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چه کسی با گران فروشی در اصفهان مقابله می کند؟
 گزارش یک تخلف!

»محرم« و ایستادگی مقابل 
خواسته هیئت مدیره
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جمع آوری 1052 متکدی و دست فروش 
از سطح شهر اصفهان

ابتالی 34 درصد مردان اصفهانی 
به فشار خون باال

شهادت امام موسی کاظم )ع( را تسلیت می گوییم

احتراما شهرداری تیران در نظر دارد با استناد به مصوبه شــماره 1400/100/908 مورخ 1400/11/06 شورای اسالمی شهر، عملیات 

تکمیل تقاطع غیر همسطح ورودی شرقی تیران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با قیمت اولیه 108/108/108/909 ریال مطابق با 

شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط دارای رتبه واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه 

از تاریخ درج آگهی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( مراجعه نمایند.

تاریخ تحویل و بارگذاری اسناد: از زمان چاپ آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه 1400/12/21
www.setadiran.ir :آدرس سامانه ستاد
 http://www.tiran-sh.ir :آدرس سایت

تلفن: 031-42222054 

آگهی مناقصه 

حسن حجتی – شهردار تیران م الف:1280061 

نوبت دوم

سید حسین حجازی - شهردار کهریزسنگم الف:1284941

آگهی مزایده فروش ) نوبت اول (

 شهرداری کهریزسنگ به موجب مجوز شماره 6-389 مورخ 1400/11/9 شورای محترم اسالمی شهر کهریزسنگ قصد فروش یک دستگاه اتاق پرس حمل زباله
 6 تن را به اشــخاص حقیقی و یا حقوقی دارد . متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار این آگهی جهت بازدید و کسب اطالعات بیشــتر به شهرداری مراجعه و 

پیشنهادات خود را به دبیرخانه حراست ارائه نمایند .

چاپ اول

                              آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 103/1401/1

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره کل ثبت اسناد 
وامالک استان اصفهان 

م الف:1285001

مناقصه گزار : اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
موضوع مناقصه شماره 103/1401/1 : تامین تعداد 9 دستگاه خودرو مورد نیاز اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
محل تامین اعتبار : سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

مهلت دریافــت اســناد : از روز یکشــنبه 1400/12/08  لغایت روز پنجشــنبه مورخ 
1400/12/12

محل دریافت اســناد کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) ستاد ( به آدرس www.setediran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
 آگهــی مناقصــه در ســایت اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان به نشــانی
  www.es.ssaa.ir و همچنیــن در ســایت ملــی مناقصــات بــه نشــانی

 www.iets.mporg.ir نیز درج شده است .
تاریخ تحویل پاکت های مناقصه : روز سه شنبه 1400/12/24 تا ساعت 14

تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 1400/12/25
گروه و رشته شغلی : شــرکت هایی اجازه شــرکت در مناقصه را دارند که دارای کلیه 
مجوزهای الزم جهت امور حمل و نقل ) مجوز تاکسیرانی و... ( باشند و همچنین دارای 

سابقه فعالیت مشابه در ارگان های دولتی باشند .
محل تحویل پاکت های مناقصه : پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارک اعالم شده 
از طریق ســامانه تدارکات الکترونکی دولت اعالم گردد و پاکت الف حاوی ضمانت 
نامه بانکی به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ باال – بعد از چهارراه نیکبخت – روبروی 
بیمارستان شریعتی – دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان تحویل 

و رسید دریافت شود .
نــوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصــه : مبلغ ضمانتنامــه بانکی در وجــه اداره 
کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان به مبلغ 522/500/000 پانصد و بیســت و 
دو میلیون و پانصد هزار ریال می باشــد که می بایســت برای مــدت 90 روز معتبر 
بوده و پــس از آن نیز بــا اعالم کارفرمــا قابل تمدید باشــد . ضمنا به پیشــنهاداتی 
که فاقــد ضمانتنامه یــا امضــا مخــدوش و مشــروط و ضمانتنامه هــای کمتر 
از میــزان مقرر ، چــک تضمین شــده و چک شــخصی و نظایر آن  و پیشــنهاداتی 
 که پــس از انقضــاء مدت مقــرر در آگهــی واصل شــود ، مطلقــا ترتیب اثــر داده

 نخواهد شد .
)) سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .((

آدرس اداره کل ثبت اســناد و امالک : اصفهان خیابان چهارباغ باال - بعد از چهارراه 
نیکبخت – روبروی بیمارستان شریعتی –اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان           

تلفن : 1113)7-36611074(      دورنگار : 36623116

نوبت اول

»دلم برایت تنگ شده«؛ این واقعی ترین حسی است که در ســالروز ورود به سی و ششمین سال نبودنت، حس  پریا پارسادوست 
می کنم. آن هم من که اصال ندیدمت. انگار عمری ست غریب آشنای مایی. این »ما« که می گویم؛ یعنی تمام این 
شهر. این شهر که شما را بدجور کم دارد فرمانده. در این روز و روزگارِ خالی شده از لبخندهای شما، کاش که برایمان لبخندی از بهشت بفرستید. 
کاش از بغض هایمان بپرسید. از ما که محاصره شدگان والفجریم، ما که غرق شدگان اروندیم، تپه های بغض گرفته قالویزانیم، میدان های ُپر از 

میِن فکه ایم و مجنون جزیره مجنونیم. 
وای که ما انگار غروب های غمگین شلمچه ایم. جا مانده ایم در کنار شط . الی نیزارهای هور. کنار سنگر شما در دارخوین... 

اصال مایی که نبودیم و ندیدیم، چرا این قدر دوستتان داریم »حسین آقا«؟ 
حسین آقا! چرا چیزی نمی گویید؟ چرا سی و پنج سال است از درون  یک قاب، به ما لبخند می زنید و حرفی نمی زنید؟ 

همین لبخند شما، شــرم ما را بیشــتر می کند. ما که اصال جز شــرمندگی چیزی برای گفتن نداریم و هرروز و هرســال که گذشت و می گذرد، 
شرمندگیمان بیشتر هم می شود. راستش گاهی فکر می کنم چه خوب که حداقل اسم تان بر سر کوی و برزن است که اگر همین اسم نبود، البد 
مثل رسم تان گم می شدید. یعنی ما ُگمتان می کردیم. گم می شــدید در هیاهوی این زمانه بی های و هوی الل پرست... نه ... »پول پرست«! 
حتی برخی همرزمان شما در مسیر »َامالک«، »ِمالک«شان را گم کردند! حمید آقای باکری چه خوب پیش بینی کرده بود سرنوشت آن ها را 

که جا ماندند و بال پرواز نداشتند...
 ما همه بی معرفت شــدیم. لباس های خاكی تان را در ميــدان های مين و البه الی ســيم خاردارها رها كرديم. عهدمان را شكســتيم و حتی 

شربت های صلواتی را بر زمین ریختیم. از خون بهایتان راحت گذشتیم فرمانده. بدجور غرق شدیم. 
خب راستش را بخواهید، مشکالت زندگی هم کم نبود. هرچه گذشت، غم نان، بالی جان شد. مردم، خسته و خسته تر شدند. ناامید و ناامیدتر. 
وعده های پوشالی و شعارهای پوشالی تر برای سر و سامان دادن به حال و روزشان، بیشتر و بیشتر شد و توان مردم برای دل بستن کمتر و 
کمتر. نه اینکه اینها بهانه باشد برای فراموشی شما... نه... فراموشتان نمی کنیم. همین روزها که دنیا، جنگ خانمان سوز دیگری را تجربه 
می کند، حواس ما بازهم در هوای شــما َپر می زند. هی برمی گردیم به چهل و یک ســال پیش... به همان روزی که صدام به سرش زد 
 چای عصرانه اش را زیر پل خرمشهر »کوفِت جان« کند و سربازانش روی دیوارهای خرمشهر نوشتند: » جئنا لنبقی«... مدام از خودمان 
می پرسیم: اگر شما نبودید، چه بالیی بر سر ما می آمد؟ اگر نرفته بودید، سرنوشــت ما چه می شد؟ اگر جان پناه ما نمی شدید، حاال بر 
شانه آرامش کدام شهر و کشور سر می گذاشــتیم و  پناه می گرفتیم که چکمه سرباز حرامی، خواب ناز شبانه کودکان و 

امنیت زنانمان را به زیر نگیرد و به یغما نبرد؟
فیلم و تصاویر اشک و وحشت از »کیف« مخابره می شود و ما یادمان می آید یک روز در همین شهر، روی 
شانه های اشک و درد و بغض، 370 شهید را تشــییع کردیم و آخ نگفتیم که کمر غیرت نشکند. که مبادا 
صورت خیس مان را ببینند و خیال َبِرشان دارد کم آورده ایم. می خواستیم دنیا بداند اینجا شهر »حسین 
خرازی« ست، شهر »مصطفی ردانی پور«، شهر »ابراهیم همت« و »جالل افشار« و »تورجی زاده«... 

