر دارد: چمن مصنوعی و سالن ورزشی سرپوشیده خود 
واقع در خیابان کاوه، خیابان دکتر باهنر، انتهای کوچه شــماره 3 مقابل مسجد ام البنین)س( را از 

طریق برگزاری مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

لذا مقتضی است اشخاص متقاضی جهت دریافت مدارک مزایده حداکثر تا تاریخ 1400/12/11 

به دایره تدارکات و مهندسی بانک به نشانی: خیابان شیخ بهایی، نبش خیابان آذر مراجعه و یا با 

شماره تلفن های 32343879- 32330772 تماس حاصل فرمایند.
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معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان:

ارسال دیرهنگام گوشت قرمز از سامانه بازرگام برطرف شد
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: فرآیند طوالنی تحویل گوشت قرمز 
از سامانه بازرگام برطرف شده است.حسین ایراندوســت اظهار کرد: فرایند طوالنی ارسال گوشت 
قرمز به منازل شــهروندان، به جهت عرضه تنها یک نوع از انواع قطعه بندی گوشت گوساله توسط 
شرکت بوده است.تعدادی از شهروندان در روز های گذشته درخصوص تاخیر در ارسال گوشت قرمز 
سفارش داده شده از سامانه بازرگام، اظهار نارضایتی کردند.به گفته معاون بهبود تولیدات دامی جهاد 
کشاورزی استان اصفهان، با قرار گرفتن مقدار گوشت قرمز مورد نیاز شهروندان در اختیار این شرکت، 
تمام سفارشات از سایت بازرگام امروز به دست مشتریان خواهد رسید.با بازدیدی که توسط معاون 
بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان از انبار ها و سردخانه های شرکت صورت گرفته 
است، پیش بینی می شود که نیاز شهروندان به اقالم ضروری تا آخر سال مرتفع شود.وی در پایان 
گفت: از لحاظ تامین کاال از سوی جهاد کشــاورزی هیچ گونه نگرانی وجود ندارد، اما امیدواریم که 

بازرگام بتواند دامنه توزیع کاالی خود را گسترش دهد.
 

معاون نگهداری و تعمیرات نیروگاه اصفهان:

بخشی از نیروگاه اصفهان در دست تعمیر است
معاون نگهداری و تعمیرات نیروگاه اصفهان گفت:۳۲۰ مــگاوات از ظرفیت تولید نیروگاه اصفهان 
در دست تعمیر است.عبدالرضا صفری، کســب آمادگی تولید انرژی الکتریکی و کمک به پایداری 
شبکه سراسری تولید را از فعالیت های تعمیراتی ساالنه برشمرد و گفت: تاکنون در تعمیرات اساسی 
واحد دوم ۳۲۰ مگاواتی شماره پنج بخار از آغاز فصل تعمیرات، فعالیت های گسترده ای شده است.

نوع تعمیرات واحد ها، در مدت زمانی خاص براساس ســاعت کارکرد و نیاز های تعمیراتی به انواع 
تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید های دوره ای در واحد های بخاری تقسیم می شود.به گفته 
وی، در تعمیرات ســنگین واحد دوم ۳۲۰ مگاواتی، همه تجهیزات و ادوات دوار همچون توربین، 
پمپ ها، فن ها به طور کامل باز و پس از بازبینی در صورت نیاز پس از تعویض قطعات معیوب آماده 

راه اندازی می شوند.
معاون نگهداری و تعمیرات نیــروگاه اصفهان اظهار کرد: متخصصان ایــن نیروگاه در حال اجرای 
تعمیرات اساســی تعویض پره های ردیف آخر توربین LP، تعویض پگینگ و ورق های جدا کننده 
برج خنک کن، تعویض پره های چرخ کورتیس ثابت توربین HP، تعویض هفت هزار عدد لوله خنک 
کن داخل کندانسور، تعویض هیتر فشار قوی B ۷، تعویض دوعدد لوله های رایزر برج خنک کن از 
نوع GRP، تعویض سیستم کنترل و حفاظت فیدپمپ ها بر پایه PLC، نصب و اجرا سیستم سوپر 

وایزری جدید توربو ژنراتور، بازسازی اسکانر های مشعل های بویلر هستند.
 

نصب دستگاه نمونه بردار اتوماتیک گندم در کاشان
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان از نصب و راه اندازی دستگاه نمونه بردار اتوماتیک 
در سیلوی دولتی ۳۰ هزار تنی شهرستان کاشان خبر داد.محسن ضیایی گفت: نمونه بردار اتوماتیک 
توسط مهندســان جوان ایرانی طراحی و تولید شده است و با توجه به شــعار تولید، پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها و هماهنگی صورت گرفته با شــرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، دســتگاه 
نمونه بردار تهیه و در سیلوی دولتی نصب شد.در این سیستم، دستگاه نمونه برداری وارد محموله 
شده و با نیروی هیدرولیک تا کف محموله نفوذ می کند و پس از نمونه برداری از گندم، خارج می شود 
و به وسیله نیروی مکش غیرمستقیم نمونه به آزمایشــگاه منتقل و امور مربوط به استاندارد های 
نمونه برداری در آزمایشگاه انجام می شود.وی مدت زمان نمونه برداری توسط این دستگاه را یک 
دقیقه اعالم کرد و گفت: با نصب و راه اندازی این دستگاه در سیلو، ضمن کاهش زمان نمونه برداری، 

باعث یکنواختی و دقت در عملیات نمونه برداری نیز می شود.

انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان در گیر و دار نظرات موافق و مخالف؛

راه بهتری هست؟

انتقال آب خلیج فارس به استان اصفهان  نفیسه زمانی نژاد 
طرحی اســت که گفته می شود در صورت 
تحقق آن، صنایع اســتان بی نیاز از آب حوضه زاینده رود خواهد شد؛ اما 
اجرای آن بــا واکنش ها و باید و نبایدهایی روبه رو اســت.پس از اعالم 
استاندار اصفهان مبنی بر اینکه تنها ۱۰۰ روز آب سد زاینده رود برای ۱۰۰ روز 
این استان کافی است، برخی وجود صنایع آب بر و انتقال آب این استان 
به سایر استان ها را از دالیل کمبود آب در اصفهان مطرح کرده اند. براساس 
اظهارات اغلب مسئوالن انتقال آب از اصفهان به سایر استان ها نه تنها به 
صالح نیست بلکه عالوه بر طلب هزینه سنگین، به بیکاری بخش زیادی 
از کارکنان چنین صنایعی می انجامــد.از این رو همواره تاکید بر آن بوده 
اســت که متولیان امور، درصدد راهکارهایی دیگر ماننــد انتقال آب از 
خلیج فارس به اصفهان یا دیگر مناطق کم آب برآیند؛ طرحی که عملیات 
اجرایی آن در دولت یازدهم آغاز شــد و اکنون نیز قرار است با اجرای آن 
درمجموع ۵۵۰ میلیون مترمکعــب آب از خلیج فارس به فالت مرکزی 
انتقال یابد که از این مقدار ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب سهم صنایع استان 
اصفهان است.قابل ذکر است خط سوم آب خلیج فارس برای انتقال به 
استان های یزد و اصفهان تعریف شده است که به طول ۹۱۰ کیلومتر با ۱۰ 
ایستگاه پمپاژ آب، با سرمایه گذاری ۳۵ هزار میلیارد تومانی اجرای آن 

آغاز شده و تاریخ پایان آن هم ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.

انتقال آب خلیج فارس هزینه بر است
واقعیت آن است که انتقال آب خلیج فارس از مهم ترین طرح هایی مطرح 
می شود که در دوران تحریم با تالش متخصصان داخلی به اجرا درآمد. 
این طرح در فاز نهایی بیش از ۸۰۰ کیلومتر مسیر است که فاز نخست آن 
به طول ۳۰۵ کیلومتر افتتاح شده و ابتدا به مس سرچشمه )کرمان( و از 
آنجا به یزد و چادرملو امتداد می یابد. فاز دوم، طرح انتقال آب به معدن 
مس سرچشمه است و سپس فاز سوم آن به معدن چادرملو می رسد.

بیست وچهارم اسفند ســال ۹۹ هم عملیات اجرایی خط سه انتقال آب 
از خلیج فارس به اصفهان و یزد توسط رییس جمهور سابق آغاز و حجم 
سرمایه گذاری این عملیات ۳۵ هزار میلیارد تومان اعالم شد که براساس 
برنامه ریزی ها، مقرر شــده بود تامین منابع مالی خط ســوم از محل 
سرمایه گذاری شرکت های فوالدمبارکه، ذوب آهن اصفهان و پاالیشگاه 
اصفهان برنامه ریزی شود؛ اما اجرایی شدن این طرح نیز با گذشت نزدیک 
به یک سال از عملیات اجرایی فاز سوم آن با واکنش ها و اما و اگرهایی 

همراه بوده است.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم شهرستان های نجف آباد، تیران و کرون 
در مجلس شورای اسالمی بر این باور اســت که برای اجرای این پروژه، 
۲۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد هزینه شــده در حالــی که هزینه نگه داری 
آن به دلیل اختالف ارتفــاع بیش از هزار و ۲۰۰ متــری و نیاز به فعالیت 

پمپ های قوی و مصرف باالی برق پمپ ها، ده ها برابر اجرای آن است.
رییس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز صراحتا مخالفت خود را با 
این طرح ها اعالم کرده و گفت: تجارب انتقــال آب بین حوزه ای در دنیا 
موفق نبوده و خوشــبختانه درباره انتقال آب دریــای خزر نیز بودجه ای 
اختصاص نیافته است.سالجقه،  تصریح کرد: با وجود اینکه طرح های 
انتقال آب بین حوضه ای که در خوزســتان، اصفهان، یزد و کاشان انجام 
شده است با شکست مواجه شــده و باعث ایجاد مشکل و حتی بحران 
در اســتان های مبدأ و مقصد پروژه انتقال آب شده است، علت و منطق 
اصرار به اجرای مجدد چنین طرح هــای انتقال آبی با صرف بودجه های 

کالن مشخص نیست!

مسئوالن در فکر چاره ای برای بازگشت آب به زاینده رود باشند
در این خصوص سعید یاری، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایمنا اظهار 
کرد: انتقال آب خلیج فارس بــه اصفهان چندان منطقی به نظر نمی آید. 
زمانی که اصفهان دارای زاینده رود است چرا باید انتقال آب انجام گیرد؟ 
بهتر نیست به جای این طرح های هزینه بر، مســئوالن در فکر چاره ای 
برای بازگشت آب به زاینده رود باشند. آیا منطقی است که آب اصفهان به 

استان های دیگر منتقل شود و از استانی دیگر، آب وارد اصفهان شود؟
وی اضافه کرد: هر کدام از این نقل و انتقاالت هزینه های بزرگی می طلبد 
که اگر صرف رفع مشکالت اصلی یک استان شود، نتیجه مطلوب تری 
خواهد داشــت. هر دفعه از متهمی برای کمبود آب در اســتان نام برده 
می شود؛ یک مرتبه از کاهش بارندگی، بار دیگر از کشاورزی و محصوالت 
آب بر و گاهی هم صنایع بــه عنوان متهم اصلی مطرح می شــوند.این 
کارشــناس اقتصادی ادامه داد: در حالی که همه این موارد قابل قبول 
اســت اما در صورت تدبیر و مدیریت صحیح منابع آبی در همین دوران 
خشکسالی می توان آب مورد نیاز همه این بخش ها را تامین کرد بدون 

آنکه نیازی به انتقال باشد.

بهترین راهکار، انتقال آب است؟

اما اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی موافقانی هم 
دارد؛ زیرا بر این دیدگاه  اعتقاد دارند که فعال با این شرایط خشک سالی، 

بهترین راهکار انتقال آب است.
سید رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، 
گفت: اکنون زمان مناسب برای انتقال صنایع نیست. شاید بهتر باشد به 
جای چنین تصمیماتی در اندیشه انتقال آب به این صنایع بود و یا آنکه 

با تصفیه پساب شهرهای اطراف صنایع، آب مورد نیاز آن ها تامین شود.
سید رسول رنجبران، عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان نیز اظهار 
کرد: انتقال آب با وجود هزینه باالی چنین اقدامی، برای مصارف صنایع 
راه حل سنجیده تری نسبت به اظهاراتی مانند طرح انتقال صنایع است؛ 
زیرا انتقال ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب برای همه صنایع اســتان 
کفایت می کند. در شــرایط فعلی چاره ای هم جز این نمانده است. زیرا 
با تغییرات اقلیمی و آب و هوایی الزم است انتقال آب به اصفهان انجام 

پذیرد.

با مسئولان

خبر روز

مدیرکل گمرکات استان خبر داد:

عراق؛ بزرگ ترین مشتری کاالهای اصفهانی

مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به افزایش ۶۲ درصدی صادرات گمرکات استان، گفت: 
عمده کشــورهای هدف صادراتی گمرکات استان اصفهان عراق، پاکســتان، افغانستان، ترکیه و 
ارمنستان است.رسول کوهستانی پزوه با اشاره به اینکه در یازده ماهه ۱۴۰۰ تشریفات صادرات ۲۶ 
هزار و ۳۶۵ فقره اظهارنامه به وزن یک میلیون و  ۹۴۴ هزار و ۸۲۲  تن کاال به ارزش یک میلیارد 
و۲۱۶ میلیون و ۵۶۴ هزار دالر در ۵ گمرک اســتان اصفهان انجام شده است، اظهار کرد: این آمار 
در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد ۲۳ درصد، از حیث وزن ۱۴ درصد و از لحاظ ارزش ۶۲ درصد 
رشد داشته است. وی درباره فعالیت گمرکات استان اصفهان به تفکیک هر گمرک در یازده ماهه 
۱۴۰۰، گفت: اظهارنامه های صادراتی گمرک اصفهان به ارزش ۶۰۴ میلیون و ۶۶۰ هزار دالر و وزن 
یک میلیون و ۱۷۳  هزار و ۷۳۹ تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش ۶۹ 
درصد و از نظر وزنی ۱۸ درصد رشد داشته است.مدیرکل گمرکات استان اصفهان درباره صادرات 
گمرک کاشــان گفت: تا پایان بهمن امســال به ارزش ۴۱۱ میلیون و ۳۹۸ هزار دالر و به وزن ۵۱۰ 
هزار و ۷۴۶ تن کاال تشــریفات صادرات از طریق گمرک کاشان انجام شده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل از حیث ارزش ۶۹ درصد و از نظر وزن ۲۹ درصد رشد داشته است.کوهستانی پزوه 
در زمینه صادرات گمرک اختصاصی مجتمع فوالد مبارکه، گفت: در یازده ماهه امســال به ارزش 
۷۹ میلیون و ۴۳۷ هزار دالر و به وزن ۸۵ هزار و ۲۷۳تن کاال تشــریفات صادرات از طریق گمرک 
اختصاصی مجتمع فوالد مبارکه انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 
۲۰ درصد رشد و از نظر وزن ۳۸ درصد کاهش داشته است.وی در زمینه صادرات گمرک اختصاصی 
ذوب آهن، گفت: در این مدت، ۱۱۲ میلیون و ۴۲۵ هزار دالر و به وزن ۱۷۴ هزار و ۲۵۲ هزار تن کاال 
تشریفات صادرات از طریق گمرک اختصاصی  ذوب آهن انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل از نظر ارزش ۶۰ درصد و از لحاظ وزنی ۵ درصد افزایش داشته است.مدیرکل گمرکات 
اســتان اصفهان درباره صادرات گمرک فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان گفت: در یازده 
ماهه ابتدای امسال ۸ میلیون و ۶۴۳ هزار دالر و به وزن ۸۱۲ تن تشریفات صادرات از طریق کارگو 
ترمینال فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل از نظر ارزش ۳۰ درصد کاهش و از لحاظ وزنی ۶۷ درصد کاهش داشته است.وی درخصوص 
عمده محصوالت صادراتی گمرکات استان اصفهان، افزود: در این مدت، آهن و فوالد به ارزش ۶۰۶ 
میلیون دالر، محصوالت پتروشیمی ۱۷۶ میلیون دالر، فرش دستباف و ماشینی ۹۱میلیون دالر و 
محصوالت لبنی ۶۴ میلیون دالر از طریق گمرکات استان اصفهان صادرات داشته ایم.کوهستانی، 
عمده کشورهای هدف صادراتی گمرکات اســتان اصفهان به عراق را به ارزش ۵۲۲ میلیون دالر، 
پاکســتان ۱۶۲میلیون دالر، افغانســتان۱۲۰ میلیون دالر، ترکیه ۷۱ میلیون دالر و ارمنستان ۳۴ 

میلیون دالر اعالم کرد.