مرداِن مردی که جان دادند و خاک ندادند. 
بماند که پس از شما، عهدها بود که شکسته شد و راه ها که بیراهه شــد. بعد از شما، مدعیان ادامه راه 

شما، خنجر به پشت خاطرات شما زدند...
حرف زیاد است فرمانده ... بماند برای همان خلوت های سر مزار که جان را جال می دهد در این روزگاری 
 که انگار حاال دیگر ِجرم گرفته از کثیفی و فراموشــی. در این شهری که هوای شــما را کم دارد. ولی میان همه 
مشغله ها و خستگی ها و دل زدگی ها، چه خوشبختم من که هنوز هم برای شما می نویسم. چه ذوقی می کنم وقتی 
نگاهم به عکستان می افتد و می گویم: حسین آقا! هرچه پیش آید و هر اتفاقی بیفتد و هرکسی از زندگی من َکم و ُگم بشود، 

حتی اگر روزی، زورمان به نامرادی ها نچربد و جمع کنیم و برویم، باز هم شما هستی و خواهی بود. من برآن عهد که بستم هستم... 

برای شما که این شهر، محتاجتان است

این عهد تا دم مرگ،
 هرگز شکستنی نیست

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir
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پادشاه اردن: 

امنیت امارات، امنیت اردن است
پادشاه اردن در دیدار با ولیعهد ابوظبی بر همبستگی خود با امارات در برابر تمامی تهدیداتی که علیه 
امنیت آن وجود دارد، تاکید کرد.به گزارش خبرگزاری »عمون« اردن، عبدا... دوم، پادشاه اردن در 
جریان مذاکرات دوجانبه  در شهر ابوظبی با محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی تاکید کرد که به 
روابط برادرانه، تاریخی و مستحکم دو کشور افتخار می کند.همچنین پادشاه اردن، حمالت انصارا... 
به امارات را محکوم و تاکید کرد: امنیت امارات امنیت اردن اســت.ولیعهد ابوظبی نیز در این دیدار 
ضمن تقدیر از موضع گیری اردن در محکومیت حمالت انصارا... به این کشور و همبستگی امان با 
ابوظبی تاکید کرد: این موضع گیری در چارچوب نقش نظارتی امارات در طول تاریخ اســت.در این 
دیدار آخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی بررسی شده و بر استمرار هماهنگی ها و رایزنی ها درباره 

مسایل مختلف مهم و مشترک دو کشور تاکید شد.
 

زلنسکی:

 محموله مهمات غربی در راه اوکراین است
خبرنگار اسکای نیوز به نقل از منابع خود می گوید در مجموع ۲۸ کشور، از جمله انگلیس، آمریکا و 
سایر کشورهای اروپایی، موافقت کرده اند که تسلیحات، تجهیزات پزشکی و سایر کمک های نظامی 
به اوکراین بری مقابله با تهاجم روسیه گســیل کنند.به گزارش اسکای نیوز، خبر می رسد که کمک 
های بیشتری از جمله تسلیحات به اوکراین ارسال خواهد شد. بن واالس، وزیر دفاع انگلیس، عصر 
روز جمعه این مطلب را در کنفرانس اهداکنندگان کمک های نظامی که به صورت مجازی برگزار شد، 
اعالم کرد. او گفت: همه کشورها موافقت کرده اند که مشارکت کنند.این کمک ها شامل کمک های 
تسلیحاتی مانند مهمات، سالح های ضد تانک و سالح های ضد هوایی و کمک های انساندوستانه 

مانند تجهیزات پزشکی می شود. قرار است به زودی این کمک ها به دست ارتش اوکراین برسد.
 

واکنش روسیه به تعلیق عضویت در شورای اروپا
وزارت خارجه روســیه تحریم ها علیه رییس جمهور و وزیر خارجه این کشور را محکوم و اعالم کرد 
تعلیق عضویت در شورای اروپا به معنای پایان این نهاد اســت.پس از دومای روسیه، وزارت امور 
خارجه این کشور نیز تحریم های آمریکا و اروپا علیه رییس جمهور و وزیر خارجه روسیه را محکوم 
کرد و تعلیق عضویت این کشور در شــورای اروپا را پایان کار این نهاد دانست.الجزیره گزارش داد، 
وزارت امور خارجه روسیه اعالم کرد: »تحریم های پوتین و الوروف ناتوانی مطلق غرب در سیاست 
خارجی و روابط بین الملل را اثبات می کند. تعلیق عضویت روسیه در شورای اروپا به معنای پایان 
این نهاد است.«وزارت امور خارجه روسیه با اعالم این که »غرب به روسیه پیشنهاد گفت وگو نداد، 
بلکه می خواهد از موضع قوی ترین ها درس بگیرد«، تاکید کرد: »روابط با واشنگتن به جایی رسیده 

است که پس از آن نقطه بی بازگشت آغاز خواهد شد.«
 

»مرکل« حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرد
مرکل ،حمله روسیه به اوکراین را محکوم و با این کشور اعالم همبستگی کرد.به گزارش رویترز، آنگال 
مرکل، صدراعظم سابق آلمان در گفت وگویی با شــبکه خبری DPA گفت: این جنگ تجاوزکارانه 
روسیه علیه اوکراین نقطه عطف عمیقی در تاریخ اروپا پس از پایان جنگ سرد به شمار می رود. هیچ 
توجیهی برای این نقض آشکار قوانین بین المللی وجود ندارد و من این جنگ را به شدیدترین شکل 
ممکن محکوم می کنم.وی با اعالم حمایت از تالش های اتحادیه اروپا، ناتو، سازمان ملل و گروه ۷ 
در یافتن راهی برای توقف این جنگ ادامه داد: فکر من و همبستگی من با مردم و دولت اوکراین 

است که در این برهه سخت مبارزه می کنند.

العربی الجدید:

جنگ؛آنگونهکه»پوتین«میخواهد

احتماال زمانی که رییس جمهور اوکراین از جهان می خواهد یک ائتالف 
نظامی علیه پوتین تشــکیل دهند، رییس جمهور روســیه تنها قهقهه 
می زند. وی می داند هیچ کــس وارد ماجراجویی نظامی برای دفاع از 
اوکراین نمی شود، همانطور که واشنگتن و ناتو به وضوح این مسئله را 
اعالم کرده اند. تمام دستاوردی که کی یف از تالش برای جلب حمایت 
دیگر کشــور ها در برابر روســیه داشــت، حمایت لفظی آن ها و اعمال 

تحریم هایی علیه روسیه بود.
العربی الجدید در مطلبی به قلم »جمانة فرحات« نوشــت: این جنگ 
والدیمیر پوتین است، جنگی گسترده علیه اوکراین، بدون توجه به تمام 

تالش های دیپلماتیک برای در نگرفتن آن.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: حدود جنگ چه 
اندازه است؟ چه مدتی به طول می انجامد، تعداد کشته های آن چقدر 
است، آیا پوتین شروط آن را محقق می کند؟ آیا ایاالت متحده کنار ناتو 
می ایستد و از دور نظاره گر ماجراست؟ یا شاهد یک جنگ فرسایشی 
طوالنی خواهیم بود؟ اگر دود های برخاسته از حمله گسترده روسیه را 
مشاهده کنیم، تمام این سواالت به نظر منطقی می رسد، اما پاسخ دادن 
به این سواالت ساده نیست، چرا که هیچ حد و مرزی برای اینکه پوتین 
در راســتای تحقق اهدافش چه خواهد کرد، وجود ندارد، و نمی توان با 

یقین گفت آیا ایاالت متحده و ناتو بــه حمایت از اوکراین بر می خیزند 
یا نه؟

تمام خواسته مسکو را در یک کالم می توان خالصه کرد: به زانو درآوردن 
اوکراین در برابر کرملین، پشیمان کردن آن از پیوستن به ناتو و خروج از 
پیش نویس بوداپست مربوط به سالح هسته ای. فراتر از این، مسکو 

می تواند اوکراین را درس عبرتی برای دولت های همسایه اش کند.
تمام ســر و صدایی که مســئوالن روس در روز های گذشته داشتند، از 
جمله دروغ هایی که پوتیــن در مورد اتهام زنی بــه اوکراین در مورد در 
اختیار داشتن سالح هسته ای گفت، تنها در راستای خرید زمان بیشتر 

برای تکمیل کردن زمینه های ورود به جنگ و شروع ساعت صفر بود.
هدف برجســته، خلــع ســالح اوکراین از زیــر ســاخت های نظامی 
سامانه های پدافند هوایی، فرودگاه ها و نیرو های هوایی و سالح های 
پیشرفته است، در ادامه، صفحه پیوستن اوکراین به ناتو در هم پیچیده 

می شود و این کشور از روسیه تبعیت می کند.
پوتین و دیگر مســئوالن روســی امیدوارند که تعیین مسیر جنگ در 
ساعت های آتی به اوکراین برگردد، به این معنا که کی یف یا به مقاومت 

ادامه می دهد و بهای آن را می پردازد و یا به سرعت تسلیم می شود.
پوتین در ویدئویی که روز پنجشنبه منتشر کرد، عناصر ارتش اوکراین را 

به تسلیم شدن و رفتن به خانه هایشان دعوت کرد. این اطمینان رییس 
جمهور روسیه، از این جهت شکل گرفته است که وی توانست با وجود 
اطالع غرب، ۲۰۰ هزار سرباز را در مرز های اوکراین جمع کند، تا کی یف از 

نظر موازنه قوای نظامی نتواند مدت طوالنی مقاومت کند.
احتماال زمانی که رییس جمهور اوکراین از جهان می خواهد یک ائتالف 
نظامی علیه پوتین تشــکیل دهند و در عین حال، شاهد واکنش های 
دیگر کشور های اروپایی به حمله به اوکراین است، رییس جمهور روسیه 
تنها قهقهه می زند. وی می داند هیچ کس وارد ماجراجویی نظامی برای 
دفاع از اوکراین نمی شود، همانطور که واشــنگتن و ناتو به وضوح این 
مسئله را اعالم کرده اند. تمام دستاوردی که کی یف از تالش برای جلب 
حمایت دیگر کشــور ها در برابر روسیه داشــت، حمایت لفظی آن ها و 

اعمال تحریم هایی علیه روسیه بود.
آنچه برای پوتین اهمیت زیادی دارد، آن است که پس از شروع عملیات 
نظامی، باب مذاکره بار دیگر گشوده شده، نه تنها برای تعیین سرنوشت 
اوکراین، بلکه برای ترســیم آینده امنیتی اروپا در طول دهه های آتی. 
کسی که اولین فریاد را بکشد، در مرحله بعدی بیشترین بها را خواهد 
پرداخت، اما پیامد های این بحران، به نفع اروپایی که در برابر تحوالت 

سریع، اما طوالنی مدت قرار دارد، نخواهد بود.

عضو کمیســیون امنیت ملی وسیاســت خارجی 
مجلس شورای اسالمی تماس تلفنی رییس جمهور 
یا همتای روسی خود را نشان ازعدم انفعال ایران در 
بحران اوکراین دانســت و گفت: کیف نتیجه اعتماد 
به غرب را چشید.»شــهریار حیدری« درباره بحران 
اوکراین و سیاستی که جمهوری اسالمی ایران باید 
در قبال آن اتخاذ کند، اظهار کــرد: یکی از مهم ترین 
دالیلی که جنگ روسیه با اوکراین شکل گرفت، قدرت 
و تهدید ناتو در همسایگی قدرت بزرگی مانند روسیه 
است. چرا که روسیه در این شرایط نمی خواهد  قدرت 
ناتو  توسط اوکراین که عضو ناتو شده افزایش یافته و 

روسیه را محاصره و تهدید کند.عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی 
افزود: برای روسیه خیلی مهم بود که اوکراین عضو 
ناتو نشــود. از طرفی انگلیس و آمریکا با وعده های 
توخالی و پوشــالی حمایت از اوکراین و امنیت این 
کشــور را تضمین کردند. اما در عمل اوکراین فریب 
این وعده را خورد که واقعا عبرت آموز اســت. چرا که 
با حمله هایی که روسیه طی چند روز گذشته انجام 
داده، کیف پایتخت این کشور معاصره شده و در عمل 
به سمت سقوط کشور پیش برود و در حقیقت طعم 
اعتماد به غرب را چشــید.حیدری، درباره اینکه آیا 

سیاست ایران درقبال بحران اوکراین انفعالی است 
یاخیر؟  گفت: اخیرا رییس جمهور با پوتین رییس 
جمهور روسیه درباره بحران اوکراین تلفنی صحبت و 
تبادل نظر کردند. همچنین دستگاه دیپلماسی کشور 
هم مواضع شفاف و قابل تعملی در این باره اتخاذ کرده 
که نشان از عدم انفعالی بودن جمهوری اسالمی در 

بحران اوکراین دارد.

نماینده امنیتی مجلس:

 تماس »رییسی« با »پوتین« به موقع بود

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با ارائه گزارشی از روند توافق هسته ای، از عدم رعایت نکاتی از مصوبه مجلس در این توافق انتقاد کرد.سیدمحمود نبویان، نماینده 
تهران در مجلس در نشست علنی صبح دیروز قوه مقننه طی  تذکری، گفت: شاید روزهای آینده قرار باشد توافق هسته ای انجام شود؛ اما اگر دقت کنیم در این 
توافق آنچه که مطلوب نمایندگان و ملت ایران است، وجود ندارد.وی ادامه داد: مشکالت زیادی در این توافق وجود دارد که ما باید به هوش باشیم، به طور مثال 
درباره لغو تحریم های آیسا و کاتسا مطلقا تعهد ندادند. در لیست )sdn( که لیست رفع تحریم ۲۰۰ نفر مد نظر بود به ۹۸۰ مورد رسید اکنون آقایان گفتند تنها تحریم 
۲۰ نفر را برمی دارند و بر روی همین موضوع توافق می کنند.نماینده تهران  در مجلس عنوان کرد: درباره کانورشن یعنی تبدیل ارز تعهد نداده اند که انجام می شود 
یعنی وقتی نفت می فروشیم معلوم نیست درآمد ارزی آن را بتوانیم به دست بیاوریم. در بحث تحریم ها آمریکا مطلقا تعهد نداده است که از برجام خارج نشود. 
متاسفانه دوستان تیم قبلی مذاکرات مسئولین اصلی این مذاکرات هستند، نمی خواهم اسم بیاورم، ما ســه گروه داریم؛ گروه تحریم، گروه هسته ای و گروه 
اجرایی. مسئولین این کمیته ها همانند کسانی هستند که برجام را فتح الفتوح می دانستند، باید به این مورد خیلی توجه کنیم.عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با 
تاکید بر اینکه ما می توانیم از طرف غربی تضمین بگیریم تا در کنگره آن را تصویب کند، گفت: شاید بگویند کنگره مخالفت کند، این در حالی است که اکثر اعضای 
کنگره آمریکا دموکرات هستند و بایدن هم از همین جریان است. الزم نیســت که مصوبه کنگره به آن صورت باشد، ما سه نوع داریم، یک دستور اجرایی و یک 

دستور اجرایی کنگره ای داریم که برای آن رای نصف به عالوه یک کافی است.