رییس اتحادیه خواربار و آجیل فروشان اصفهان:گزارش

نرخ دستوری، برنج داخلی را ارزان نکرد
رییس اتحادیه خواربار و آجیل فروشان اصفهان گفت: با وجود نرخ دستوری برنج در بازار نه تنها قیمت برنج ایرانی در بازار کاهش نیافته، بلکه همچنان برنج کاران 
شمالی بر افزایش قیمت این محصول پافشاری می کنند.مصطفی بحق اظهار کرد: هم اکنون شاهد تغییری در بازار برنج نیستیم و تمام واردکنندگان برنج از شمال 
کشور همچنان از ورود این محصول به بازار دست نگه داشته اند.امسال هزینه های کشت برنج نسبت به سال گذشته دو تا سه برابر شد به همین دلیل کشاورزان 
حاضر نیستند برنج خود را روانه بازار کنند و برخالف اینکه گفته می شود دالالن بازار برنج را برهم زده اند.به گفته وی، متاسفانه برخی مسئوالن و نمایندگان مجلس 
با بی اطالعی، وضعیت نابسامان بازار برنج و گرانی آن را گردن دالالن می اندازند، درحالی که امسال کشاورزان و برنج کاران شمالی تعیین کننده قیمت برنج هستند.

کشاورزانی که معطل پول و بدهکار بودند برنج خود را به بازار عرضه کردند، اما حدود ۹۰ درصد برنج کاران شمال حاضر نیستند برنج خود را به بازار عرضه کنند و تا این 
لحظه حرف خود را درباره قیمت برنج به کرسی نشانده اند.بحق افزود: امسال ۳۰ درصد سطح زیرکشت برنج کاهش یافته و از سوی دیگر هزینه های کشاورزان و 
برنج کاران چند برابر شده است، در این شرایط دولت جوابگوی افزایش هزینه های برنج کاران نیست، بنابراین قیمت دستوری برنج نتوانسته است موجب کاهش 

قیمت برنج در بازار شود.هم اکنون قیمت برنج ایرانی در بازار کاهش نیافته است و تا حدود ۹۵ هزار تومان هم در اصفهان فروخته می شود.

معاون استانداری خبر داد:

راه اندازی مجدد خطوط 
تولید متوقف شده در 

شهرک های صنعتی اصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان گفت: بسیاری از مصوبات کارگروه ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید منتج به راه اندازی 
مجدد خطوط تولید متوقف شده در شهرک های 
صنعتی شده است.امیر رضا نقش اظهار داشت: 
شرایط اقتصادی چند سال گذشته مشکالت 
زیــادی را بــرای واحدهای تولیــدی از جمله 
شرکت کاشی اصفهان ایجاد کرد  که تالش های 
شبانه روزی در جهت رفع مشکالت این واحدها 
و برگشــت آنها به وضعیت مطلوب اختصاص 
یافته است.وی یادآور شد: صادرات این شرکت 
به دلیل عدم تمدید کارت بازرگانی که ناشی از 
بدهی معوقه به تامین اجتماعی و امور مالیاتی 
بود، متوقف و به سرعت موضوع در دستور کار 
کارگروه قرار گرفت که از طریق وزارت صمت در 
اوایل بهمن ماه گذشــته، مشکل تمدید کارت 
بازرگانی شرکت مرتفع شد که طبق گزارشات 
حاصله، روند فروش و صادرات شرکت مذکور از 
سر گرفته شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان با بیان اینکه از حداکثر 
ظرفیت های حمایتی، قانونی و اجرایی استان 
برای حل مشــکالت شــرکت کاشی اصفهان 
اســتفاده شــد، افزود: طی ۳ ماهه گذشته 
تالش های زیــادی در جهت رفع مشــکالت 
عدیده صنایع کاشی اصفهان به ویژه در بخش 
کارگری با قید اولویت و استفاده از ظرفیت های 
قانونی وحمایتی در کارگروه و ستاد پیگیری 
اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی قوه 
قضائیه در اســتان انجام پذیرفته است.  وی 
ادامه داد: همچنیــن  اقداماتی در راســتای 
تداوم تولید، انجام صادرات، حفظ اشتغال و 
پرداخت معوقات کارگران معطوف شده است.

نقش یادآور شد: بالغ بر ۵۲۰ جلسه در کارگروه 
تسهیل در ۲ گروه بانکی و غیربانکی برگزار و  ۹۰ 
درصد مصوبات، اجرایی شــده است.شرکت 
صنایع کاشی اصفهان، عمری در حدود ۵۰ سال 
دارد و از کارخانه های بزرگ تولیدکننده کاشی 

در ایران محسوب می شود. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: تاکنون 
۴۳ هزار نفر از مردان مجرد ۲۳ ســال به باال در طرح 
نهضت ملی مســکن ثبت نام کرده اند.علیرضا قاری 
قرآن اظهار کرد: نام نویســی از مــردان مجرد باالی 
۲۳ ســال از اول دی شروع شده اســت و متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند تا پایان اســفند با مراجعه 
به ســامانه http://saman.mrud.ir ثبت نام کنند.

متقاضیان مجــرد می توانند در طرح هــای حمایتی 
مسکن ثبت نام کند و تحویل واحد به آنان پس از اتمام 

ساخت و ایفای تعهدات متقاضی منوط به ارائه عقدنامه 
رسمی ازدواج است.وی گفت: پاالیش متقاضیان طرح 
نهضت ملی مسکن در۴۳ شهر اســتان که در مرحله 
نخست، امکان ثبت نام برای آن ها فراهم شده بود، در 
دست انجام است، اما هنوز نتیجه ای ابالغ نشده است.

بیشترین تعداد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن 
در استان اصفهان مربوط به شــهر جدید بهارستان با 
۹۴ هزار و ۴۲۱ نفر اســت.پس از بهارستان، شاهین 
شهر با ۳۸ هزار و ۷۰۰ نفر و فوالدشهر با ۲۶ هزار و ۸۲۸ 
متقاضــی در رتبه های بعدی، بیشــترین ثبت نام ها 
را به خود اختصاص داده اند.قاری قرآن گفت: ســبز 
بودن فرم »ج«، نداشتن مالکیت خصوصی، متاهل 

یا سرپرست خانوار بودن و ســابقه حداقل پنج سال 
سکونت در شــهر مورد تقاضا، چهار شرط اصلی برای 
ثبت نام در این طرح است.بعد از پاالیش اولیه و اثبات 
احراز شرایط متقاضیان، از پذیرفته شدگان برای مراجعه 
حضوری به اداره کل راه و شهرسازی استان و یا سایر 
دستگاه های کارگزار و مجری، دعوت می شود تا سابقه 
پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا پاالیش شود.به 
گفته قاری قرآن، برنامه استان اصفهان در طرح نهضت 
ملی مسکن معادل ۵.۸ درصد نسبت به کشور است بر 
این اساس برای یک سال نیاز به ساخت ۵۰ هزار و ۹۹۲ 
واحد در استان است که این تعداد برای چهار سال به 

بیش از ۲۰۳ هزار و ۹۶۷ واحد می رسد.

نام نویسی 43 هزار مرد مجرد اصفهانی در طرح نهضت 
ملی مسکن

روزی حالل اگر 
عکس بود...

تصویری از تالش یک بانوی 
ایرانی برای کســب روزی 

حالل.

عکس روز
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زنگ خطــر خشکســالی و کمبــود منابع آبــی در ســالیان متمادی 
گوش های مان را خراشیده است. هشدارهای فراوانی در این خصوص 
داده می شود، اما امروزه کمبود بارش، تغییر اقلیم، افزایش دما و استفاده 
بیش از حد از سفره های آب زیرزمینی این معضل خانمان برانداز را روز 
به روز تشدید کرده است.معضل کم آبی و خشکسالی از سالیان دور کشور 
را تهدید می کند و این مسئله نگرانی های بســیار جدی را به همراه دارد، 
چهارمحال و بختیاری یکی از استان هایی است که زنگ خطر بی آبی از 
بیش از یک دهه گذشته در آن به صدا درآمده و هر سال این معضل تشدید 
می شود.ضرورت ایجاب می کرد که از بیش از یک دهه گذشته که با کاهش 
نزوالت آسمانی در چهارمحال و بختیاری مواجه شدیم، پیش بینی ها و 
اقدامات فوری برای حفظ منابع آبی انجام شود تا شاهد این بحران آبی 
نباشیم، کارشناســان حوزه آب معتقدند که باید اقدامات الزم به منظور 
جلوگیری از اشتباهات گذشته صورت گیرد تا در آینده مردم این استان با 

بحران های جدی تر مواجه نشوند.

   اقدامات الزم برای تامین منبع پایدار آب شرب در استان اندیشیده شود
دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد اظهار کرد: در هر برهه از زمان 
که افرادی قصد برنامه ریزی برای اســتفاده منابع آب استان را داشته 
باشند، نخستین دیدگاه تمرکز بر آب های سطحی است، اما متاسفانه به 
دلیل وجود ایراد در برنامه ریزی ها و نبود سرمایه گذاری مناسب در حوزه 

آب های سطحی، بحران کنونی اتفاق افتاده است.
رسول میرعباسی گفت: در صورتی که بخواهیم روند برداشت از آب های 
زیرزمینی را ادامه دهیم، وضعیت وخیم تر خواهد شد، زیرا اکنون بیش 
از تغذیه سفره های آب زیرزمینی، برداشــت صورت می گیرد و هر سال 
بیالن این ســفره ها منفی تر می شــود، در حقیقت این معضل تا جایی 
پیش می رود که سفره ها به طور کامل خشــک و حتی کشاورزی از بین 
برود، بنابراین الزم اســت تغییر رویکردی برای این نوع برداشت اعمال 
شود، این امر نیازمند ســرمایه گذاری کالن است.میرعباسی تاکید کرد: 
باید به گونه ای برای تامین آب شرب برنامه ریزی شود که عالوه بر تامین 
و اتکا به منبع پایدار، راه حل های جایگزین در مواقع ضروری وجود داشته 
باشــد، زیرا هر منبع در اختیار برای تامین آب، روزی با مشــکل مواجه 
خواهد شــد و راه حل جایگزین برای رفع مشکالت آتی حوزه آب شرب 
ضروری است.وی بیان کرد: منابع آبی در سفره های زیرزمینی تنها برای 
مواقع بحرانی باید مورد استفاده قرار بگیرد، بنابراین اگر در بحث شرب 
یا حتی کشاورزی به سمت اســتفاده از آب های سطحی پیش برویم و 
تغذیه سفره های زیرزمینی بیش از برداشــت باشد، قطعا بعد از مدتی 

سفره ها به حالت تعادل خود برمی گردند و بیالن آبخوان ها مثبت خواهد 
شد.دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد خاطرنشان کرد: استانی 
که یک درصد مساحت کشور را داراست و در گذشته ۹ تا ۱۲ درصد آب های 
سطحی کشور در اختیار این استان قرار داشــت، باید با احداث سد، بند 
خاکی یا ایستگاه های پمپاژ آب به ســمت استفاده از آب های سطحی 
با روش مناســب پیش می رفت، بنابراین بایــد موثرترین روش در هر 
نقطه، متناسب با شرایط و بررسی مسائل فنی انتخاب و اجرایی شود، 
زیرا نمی توان نسخه یکســان برای تمام نقاط استان پیچید.وی گفت: 
الزم است متولیان حوزه آب به گونه ای برنامه ریزی کنند که برای نیازی 
هم چون شــرب، بتوان از آب ســطحی با بهترین و به صرفه ترین روش 
اســتفاده کرد.معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای چهارمحال 
و بختیاری نیز، اظهار کرد: متاســفانه طی ۳۰ ســال گذشته تمرکز برای 
انجام اقداماتی هم چون ایجاد اشــتغال و اجــرای پروژه های جدید در 
حیطه های مختلف در استان بر استفاده آب های زیرزمینی بوده است، 
در حالی که این امر غلط بود و باید برنامه ریزی ها به ســمت استفاده از 

آب های سطحی پیش می رفت، استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی 
طی سالیان مختلف، موجب بروز مشکالتی هم چون کاهش شدید منابع 
آبی در استان شده اســت.مراد محمودی  با اشاره به اینکه چهارمحال و 
بختیاری از لحاظ استفاده از آب های سطحی فرصت خوبی را در اختیار 
دارد، افزود: باید برنامه ریزی ها به ســمت و ســوی استفاده از آب های 
سطحی پیش رود و این فرصت مهیا باشد تا وضعیت آب های زیرزمینی 
براساس بارندگی های آتی بهبود و سفره ها تغذیه شوند، البته از نظر علمی 
اگر بارندگی  سال های آتی قابل مالحظه باشد نیز توجیهی وجود ندارد که 

بتوان برای هر نوع اقدام با نیاز آبی از این منابع استفاده کرد.
محمودی با اشــاره به اینکه پروژه حیاتی آبرسانی بن- بروجن یکی از 
گزینه های مربوط به تامین آب  از منابع سطحی است، خاطرنشان کرد: 
عالوه بر راه اندازی این پروژه به منظور تامین منابع آب شــهری هم چون 
شهرکرد، مطالعات پدافندی مربوط به خط انتقال کوهرنگ به شهرکرد و 
تامین منابع آبی آن از حوضه کارون نیز در حال انجام است تا با این اقدام، 

در آینده شهرهای در طول مسیر با مشکالت آبی مواجه نشوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری :

آمایش سرزمین در طرح های توسعه فوالد مدنظر باشد
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در اجرای طرح های توسعه فوالد باید مباحث آمایش سرزمین 

و پیوست عدالت مورد توجه قرار بگیرد تا این طرح ها موجب توسعه و پیشرفت در استان شوند.
غالمعلی حیدری در دیدار با مدیران عامل شرکت های فوالد سفیددشت، فوالد تاراز و ورق خودرو 
در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه امروز یکی از مهم ترین موضوعات در استان بحث بیکاری 
است، اظهار کرد: صنایع به خوبی می توانند در راستای ایجاد اشتغال پایدار گام بردارند و صنعت فوالد 

یکی از صنایع بسیار ارزشمند در حوزه تولید و ایجاد اشتغال محسوب می شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: متاسفانه نرخ باالی بیکاری در این استان موجب شده است 
تا آمار مهاجرت به استان های مجاور به شدت باال برود، این مسئله آسیب های بسیاری را به دنبال 
داشت که باید با ایجاد اشتغال پایدار از مهاجرت به ســایر استان ها جلوگیری کنیم.وی با تاکید بر 
اینکه توسعه صنایع می تواند گامی موثر در ایجاد اشتغال پایدار باشد، توضیح داد: آمادگی حمایت 
برای اجرای طرح های توســعه فوالد در چهارمحال و بختیاری را داریــم، صنایع فوالدی می تواند 
برای افراد به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشــتغال پایدار ایجاد کند.حیدری بیان کرد: در اجرای 
طرح های توســعه فوالد در چهارمحال و بختیاری باید مباحث آمایش سرزمین و پیوست عدالت 
مورد توجه قرار بگیرد تا این طرح ها باعث توسعه و پیشــرفت در استان شوند.استاندار چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه بر سر راه تولید و اجرای طرح های توسعه صنعتی در استان موانعی مانند 
زمین مناسب، تخصیص آب، مشکل برق و ... وجود دارد، گفت: می توان برای مشکل کمبود آب از 
پساب استفاده کرد، همچنین کارخانه ها برای حل مشکل سوخت تنها به یک سوخت اکتفا نکنند، 

بلکه سوخت های جایگزین را برای مواقع بحرانی در نظر داشته باشند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: سرمایه گذارانی که برای سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری ورود 
پیدا می کنند، تالش کننــد از ظرفیت نیروهای جوان بومی و توانمند بهــره ببرند، همچنین صنایع 
مستقر سرمایه خود را در بانک های اســتان ســپرده گذاری کنند تا بتوان از این منابع مالی برای 
پرداخت تسهیالت اشتغال زایی به مشاغل خرد استفاده کرد.اســتاندار چهارمحال و بختیاری در 
پایان تاکید کرد: خدمت به مردم یک نوع عبادت محسوب می شود، باید با قدرت و کار جهادی در 
راستای حل مشکالت مردم گام برداریم، همچنین صاحبان صنایع در استان بخشی از درآمد خود 

را به بحث های توسعه ای و اقدامات فرهنگی اختصاص دهند.
 