خبر روزادعایی درباره جزییات مذاکرات برجامی

 ناگفته هایی از واکنش علما به داستان جنجالی
 »احمدی نژاد« در ونزوئال

برنامه تلویزیونی دســتخط این هفته با حضور حجت االســالم میرتاج الدینی، نماینده تبریز در 
مجلس شورای اسالمی روی آنتن رسانه ملی رفت که در قسمتی از این مصاحبه میرتاج الدینی 
از دیدار احمدی نژاد با مادر چاوز گفت.میرتاج الدینی گفت: من هم آنجا بودم. قبل از ما عکس در 
ایران پخش شد که مادر چاوز با آقای احمدی نژاد روبه روی هم هستند و این را بیان کرد که قضیه 
چیست چون پخش کردند که روبوسی کردند و من گفتم نخیر. آن چه من دیدم، روبوسی نبود. 

وی در ادامه تصریح کرد: مادر چاوز می خواست روبوسی کند و آقای احمدی نژاد خودش را گرفته 
بود و مسئله این بود. بعد هم صحبتی شد که مرحوم آیت ا...یزدی گالیه کردند. برای ایشان من 

هم توضیح دادم و گفتم قضیه این بود. 
از دوستان هم پرسیدم. از آقای صالحی هم پرســیدم چون من ۵-۴ ثانیه دیرتر رسیدم و گفتم 
قضیه چیســت. وقتی دیدند فضا و صحنه قدری مناســب نیست، اشــاره کردند برویم و اینجا 

نایستیم.

 ادعای فعال رسانه ای در مورد ضرب االجل آمریکا 
به ایران

علی قلهکی، فعال رسانه ای نوشت: آمریکا ضرب االجل گذاشته که به زودی ایران باید تکلیف خود 
را در مذاکرات مشخص کند در غیر این صورت از طرف آنها مذاکره شکست خورده است. ایران تا 
جایی که شده، در روند مذاکره راه آمده ولی وقتی جاده تعامل یک طرفه باشد، طبیعتا عدم توافق 

به نفع ایران است، نه توافق.
 

واکنش »عباس عبدی« به قرمزشدن نقشه کرونایی ایران
یک فعال سیاسی نسبت به فراگیرشدن کرونا در کشور واکنش نشان داد.عباس عبدی با انتشار 
نقشه کرونایی قرمز رنگ ایران در توئیتر نوشــت: در این دو سال هیچگاه کرونا تا این حد فراگیر 
نبوده است. اگر واکسن نبود االن ارقام فوتی چهار رقمی شده بود. اکنون می توان فهمید که تاخیر 
شش ماهه در تامین واکسن چه هزینه سنگینی را در موج پنجم که بیشترین مرگ و میر را داشت 

به ایران تحمیل کرد.
 

امکان خروج اتباع ایرانی از اوکراین فراهم شد
سفیر جمهوری اســالمی ایران در کی یف اعالم کرد: امکان خروج اتباع ایرانی از اوکراین فراهم  
شد، امیدوارم هم وطنان عزیز به ســالمت به دامان میهن برگردند. منوچهر مرادی، سفیر ایران 
در اوکراین در توئیتی نوشت:  خوشــبختانه با پیگیری سفارت در  اوکراین، تالش همکاران وزارت 
خارجه، همراهی صمیمانه سفرای محترم در ورشو، بوداپست و بخارست و حمایت وزیر محترم 
امور خارجه امکان خروج اتباع ایرانی از اوکراین فراهم شــد. امیدوارم هم وطنان عزیز بسالمت 

به دامان میهن برگردند. 
 

سخنگوی وزارت خارجه: 

سفیر ایران در لندن در لیست تغییر قرار دارد
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان خبر داد: محسن بهاروند، سفیر ایران در لندن در کنار ۳۷ سفیر 
دیگر در لیست تغییر هستند.گفتنی اســت؛ برخی خبرگزاری ها پنجشنبه گذشته اعالم کردند که 

سفیر ایران در لندن برکنار شده است. 

کافه سیاست

موضع واشنگتن درخصوص تاثیر حمله 
روسیه به اوکراین بر مذاکرات وین:

متوقف نمی شویم
ســخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا گفت: 
با وجود حمله روســیه به اوکراین به تعامل 

با مسکو درخصوص برجام ادامه می دهیم.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا 
در نشســت خبری هفتگی خود در  پاسخ به 
این سوال که باتوجه به حمله نظامی روسیه 
به اوکراین آیا موضوعی همچون برجام وجود 
دارد که واشنگتن گفت وگو با مسکو درباره آن 
را متوقف کرده باشد؟ گفت: ما مسئله ای را که 
به نفع امنیت ملی مان باشد، دنبال می کنیم. 
بعضی از مواردی که ذکر کردیــد برای منافع 
امنیت ملی ما ضروری اســت. اینکه روسیه 
به اوکراین حمله کرده است سبب نمی شود 
ما دست از پیگیری امنیت ملی و محافظت 
از امنیت شهروندان آمریکایی برداریم.بنابر 
گزارش وب سایت وزارت امورخارجه آمریکا، 
پرایس ادامه داد: با این حال، حمله بی دلیل 
روســیه به اوکرایــن روابط دوجانبــه ما )با 
روسیه( را تغییر داده است.وی همچنین در 
بخش دیگری از این نشست خبری با تکیه 
بر ادعاهای بی اســاس و ساختگی مقامات 
آمریکایی درباره ماهیت برنامه هســته ای 
کشورمان گفت: کنترل و جلوگیری از گسترش 
تســلیحات هســته ای میز موضوعی است 
که در راســتای منافع امنیت ملی ماســت. 
اگر می خواهید برجام را یــک توافق کنترل 
تسلیحات بدانید، یا این حقیقت که آمریکا و 
روسیه بزرگ ترین زرادخانه های هسته ای 
روی زمین را دارند، بایــد بگویم که همچنان 
به نفع امنیت ملی ماست که مواد هسته ای، 
کالهک های هسته ای و ذخیره های هسته 
ای تحت کنترل باشــند.در حالی که مقامات 
کشــورمان بارها تاکید کرده انــد که هدف از 
برنامه  هســته ای ایــران صلح آمیز اســت و 
سالح هسته  ای در دکترین دفاعی ایران هیچ 
جایگاهی ندارد، سخنگوی وزارت امورخارجه 
آمریکا مدعی شد: همچنین ، این در راستای 
منافع امنیت ملی مان است که هرگز به ایران 
اجازه دستیابی به سالح هسته ای را ندهیم. 

تمام سر و صدایی که مسئوالن روس در روز های 
گذشته داشتند، از جمله دروغ هایی که پوتین در مورد 
اتهام زنی به اوکراین در مورد در اختیار داشتن سالح 
هسته ای گفت، تنها در راستای خرید زمان بیشتر برای 
تکمیل کردن زمینه های ورود به جنگ و شروع ساعت 

صفر بود

بین الملل

آگهیدعوتسهامدارانشرکتهونامیکتوسعهتجارتکاچار)بامسئولیتمحدود(ثبتشده

بهشماره66806وشناسهملی14009754075جهتتشکیلمجمععمومیفوقالعاده.

بدینوسیله ازکلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده  که در 
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بومی سازی ۹0 درصد از قطعات در پاالیشگاه اصفهان
از ۳۶ هزار قطعه پاالیشگاهی در شــرکت پاالیش نفت اصفهان ۳۳ هزار قطعه بومی سازی شده 
است. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: به عبارتی ۹۰ درصد تجهیزات و کاالی پاالیشگاه 
اصفهان ایرانی و در صنعت پاالیش بهره برداری شده است. محســن قدیری افزود: توانسته ایم 
سخت ترین و پیچیده ترین دستگاه ها را بومی سازی کرده و ازآن ها در شرکت خود بهره مند باشیم. 
وی گفت: به طور تقریبی می توان گفت هزینه ســاخت تجهیزات نفتی در داخل کشــور ۴۰ درصد 
 LC پایین تر از هزینه خرید خارجی است، عالوه بر اینکه مشکالتی همچون تحریم و نیاز به گشایش

به دلیل فرآیند های پیچیده تجهیزات را مرتفع کرده ایم.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: به طور حتم شرکت پاالیش نفت اصفهان در کنار 
دیگر سازمان ها با حرکت به سمت خودکفایی عالوه بر اشتغال زایی خوشبختانه توانسته است از 
خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری کند. پاالیشگاه اصفهان با تولید ۳۰ فرآورده نفتی، 

رتبه نخست کشور را در تنوع محصول به خود اختصاص داده است.

یک کارشناس مسکن:

بازار مسکن تا یک سال دیگر آرام است
یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه پروژه نهضت ملی مسکن تاثیر چندانی بر روند بازار ایجاد 
نمی کند، گفت: از آبان سال گذشته نرخ رشــد ماهیانه قیمت خانه در شهر تهران ۱.۵ درصد بوده که 
به نصف تورم عمومی رسیده، در واقع قیمت واقعی مســکن کاهش یافته و انتظار داریم این روند 

حداقل تا یک سال آینده ادامه پیدا کند.
مهدی سلطان محمدی اظهار کرد: از آبان ماه ســال گذشته به این طرف بازار مسکن وارد یک روند 
افزایش آرام ولی مستمر شده و میزان نرخ رشد قیمت آن از تورم کمتر بوده است. به طور متوسط از 
حدود یک سال و نیم گذشته قیمت مسکن در شهر تهران هر ماه ۱.۵ درصد افزایش یافته در حالی 
که تورم عمومی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی بین دو و نیم تا سه درصد یعنی حدود دو برابر 

افزایش قیمت مسکن بوده است.
وی افزود: وضعیتی که هم اکنون در بازار مســکن وجود دارد معموال در دوره رکودی مسکن اتفاق 

می افتد. در این مدت حباب دوره رونق به طور آرام تخلیه می شود.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: یکی از تفاوت های بازار مسکن با سایر بازارها این است که 
به دلیل چسبندگی قیمت ها در بازار مسکن، تغییرات قیمت در جهت تخلیه حباب، به کندی صورت 
می گیرد. دوره رکود عموما با کاهش قیمت اسمی مسکن همراه نیســت ولی میزان رشد آن آرام 

می شود و از تورم عمومی جا می ماند.

توزیع 40 درصد میوه شب عید با شبکه هوشمند
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه برای میوه شب عید سیب و پرتقال 
به میزان کافی ذخیره شده اســت، گفت: تالش می کنیم، از طریق شبکه تعاونی های مردمی و نیز 

شبکه فروش هوشمند میوه شب عید مردم را به موقع تامین کنیم.
اسماعیل قادری فر افزود: در حال حاضر تولیدات کشاورزی شــامل زراعی، باغی و دامی به ۱2۵ 
میلیون تن در سال می رسد و عمده این محصوالت از طریق شبکه بزرگ تعاونی های روستایی که 
متشکل از حدود 8 میلیون نفر کشاورز و شــبکه های تعاونی های روستایی در سراسر کشور است 
بین مردم توزیع می شود، اما در عین حال تالش داریم اقتصاد کشاورزی را از حالت سنتی به سمت 
اقتصاد صنعتی برسانیم و سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور به میزان قابل قبول برسد.

وی همچنین گفت: به دلیل غفلت از اقتصاد کشاورزی، صنعتی و دانش بنیان در حال حاضر سهم 
کشاورزی از اقتصاد ناچیز است و متاسفانه میزان ضایعات کشاورزی بین 2۰ تا ۳۰ درصد و در برخی 

اقالم تا ۴۰ درصد هم می رسد. 

چهکسیباگرانفروشیدراصفهانمقابلهمیکند؟

گزارش یک تخلف!

خانم فروشنده، رسید خرید ژامبون مرغ  پریا پارسا
و دلستر استوایی را به دستم می دهد؛ از 
معدود دفعاتی است که همان لحظه به هزینه پرداخت شده بابت 
کاالی خریداری شــده نگاه می کنم و از قضا متعجب می شوم. به 
نظرم گران تر از حد معمول حساب شده است. برمی گردم و به خانم 

فروشنده می گویم: درست حساب کرده اید؟
قیمت ژامبون n تومان اســت و قیمت دلســتر هم که مشــخص 
است. پس چرا حدود 8 هزارتومان بیشتر از حساب کم کرده اید؟ 
ابتدا کمی دستپاچه می شــود. بعد می گوید: »آهان... این قیمت 
تولیدی اســت. ما باید 2۰ درصد هم روی قیمت تولید بکشیم و به 

مشتری بفروشیم!« 
تعجب من بیشتر می شود! تاریخ درج شده روی بسته بندی ژامبون 
نشان می دهد، دو روز بیشــتر از تولید این ماده غذایی نمی گذرد. 
در این دوروز هم که اتفاق خاصی نیفتاده )هنوز روسیه به اوکراین 
حمله نکــرده بود(، خبــر از نهایی شــدن توافقات ویــن به گوش 
می رسید و قیمت دالر در بازار هم رو به کاهش بود تا تمام بهانه های 

احتمالی از فروشندگان گران فروش گرفته شود! 

»عرف این اســت که 2۰ درصد روی محصول بکشیم«! چه کسی 
چنین اجازه ای به فروشــنده داده تا محصولی که نام و نشــان و 
قیمت آن مشخص اســت و خریدار دارد پیشاپیش هزینه مالیات 
بر ارزش افــزوده و 2۰ درصد اضافه بگیِر فروشــنده و گرانی دالر و 
افزایش قیمت هزینه های تولید و مواد اولیه و ... را هم می پردازد و 
محصولی که تا همین چندماه پیش نصف این قیمت بوده را دوبرابر 
می خرد، حاال باید با بهانه ها و عناوین من درآوردی و سرخوداختیار، 

گران تر هم بفروشد و چرا هیچ نظارتی صورت نمی گیرد؟ 
اگر ژامبون مرغ باید 2۰ درصد اضافه قیمت بخورد، چرا درباره دلستر 
چنین اتفاقی رخ نداد؟ و بعد خانم فروشنده درنهایت، کمتر از نصف 
پولی که بایــد برگرداند را برمی گردانــد و عذرخواهی هم نمی کند! 
حوصله بحث هم ندارم. بیرون می آیم اما بــرای اولین بار تصمیم 
می گیرم به سامانه ثبت تخلف گران فروشی سری بزنم و گزارش 
تخلف بدهم و منتظــر بمانم ببینم در دولت انقالبــی و با این همه 
شعار مردمی که سرداده می شود، آیا پیگیری صورت خواهد گرفت 
یا نه. سامانه انواع و اقســام اطالعات را برای پیگیری می خواهد و 
تازه در نهایت نوبت به ثبت اطالعات که می رسد، کندی وحشتناک 

اینترنت اجازه نمی دهد به مرحله بعد بروم! نت تقریبا قطع است و 
حاال دیگر این اعصاب ماست که کشش ادامه دادن ندارد! و حداقل 
آن روز ترجیح می دهم بی خیال شــوم تا غصه سرعت الک پشتی 
اینترنت کشور در قرن بیســت و یکم، به غم تورمی که کمر مردمم 
را خم کرده، اضافه نشــود. و خالصه که این روزها گران فروشی به 
روش های مختلف و با بهانه های گوناگون اتفاق می افتد. فروشنده 
ســوپرمارکت یا هایپرمارکت هم از خود ما مردم اســت و ما مردم 
به هم رحم نمی کنیم. با ترفندهای مختلف قصد داریم بر ســر هم 
کاله بگذاریــم و انگار می خواهیم تقاص و تاوان همه مشــکالت و 
کمبودها و ندانم کاری های مسئوالن را بر سر همدیگر خالی کنیم. 
و این که فقط مشتی نمونه خروار خروار بی قانونی و تخلفی است 
که هرروز در گوشه گوشه این شهر اتفاق می افتد و راستش حداقل 
مشاهدات عینی و میدانی نشان می دهد مردم خسته تر و ناامیدتر 
از آن هســتند که بخواهند گزارش بدهند یا پیگیری کنند. پیگیری 
هم که می کنند، بعضا نتیجه نمی گیرند و این چرخه می چرخد روی 
دور تسلسل! راستی قرار بود هم سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ 

زندگی مردم...!

رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان گفت: فعال 
گوشت قرمز بسته به درجه آن از کیلویی ۱۰۰ تا ۱۵۵ 

هزار تومان عرضه می شود.
اصغر پورباطنی اظهار کرد: از زمانی که صادرات دام 
زنده متوقف شد، قیمت گوشــت هم ثابت مانده، 

زیرا قبل از آن در حال افزایش بود، ولی اکنون در 
همان قیمت باقی مانده اســت. فعال گوشت قرمز 
بسته به درجه آن از کیلویی ۱۰۰ تا ۱۵۵ هزار تومان 

عرضه می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که دلیل گرانی گوشت 
قرمز در چنــد ماه اخیر چه بوده اســت؟ گفت: در 
اوایل سال، کشتار زیادی انجام گرفت. همان زمان 
هم نسبت به گرانی گوشت در چند ماه بعد، هشدار 
داده شد و در ماه های اخیر هم به دلیل کمبود دام 

و البته سرما و تلفات دام ها، قیمت ها گران شد.
در کل قیمت گوشت قرمز به عرضه و تقاضای دام 
بستگی دارد. هرچقدر میزان عرضه دام بیشتر باشد 
و بیشتر به دست فروشــنده برسد به همان میزان 

هم قیمت ها تعدیل می شود.
پورباطنی در مورد آینده قیمتی گوشت قرمز افزود: 
هیچ نرخی را نمی توان پیش بینی کرد، چون قیمت 
آن وابسته به میزان دام زنده است و مشخص هم 

نیست که تا چه زمانی صادرات دام متوقف باشد.

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

 گوشت قرمز کیلویی 100 تا 155 هزار تومان
 عرضه می شود

عضو شورای مرکزی بسیج مهندسین 
عمران و معماری استان:

فرآیند طوالنی صدور 
مجوزساختمانی، چالش 

جدی در اصفهان است

خبر روز

فروشندهسوپرمارکتیاهایپرمارکتهمازخودمامردم
استومامردمبههمرحمنمیکنیم.باترفندهای
مختلفقصدداریمبرسرهمکالهبگذاریموانگار
میخواهیمتقاصوتاوانهمهمشکالتوکمبودهاو
ندانمکاریهایمسئوالنرابرسرهمدیگرخالیکنیم

مدیرکل گمرکات استان خبرداد:

افزایش 145 درصدی درآمد گمرکات استان اصفهان
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان بیان داشــت: طی ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ درآمد گمرکات استان اصفهان 
بالغ بر 7 هزار و 8۵7 میلیارد ریال بوده که د ر مقایســه با مدت مشــابه سال قبل ۱۴۵ درصد رشد 

داشته است.
رسول کوهستانی پزوه در خصوص میزان واردات گمرکات استان اصفهان اظهار داشت: در ۱۱ ماهه 
امسال ۱۰۴ هزار و ۳۱۰ تن کاال به ارزش ۵7۶ میلیون 2۴۰ هزار دالر از طریق گمرکات استان اصفهان 
تشریفات اظهارنامه های واردات آنها انجام پذیرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث 

وزن 2۰ درصد و از نظر ارزش ۴۶ درصد افزایش داشته است .
کوهستانی پزوه ،عمده محصوالت وارداتی گمرکات استان اصفهان را خطوط تولید ، مواد اولیه و اجزا 
و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی استان برشمرد و تصریح کرد : طی این مدت عمده 
کاالهای وارداتی گمرکات استان اصفهان شامل؛ ماشین آالت برقی ۱۵8 میلیون دالر ،ماشین آالت 
مکانیکی ۱۵7 میلیون دالر ،چدن و آهن و فوالد ۵7 میلیون دالر ، وسایل نقلیه )کامیون( ۴۳ میلیون 

دالر و مواد پالستیکی ۳۵ میلیون دالر بوده است.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان ۵ کشور عمده صادر کننده به مقصد گمرکات استان اصفهان را چین، 
آلمان، ترکیه، امارات متحده عربی و ایتالیا برشمرد و اذعان داشت : طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ چین 
۱8۶ میلیون دالر ،آلمان ۹8 میلیون دالر ،ترکیه 82 میلیون دالر ، امارات متحده عربی ۴۹ و ایتالیا ۴۰ 

میلیون دالر، کشورهای مبدأ واردات گمرکات استان اصفهان بوده اند.
وی در ادامه درخصوص درآمد گمرکات استان اصفهان بیان داشت : طی این مدت 7 هزار و 8۵7 
میلیارد ریال درآمد وصولی گمرکات استان اصفهان بوده است که از این میزان ۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد 
ریال حقوق ورودی ،مالیات برارزش افزوده ،عوراض شــهرداری و سایر عوارضها که موجب قانون 
وصول آن به عهده گمر ک می باشد، بوده و همچنین ۳ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال عوارض صادراتی 
وصول شده و در مجموع درآمد وصولی گمرکات اســتان اصفهان در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۱۴۵ درصد رشد داشته است.

اختصاص 30 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به گل محمدی
مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح ملی گیاهان دارویی گفت: از 2۶۵ هزار هکتار وسعت زیر 

کشت گیاهان دارویی در کشور، ۳۰ هزار هکتار به گل محمدی اختصاص دارد.
حسین زینلی در حاشیه نشست با گالبگیران منطقه کاشان، 7۰ درصد از ۴۵ هزار هکتار وسعت زیر 
کشت گل محمدی را در دنیا مربوط به ایران دانســت و گفت: از 2۶۵ هزار هکتار وسعت زیر کشت 

گیاهان دارویی در کشور، ۳۰ هزار هکتار به گل محمدی اختصاص دارد.
وی با پیش بینی تولید ۶۰ هزار تن گل محمدی در کشــور گفت: سیاست جهاد کشاورزی، کاهش 
خام فروشی و تغییر در فناوری و تولید بیشتِر محصوالت و فرآوری کامل این محصول تا رسیدن به 

تولید اسانس، ادکلن، فلیور ها و عطر همراه باارزش افزوده به مراتب باالتر است.
حسین زینلی، توسعه مزارع گل محمدی در مناطق کویری و افزایش دامنه گل دهی این گیاه از ۱۵ 
فروردین تا ۳۰ تیر ماه را از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: امسال، با رویکرد جدید 
در این صنعت، ۳۰ درصد گل تولیدی به غنچه خشــک که از بازارپسندی باالیی در داخل و خارج از 

کشور برخوردار است، تبدیل خواهد شد.
وی، صادرات ۳۰2 تن غنچه خشک گل محمدی، چهار میلیون لیتر گالب و دو و نیم تن اسانس به 

خارج از کشور را بخشی از ظرفیت تجاری صنعت گل محمدی عنوان کرد.
مجری طرح ملی گیاهان دارویی کشور با تاکید بر اینکه ایجاد صندوق گل محمدی در کاشان، یکی 
از دستاورد های بین المللی گل محمدی محسوب می شود، گفت: در صورت راه اندازی این صندوق، 
تمام اعضا یا افراد دارای منافع در زمینه گل محمدی با سرمایه گذاری در این صندوق از مزایای این 

صندوق بهره مند خواهند شد.

اخبار

با مسئولان
رییس سازمان انرژی هسته ای:

تولید 10 هزار مگاوات برق هسته ای در دستور کار قرار دارد
رییس ســازمان انرژی هســته ای گفت: تولید ۱۰ هزار مگاوات برق هســته ای یک کار بزرگ با ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری اســت.محمد اسالمی 
اظهار کرد: شــهدا قبل از شهادت شان نقش موثری داشــتند، ولی خون شهید، حکایت همیشــه صادق و راهگشای تاریخ اســت.نیروی دانشمند فراوانی 
 در رشته های گوناگون در کشور وجود دارد، اگر در گذشــته ۵ دانشگاه، رشته انرژی هســته ای داشتند، ولی اکنون بیش از 2۰ دانشــگاه دانش هسته ای را 

تدریس می کنند.
وی درمورد اینکه وضعیت ما به لحاظ علم و تکنولوژی بسیار ممتاز است، گفت: این حرف یک شعار نیست و موضوعی که در دستور کار ماست این است که نتایج 
و دستاورد های تحقیقاتی خودمان را گســترش بدهیم و صنعتی کنیم همچنین مقیاس و دامنه بهره برداری و جغرافیای تاثیر را روز افزون کنیم.برنامه های 
تهیه شده همگی در این راستا قرار دارند و بخش هایی که از قبل مغفول مانده بود، اولویت داده شدند و بخش هایی هم که ناقص مانده در حال تکمیل است.

به گفته اسالمی، تولید ۱۰ هزار مگاوات برق هسته ای یک کار بزرگ با ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری است که کار ساده ای نیست و نیروی انسانی و صنایع 
پیشرفته بسیاری را به خود اختصاص داده است.