سرپرست مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث چهارمحال ؛

 ۹3 ماموریت اورژانس هوایی در چهارمحال و بختیاری
 انجام شد

سرپرســت مرکز اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیریت حوادث چهارمحــال و بختیاری گفت: 
امسال۹۳ ماموریت توسط اورژانس هوایی در استان انجام شد که بیشترین اعزام بالگردها برای 

امدادرسانی به مناطق سخت گذر شهرستان های اردل و کوهرنگ بود.
محمد حیدری افزود: اورژانس هوایی در چهارمحال و بختیاری از اواخر شهریورماه پارسال و پس از 
یک وقفه ۲ ساله از حادثه بالگرد این بخش فعال شد که با توجه به موقعیت جغرافیایی و سخت گذر 

بودن برخی مناطق استان، برقراری اورژانس هوایی یک ضرورت برای امدادرسانی است.
وی اظهار داشت: ماموریت های اورژانس هوایی در بخش امدادرسانی برای نجات جان مادر و نوزاد، 
بیماران قلبی، تنفسی، سوانح و سوختگی، سقوط از ارتفاع و تصادفات بوده است.به گفته وی، در 
اعزام های بالگرد به محل امدادخواهی ،پنج مورد نیز بیمــار در صحنه و محل اعزام بالگرد، حضور 
نداشته است.حیدری خاطر نشــان کرد : هم اکنون ۵۶ پایگاه اورژانس ۱۱۵ با ۴۰۰ نفر کارشناس و 
تکنسین اورژانس و یک دســتگاه اتوبوس آمبوالنس، یک بالگرد نیز آماده ارائه خدمات به مردم 

استان چهارمحال و بختیاری است.

بام ایرانبا مسئولان

معاون شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

پروژه حیاتی بن- بروجن؛ گزینه  تامین آب از منابع سطحی 

چهارشنبه  4   اسفند  1400 / 21  رجب 1443 / 23  فوریه   2022 / شماره 3478

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
12/25 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 8387 - 1400/07/08 هيات سوم خانم زهرا  خوش اخالق 
ورنوسفادرانی  به شناسنامه شماره 21 کدملي 3821101717 صادره مريوان فرزند 
علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 178/63  متر مربع 
قسمتی از  پالک شماره 657 فرعی از 40   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت محمد حســينی لمجيری از سند شماره 7031 مورخ 

1331/10/28 دفترخانه شماره 17 اصفهان 
رديف 2- راي شماره 8388 - 1400/07/08 هيات سوم آقای سيد حجت  اعتضادی 
ضيابری  به شناسنامه شماره 21986 کدملي 2591070954 صادره رشت فرزند سيد 
سياوش در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 178/63  متر 
مربع قسمتی از  پالک شماره 657 فرعی از 40   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت محمد حسينی لمجيری از سند شماره 7031 مورخ 

1331/10/28 دفترخانه شماره 17 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/04

م الف: 1273705  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

12/26 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 140060302031000935 - 1400/11/10 هيات موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک نايين تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مهری حيدری 
سرشک فرزند يداله  بشماره شناسنامه 8 صادره از نايين درششدانگ يک باب خانه به 
مساحت 319/60 مترمربع پالک ثبتی 16942 اصلي واقع در روستای سرشک بخش 
2 ثبت نايين خريداري عادی و مع الواسطه از  مالک رسمي آقای هدايت اله عرب محرز 
 گرديده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي
 مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/19
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/04

م الف: 1272775 اباذر مهيمن رييس ثبت اسناد و امالک نايين 
مفاد آراء

12/27 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 شــماره 13828 - 1400/11/14 هيات دوم آقــای جليل علی زاده 
اصفهان  به شناسنامه شماره 51430 کدملي 1280938846  صادره اصفهان فرزند 
محمد علی در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 134/62  متر مربع قسمتی 
از  پالک شماره 451 فرعی از 16   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از  سند شماره 157990 مورخ 1399/5/16 دفترخانه شماره 34 اصفهان 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/19

م الف: 1282327  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

12/28 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 شــماره 13945 - 1400/11/20 هيات ســوم آقای حسين زاور  به 
شناسنامه شــماره 23 کدملي 1756649340  صادره اهواز فرزند ناصردر ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 150 متر مربع از  پالک شماره 65    اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مالکيت مالک رسمی باقر ذوالفقاری موجب 

سند انتقالی 49095 مورخ 1327/05/26 دفترخانه 6 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/19

م الف: 1282439  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

12/29 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 13941 - 1400/11/20 هيات سوم آقای محمد تقی قاسمی 
کنيرانی به شناسنامه شماره 15 کدملي 1290051046  صادره اصفهان فرزند نوروز در 
ششدانگ يکباب باغ به مساحت 6309/44  متر مربع از  پالک شماره 33  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی علی اکبر 

تبريزی طبق سامانه جامع امالک 
رديف 2- راي شماره 13942 - 1400/11/20 هيات سوم آقای محمد تقی قاسمی 
کنيرانی به شناسنامه شماره 15 کدملي 1290051046  صادره اصفهان فرزند نوروز در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 223/83  متر مربع از  پالک شماره 329  فرعی 
از 21  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک 

رسمی حجت اله قاسمی مورد ثبت صفحه 421 دفتر 217 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/19

م الف: 1282430  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
فقدان سند مالکیت

12/30 شماره نامه: 140085602015004049- 1400/11/24 نظر به اينکه خانم 
زينب  شمس چمگاوی فرزند اسفنديار به استناد 2 برگ استشهاديه محلی که هويت 
و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که ســند مالکيت ششدانگ يکباب 
خانه پالک 389 فرعــی از 658- اصلی واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان  
که در صفحه 298 دفتر 1- امالک اين اداره ذيل شــماره 94 به نام وی، ثبت و سند 
مالکيت به شماره چاپی 778832 صادر و تسليم گرديده و معامله ديگری انجام نشده 
و به علت جابجايی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکيت 
المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شود 
 که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف يا وجود سند مالکيت نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به اين اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا با مدارک مثبت تسليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
و يا در صورت اعتراض، اصل سند يا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای سند 

مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم خواهد کرد. ضمنا تمامت ششدانگ 
پالک فوق به موجب سند رهنی شماره 10257 مورخ 1387/11/27 دفترخانه شماره 
183 اصفهان در قبال مبلغ 700/000/000 به مدت 60 ماه نزد موسسه قرض الحسنه 
مهر بسيجيان در رهن قرار گرفته است که رهن مزبور منجر به صدور اجرائيه به شماره 
کالسه 57/2730 گرديده است.  م الف: 1280856 مصطفی شمسی مدير واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک زرين شهر) لنجان (
تحديد حدود اختصاصي

12/31 شماره نامه : 140085602025014992-1400/12/01 چون تحديد حدود 
ششدانگ يکباب ساختمان پالک شماره 2827 فرعی از 6/38  واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام حميد اخالقيان فرزند مصطفی در جريان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضي ثبت به  عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت 
 اخيراز ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در روز 
پنج شنبه مورخ 1400/12/26 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب اين آگهي به کليه مالکين و مجاورين اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور يابند. اعتراض مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد  و  طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايي 
گواهي تقديم دادخواســت را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. م الف: 1280753  

ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت کاغذ سبز سپاهان سهامی خاص 
به شماره ثبت 59921 و شناسه ملی 14007375750 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مصطفی فروتن به شــماره ملی 1287815758 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، حسن ســید فروتن به شماره ملی 
1285431316 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیــره، امیر محمد 
زعفرانی به شماره ملی 1270374826 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره به مدت دو ســال انتخاب شــدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها 
و عقود اســامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئــت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اســناد و اماک استان 
 اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری اصفهان

)1282165( 

آگهی تغییرات شرکت کاغذ سبز سپاهان سهامی خاص 
به شماره ثبت 59921 و شناسه ملی 14007375750 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/06/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مصطفــی فروتن کد ملی 
1287815758 ، حسن سید فروتن کد ملی 1285431316 و امیر محمد 
زعفرانی کد ملی 1270374826به عنــوان اعضای هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر )حسابداران 
رسمی( به شماره ملی 10103512680 و کد پستی 8164766773 به 
سمت بازرس اصلی و علی شیخ به شماره ملی 1270803085 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و 
حساب سود و زیان شرکت تا پایان سال 1399 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اســناد و اماک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )1282172(

آگهی اصالحی شرکت کشاورزی گل محمدی جوشقان قالی 
سهامی خاص به شماره ثبت 44 و شناسه ملی 10861933782 
به استناد درخواست هیئت مدیره مورخ 1400/10/01 اعام میدارد که : در اگهی 
تغییرات 4050 مــورخ 1391/10/25 روزنامه کثیر االنتشــار جهت آگهی های 
شــرکت روزنامه زاینده رود میباشــد که از قلم افتاده ، مراتب بدین شرح اصاح و 
اعام میگردد.  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری جوشقان قالی )1282171(

اعالم مفقودی 
 131 TLبرگ ســبز  خودروی ســواری پراید ســایپا
 دوگانه سوز مدل 1393 به رنگ سفید به شماره پالک

 ایران 21-233  م 37 و شماره موتور 5099335 و شماره 
شاسی NAS412100E3646022 و شناسه ملی خودرو 
IRPC93IV2AN646022 به نام  خانم مریم براتی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



چهارشنبه 04 اسفند 1400 / 21 رجب 1443 / 23 فوریه 2022 / شماره 3478
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: 

سوزاندن ضایعات گیاهی ممنوع است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان پیرامون آلودگی هوای حاصل از سوزاندن باقی مانده 
محصوالت زراعــی و ضایعات گیاهی، اظهار کرد: بنا به دســتورالعملی که به شــهرداری ها و جهاد 
کشاورزی ابالغ شده است، ســوزاندن هرگونه ضایعات گیاهی زمین های کشاورزی و شاخ و برگ 
گیاهان در حومه، به ویژه مرکز شهرهای استان ممنوع اعالم شده است.منصور شیشه فروش افزود: 
به علت نزدیکی فصل بهار و آغاز تندبادهای فصلی که توان شکســتن شاخه های درختان را دارند، 
دستگاه های خدمات شهری در سراسر استان باید باید به شیوه استاندارد به هرس درختانی که به 
خاطر تنش های کم آبی و هجوم آفات خشک شدند، بپردازد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان، ادامه داد: متاسفانه شاخه های این درختان به دالیلی که گفته شد استحکام الزم را ندارد و 
با وزش بادهای شدید، امکان شکستن و سقوط آن ها در معابر عمومی وجود دارد. به همین خاطر، 
دستورالعمل هرس درختان را به شهرداری های استان ابالغ کردیم. همچنین اعالم شد که سوزاندن 
ضایعات گیاهی و خار و خاشاک به دلیل ایجاد آلودگی هوا در شهرها ممنوع است.وی تصریح کرد: 
به جهاد کشاورزی نیز برای آموزش کشاورزان و باغداران در این زمینه دستوراتی داده شد تا به این 
واسطه، فعاالن این عرصه ضایعات محصوالت خود را جمع آوری و از سوزاندن آن خودداری کنند؛ 
زیرا شهرهای واقع در منطقه مرکزی اصفهان با آلودگی هوا مواجه هستند و این امر بر آلودگی هوای 
آن ها می افزاید.شیشه فروش افزود: در این رابطه جهاد کشاورزی با صنوف کشاورزان، اتحادیه ها 
و باغداران وارد تعامل شده و به همراه ســازمان محیط زیست موظف هستند تا بر چگونگی اجرای 
این آموزش ها برای جلوگیری از سوزاندن ضایعات گیاهی نظارت کند.وی ادامه داد: به دهیاری ها و 
شهرداری ها اعالم شد که نیروهای نظارتی خود را برای بازرسی در روستاها و شهرها جهت جلوگیری 
از تخلفات احتمالی فعال کنند. با این حال، گزارش ها حاکی از ۱۷ مورد سوزاندن ضایعات گیاهی 
در حومه اصفهان در روزهای گذشته است که محیط زیست و شهرداری های این مناطق را مکلف به 

پیگیری این موارد کرده ایم.
   

رییس ستاد اقامه نماز استان اصفهان:

 پیوند مسجد، منزل و مدرسه برای رونق اقامه نماز 
جماعت الزم است

رییس ستاد اقامه نماز استان اصفهان در اجالس نماز شهرستان تیران و کرون به مقوله مهم نماز 
و توجه به حضور جوانان و نوجوانان پرداخت و اظهارداشــت: میزان حضور و مشارکت این نسل در 
مساجد کم شده و این یک چالش بزرگ برای جامعه اســت.حجت االسالم ابراهیم رنجبر زمینه 
سازی برای تقویت حضور جوانان و نوجوانان در مســاجد را مهم خواند و افزود: باید فعالیت های 
جذاب و متناسب با این قشر برنامه ریزی و محتوای برنامه ها جوان پسند باشد تا زمینه حضور را 
جلب کند.وی ادامه داد: پیوند مسجد، منزل و مدرســه برای رونق اقامه نماز جماعت الزم است تا 
اینکه به واسطه فعالیت فرهنگی مدارس و خانواده ها روحیه دینی ایجاد و با شناخت نماز به این 
سمت حرکت کنیم.حجت االسالم رنجبر، ناشناختگی در حوزه مباحث دینی را یکی از موانع پیش 
روی گرایش به این عرصه دانست و گفت: اگر در بین پدر و مادر توجه به آموزه های دینی مورد توجه 
باشــد آنگاه فرزندان نیز این مباحث را فرا می گیرند. وی، تعطیلی نمــاز جماعت و فعالیت های 
مساجد در دو ساله کرونا را از عوامل موثر بر کاهش رونق برنامه های این پایگاه دینی عنوان کرد و 
ادامه داد: باید برای بازگشت به گذشــته و تقویت حضور مردم برنامه ریزی و تالش و عزم عمومی 
به کار گرفته شود.حجت االسالم رنجبر به تاکید دین اسالم بر موضوع نماز اشاره کرد و خاطرنشان 
کرد: بیشترین آیه قرآن پیرامون معاد با هزار و 600 آیه و  نماز با هزار و ۱00 آیه است که ۱۷ آیه آن بر 
ضرورت وجوب این فریضه قرار گرفته که در این خصوص بیش از سایر واجبات مثل حج، خمس 

و روزه است.

خانواده های اصفهانی از واکسیناسیون کودکان استقبال نکردند؛

بی توجهی نگران کننده

امیکرون هم چنان در کشور  می تازد و هر  نرگس طلوعی 
روز بر میزان آمار مبتالیان، بســتری ها و 
فوت شدگان افزوده می شود و آن طور که متخصصان گفته اند به قله 
پیک ششم کرونا رسیده ایم؛ اما آن چه این روزها نگرانی های مضاعفی 
را برای کادر درمان و مســئوالن ایجاد کرده اســت هدف گرفته شدن 
کودکان توسط این سویه جدید و آســیب پذیر بودن این گروه در برابر 
امیکرون است، موضوعی که در پیک های قبلی کرونا با آن کمتر مواجه 
بودیم.بر اساس آمارهای وزارت بهداشــت در آبان ماه، میزان بستری 
کودکان و نوجوانان زیر ۱8 سال 9 درصد بود؛ اما با رشد دو برابری میزان 
بستری کودکان و نوجوانان زیر ۱8 سال در حال حاضر  این عدد به 22 
درصد رســیده اســت. عوارض بیماری کووید ۱9 در میان خردساالن و 
کودکان با عالئم شــناخته شده ســویه های قبلی در میان بزرگساالن 
متفاوت است. گروهی از متخصصان آلمانی نیز متوجه عالئم جدیدی 
از کرونای امیکرون در میان کودکان شدند که شامل مشکالت گوارشی 
و بی اشتهایی می شود. به گفته این متخصصان، کودکانی که مبتال به 
امیکرون می شوند اغلب به تزریق سرم نیاز پیدا می کنند زیرا تمایلی به 

غذا خوردن یا نوشــیدن مایعات ندارند. طبق اعالم سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، سه کودک مبتال به کرونا از ابتدای شیوع امیکرون 
در اصفهان، براساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی کرمان یک کودک پنج 
ماهه و طبق اعالم دبیر قرارگاه دانشگاهی مبارزه با کرونا در آذربایجان 
غربی پنج کودک زیر پنج سال در اثر ابتال به کرونا جان باخته اند. از مهم 
ترین علت ابتالی کودکان به بیماری کرونا به خصوص امیکرون می توان 
به سهل انگاری والدین، رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی، مشارکت 
دادن کــودکان در میهمانــی های خانوادگــی، مراجعه نکــردن برای 
واکسیناسیون و تصور غلط مبتال نشدن کودکان به بیماری کرونا اشاره 
کرد.واکسیناسیون گروه سنی 9 تا ۱2 سال از پنجم بهمن ماه در سراسر 
کشور آغاز شد. وزارت بهداشت از هفته گذشته با توجه به تشدید دوباره 
وضعیت کرونا در کشور و در راســتای ادامه واکسیناسیون افراد تحت 
خطر ابتال به این ویروس، واکسیناســیون کودکان ۵ تا ۱2 ســال را در 
سراسر کشور آغاز کرد و طبق پروتکل ها، واکسن های مناسب گروه سنی 
کودکان، سینوفارم و پاستوکووک است که در دو نوبت تزریق می شود؛ 
اما آن طور که سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داده است 

خانواده های اصفهانی استقبال پایینی از واکسیناسیون در کودکان شان 
داشته اند.پژمان عقدک با اشــاره به اینکه وضعیت واکسیناسیون در 
کودکان نیز مناسب نیست، گفت: در حال حاضر 8 درصد از کودکان 9 تا 
۱2 سال و دو درصد کودکان پنج تا هشت سال واکسن کرونا را دریافت 

کرده اند.
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی روز یکشــنبه 28 آذر ماه 
مشاهده سویه  »امیکرون«  کرونا در ایران را تایید کرد و بهرام عین اللهی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز پنجشنبه ۳0 دی ماه تصریح 
کرد که در نمونه برداری های انجام شــده تاکنون بیش از دو هزار مورد 
مثبت ابتال به ویروس امیکرون در کشور شناسایی شده است.محققان 
آفریقای جنوبی گونه ای جدید از ویروس کرونا را شناسایی کرده اند که 
دارای جهش های چندگانه  است.ســازمان بهداشت جهانی، این گونه 
جدید را به عنوان یک گونه نگران کننده معرفی و بر اساس ترتیب الفبای 
یونانی، آن را »امیکــرون« نام گذاری کرده اســت.کرونا تا کنون چهار 
جهش ژنتیکی خطرناک شامل آلفا،  بتا،  گاما و دلتا داشته و امیکرون، 

جدیدترین نسخه جهش یافته این ویروس است.

پژمان عقدک با اشاره به اینکه وضعیت واکسیناسیون 
در کودکان نیز مناسب نیست، گفت: در حال حاضر ۸ 
درصد از کودکان ۹ تا ۱۲ سال و دو درصد کودکان پنج تا 

هشت سال واکسن کرونا را دریافت کرده اند

با مسئولان جامعه

 آیینی به قدمت
 تاریخ در میمه

آیین سنتی اســپنده و مسبنده در 
روســتای ازان میمه برگزار شد.این 
آیین 200 ساله هرســال در ابتدای 
اسفند به نشــانه پایان یخبندان و 
ســرما و آغاز بهار و با هدف کمک به 
نیازمندان برگزار می شــود. مراحل 
ثبت ملی شــدن آیین اســپنده و 

مسبنده نیز در حال پیگیری است.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان تشریح کرد:

آشنایی و راهکارهای مقابله با کالهبرداری های پایان سال
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار کرد: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، شروع خریدها، 
تعطیالت نوروز و برنامه ریزی شهروندان در این خصوص، افراد سودجو از این فرصت استفاده کرده و 
برای رسیدن به اهداف مجرمانه خود با شگردهای مختلف اقدام به کالهبرداری می کنند که الزم است 
شهروندان با حفظ هوشیاری و رعایت نکات ایمنی، مجرمان و افراد شیاد را در عملی کردن نقشه های 
خود ناکام بگذارند.ســرهنگ حســین ترکیان درخصوص کالهبرداری تحت عنوان امور سیاحتی و 
گردشــگری، افزود: در این روش کالهبرداران از طریق فضای مجازی، ارسال پیامک به تلفن همراه 
شهروندان، چاپ آگهی در مطبوعات یا پخش آگهی در سطح شهر اقدام به تبلیغات گسترده تحت عنوان 
»اعزام مسافران و گردشگران در ایام نوروز به شهرها و کشورهای مختلف از طریق تورهای گردشگری« 
می کنند. در ادامه شهروندان نیز پس از ثبت نام و پرداخت وجه نسبت به تهیه بلیت اقدام می کنند و 
هنگام سررســید پرواز، پس از مراجعه به فرودگاه به جعلی بودن بلیت ها پی می برند و متعاقب آن 
متوجه می شوند شرکت مذکور تعطیل و متهمان متواری شده اند.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان 
ادامه داد: به شــهروندان توصیه می شود به هیچ عنوان به آگهی های مشــاهده شده در بستر فضای 
مجازی، اعتماد نکنند و برای ثبت نام در تورهای گردشگری حتما به شرکت های معتبر مراجعه و پس از 
اطمینان از قانونی بودن فعالیت شرکت مسافرتی نسبت به پرداخت وجه در محل شرکت اقدام کنند.

کالهبرداری های اینترنتی
وی درخصوص کالهبرداری در بستر ســایت های اینترنتی، تصریح کرد: در این روش کالهبرداران 
تحت عنوان خریدار یا فروشــنده، با شــگردهای مختلف ازجمله درخواســت واریز بیعانه و ارائه 
رسیدهای جعلی واریز وجه، موفق به کالهبرداری از شــهروندان می شوند.سرهنگ ترکیان اضافه 
کرد: چنان چه افراد قصد خرید کاالیی دارند، از واریز وجه به حساب فروشنده تا قبل از رؤیت و تایید 
صحت و سالمت جنس مذکور خودداری کنند. همچنین اگر قصد فروش کاالیی هم دارند و تبلیغ آن 
را در سایت های واسطه گر گذاشته اند، هنگام مراجعه فردی تحت عنوان واریز کردن مبلغ موردنظر به 
حساب آن ها و نمایش رسید آن بر تلفن همراه خود، به آن ها اعتماد نکنند و حتما پس از اطمینان 

از واریز شدن پول به حساب خود کاالی موردنظر را به خریدار تحویل دهند.

کالهبرداری تحت عنوان »ارسال پیامک«
وی با اشاره به کالهبرداری تحت عنوان ارســال پیامک، گفت: در این روش کالهبرداران اقدام به ارسال 
پیامک از جمله برنده شدن در قرعه کشی بن کاال، پرداخت قبوض تلفن همراه و قرعه کشی خودرو کرده 
و در ادامه درخواست واریز وجه می کنند. در این موارد نیز شــهروندان باید هوشیار باشند و بدانند هیچ 
ارگان و سازمانی برای برنده شدن در قرعه کشی درخواست وجه نمی کند. در صورت مواجه شدن با چنین 
پیامک هایی، مطمئن باشند پیامک مذکور به قصد کالهبرداری ارسال شده و از پاسخ به آن خودداری کنند.

کالهبرداری تلفنی یا کارت به کارت
رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان درخصوص کالهبرداری تلفنی یا کارت به کارت، اظهار کرد: در 
این روش کالهبرداران با شــهروندان تماس می گیرند و تحت عناوین مختلف ازجمله برنده شدن 
در قرعه کشی مسابقات صداوسیما، خوش حســابی و اختصاص مبلغی به عنوان کمک هزینه سفر 
به عتبات عالیات افراد را پای دســتگاه خودپرداز می کشــانند و با فریب آنان، موفق به انتقال وجوه 
شهروندان به حساب های در اختیار خود می شوند. توصیه می شود شهروندان هرگز به این تماس ها 

توجه نکنند و از مراجعه به دستگاه های خودپرداز اجتناب کنند. 

دقت به جعلی نبودن چک ها و اسکناس ها
وی با اشاره به ارائه ارز، اسکناس و ایران چک های جعلی، خاطرنشان کرد: در این روش افراد کالهبردار پس 
از انجام معامالت خود با روش های مختلف اقدام به ارائه ارز، اسکناس و ایران چک های جعلی می کنند. 

وز عکس ر

 خبر روزناجا

معاون استانداری اصفهان:

 رسانه ها در خط اول 
جهاد تبیین قرار دارند

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
اســتانداری اصفهان در اختتامیه هفتمین 
جشنواره رســانه ای ابوذر، با تاکید بر اینکه 
امروز رسانه در کنار ســایر موضوعات دیده 
نمی شــود بلکه رســانه خــود موضوعیتی 
جامع است، اظهار داشــت:  امروز رسانه ها 
روی تمام امور زندگی افراد جامعه تاثیرات 
بسزایی دارند. رســانه ها در خط اول جهاد 
تبیین قرار دارند و در این عرصه نقش مهمی 
ایفا می کنند. جامعه خوب می داند، تحریف 
بدتــر از تحریم اســت چون با ســازگاری و 
مقاومت می تــوان زندگی را جلــو برد؛ اما 

تحریف هر روز بر مشکالت می افزاید.
 وی، جهــاد تبیین بــدون پشــتوانه ابزار و 
حمایت اصحاب رسانه را ابتر دانست و اضافه 
کرد: امروز نظام ســلطه از ابزار رســانه برای 
تحریف و ایجاد شبه و شایعه در سایر جوامع 
برای تحقق اهداف و مطامع خود اســتفاده 
می کند و در چنین شرایطی ضعف تبیین ، به 
ویژه در مسائل انقالب باعث ایجاد مشکالت 

عدیده خواهد شد.
 جان نثاری تصریح کرد: رســانه ها در حوزه 
تبیین باید به دفاع از دســتاوردهای انقالب 
اســالمی ایران بپردازند و  با بهــره مندی از 
حضور نخبگان متخصص رسانه ای، حرکت 

رو به جلو تدارک و عملیاتی شود.
معاون سیاسی استاندار اصفهان، متذکر شد: 
اگر به رســانه بها دهیم می توانیم از ظرفیت 
ممتاز آنها به خوبی بهره مند شویم ولی اگر 
برای رسانه ارزش قائل نشویم دقیقا از همان 
جا ضربه می خوریم چراکه رســانه امروز به 
آسانی می تواند خبر را به شــبه خبر، تبلیغ 
را به ضد تبلیغ و ... و حتــی حقایق را وارونه 
جلوه دهنــد و واقعیت ها را دگرگون شــده 

عرضه کنند.
جان نثاری یــادآوری کرد: امــروز به ورود 
تخصصی به عرصه رسانه و استفاده مطلوب 
و کارآمد از رسانه ها برای تبیین دستاوردهای 

انقالب اسالمی نیاز مبرم داریم .

درخشش دانشجویان دانشگاه اصفهان در المپیاد علمی دانشجویی
دانشجویان گروه حقوق دانشگاه اصفهان در بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۴00 موفق به کسب رتبه های برتر این دوره شدند.محمدرضا محمدی 
رتبه اول و مدال طال، سپیده شفیعی رتبه سیزدهم، امیرحسین مرندی رتبه یازدهم بیست و ششــمین دوره کشوری المپیاد دانشجویی حقوق و  نکیسا صفاری 
رتبه هفتم آزمون ارشد در گرایش حقوق تجارت بین الملل را کسب کردند.مرحله نهایی بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال ۱۴00 در صبح و بعد 
از ظهر جمعه ۱9 شهریور سال ۱۴00 در دانشگاه های واقع در مراکز مناطق ده گانه کشور برگزار شد. در این دوره از المپیاد یک هزار و 2۴۱ داوطلب در ۱0 دانشگاه در ۱0 
منطقه آمایشی در 2۳ رشته به رقابت پرداختند.از این تعداد ۵60 نفر زن و 68۱ نفر مرد بودند. دانشگاه های واقع در مراکز مناطق ده گانه کشور شامل پردیس فنی 
و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه مازندران )بابلسر(، دانشگاه تبریز، دانشگاه بوعلی ســینا همدان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه 

اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شهید چمران اهواز است.

سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 
اظهار کرد: شناســنامه مدارس اســتان در فاصله 
سال های ۱۳86 تا ۱۳8۷ تهیه شده که دربرگیرنده 
اطالعات حدود شــش هزار واحد آموزشی است و 
پس از گذشت بیش از ۱۳ سال از ثبت این داده ها، 
اکنون نمی توان عدد دقیقی درباره مدارس تخریبی 
استان اعالم کرد و آماری که ارائه می شود، به شکل 
حدودی است.مجید نسیمی درباره زمان حل شدن 
مشکل مدارس تخریبی استان، افزود: زمان بندی 
مشــخصی برای این امر نمی توان اعالم کرد؛ چون 
اداره نوسازی مدارس یک دستگاه زیردستی است و 

براساس اعتباراتی که از دستگاه باالدست پیش بینی 
و به اصفهان تزریق می شود، عمل می کند.سرپرست 
اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان با اشاره به 
رشد نرخ تورم در ســال جاری، ادامه داد: افزایش 
2۵ درصدی بودجه ســال آینده، قطعا مشــکلی را 
حل نمی کند چون امسال نیز معادل همین مبلغ و 
حتی بیش از آن، نرخ تورم افزایش یافت؛ بنابراین 
در اصل مبلغی به اعتبارات نوسازی مدارس اضافه 
نخواهد شد که به افزایش تعداد پروژه ها کمک کند؛ 
اما شاید بتوان با همین روند امسال کارها را پیش 
برد.وی با اشــاره به اطالعات شناســنامه مدارس 
استان اصفهان، گفت: نزدیک به 2۷ درصد مدارس 
و فضاهای آموزشی استان نیاز به تخریب و بازسازی 
و حدود ۳0 درصد، نیاز به مقاوم ســازی دارد، بقیه 
مدارس پروژه های جدید و ایمن هستند.نسیمی، 

بازنگری در شناسنامه مدارس برای دقیق تر شدن 
آمار و برنامه ریزی ها را ضروری دانســت و افزود: 
براساس اطالعات این شناســنامه، می توان گفت 
حدود ۵0 درصد نیازمند مقاوم ســازی و رسیدگی 
هستند که آمار خوب و رضایت بخشی برای اصفهان 

نیست.
وی با اشــاره به اینکه اصفهان به عنوان یک استان 
برخوردار در کشور شناخته می شود، ادامه داد: آمار 
مدارس نیازمند مقاوم سازی و بازسازی در اصفهان 
نشان می دهد که در وضعیت خوب و مناسبی قرار 
نداریم و رســیدگی به مدارس فرسوده هم نیازمند 
تامین بودجه ســنگینی است.سرپرست اداره کل 
نوسازی مدارس استان اصفهان، مشارکت خیران 
مدرسه ســاز برای اجرای ۷0 تا 80 درصد پروژه های 

مدرسه سازی را قابل تقدیر دانست .

سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان:

۵7 درصد مدارس اصفهان نیازمند مقاوم سازی است
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خداحافظی ملی پوش عراق از تیم ملی
بازیکن لژیونر عراقی از تیم ملی عراق خداحافظی کرد .ریبین ســوالقا با انتشــار پستی در صفحه 
اینستاگرام خود نوشــت: »پوشــیدن پیراهن تیم ملی فوتبال عراق برای من افتخار بزرگی بود و 
اعالم بازنشستگی از فوتبال ملی برایم دردناک است.«او در ادامه نوشت: »هر بار که پیراهن عراق 
را پوشیدم، سعی کردم تمام تالشم را برای تیم و هواداران انجام دهم تا به من افتخار کنند. هواداران 
عراقی شگفت انگیز هســتند و می خواهم از آنها به خاطر همه محبت ها و حمایت هایشان در طول 

این سال ها تشکر کنم.«
سوالقا در بخش دیگری از این پســت عنوان کرد: »من همچنین می خواهم از مربیان، مدیریت، 
هم تیمی هایم و فدراسیون فوتبال برای حمایت هایشان تشکر کنم. اگر کسی احساس می کند در 
هفت سال گذشته برای تیم ملی کم کاری کرده ام متاسفم اما من تمام تالشم را کردم. پشت همه 
اعضای تیم خواهم بود؛اما به عنوان یک هوادار.«نشریه الخلیج خداحافظی این بازیکن از فوتبال 
ملی را دلیلی بر تقویت شایعه وجود یک »البی« در تیم ملی عراق دانسته که علیه بازیکنان لژیونری 
که به این تیم دعوت شده اند، وجود دارد.ریبین ســوالقا پس از جاستین میرام که در لیگ آمریکا 

بازی می کند دومین بازیکنی است که از تیم ملی عراق خداحافظی کرده است.