واردات لوازم خانگی 
آزاد می شود؟

ال  واردات لــوازم خانگــی حــا
بزرگ ترین تهدیــد تولیدکنندگان 
داخلی شناخته می شود. پس از 
اینکه برخــی تولیدکنندگان لوازم 
خانگی قیمت محصوالت خود را 
بدون مجوز افزایــش دادند، حاال 
معاون اول رییس جمهوری اعالم 
کرد: در صورتی کــه تولیدکنندگان 
همــکاری نکننــد، واردات لوازم 

خانگی آزاد می شود.

وز عکس ر

عضو شورای مرکزی بسیج مهندسین عمران 
و معماری استان اصفهان گفت: طوالنی بودن 
فرآیند صدور مجوز ســاختمانی در این استان 
به یک چالش جدی در مســیر ساخت و ساز 
مبدل شده است. عبدالرسول جان نثاری اظهار 
داشــت: افزایش سرســام آور قیمت مصالح 
ساختمانی، ســاخت و ساز مســکن را دچار 
اختالل کــرده در حالــی که با توجه بــه اینکه 
امســال تولید و رفع موانع تولیــد نام گذاری 
شد، اما در فرآیند تولید ساختمان با مشکالت 
عدیده ای مواجــه بودیم در حالــی که بیش 
از ۳۵۰ شــغل با ســاختمان ســازی مرتبط 
است. عضو شورای مرکزی بسیج مهندسین 
عمران و معماری اســتان اصفهــان تعطیلی 
کارخانه ها به دلیل قطعی برق را عامل افزایش 
قیمت سیمان دانست و گفت: قیمت مصالح 
ســاختمانی تولیــد داخل با قیمــت مصالح 
ساختمانی وارداتی برابری می کند در صورتی که 
توجیه قانونی ندارد. وی با بیان اینکه قیمت هر 
کیلو میلگرد در سال گذشته ۱2 هزار تومان بود 
که امسال به ۱7 هزار تومان رسیده ، ادامه داد: 
تورم اثر مستقیم و غیر مستقیم بر روند ساخت 
و ساز مســکن گذاشته اســت. جان نثاری با 
اشاره به اینکه دولت باید در تامین وام مسکن 
به اقشــار ضعیف جامعه در راســتای مسکن 
ملی چاره اندیشی کند، گفت: تخصیص وام ۴۰۰ 
میلیون تومانی که با احتساب سود آن به رقم 
باالتری می رسد برای اقشار ضعیف و متوسط 
مشــکل ســاز و نیازمند حمایت دولت است. 
عضو شورای مرکزی بسیج مهندسین عمران 
و معماری استان اصفهان با بیان اینکه امروز 
قیمت تمام شده ســاخت یک مسکن بعلت 
افزایش قیمت مصالح ساختمانی زیاد است 
و اقشار ضعیف و متوســط جامعه توان خرید 
مســکن را ندارند، گفت: به دنبال اجرای طرح 
مسکن ملی جانمایی هایی در شهر مجلسی، 

فوالدشهر و بهارستان صورت گرفته است.
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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

نیمی از فوتی های کرونا در چهارمحال و بختیاری واکسن نزده ها هستند
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد گفت: طبق بررسی های 
صورت گرفته، بیش از نیمی از فوتی های کرونا در استان، افرادی بودند که 
یا واکسن نزده یا تنها یک دوز واکسن را تزریق کرده اند.فریدون رحمانی 
اظهار کرد: معموال به دنبال آغاز موج هــای جدید، ابتدا موارد بی عالمت و 
بعد از آن موارد ابتال و سرپایی افزایش می یابد، البته به دنبال تعداد باالی 
موارد ســرپایی، هفت تا ۱۰ روز آرام آرام موارد بستری شروع به افزایش 
می کند و ۱۰ روز بعد از آن، تعداد بیماران بدحال و فوتی ها زیاد می شــود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: طبق تجربه موج های 
قبلی، معموال یک موج چهار تا ۶ هفته طول می کشد تا تعداد موارد سرپایی 
و بستری و سپس فوتی ها با تاخیر کاهش یابد، البته این کاهش به دلیل 
ایجاد نگرانی در میان مردم، با رعایت نکات بهداشــتی و دستورالعمل ها 
حاصل می شود.وی با اشاره به وضعیت کنونی استان از لحاظ تخت های 
بیمارستانی، تصریح کرد: در حال حاضر تعداد تخت های اختصاص یافته 
به بیماران کرونایی در استان حداقل ۵۰۰ تخت است. در موج قبل بیش 
از ظرفیت درنظر گرفته شده، بیمار کرونایی بستری شد، به طوری که در 
پیک پنجم تعداد بستری شــدگان به ۸۸۰ بیمار رسید و اکنون تقریبا به 
نصف ظرفیت درنظر گرفته شده رسیدیم.رحمانی ادامه داد: در حال حاضر 
حدود ۱۵ درصد مجموع تخت های بیمارستانی استان با بیماران کرونایی 
پرشده و ۵۰ درصد تخت های درنظر گرفته شــده برای بیماران کرونایی 
تکمیل شده است.وی در خصوص افزایش ۶۰ درصدی تخت های ویژه 
در چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: پیش از آغاز کرونا، تعداد تخت های 
ویژه در بیمارستان های اســتان حدودا ۹۰ تخت بود، در حالی که در این 
مدت به ۱۷۵ تخت ویژه رسیده اســت، گرچه هزینه راه اندازی هر تخت 
ویژه حدود یک میلیــارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده، اما شــاهد افزایش 
چشمگیر در تعداد تخت های ویژه هستیم. معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی تاکید کرد: هم اکنون در استان در باالترین میزان پیک قرار داریم 
که پیش بینی می شود تعداد موارد بســتری و فوتی همچنان افزایشی 
باشد و بعد از آن موارد بستری و مرگ و میر آرام آرام کاهش  یابد که امید 
است با این روند، تا پیش از ایام عید پیک ششم را پشت سر بگذاریم.وی 
افزود: طبق بررسی های صورت گرفته، در هفته های گذشته از ۱۱ مورد فوتی 
ثبت شده کرونا در استان، پنج نفر واکسن نزده، یک نفر سه دوز، دو نفر 
دو دوز و سه نفر یک دوز واکسن را تزریق کرده بودند، یعنی بیش از نیمی 
از فوتی های کرونا افرادی هســتند که یا واکسن نزده یا یک دوز واکسن 
را تزریق کرده بودند، از طرفی بیماران بســتری در بیمارستان های استان 
عمدتا افرادی هستند که یک دوز یا دو دوز یا واکسن نزده اند، البته افرادی 
که سه دوز واکسن را تزریق کرده اند بسیار کم، نیاز به بستری شدن دارند.

رحمانی در ادامه با بیان اینکه معموال افراد بستری شده در بیمارستان های 
استان سنین کمتر از ۱۵ سال و افراد باالی ۸۰ سال هستند، تصریح کرد: 
بستری شدگان با سنین کمتر از ۱۵ سال به دلیل قرار گرفتن در محیط های 
آموزشی و مدارس به امیکرون مبتال شده اند و افراد مسن باالی ۸۰ سال 
به مدت دو ســال رعایت کردند و اکنون به دلیل ابتــالی یکی از اعضای 
خانواده یا سن باال شدیدا به این ویروس آلوده شده و نیازمند بستری در 
بیمارستان هستند، حتی برخی از افراد مسن به اندازه ای حساس اند که 
با یک سرماخوردگی جان خود را از دســت می دهند، به طوری که درصد 
زیادی از فوتی های کنونی افراد باالی ۸۰ سال هستند. به گفته وی، حدود 
۸۰ درصد نمونه های کرونا در چهارمحال و بختیاری از نوع امیکرون و ۲۰ 
درصد دلتا و سایر ویروس هاست.این متخصص بیماری های عفونی در 
چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه واکسیناسیون به تنهایی تاثیری در 
مبتال شدن به امیکرون ندارد، تصریح کرد: تاثیرگذاری واکسن کرونا برای 
ســویه امیکرون در دوز اول کمتر از ۱۰ درصد، دوز دوم ۳۰ درصد و دز سوم 
۷۰ تا ۸۰ درصد بوده است، بنابراین تزریق سه دوز واکسن و رعایت موارد 
بهداشتی می تواند از شدت بیماری امیکرون در افراد جلوگیری کند.وی در 
ادامه گفت: تاکنون پزشکان متخصص بیمارستانی در استان پیشتاز در 
تزریق واکسیناسیون بوده اند و بیشترین استقبال از سوی آن ها صورت 