رقابت رئال با یونایتد بر سر »پوچتینو«
به نظر می رسد که نارضایتی مدیران رئال مادرید از کارلو آنچلوتی جدی است و آنها در حال بررسی 
شرایط مربیان مختلفی هستند تا به عنوان جانشین این مربی ایتالیایی در سانتیاگو برنابئو حضور 
پیدا کنند. دیلی میل مدعی شده که مدیران این باشگاه اسپانیایی تابستان گذشته نیز تالشی هایی 
برای به خدمت گرفتن پوچتینو داشته اند؛ اما در نهایت موفق به انجام این کار نشدند، چرا که »پی 
اس جی« اجازه جدایی این مربی را صادر نکرد. اما حاال بسیاری باور دارند که ممکن است پوچتنیو 
در پایان فصل جاری پارک دو پرنس را به مقصد برنابئو ترک کند و این یعنی آنچلوتی فصل آینده 

جایی روی نیمکت این تیم نخواهد داشت. 
افت قابل توجه آنها در اللیگا و همچنین نمایش ضعیفی که در دیدار رفت مرحله یک هشتم لیگ 
قهرمانان برابر »پی اس جی« داشتند از دالیل این تصمیم است؛ اما قهرمانی در رقابت های لیگ 
اسپانیا و همچنین تغییر شــرایط در چمپیونز لیگ ممکن است باعث تغییر تصمیم نهایی مدیران 
رئال شود. رابطه خوب این مربی آرژانتینی با کیلیان امباپه که انتظار می رود در پایان فصل به رئال 
مادرید ملحق شود نیز در این میان بی تاثیر نیســت. به این ترتیب به نظر می رسد که رقابتی جدی 
بین رئال مادرید و منچســتریونایتد برای به خدمت گرفتن پوچتینو به وجود خواهد آمد. یونایتد 
نیز پس از برکناری اوله گونار سولسشــر، تصمیم گرفت که به صورت موقت از رالف رانگنیک روی 
نیمکتش استفاده کند؛ اما بسیاری از منابع خبری از همان زمان پوچتینو را گزینه اصلی جانشینی 

این مربی نروژی معرفی کرده بودند.

درخواست »اوبامیانگ« از »دمبله«: باید بمانی برادر!
حواشی بســیاری که پیرامون امضای قرارداد جدید این بازیکن ایجاد شد شــرایط را برای ادامه 
حضورش در نوکمپ دشــوار کرد، چرا که مدیران این باشگاه از او خواســته بودند در پنجره نقل و 
انتقاالت زمستانی از این تیم جدا شــود؛ اما او حاضر به انجام این کار نشد و حاال می تواند در پایان 
فصل به عنوان بازیکن آزاد بارســا را ترک کند. بســیاری باور دارند که حضور اوبامیانگ در این تیم 
می تواند شــرایط را برای ادامه حضور دمبله فراهم کند، چرا که این دو در بروســیا دورتموند با هم 

هم بازی بودند و رابطه خوبی هم با یکدیگر دارند. 
اوبامیانگ در گفت وگو با روزنامه اسپانیایی موندو دیپورتیوو درباره رابطه اش با دمبله اظهار داشت:» 
من واقعیت را به شما می گویم، از این که او اینجاست بسیار خوشحال هستم و وقتی به اینجا آمدم 

به او گفتم که باید اینجا بمانی، برادر!«

سپاهان-ذوبآهن؛

دربی نصف جهان با چاشنی انتقام

در حســاس ترین دیدار هفتــه نوزدهم   سمیه مصور
رقابت های لیگ برتــر فوتبال، جام خلیج 
فارس تیم های فوتبال سپاهان و ذوب آهن مقابل هم قرار می گیرند، 
دیداری که عصر امروز و از ســاعت 15در ورزشــگاه نقش جهان برگزار 
می شود. دو تیم اصفهانی در حالی مهیای برگزاری دربی نصف جهان در 
دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور می شوند که هر دو تیم از 
شرایط مناسبی برخوردار نیستند. تیم سپاهان که این دوره از رقابت ها را 
در قامت یک مدعی جدی قهرمانــی آغاز کرده بود حاال پس از چندین 
شکســت متوالی از کورس قهرمانی جدا شده و امید چندانی به کسب 
جام در این فصل ندارد. سپاهان از 18 بازی قبلی خود 10 برد، 3 تساوی 
5 شکست به دســت آورده و با اندوختن 33 امتیاز در رده سوم جدول 
قرار دارد. در آن ســو تیم ذوب آهن در این فصل هــم مانند چند فصل 
گذشته در نتیجه گیری خوب عمل نکرده تا جایگاه خوبی در جدول رده 
بندی به سبزپوشان اختصاص نداشته باشد. شاگردان تارتار از 18 بازی 
قبلی خود 5 برد، 3 تســاوی و 10 شکست به دست آورده و با کسب 18 

امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار گرفته اند.
دربی های نصف جهان همیشــه از حساســیت و جذابیت های زیادی 
برخوردار است و همواره دو تیم اصفهانی یکی از زیباترین بازی های فصل 

را در مقابل یکدیگر به نمایش گذاشته اند. دیدار رفت دو تیم با پیروزی 
سبزپوشان اصفهانی به پایان رســیده تا طالیی پوشان در این دیدار با 
انگیزه بیشتری برای پیروزی وارد شده و تصمیم داشته باشند انتقام 

دربی گذشته را نیز از ذوبی ها بگیرند.
از این رو و با توجه به نیاز مبرم هر دو تیم به کسب سه امتیاز این بازی، 
این دیدار از حساســیت و هیجان باالیی برخوردار اســت. ذوب آهن و 
سپاهان در حالی به مصاف هم خواهند رفت که نتیجه این دیدار عالوه 
بر دو  تیم برگزار کننده، برای تیم های مس رفسنجان، پیکان و هوادار نیز 
حائز اهمیت است و پیروزی هر کدام از دو تیم می تواند شرایط جدول 

را دستخوش تغییر کند.
ســپاهان در فصل جاری از نظر کیفیت و تعدد بازیکن قابل مقایســه 
با ذوب آهن نیســت و مهره های باکیفیت تــری در اختیار دارد، حضور 
بازیکنانی مثل رفیعی، احمدزاده، حسینی، نورافکن، ریگی و مظاهری 
دست نویدکیا را برای چیدن ترکیب دلخواهش باز گذاشته است. طالیی 
پوشــان در فصل جاری در فاز دفاعی عملکرد خوبی داشــته و حضور 
مظاهری درون دروازه ســپاهان، خیال نویدکیا را راحت کرده است. در 
فاز تهاجمی و خلق موقعیت، سپاهانی ها نسبت به فصل قبل عملکرد 
متوسطی دارند و افت شهباززاده و مغانلو، نویدکیا را در شرایط سختی 

قرار داده اســت. ذوب آهن نیز در 5 بازی آخر خود هیچ بردی نداشته 
و تنها یک امتیاز به دست آورده است و نتیجه ای غیر از پیروزی مقابل 
سپاهان، سبزپوشان را به منطقه خطر نزدیک خواهد کرد. شاگردان تارتار 
در دو بازی آخرشــان با وجود آنکه بازی خوبی را به نمایش گذاشتند، 
شکســت خوردند. ذوب آهن تیمی است که خوب موقعیت می سازد و 
فوتبال روانی به نمایش می گذارد؛ اما کمبود مهاجم باعث شده تا تیم 
تارتار در فاز هجومی ضعیف ظاهر شود. ذوب آهن در خط میانی با حضور 
خدابنده لو، پویا پورعلی و عارف رستمی شرایط خوبی دارد، ذوبی ها در فاز 
دفاعی نیز عملکرد متوسطی از خود نشان داده اند و شرایط خوبی دارند.

کمیته داوران فدراسیون فوتبال مهدی سیدعلی را برای قضاوت دیدار 
حساس سپاهان و اصفهان انتخاب کرده است، فرهاد مروجی و نجف 
پناهی کمک داوران این مسابقه هســتند و احمد محمدی داور چهارم 
بازی است. همچنین اســماعیل صفری به عنوان ناظر دربی اصفهان 
انتخاب شده است.  آن چه مسلم است دربی اصفهان با توجه به نتایج 
دو تیم بیش از هر زمان دیگری حســاس شده اســت. مهدی تارتار و 
محرم نویدکیا با توجه به نتایجی که گرفته اند هم اکنون مورد بازخواست 
هواداران خود قرار دارند و این مســابقه می تواند حتی روی آینده آنها 

تاثیر گذار باشد.

سرپرست تیم ملی والیبال درباره ارزیابی اش از 
پایان مرحله گروهی لیگ برتر والیبال گفت: لیگ 
پرفشــاری بود. با توجه به حضــور تیم های ملی 
در مســابقات متعدد بین المللــی و جایگاهی که 
والیبال ایران دارد، عالقه مندان زیادی به والیبال 
جذب شــدند. جوانان بســیاری به لیگ معرفی 
شــدند. این اتفاق خوبی اســت؛ اما هرچه تعداد 
تیم ها در مسابقات لیگ برتر افزایش پیدا می کند، 
فشار بیشتر است. بهتر است زمانی که تعداد تیم ها 
باالتر از 1۲ است، مسابقات در دو گروه برگزار شود 

تا از فشار رقابت ها کاسته شود.
مصطفی کارخانه تاکید کرد: والیبال ملی به اندازه 
کافــی مســابقات دارد و بازیکنان باید شــاداب 
و ســرحال باقی بماننــد. تنور مســابقات ملی و 
باشگاهی داغ است و باید برای بهبود مسیر ایرادات 

برطرف شود و آسیب شناسی مناسبی برای سال 
آینده انجام گیرد.

کارخانه در ادامه درباره ســقوط دو تیم و راهیابی 
دو تیم جدید به پلی آف تصریح کرد: تیم ســایپا 
از تیم های ریشــه دار والیبال اســت که به دسته 
یک سقوط کرده است. تیم شهرداری ورامین نیز 
با وجود شایســتگی ها و پشــتوانه ای که داشت، 

نتوانست به جمع هشت تیم صعود کند. 
دو تیم تــازه وارد پاس گرگان و مس رفســنجان 
نتایج عالــی ای در مرحله گروهی کســب کردند 
و براساس شایستگی هایشــان جزو هشت تیم 

قرار گرفتند.
وی افزود: مرحله پلی آف با گروهی، تفاوت بسیار 
دارد. در این مرحله جای اشتباه نیست. بازیکنان و 
مربیان نباید هیچ اشتباهی انجام دهند. ستاره ها 

در تیم ها مهم هســتند؛ اما فقط با اتکا به ستاره ها 
نمی توان برنده شد. تیم هایی مانند پاس و مس، 
براساس اتحاد و همبستگی شــان بدون داشتن 
ستاره به مرحله پلی آف رسیدند. اگرچه بازیکنان 
باتجربه در این مرحله حســاس باید خودشان را 

نشان دهند.
کارشناس والیبال اظهار داشــت: پیش بینی تیم 
قهرمان سخت اســت حتی تیم سپاهان که صدر 
جدول را در پایان مرحله گروهی در اختیار داشت و 
هزینه زیادی انجام داده است، باید با برنامه پیش 

برود. همه تیم ها شانس قهرمانی دارند.

سرپرست تیم ملی والیبال:

همه تیم ها شانس قهرمانی در لیگ را دارند

سرمربی پیشین تیم ملی پاراتیراندازی درباره علت همکاری نکردن با تیم تیراندازی معلوالن به عنوان سرمربی بعد از بازی های پارالمپیک توکیو، اظهار کرد: بعد از 
بازی های پارالمپیک توکیو قرارداد من با فدراسیون به اتمام رسیده بود و دیگر تمایلی برای ادامه همکاری به عنوان سرمربی تیم تیراندازی نداشتم، در حقیقت بعد 
از این اگر در بحث آموزش فدراسیون بخواهد از تجربیات من استفاده کند، در خدمت تیراندازی خواهم بود.حسین امیری تصریح کرد: امیدوارم هر کسی که بعد 
از این مسئولیت تیراندازی را برای بازی های پاراآسیایی چین برعهده می گیرد، عملکرد بهتری نسبت به من داشته باشد تا رکورد تیراندازان در آینده ارتقا پیدا کند.

سرمربی پیشین تیم ملی پاراتیراندازی تاکید کرد: 8 سال مربی تیم پاراتیراندازی بودم و طی دو دوره حضور در بازی های پارالمپیک به عنوان سرمربی همواره 
تالش کردم بهترین عملکرد را داشته باشم، شاید افراد دیگری در این سمت قرار بگیرند که به نتایجی بهتر از من دست پیدا کنند.وی در پایان گفت: امیدوارم تیم 

تیراندازی در مسابقات آینده و به ویژه بازی های پاراآسیایی چین موفق تر از دوره های قبل عمل کند.

فعال قصد مربیگری در پاراتیراندازی را ندارم
دارنده مدال طالی کشتی فرنگی: 

هدفم کسب دومین طالی 
جهان است

خبر روز

وز عکس ر

ذوب آهن قهرمان لیگ 
برتر وزنه برداری شد

فینال لیــگ برتر وزنه بــرداری عصر 
دوشنبه برگزار شد که در پایان تیم ذوب 
آهن اصفهان به عنوان قهرمانی دست 
یافت. همچنین تیــم فوالدین ذوب 
آمل با سرمربیگری بهداد سلیمی نیز 
به عنوان نایب قهرمانی رسید.دو تیم 
ذوب آهن اصفهــان و فوالدین ذوب 
آمل برای کسب عنوان قهرمانی رقابت 
داشتند که در پایان این جدال به نفع 

اصفهانی ها به پایان رسید.

»عبدی« در جست وجوی گل شماره 6
مهدی عبدی بعد از تعطیالت لیگ هنوز موفق به گلزنی نشــده اســت.عبدی در این فصل روندی 
نوسانی در گلزنی داشته؛ اما همچنان بهترین گلزن پرسپولیسی هاست. وی در بازی قبلی مقابل 
آلومینیوم تالش زیادی کرد ولی این بار در نقش گلساز برای حامد پاکدل ظاهر شد.مهدی عبدی 
در این فصل هفت گل زده که پنج  گل در لیگ و دو گل در جام حذفی به ثمر رسانده و بهترین گلزن 
سرخ ها به حساب می آید. البته با توجه به اینکه عبدی این روزها به مهاجم اول ترکیب پرسپولیس 
تبدیل شده و زمان بیشتری در اختیار دارد، انتظارها از او باالتر رفته است.آخرین گل عبدی به هفته 
شــانزدهم مقابل فوالد برمی گردد و این بازیکن پس از تعطیالت زمستانی لیگ هنوز گلی به ثمر 
نرسانده اســت. این مهاجم ۲3ســاله با روحیه ای باال در بخش های مختلف تمرین شرکت کرد.

شماره 16 پرسپولیسی ها در سودای به ثمر رساندن یک گل خارج از خانه مقابل گل گهر است تا در 
جدول گلزنان 6 گله شود.

 اقدام خیرخواهانه بازیکن جوان مس رفسنجان 
و بازگشت 2 دختر به تحصیل

حسین کریم زاده، بازیکن مس رفسنجان به مناســبت روز مادر و همزمان با دیدار تیمش مقابل 
سپاهان در اقدامی خیرخواهانه هزینه یک ســال تحصیل دو خواهر را که به دلیل مشکالت شدید 
مالی قادر به ادامه تحصیل نبودند، متقبل شد تا آن ها به تحصیل شان ادامه دهند. این دو خواهر در 
کالس های چهارم و ششــم تحصیل می کنند. البته این نخستین بار در این فصل نیست که چنین 
اتفاقی در باشگاه مس رخ می دهد. پیش از کریم زاده، گادوین منشا به مناسبت کریسمس، هزینه 
تحصیل چهار کودک ساکن در یکی از روستاهای توابع شهر رفســنجان را متقبل شد تا آن ها که به 
دلیل مشکالت مالی خانواده شان ترک تحصیل کرده  بودند، دوباره به محل تحصیل شان بازگردند.

CAS رد درخواست استقالل برای بازگشت به آسیا توسط
پس از اینکه کمیته صدور مجوز حرفه ای، مدارک دو باشگاه استقالل و پرسپولیس برای حضور در 
لیگ قهرمانان آسیا را رد کرد و سرخابی ها از بزرگ ترین تورنمنت باشگاهی در سطح قاره کنار گذاشته 
شدند، مدیران استقالل با طرح شــکایتی در دادگاه حکمیت ورزش )CAS( به دنبال بازگشت به 
رقابت های لیگ قهرمانان آســیا بودند.آبی ها با ارائه مدارکی دال بر اینکه پرونده مالی بین المللی 
نداشته اند و چند مورد از ایرادات اعالم شــده در خصوص حذف آنها از لیگ قهرمانان آسیا صحت 
نداشته است، به دنبال بازگشت به این پیکارها بودند که البته این مسئله نیز از سوی دادگاه حکمیت 
ورزش رد شد.صبح سه شنبه، وب ســایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آســیا از رد درخواست آبی 
 CAS پوشان خبر داد. در متن این اطالعیه آمده است: کنفدراسیون فوتبال آسیا از تصمیم دادگاه
بابت رد فرجام خواهی باشگاه استقالل، علیه کمیته کنترل ورودی AFC بابت رد مجوز باشگاه برای 

شرکت در لیگ قهرمانان آسیا ۲0۲۲ استقبال می کند. 
)تصمیم کمیته کنترل ورودی مطابق با بندهای 14.4 و 14.5 آیین نامه صدور مجوز حرفه ای بود.( 
همچنین در ادامه آمده است: روز 6 ژانویه ۲0۲۲، کمیته کنترل ورودی به این نتیجه رسید که استقالل 
و دو باشگاه ایرانی دیگر یعنی پرسپولیس و گل گهر ســیرجان، تمام معیارهای مورد نیاز آیین نامه 
صدور مجوز حرفه ای را برآورده نکرده اند و مطابق آن، نباید مجوزهای مورد نیاز برای شرکت در لیگ 

قهرمانان را دریافت کنند.
در بخش پایانی این بیانیه نیز ذکر شده است: در پی این اتفاق، باشگاه استقالل اعتراض خود را در 
دادگاه CAS مطرح کرد که حاال حکم کمیته کنترل ورودی تایید شده است. هیچ فرجام خواهی از 
سوی باشگاه های پرسپولیس و گل گهر علیه حکم صادر شده در کنفدراسیون فوتبال آسیا مطرح 
نشد. بدین ترتیب پروژه بازگشت استقالل به لیگ قهرمانان آسیا به طور کامل شکست خورد و دو 

تیم پرطرفدار پایتخت، غایبان بزرگ ACL ۲0۲۲ خواهند بود.

مستطیل سبز

دارنــده مدال های طــالی زیر ۲3 ســال و 
بزرگســاالن کشــتی فرنگی قهرمانی جهان 
درباره کســب عنــوان قهرمانــی در تورنمنت 
بلغارستان، اظهار کرد: 4کشتی گیر تیم جوانان 
و بنده به عنوان عضو تیم ملی بزرگســاالن در 
این مسابقات شرکت کردیم. هدفم از حضور 
در این مســابقات این بود که پس از چند ماه 
که کشتی نگرفته بودم خودم را محک بزنم تا 
هر چه سریع تر در شرایط مسابقه قرار بگیرم. 
مسابقات از سطح کیفی خوبی برخوردار بود و 
خوشبختانه با نتایج خوبی نیز همراه شد.میثم 
دلخانی افزود: بعد از آسیب دیدگی که داشتم 
تقریبا ۲ ماه تمرین نکــرده بودم. بعد از ۲ ماه 
از مسابقات جهانی شــروع به تمرین کردم و 
ســپس به این مســابقات آمدم. در مجموع 
آمادگی خوبی نداشــتم و در شرایط ایده آلی 
نبودم؛ اما خدا را شــکر با این وجود توانستم 
در نهایت به عنوان قهرمانی برسم.وی با اشاره 
به مبارزه های خود در تورنمنت بلغارســتان، 
گفت: در مجموع 4 کشــتی مقابل کشــتی 
گیران صربستان، قرقیزســتان، مجارستان 
و گرجســتان گرفتم. دو حریف آخر بســیار 
خوب و باهوش بودند و متاســفانه از آنجا که 
آماده نبودم کشــتی هایم را با نتیجه نزدیکی 
پیروز شدم. قطعا اگر آمادگی بهتری داشتم 
می توانستم با اختالف امتیاز بیشتری رقبایم 
را شکست بدهم.دلخانی تصریح کرد: مطمئنا 
با حضور در اردوهای تیم ملی و انجام تمرینات 
منظم، با آمادگی باال در مســابقات پیش رو 
شرکت خواهم کرد. سال پرترافیک و سختی 
پیش روی کشتی ایران اســت؛ اما امیدوارم 

سال موفقی را در پیش داشته باشیم.
وی درباره اهداف خود در مسابقات پیش رو، 
گفت:هدف های زیادی دارم اما در حال حاضر 
تمرکزم بر روی مسابقات قهرمانی جهان است 
و ان شــاءا... اگر نماینده ایران در مسابقات 
جهانی باشم تمام سعی ام را می کنم دومین 
مدال طالی جهــان را برای مــردم عزیزمان 
بدســت بیاورم تا بتوانم بار دیگر دل شــان را 

شاد کنم.

دیداررفتدوتیمباپیروزیسبزپوشاناصفهانیبه
پایانرسیدهتاطالییپوشاندرایندیدارباانگیزه
بیشتریبرایپیروزیواردشدهوتصمیمداشته

باشندانتقامدربیگذشتهرانیزازذوبیهابگیرند
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رییس شورای اسالمی شهر:

۹0 محله کمتر برخوردار در اصفهان وجود دارد
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: بر اساس آمار های موجود در شــهرداری و بر مبنای 
بررســی های ســنوات گذشــته حدود ۲۲۰ محله در اصفهان وجود دارد که از این تعداد حدود ۹۰ 
محله در اصفهان نسبت به محالت دیگر دارای امکانات کمتری است، البته این بررسی ها از سوی 
دســتگاه های دیگر نیز انجام شــده و این تعداد محله کمتربرخوردار در مناطق پانزده گانه اصفهان 
وجود دارد. به گفته محمد نورصالحی، در برخی مناطق پانزده گانه شــهر اصفهان نســبت به سایر 
مناطق، محالت ضعیف و کمتربرخوردار بیشتری وجود دارد که در برخی از مناطق نیز این نوع محالت 
محدودتر است، رویکرد محله محوری شورای ششــم این است که در سطح محالت خدمات مورد 
نیاز شهروندان از جمله فضای سبز، مراکز فرهنگی، مذهبی، تفریحی و مراکز توان افزایی را فراهم 
کند و در تعدادی از محالت شهر اصفهان که معضالت اجتماعی وجود دارد، توجه به حل معضالت و 

اقدامات در جهت رفع آن ها مانند ایجاد فضای ورزشی را بیشتر مورد توجه قرار دهد.
در برنامه ریزی سال ۱۴۰۰ قرار بر این بوده است که شناسایی دو محله در هر منطقه شهر اصفهان که 
از امکانات کمتری برخوردار بوده و نیازمند توجه و فعالیت عمرانی اســت، در دستور کار قرار گیرد و 
تیم های شهرداری در میز محالت مناطق حضور و با اجتماع شهروندان در »ان. جی. اوها«، مساجد، 
خیریه ها و گروه های ورزشی ارتباط برقرار کنند. نورصالحی گفت: تیم های شهرداری موظف هستند 
ضعف و کمبود هایی که از دیدگاه شهروندان مهم بوده را شناسایی کنند و به صورت فهرست شده ارائه 
دهند تا طی سال ۱۴۰۱ در قالب توجه به محالت کمتربرخوردار مورد بررسی قرار گیرد، در حال حاضر 
فعالیت ها در ۳۰ محله و پانزده منطقه شــهر اصفهان انجام خواهد گرفت تا با اعمال فعالیت های 

خاص، مشکالت و معضالت در محالت احصا و برنامه ها برای مرتفع شدن نیاز ها انجام شود.

رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری:

رویداد »کردآباد، دیروز تا امروز« برگزار می شود
رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: بازآفرینی هر محله برای آیندگان در گروی شناخت دیروز و امروز محله است و رسانه عکس 

می تواند بخش مهمی از این رسالت را بر عهده داشته باشد.
فریاد پرهیز تصریح کرد: این رویداد هنری در سه مرحله جمع آوری عکس های قدیمی، برگزاری 
کارگاه عکاسی و برگزاری نمایشگاه عکس در محله کردآباد و گالری های شهر اصفهان تعریف شده 
است. رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان 
ادامه داد: در فراخوان نخست که شامل ارســال عکس های قدیمی محله کردآباد توسط ساکنان 
این محله اســت، تصاویر ارسالی که به جنبه های مردم شناســی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
محله توجه شده است، توسط گروه داوری که متشکل از کارشناسان مدیریت شهری شهر اصفهان 
و نماینده دفتر نوآفرین مورد ارزیابی قرار گرفته اســت، تصاویر منتخب برای شرکت در نمایشگاه 
»کردآباد، از دیروز تا امروز« اعالم می شود و به نفرات اول تا سومی که توسط گروه داوری انتخاب 

شوند، لوح تقدیر و جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
وی افزود: در فراخوان دوم که شامل برگزاری کارگاه یک روزه در محله خواهد بود، با حضور مدرس در 
محل به تصویرنگاری با دوربین حرفه ای جنبه های فضایی، کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
محل مورد توجه شرکت کنندگان در این کارگاه پرداخته می شود و متقاضیان باید با دارا بودن دانش 

عکاسی و جنبه های تکنیکی و هنری آن در این کارگاه شرکت کنند.
پرهیز با بیان اینکه پس از پایان کارگاه عکاسی هر شرکت کننده می تواند حداکثر پنج عکس را برای 
داوری و شرکت در نمایشگاه عکس »از دیروز تا امروز محله ام، نگاره های کردآباد« ارائه کند، گفت: 
عکس های منتخب برای شرکت در نمایشگاه گواهی حضور دریافت خواهد کرد و از بین عکس های 

منتخب به نفرات اول تا سوم لوح تقدیر و جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

یکی از مهم ترین معضالت نظام اداری و  عباس صادقی
دســتگاه دیوانی در کشــورهای مختلف 
جهان، فساد است؛ کشــور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. تبعات 
ناگوار این مسئله که به چالشی اساسی در کشورهای مختلف جهان و به 
ســنگی پیش پای سیاســت گذاران تبدیل شــده، آنجا بیشتر آشکار 
می شود که نتیجه کار مفســدان اداری را بررسی می کنیم.توضیح آنکه 
مفسدان اداری تنها به یک مجموعه آسیب نمی زنند یا دامنه اقدامات 
آنها محدود به یک برهه زمانی نمی شــود، گاه یک یا چند مفسد اداری 
رویه ای غلط را در یک سازمان بنیان می گذارند که رفع آن به سال ها زمان 
نیاز دارد؛ بنابراین قوای قانون گذاری در ممالک گوناگون دســت به کار 

شدند تا با جرم انگاری فساد اداری با آن مبارزه کنند. 
در کشــور ما نیز قوانین متقن و مدونی در زمینه مبارزه با فساد وجود 
دارد که از جمله آنها می توان به »قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا 
و اختالس«، »قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به 
امتیاز نفت با خارجی ها«، »قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان 
مجلســین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری«، »قانون مربوط 
به رســیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری 
و شهرداری ها و موسســات وابســته به آنها«، »قانون ممنوعیت اخذ 

پورســانت در معامالت خارجی«، » قانون مبارزه با پول شــویی« و … 
اشــاره کرد.اما نکته حائز اهمیت آنکه مبارزه با فساد مانند هر آسیب 
اجتماعی دیگری، تنها با وضع قوانین و مقررات ســخت گیرانه ممکن 
نیســت و تا زمانی که سیاســت گذاران و واضعان قوانیــن و مقررات 
تمهیداتی برای جلب مشارکت مردم و بهره گیری از ظرفیت اجتماعی 
به کار نگیرند نمی توانند در رسالت خطیر فساد ستیزی کامیاب باشند، 
بنابراین بخشنامه ها و دستورالعمل هایی مبنی با عنوان »سوت زنی« 
و حمایت از سوت زن ها تدوین و ابالغ شده که غایت آن ایجاد بستری 
امن و قابل اعتماد برای شهروندان و کارکنان اداری جهت اطالع رسانی 

از فسادهای اداری است.
یکی از دســتگاه های اجرایی که مســئله فســاد در آن همواره مطرح 
و دولت ها بــه روش های مختلــف کوشــیده اند با آن مبــارزه کنند، 
شهرداری هاست؛ این دستگاه به واسطه مجموعه گسترده وظایف و در 
عین حال فرسودگی قوانین و مقررات، به بستری برای ارتکاب برخی 

مفاسد تبدیل شده است.
البته فارغ از تعارفات مرسوم، کارکنان خدوم و شایسته در این دستگاه 
بسیار هستند، اما فساد اداری مسئله ای نیست که بتوان با مماشات و 

محافظه کاری با آن برخورد کرد.

فساد ستیزی در شهرداری
با آغاز فعالیت ششمین دوره شوراهای اســالمی، شهرداری اصفهان 
مصمم شده تا با آنچه فســاد و عوامل آن خوانده می شود برخورد کند. 
کلیدواژه فساد ستیزی چندسالی است در ادبیات اداری ایران مرسوم 
و بیشتر مورد توجه قرار گرفته تا آنجا که یکی از شعارهای اصلی دولت 
سیزدهم نیز بوده است؛ در چنین شرایطی که بسترها برای مقابله با یکی 
از بدترین آسیب های نظام اداری فراهم و عزم مدیران نیز در این زمینه 
هر روز بیشتر می شود، حتما شــاهد رخدادهای خوب و قابل توجهی 
خواهیم بود؛ اما مقابله با فساد مانند هر اقدام دیگری به زیرساخت های 

قانونی، ضمانت اجرا و بسترسازی فرهنگی نیاز دارد.
یکی از مهم ترین زمینه های ایجاد فســاد در شــهرداری ها فرسودگی 
»قانون شهرداری ها« است، سندی که در ســال ۱۳۶۴ تنظیم شده و 
گویا اراده ای نیز برای اصالح و روزآمد کردن آن وجود ندارد؛ همین عامل 
سبب شده تا بخشنامه ها و دســتورالعمل های متعددی صادر شود که 
برخی از همان ها نیز گاه به مرور زمان فرســوده و از کانون توجه خارج 
شده و گاه به دلیل تعارض با یکدیگر و سایر نصوص قانونی مرتبط با کار 
شهرداری ها، به ایجاد خألهای قانونی دامن زده است که از نمونه های آن 
می توان به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های ذیل آن اشاره کرد.

بهره گیری از همه ظرفیت هــای قانونی موجــود و همچنین تعامل با 
نمایندگان مردم در مجلس شــورای اســالمی برای اصالح قوانین و 
مقررات و به ویژه ایجاد و تقویت ضمانــت اجراهای مواد قانونی، رکن 
اساسی در مقابله با فســاد در همه دستگاه ها از جمله شهرداری است، 
زیرا اساسا فساد ناشــی از خأل یا نقص قانونی اســت که مفسدان با 
بهره گیــری از آن و ایجاد البی گری به دنبال نیل به مقاصد شــوم خود 

هستند.

مبارزه با فساد، با شهروندان مطالبه گر
رکن اساســی دیگر در مقابله با فســاد ایجــاد و تقویــت زمینه های 
مطالبه گری شــهروندان است، نظیر آنچه در »ســامانه سوت زنی« و 
مقرراتی که در حمایت از ســوت زن ها ایجاد شده اســت. هزینه اداره 
شهرها در صورت تعامل شهروندان بسیار کمتر و اجرای طرح ها بسیار 
آسان تر خواهد بود، این در حالی است که شهروندان نیز همواره خواستار 
احقاق حق در نظام اداری و مبارزه با ویژه خواری ها بوده اند و در محافل 
و با استفاده از ابزارهای مختلف نیز این خواسته خود را مطرح می کنند، 
اما اگر این مطالبه شــهروندی نمود خارجی نیافته و مدیران نسبت به 
آن بی تفاوت باشند، شقاق مردم و مسئوالن و بی تفاوتی شهروندان به 
رخدادهای جاری ایجاد و جامعه به مجموعه ای از انسان ها که هر یک به 
دنبال منافع خود هستند، تبدیل خواهد شد، ولی اگر شهروندان، ردای 
فساد ستیزی را بر تن مسئوالن ببینند و آثار آن نظیر برخورد با کارکنان 
خاطی و ختالســگران را مشــاهده کنند، آن وقت با مســئوالن همراه 
می شوند و مدیران نیز در فضایی تعاملی در اجرای اهداف و برنامه های 

خود کامیاب خواهند بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: اضافه بار ناوگان حمل بار عالوه 
بر تاثیرات منفی بر راه، ابنیه و تاسیسات، بر ایمنی 
و تصادفات نیز تاثیر می گــذارد؛ این تاثیر منفی در 
کاهش فرمان پذیری و ضعف عملکرد در سیستم 
ترمز خودروها رخ می دهد.سیدعلی عبدالهی افزود: 
با توجه به طراحی هر خودرو برای عملکرد در شرایط 
فنی خاص و با توجه به فرسودگی قالب خودروهای 
حمل بار، مبحث اضافه تناژ بار به شدت ایمنی تردد 
را برای راهبران ناوگان و شهروندان تحت تاثیر قرار 
می دهد.مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار 

شهرداری اصفهان با بیان اینکه افزایش چشمگیر 
آالینده های ناشــی از ترکیبات حاصل از ســوخت 
ناقص دیزل در خودروهــا به علت کارکــرد موتور 
در خــارج از نقطه طراحی و بالتبــع تولید ترکیبات 
NOx و ریزذرات آالینده معلق در هوا، از آسیب های 
دیگــر اضافه تناژ اســت، گفت: برای ســاماندهی 
تردد بســیار زیاد خودروهای حامل خاک و نخاله 
ساختمانی )که تا هفت هزار تن در روز گزارش شده 
اســت(، به کارگیری روش جدید علمی و سیستم 
مکانیزه ضروری به نظر می رسید. وی افزود: پس 
از بررســی های جامع، اســتفاده از سیستم توزین 
هوشمند ناوگان بار در حال حرکت )WIM( به عنوان 
تکنولوژی روز دنیا مد نظر قرار گرفته اســت و پس 
از طی مراحــل اداری و قانونی، بــرای اولین بار در 
کشــور در حوزه حمل ونقل بار درون شهری، توسط 

سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری کالن شهر 
اصفهان، نخســتین دســتگاه WIM در محور بلوار 
رضوان و محدوده گردنه زینل به عنوان اصلی ترین 
محل تخلیه خاک و نخاله های ســاختمانی نصب 
شــد.وی ادامه داد: برای کنترل ناوگان بار در سطح 
شــهر و دیگر مبادی ورود و خــروج تخلیه خاک و 
نخاله، سه دستگاه توزین سیار نیز فراهم شد و در 
اختیار گشت های مشترک سازمان و پلیس راهور 
قرار گرفت.مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل 
بار شــهرداری اصفهــان گفت: طــی پیگیری های 
مستمر انجام شده توسط سازمان و با حمایت های 
مدیریت ارشد شــهری اصفهان، بودجه خاصی به 
این موضوع اختصاص داده شــده است که در این 
راستا سامانه های جدید ســال آینده در تعدادی از 

ورودی های اصلی شهر اصفهان نصب خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری خبر داد:

رونمایی از سامانه های جدید توزین هوشمند ناوگان بار در سال آینده

مدیرکل میراث  فرهنگی استان:

محورهای جدید گردشگری در اصفهان تعریف می شود
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در بازدید از بافت تاریخی پیرامون 
مســجد جامع عتیق اصفهان که با حضور تنی چند از مدیران اداره کل همراه بــود، بر لزوم تعریف 

محورهای جدید گردشگری بر مبنای گردشگری فرهنگی در اصفهان تاکید کرد.
علیرضا ایزدی در حاشــیه این بازدید گفت: »مجموعه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان و بافت 
تاریخی پیرامون آن براساس شواهد تاریخی، به بیش از ۱۲۰۰ ســال قبل می رسد و این در حالی 
است که شواهد انکار ناپذیری از پیشــینه حیات متمدنانه نیاکان در این بافت تاریخی از پیش از 

دوران اسالمی وجود دارد.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی استان اصفهان ادامه داد: »یکی از منحصر به 
فردترین عصارخانه های اصفهان )کارخانه روغن کشــی( در این بافت قرار دارد که نیازمند مرمت 

اساسی است، که در این زمینه با شهرداری در حال انجام توافق های خوبی هستیم.«
وی افزود: »وجود برخی خانه های تاریخی همچون خانه تاریخی مرحوم عباس بهشــتیان که در 
حال تبدیل شدن به یک مجموعه خدمات رسان گردشگری است در کنار وجود خانه صنایع دستی 
جواهری و همچنین بناهای تاریخی همچون مقبره ســلطان بخت آغا که نشان از حیات تاریخی 
اصفهان در سده های اولیه اسالم دارد، نقش مهمی در توسعه گردشــگری اصفهان ایفاد می کند، 
بنابراین با برنامه ریزی و جلب همکاری مدیریت شــهری، محورهای جدید گردشگری بر مبنای 
بافت و آثار تاریخی در اصفهان تعریف خواهد شد، تا بر مبنای آن ضمن معرفی جاذبه های ناشناخته 
اصفهان، به توسعه گردشگری این شهر تاریخی به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی به 

ویژه در ایام پسا کرونا پرداخته شود.«

برگزاری نمایشگاه »انسان معاصر« در اصفهان
نمایشــگاه گروهی هنرهای تجسمی با عنوان »انســان معاصر« در گالری دیدار، انجمن نقاشان 
اصفهان و مجموعه آرین هنر برگزار شــده اســت.جواد طاهری با بیان این که فراخوان نمایشگاه 
»انسان معاصر« مردادماه ۱۴۰۰ منتشر شد و شرکت کنندگان تا آذرماه فرصت آماده سازی و ارسال 
آثار را داشتند، اظهار کرد: علت انتخاب موضوع انسان معاصر، شرایط اجتماعی جامعه است و اصل 
بر این بود که آثار ارائه شده در سال جاری خلق شده باشند، ضمن اینکه پرداختن به مسائل مربوط 
به انسان همواره حائز اهمیت است و تمایل به دانستن نظر و زاویه دید هنرمندان مختلف در ارتباط 

با این موضوع، موجب شکل گیری این اتفاق شد.
رییس انجمن هنرمندان نقاش اصفهان اظهار کرد: در نمایشــگاه گروهی»انسان معاصر« تعداد 
۱۵۰ اثر از ۱۰۰ هنرمند به صورت مجازی به دبیرخانه انجمن ارسال شد که آثار ارائه شده توسط هیئت 
هفت نفره بررسی و انتخاب شــد که در نتیجه، ۱۲۵ اثر از ۷۵ هنرمند به نمایشگاه راه یافت و اکنون 

در سه گالری »دیدار، انجمن نقاشان اصفهان و مجموعه آرین هنر« به نمایش گذاشته شده اند.
طاهری با اشــاره به تکنیک مورد استفاده در آثار نمایشگاه انســان معاصر گفت: این آثار در زمینه 
هنرهای تجسمی شامل طراحی، نقاشی، چیدمان و مجســمه ایجاد شده اند، همچنین تعدادی 
ویدئوآرت با موضوع نمایشگاه یعنی انسان معاصر نیز به دبیرخانه انجمن رسیده است که در صدد 

هستیم این آثار را در شرایط و محل مناسب به نمایش بگذاریم.
وی با بیان اینکه انجمن هنرمندان نقاشــان اصفهان به واسطه رسالت خود در ارتباط با هنرمندان و 
شهروندان، معموال به صورت ســاالنه در خصوص برگزاری چنین رویدادهایی با وسعت باال، اقدام 
می کند، گفت: هیئت مدیره انجمن تمایل داشت که نمایشگاه انسان معاصر با کیفیت خاص و ویژه 
برگزار شود و همین موضوع موجب شــد تا در بازه زمانی فراخوان تا تحویل آثار، تعدادی جلسات 
سخنرانی و گفت وگو ذیل عنوان انسان معاصر برگزار شود که مورد استقبال شرکت کنندگان واقع شد 

و به نظر می رسد در کیفیت آثار نیز موثر بوده است.

با مسئولان

خبرخوان

هزینه 2۵۵ میلیارد ریالی 
منطقه 3 برای پیاده راه سازی 

چهارباغ

خبر روز

مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان اظهار 
کرد: با توجه بــا اینکه چهارباغ عباســی ۴۰۰ 
سال قدمت دارد، یکی از شاهراه های صفوی 
برای رســیدن به جنوب شــهر، زاینده رود و 
کوه صفه بوده و تعداد زیادی بــاغ را در خود 
جای داده اســت. حســین کارگر اضافه کرد: 
در دوره های قبــل و با توجه بــه اجرای طرح 
»سه شــنبه های بدون خــودرو« در چهارباغ 
عباسی، مقرر شد این خیابان به گذر فرهنگی 
و پیاده راه تبدیل شود؛ از این رو تصمیم گرفته 
شد این طرح به صورت آزمایشی از میدان امام 
حسین )ع( تا خیابان آمادگاه انجام شود که با 
توجه به بازخورد مثبت طرح آزمایشی، ادامه 
پیاده راه سازی این خیابان تا میدان انقالب نیز 
انجام شد. مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه برای سنگ فرش کردن این گذر 
باید آسفالت معبر را برمی داشتیم و تاسیسات 
شهری را نوسازی می کردیم، افزود: به همین 
منظور طی هماهنگی به عمل آمده با ادارات آب 
و فاضالب، برق، گاز و مخابرات، مقرر شد این 
تاسیسات در کانال تاسیسات شهری گنجانده 
شــود. وی تصریح کرد: پــس از جابه جایی 
تاسیســات، ســنگ فرش چهارباغ عباسی 
در چنــد فاز صــورت گرفت که ســنگ فرش 
پیاده روی شرقی توسط شهرداری منطقه سه 
و سنگ فرش پیاده رو غربی توسط شهرداری 
منطقه یک شهرداری انجام شد. کارگر با بیان 
اینکه پیاده رو شرقی چهارباغ عباسی در ۳۹۴۰ 
متر و رفیوژ میانی با همه الحاقات آن همچون 
آبراهه و حوض ها در ۸۲۳۲ متر سنگ فرش 
شــد، گفت: مجموع هزینه های منطقه ســه 
شــهرداری برای گذر فرهنگــی چهارباغ بالغ 
بر ۲۵۵ میلیارد ریال بوده اســت که شــامل 
پیاده راه سازی این خیابان می شود. وی گفت: 
پس از پیاده راه سازی این گذر، تصمیم بر این 
شــد که خیابان های منتهی بــه چهارباغ نیز 
پیاده راه شود؛ بنابراین از خیابان های منتهی به 
چهارباغ، خیابان های آمادگاه و سیدعلی خان 
در محدوده منطقه سه قرار داشت که به صورت 

پیاده راه تکمیل شد.

مدیر عامل سازمان میادین شهرداری اصفهان:

بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان در دو فاز اجرا می شود
مدیر عامل سازمان میادین شــهرداری اصفهان گفت: طراحی و احداث بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان به وسعت ۱۹ هکتار در حال طراحی و احداث است.امیر 
حسین ماه آور پور با اعالم این خبر پروژه بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان را تشریح کرد.وی با اشاره به اینکه این پروژه در ابتدای بلوار ارغوان قرار دارد، اظهار داشت: 
بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان در دو فاز طراحی و اجرا می شود که فاز اول این مجموعه شامل: سالن گل های سرشاخه، سالن نهاده های کشاورزی، سالن باغ 
و باغچه و سالن گل های آپارتمانی است و در فاز اول عالوه بر سالن های ذکر شده پارک آموزشی کودکان و مکان های استراحت بازدید کنندگان طراحی شده 
است.مدیر عامل سازمان میادین شهرداری اصفهان در ادامه افزود: فازدوم مجموعه شامل سالن پرندگان و ماهی های زینتی است که در حال طراحی است 

و پس از طراحی، اقدامات عملیاتی صورت خواهد گرفت.

آغاز مرحله دوم طرح 
بهسازی بازارچه سردار 

کاشان
مرحله دوم طرح بهسازی بازارچه 
سردار در بازار بزرگ کاشان با اعتبار 
پنج میلیارد ریال آغاز شــد.کف 
فرش بازارچه سردار تا گذر میدان 
امیر، اصالح و حــذف زائده های 
فیزیکی، تعویض انشــعاب های 
غیربهداشتی و فرسوده برخی از 
ســازمان های خدماتی از مراحل 

بهسازی این بازارچه است.

وز عکس ر

باشهروندانمطالبهگرمحققمیشود؛

فساد ستیزی در شهرداری اصفهان!
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ویدئوی جالبی از جشــن و پایکوبی اهالی روســتای »دره 
تفی« در 15 کیلومتری دریاچه زریبار مریوان کردستان که به 
استقبال لک لک ها رفته اند، در شبکه های اجتماعی پربازدید 
شده است. روستای دره تفی )دره توت ها( در 135 کیلومتری 
سنندج در استان کردستان قرارگرفته است. جالب است که 
بدانید تا همین چند سال پیش، فقط یک جفت لک لک که در 
مسیر کوچ به مناطق گرمسیر در عربستان بودند در این روستا 
توقف می کردند، اما رفتار توام با مهربانی مردم این خطه، حاال 
آن ها را میزبان ده ها لک لک کرده که رنگ و بوی دیگری به این 
روستا بخشیده است.همچنین ورود لک لک ها به روستای 
دره تفی به ویژه در این فصل در کنار سایر جاذبه های طبیعی و 
گردشگری، این روستا را به مقصد تعداد زیادی از گردشگران 
داخلی و خارجی تبدیل کرده است. در این گزارش با این روستا 
که به شهر لک لک های ایران معروف شده، ماجرای سفر های 

دسته جمعی لک لک ها به آن و ... بیشتر آشنا خواهید شد.

ارتباط خوب لک لک ها با اهالی این روستا
لک لک، پرنده ای بزرگ با پا ها و گردن دراز و منقار بلند و راست 
است که آهسته به پرواز در می آید و در حال پرواز پا ها و گردن 
را می کشــد و اندکی رو به پایین نگه مــی دارد. آرام و کند راه 

می رود، نر و ماده هم شکل هستند و روی درخت ها، صخره ها 
یا ساختمان ها آشیانه می سازند، لک لک ها یک تیره از راسته 
لک لک ســانان هســتند که گونه های مختلفی دارند. یکی 
از شــگفتی های این پرندگان، تمایل شان به زندگی نزدیک 
انسان هاست. این پرندگان ارتباط خوب و نزدیکی با اهالی 
این روستا پیدا کرده اند که مورد تعجب گردشگران شده است.

از ساختن النه برای لک لک ها تا مداوای شان
در ســال های قبل فقط یک جفت لک لک در باالی یکی از 
تیرک های برق این روستا النه می کرد که مردم برای جلوگیری 
از برق گرفتگی النه ای دســت ســاز برای لک لک ها بر باالی 
تیرک آهنی ســاختند. بعد از این کار تحسین برانگیز، انگار 
لک لک ها آشیانه عشق را در این روستا بنا نهادند. پس از آن، 
کم کم بر تعداد لک لک های مهاجر اضافه شــد و جمعی از 
جوانان روستا در ابتکاری خودجوش در فصل بهار محل های 
مناســبی را برای النه ســازی آن ها فراهم کردند.هم اکنون 
بیش از 60 جفت لک لک در این روســتا النه سازی کردند و 
مردم روستا از وجودشان ابراز خوشحالی می کنند. در برخی 
موارد که لک لک ها دچار آسیب هایی مانند شکستگی بال و 
پا می شوند، مردم روستا به مداوای آن ها می پردازند. به طور 

کلی، لک لک در فرهنگ مردم کردستان دارای ارزش، جایگاه 
و احترام خاصی است و همین امنیت باعث محافظت از این 
پرنده و زادآوری آن در این منطقه اســت. اهالی این روستا 
معتقدند لک لک های سفید برای مردم این دیار نماد خوش 

اقبالی و صلح هستند.

پاک ترین زیستگاه پرندگان کشور
در اواخر زمستان و فصل های بهار و تابستان این روستا میزبان 
شمار زیادی از لک لک های مهاجر می شوند که در این روستا 
النه ســازی و جوجه آوری می کنند. لک لک ها در خرداد ماه 
جوجه آوری می کنند و چند ماه پس از آن برای تغذیه و بزرگ 
کردن جوجه ها در النه های خود می مانند و با شــروع فصل 
سرما روستا را به مقصد مناطق گرمسیر ترک می کنند. سپس 
در آخر زمستان به این شهر برمی گردند. النه سازی لک لک ها 
در روستا نشانه وجود محیطی توام با امنیت و آرامش در این 
مناطق است و این اتفاق بسیار خوبی برای دوستداران محیط 
زیست است. در ضمن، دریاچه زریبار مریوان به عنوان یکی از 
پاک ترین زیستگاه های پرندگان در کشور محسوب می شود 
و تاکنون هیچ گونه تلفات ناشی از بیماری در بین کلنی های 
پرندگان در حاشیه و اطراف این دریاچه مشاهده نشده است.

آشپزی دسر 
شاتوت بستنی 

مواد الزم: پور ژله با طعم شاتوت یک بسته، بستنی وانیلی 
یک لیوان، شکر5 قاشق غذاخوری، آب جوش یک لیوان، آب سرد 
یک دوم لیوان، پودر ژالتین2 قاشق غذاخوری، شاتوت یک لیوان

طرز تهیه: ابتدا از 30 دقیقه قبل بستنی وانیلی را از یخچال خارج می کنیم و در فضای 
آشپرخانه قرار می دهیم، سپس اجازه می دهیم بستنی وانیلی با دمای محیط هماهنگ شده و 

آب شود.در این مرحله شاتوت را می شوییم، چوب آن را جدا می کنیم و درون بلندر می ریزیم، سپس 
مخلوط می کنیم تا شاتوت پوره شود. در ادامه پوره شاتوت را به همراه شکر درون یک قابلمه مناسب 
می ریزیم.حاال پوره شاتوت را روی حرارت مالیم قرار می دهیم و به صورت مداوم هم می زنیم تا ذرات 
شکر درون پوره شاتوت حل شود و از روی حرارت بر می داریم. در ادامه پودر ژله شاتوت را به همراه آب 
جوش درون یک کاسه مناسب می ریزیم.در این مرحله کاسه را روی حرارت غیر مستقیم بخار کتری 
قرار می دهیم و بنماری می کنیم تا ذرات پودر ژله حل شود. در ادامه پودر ژالتین را با آب سرد درون 

یک کاسه مناسب می ریزیم، سپس کاسه را روی حرارت غیر مستقیم بخار کتری می گذاریم.
حاال پودر ژالتین را بنماری می کنیم تا ذرات ژالتین حل شود. در ادامه پوره شاتوت را به همراه 

بستنی وانیلی، ژله شاتوت و ژالتین درون بلندر می ریزیم و مخلوط می کنیم تا مواد 
ترکیب و یکدست شوند.در این مرحله یک قالب مناسب انتخاب می کنیم، درون 

آن را با مقداری روغن مایع چرب می کنیم و مایه دسر شاتوت را درون 
قالب می ریزیم. قالب را درون یخچال قرار می دهیم و اجازه 

می دهیم به مدت 8 ساعت در یخچال بماند.

شهر لک لک های ایران را بشناسید

»رویای ساحل« راهی هندوستان شد گریم تاریخی الهام جعفرنژاد در »مستوران«
جشنواره بین المللی فیلم سینما و هنر زنان هندوستان فهرست آثار پذیرفته 
شده در بخش رقابتی سومین دوره خود را رسما اعالم کرده و بر این 
اساس فیلم »رویای ساحل« به کارگردانی آرش سجادی حسینی و 
نویسندگی مشترک آرش سجادی حسینی و کاوه سجادی حسینی 
در بخش مسابقه این جشنواره به رقابت می پردازد.جشنواره فیلم 
سینما و هنر زنان هندوستان که فیلم های کارگردانان و تهیه کنندگان زن و 
همچنین فیلم هایی با موضوع زنان را بررسی می کند در تاریخ 17 اسفند برابر 
با 8 مارس در بمبئی هندوستان برگزار خواهد شد.

تصویربرداری فصل نخست مجموعه تلویزیونی »مستوران« به کارگردانی 
مسعود آب پرور و سید جمال سید حاتمی و تهیه  کنندگی عطا پناهی 
براساس داستان های کهن ایرانی پس از یک سال به روزهای پایانی 
خود رسید.»مستوران« برای پخش در سال 1401 از رسانه ملی آماده 
نمایش می شود.حمیدرضا آذرنگ، نازنین فراهانی، رویا میرعلمی، 
بیژن بنفشه خواه، الهام جعفرنژاد، عیسی یوسفی پور، رابعه اسکویی، 
صفا آقاجانی و مزدک رستمی از جمله بازیگرانی  هستند که در فصل نخست 
»مستوران« مقابل دوربین قرار گرفته اند.

تالشگران ذوب آهن اصفهان موفق شــدند رکورد جدیدی در تولید ماهانه 
چدن مذاب با سه کوره بلند ثبت کنند. سخت کوشان مادر صنعت فوالد کشور 
با همت واالی خود، در بهمن ماه با تولید 250 هزار و87 تن چدن مذاب، با 
متوســط روزانه 8336 تن این رکورد را ثبت کردند. شایان ذکر است رکورد 
قبلی تولید ماهانه چدن باسه کوره بلند مربوط به فروردین ماه سال13۹3 با 
متوسط روزانه 8314  تن است. تالشگران ذوب آهن با همت خود در بهمن 
ماه ســه رکورد تولیدی روزانه نیز ثبت کردند. در 16 بهمن ماه رکورد روزانه 

تعداد ذوب با دو کنورتور در بخش فوالد سازی ذوب آهن رقم خورد و در این 
روز پوالد مردان ذوب آهن در یک شبانه روز موفق به تولید 61 ذوب شدند؛ 
رکوردی که از ســال 8۹ ارتقانیافته بود. همچنین تولید میلگرد N16 در یک 
شبانه روز نیز با تولید 2100 تن در بخش مهندسی نورد این شرکت شکسته 
شد که رکورد قبلی مربوط به سال 88 بود. در 21 بهمن ماه نیز رکورد روزانه 
تولید چدن مذاب با سه کوره بلند در ذوب آهن اصفهان با تولید ۹7۹3 تن 
چدن شکسته شد که نوید ثبت رکورد ساالنه جدید در این شرکت را می دهد.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان شــهرضا در خصوص اقدامات انجام 
شده در راستای حفاظت و رفع تصرف اراضی ملی شهرستان شهرضا اظهار کرد: 
از ابتدای ســال 1400 تا کنون با تالش و هوشیاری، 21 فقره رفع تصرف فوری 
از اراضی ملی این شهرستان به عمل آمده است. غالمرضا سبزواری با تاکید 
براهمیت صیانت و حفاظت از اراضی ملی بیان داشت: اراضی رفع تصرف شده 
جمعا به مساحت 48 هزار و 670 مترمربع بوده و ارزش ریالی آن ۹0 میلیارد 
و ۹80 میلیون ریال است.   رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان شهرضا با 
بیان اینکه با اجرای دو مورد حکم قضایی، 1۹ هزار و 400 مترمربع از اراضی ملی 
شهرستان شهرضا از دست متصرفان باز پس گیری شد، گفت: عالوه بر این، 
با اخذ رای مثبت قضایی )له دولت( در دادگاه تجدید نظر استان، 137 هکتار 

از اراضی ملی به بیت المال بازگردانده شــد.   وی با اشــاره به اینکه اقدامات 
حقوقی انجام پذیرفته در این اداره، همســو با سیاست گذاری های معاونت 
امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان بوده است، عنوان 
کرد: در سال جاری هشت مورد پرونده کیفری تشکیل و به دادسرای عمومی 
وانقالب شهرضا معرفی شده همچنین 13 مورد دادخواست حقوقی تشکیل 

و در محاکم قضائی به طرفیت اشخاص مطرح شده است.  
ســبزواری، صیانت از اراضی ملی و نظارت مســتمر بر اموال عمومی را یکی 
از اصلی ترین وجوه حقوق عامه دانســت و گفت: به طور حتم و با قاطعیت با 
سودجویانی که قصد تعدی و دست درازی به اراضی ملی و بیت المال را دارند، 

برخورد قانونی خواهیم کرد.  

مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: در سال جاری، نورد سرد 
توانست به رکوردهای متعددی دست پیدا کند که می توان به رکورد در خط نورد 
5 قفسه ای در آبان ماه اشاره کرد و همچنین با عبور از ظرفیت اسمی به رکورد 
131هزار تن در ماه دســت یافتیم. بهزاد بهادرانی با اشاره به اینکه محدودیت 
تامین قطعات یدکی و کرونا نتوانست خللی در تولید ناحیه نورد سرد وارد کند، 
گفت: این نوید را می دهیم که تا پایان سال و در راستای تحقق شعار سال، با 
پشتکار کارکنان  تمام خطوط ناحیه نورد سرد از اهداف تعیین شده در تولید 

عبورخواهیم کرد. 
مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه با اشــاره به تاثیر تحریم ها در روند 
تولید، گفت: در سال آتی، طرح های توســعه ای در ناحیه سرد شرکت فوالد 

مبارکه وارد فاز عملیاتی می شود و در اردیبهشت ماه خط ریومپ )بهینه سازی 
اساسی( گالوانیزه محقق خواهد شد که بخشی از این کار امسال با موفقیت به 
ثمر نشست. وی با اشاره به تکمیل تجهیزات مورد نیاز خط تکمیلی ورق لوازم 
خانگی، بیان کرد: در ابتدای سال آینده شاهد شروع فعالیت های عملیاتی این 
خط تکمیلی هم هستیم و پیش بینی می شود در تیر و مردادماه خط تکمیلی 
ورق رنگی به صورت صددرصد بومی سازی شده به بهره برداری برسد. بهادرانی 
به تصویب احداث خط رنگی شــماره 2 ویژه تولید ورق های مورد نیاز صنعت 
لوازم خانگی هم اشاره ای کرد و افزود: اســناد مناقصه طرح یکصد هزار تنی 
تولید ورق رنگی لوازم خانگی نهایی شــده است که در سال آینده در کنار خط 

رنگی موجود به بهره برداری خواهد رسید.

عضو هیئت مدیره انجمــن تولیدکنندگان فوالد ایران اظهار داشــت: 
متاســفانه در مواجهه بــا بحران آب در کشــور، برخی بــا اجحاف و 
بی انصافی انگشــت خود را به ســمت بخش صنعــت و به خصوص 
شرکت های بزرگ نظیر فوالد مبارکه نشانه گرفتند و این بخش را عامل 
این بحران معرفی کردند، در حالی که سهم بخش صنعت از مصرف کل 
آب کشور بسیار ناچیز است و شرکت هایی نظیر فوالد مبارکه اقدامات 

بزرگی در زمینه صرفه جویی در مصرف آب انجام داده اند. 
سیدرضا شهرستانی با بیان یک مقایسه بین سهم بخش های مختلف 
از مصرف آب گفت: در اروپا، 30 درصد آب در کشاورزی، 11 درصد در 
بخش شهری و 5۹ درصد در بخش صنعت مصرف می شود. در حالی 
که در ایران، سهم بخش کشاورزی از کل آب مصرفی ۹0 درصد، سهم 

بخش شهری 8 درصد و سهم صنعت تنها 2 درصد است.

سهم ناچیز فوالدسازان از منابع آبی کشور
عضو هیئــت مدیره انجمــن تولیدکنندگان فوالد ایران خاطرنشــان 
ساخت: آمارها به صراحت نشــان می دهند که بخش صنعت، سهم 
بسیار پایینی از کل آب مصرفی در کشــور دارد و بنابراین، این بخش 

اصوال نمی تواند عامل بحران آب در کشور باشد.
وی ادامه داد: عامل بحران در کشور، مصرف بسیار زیاد و هدررفت آب 
در بخش کشاورزی اســت و برای رفع این بحران در شیوه کشاورزی 

کشور، باید تحول بزرگی ایجاد شود.

اقدامات موثر بخش صنعت در حوزه آب
سیدرضا شهرستانی عنوان کرد: شرکت های بزرگ نظیر فوالد مبارکه 
اقدامات شــایان توجهی در زمینه افزایش بهــره وری در حوزه آب و 
صرفه جویی در مصرف آب انجام داده اند که از جمله آن ها می توان به 
خریداری پساب  شهرهای مختلف و تصفیه پساب و استفاده از آن در 

فرآیند تولید صنعتی اشاره کرد. 
تصفیه پســاب در کنار بازچرخانی آب، اقدامات موثری بوده که این 
شرکت ها انجام داده اند.وی افزود: شرکت های بزرگ صنایع معدنی 
عالوه بر سرمایه گذاری در تصفیه پساب ها، در انتقال آب خلیج فارس 
به فالت مرکزی ایران هم ســرمایه گذاری کرده اند و خط اول انتقال 
آب خلیج فارس به دو استان کرمان و یزد سال گذشته به بهره برداری 
رســید و ســایر خطوط نیز به اســتان هایی نظیر اصفهان و خراسان، 
طی سالیان آتی با سرمایه گذاری شرکت های صنایع معدنی افتتاح 

خواهد شد.

سرمایه گذاری کالن معدنی ها و فوالدی ها در اقتصاد آب
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تاکید کرد: متهم 
کردن بخش صنعت و شرکت های بزرگ به عنوان عامل بحران آب در 
کشور، اجحاف در حق این شرکت هاســت که اوال در مجموع مصرف 
آب بسیار پایینی دارند و ثانیا سرمایه گذاری قابل توجهی نیز در زمینه 

اقتصاد آب انجام داده اند.
شهرســتانی تصریح کرد: مصرف آب بخش کشــاورزی در کشور ۹0 
درصد اســت و برای حل چالش آب، باید الگــوی مصرف در بخش 
کشاورزی اصالح شــود و کشاورزی ما به کشــاورزی صنعتی تبدیل 
شــود. دولت در این زمینه باید حمایت الزم را انجام دهد تا در بخش 
کشاورزی از تکنولوژی های جدید اســتفاده شود و پروژه های علمی 
با کمک بخش دانشــگاهی در این زمینه اجرا شــود تا شاهد کاهش 

مصرف آب در بخش کشاورزی باشیم.

تبعات قطعی برق و گاز شرکت های فوالدی
عضو هیئت مدیره انجمن فوالد گریزی نیز به چالش تامین گاز و برق 
صنعت فوالد زد و گفت: سال گذشته، تولید فوالد ایران به بیش از 30 

میلیون تن رسید و برنامه تولید امسال 34 میلیون تن بود. 
در فصل بهار امســال نیز تولید فوالد کشور رشــد حدودا 15 درصدی 
نسبت به فصل بهار سال گذشته تجربه کرد. اما متاسفانه بحران قطعی 
برق شرکت های فوالدی در تابستان باعث شــد تا تولید فوالد کشور 

در این فصل نسبت به فصل بهار سال جاری، 50 درصد کاهش یابد.
سیدرضا شهرستانی گفت: قطعی برق شرکت های فوالدی در تابستان 
امسال باعث شــد تا 2.5 میلیون تن تولید فوالد کشور در مقایسه با 

سال گذشته از دست برود. 
در فصل سرد امسال نیز با چالش گاز روبه رو شدیم و پیش بینی این 
است که قطعی یا اعمال محدودیت مصرف گاز نیز باعث شود تا 2.5 
میلیون تن دیگر از تولید فوالد کشور را نسبت به سال گذشته از دست 
بدهیم. بنابراین، برآورد این است که تولید فوالد کشور در سال جاری 
به 25 میلیون تن برسد و این به معنای عقب ماندگی ۹ میلیون تنی از 

برنامه تولید سال جاری است.

رکورد جدید تولید ماهانه در ذوب آهن اصفهان ثبت شد

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان شهرضا خبر داد:
رفع تصرف فوری افزون بر ۴.۸ هکتار از اراضی ملی شهرستان شهرضا

مدیر ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه:
بسیاری از طرح های توسعه ای ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه در سال آینده 

عملیاتی می شود

عضو هیئت مدیره انجمن فوالد پاسخ داد:
آیا شرکت های بزرگ فوالدی عامل بحران آب در کشور هستند؟

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