گرفته اســت، به طوری که در این گروه شغلی تاکنون ۹۹ درصد پزشکان 
متخصص دوز اول، ۹۸.۵ درصد دوز دوم و ۷۴ درصد آن ها هر ســه دوز 
واکسن را تزریق کرده اند، این درحالیست که درصد کمی از مردم، تزریق 
سه دز واکسن را انجام داده اند.رحمانی بیان کرد:  اگر از ابتدای شیوع کرونا، 
همه دنیا دست به دست هم می داد و به مدت چهار هفته تعطیل می شد، 
ویروس از همان ابتدا متوقف و مخاطرات زیادی به همراه نداشــت، به 
دلیل اینکه خواستیم با کرونا زندگی کنیم، برخی از کشورها رعایت و برخی 
رعایت نکردند که این امر، منجر به آلوده شدن تمام دنیا شد و مدت هاست 
درگیر این ویروس هستیم.وی در خصوص وضعیت آینده ویروس کرونا، 
خاطرنشان کرد: در صورتی که نخســتین ویروس شناسایی شده از نظر 
سازمان بهداشت جهانی مهم تلقی شــود و کشور مبدأ که شروع کننده و 
گسترش دهنده ویروس است مسائل بهداشــتی را به طور کامل رعایت 
کند، می توان از گسترش سویه جدید به تمام نقاط دنیا جلوگیری کرد که 
از این حیث، بسیاری از کشورها در امان می مانند، از طرفی هنوز اطالعات 
کافی برای ویروس جدید در دسترس نیست، اما آنچه مشخص بوده، 
این اســت که منافع تزریق واکســن بیش از معایب آن برشمرده شده، 
بنابراین تنها راه برای در امان ماندن از کرونا، تزریق واکسیناسیون و رعایت 

مسائل بهداشتی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری:

عرضه و فروش گونه های حیات وحش در بازار نوروزی 
ممنوع است

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به تشدید نظارت ها بر بازار نوروزی 
استان برای جلوگیری از عرضه و فروش غیرمجاز گونه های جانوری با همکاری دستگاه های اجرایی 
و نیروی انتظامی گفت: هر گونه عرضه و فروش گونه های حیات وحش ممنوع است و با متخلفان 
برخورد قانونی می شود.شهرام احمدی افزود: طی سال های اخیر عرضه و فروش گونه های حیات 
وحش در بازار شب عید تا حدودی افزایش یافته اســت که از جمله این حیوانات می توان به انواع 
مار، الک پشت، سمندر و کبک و در مواردی نادر، سنجاب ایرانی اشاره کرد که با توجه به ممنوعیت 
نگهداری و خرید و فروش حیات وحش طبق مواد هفت و ۱۰ قانون شکار و صید، عرضه کنندگان این 
نمونه از جانوران مرتکب جرم شده و با آنان برخورد خواهد شد. وی با بیان اینکه تالش می شود عالوه 
بر تشدید نظارت ها، برنامه های آگاه سازی و آموزش های عمومی درباره ممنوعیت فروش غیرمجاز 
حیوانات در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: به منظور نظارت محیط زیســتی بر بازار نوروزی استان 
و جلوگیری از عرضه گونه های حیات وحش، هماهنگی های الزم با مجموعه شــهرداری ها، نیروی 

انتظامی و اتاق اصناف در تمامی شهرستان ها انجام شده است.
احمدی به فعالیت واحدهای سیار گشت و بازرسی یگان حفاظت محیط زیست استان در این مدت 
نیز اشاره کرد و یادآور شد: امکان پرورش و نگهداری گونه های وحشی به راحتی میسر نیست و بهتر 
است مردم از خرید این گونه ها خودداری کرده و در صورت مشاهده عرضه و فروش آن ها، موارد را 

با استفاده از سامانه ۱۵۴۰ اطالع رسانی کنند.
وی همچنین فروش کبک زنده به عنوان گونه پرورشی را نیز ممنوع دانست و گفت: پرورش دهندگان 

کبک اجازه عرضه زنده پرندگان تکثیر شده را ندارند و در این باره نیز با متخلفان برخورد می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری درباره زنده گیری پرندگان در استان به منظور 
قاچاق آن ها نیز گفت: در سال جاری چندین مورد از زنده گیری پرندگان شکاری و سهره طالیی در 
استان شناسایی شد که با حضور به موقع نیروهای یگان حفاظت و نیروی انتظامی، افراد متخلف 

بازداشت و پرندگان به طبیعت بازگردانده شدند.

 میانگین بارش ها در چهارمحال و بختیاری به 373 
میلی متر رسید

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: با احتساب بارش های اخیر در 
استان میانگین بارش ها به ۳۷۳ میلی متر رسید که در مقایسه با دوره مشابه میانگین بلندمدت سه 
درصد کاهش دارد.معصومه نوروزی افزود: بارش ها به شکل پراکنده در مناطق غربی استان از جمله 
کوهرنگ، اردل، لردگان، کیار و فارسان ادامه دارد که در ارتفاعات به شکل برف و در سایر مناطق به 
شکل باران است.وی به بارش های اخیر در استان اشاره کرد و گفت: میزان بارش ها در ایستگاه های 
باران سنجی استان از جمله سرخون و ارمند هر کدام ۴۱ میلی متر، دوپالن ۳۱ میلی متر، چهراز ۳۳ 
میلی متر، ناغان ۳۱ میلی متر، آلونی ۱۶ میلی متر، سردشت ۱۳ میلی متر و دهنو هشت میلی متر 
گزارش شده است.معاون توســعه و پیش بینی هواشناسی چهارمحال و بختیاری از بارش هشت 
ســانتی متر برف جدید در ایســتگاه کوهرنگ خبر داد و افزود: ارتفاع برف در این ایستگاه به ۳۲ 

سانتی متر رسیده و طی دو روز گذشته ۳۶.۲ میلی متر باران در این ایستگاه گزارش شده است.
نوروزی ادامه داد: همچنین بارش ها برای ایستگاه شــهرکرد ۱۲.۴ میلی متر، بروجن ۴.۶ میلی 
متر، لردگان ۲۳.۲ میلی متر، اردل ۳۴.۸ میلی متر، فارســان ۱۳.۸ میلی متر، سامان ۹.۸ میلی 
متر، بن ۸.۳ میلی متر، شلمزار ۳۶.۹ میلی متر، سورشجان ۱۳.۷ میلی متر، فرخ شهر ۸.۵ میلی 
متر، ایلبگی ۸.۲ میلی متر، مال خلیفه ۴.۱ میلی متر، بلداجی ۱۰.۳ میلی متر و دوآب صمصامی 

۳۳.۹ باران ثبت شده است.

بام ایراناخبار
سنا

 ای
س:

عک

مفاد آراء
12/41 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . 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 دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5644  - 1400/05/03 هيات ســوم آقای علی عباسی 
ولدانی به شناســنامه شــماره 40 کدملــي 1290138974 صــادره اصفهان 
فرزند خداداد در ششــدانگ يکبــاب انبار بــه مســاحت 1347/30 متر مربع 
از پالک 212 فرعــی از 36  اصلــي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت 
 ملــک غــرب اصفهــان از مالکيــت اســداله دهائــی مــورد ثبــت صفحه 

127 دفتر 190 
رديــف 2- راي شــماره 13910  - 1400/11/19 هيــات ســوم خانم اعظم 
شــريفی ولدانی به شناســنامه شــماره 4275 کدملي 1285121211 صادره 
اصفهان فرزند احمد در ششــدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 115/18 متر 
مربع از پالک شــماره 459 فرعــی از 36  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 
 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رســمی ســليمان عباسی طبق

 اظهارنامه ثبتی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/08

م الف: 1275933  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
12/42 آگهی مفاد آراء صادره توســط هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان مبارکه
نظر به اينکه طبق آراء صادره توسط هيأت فوق الذکر تصرفات مفروزی يا مشاعی 
افراد مشروحه ذيل به استناد اســناد مالکيت رسمی مشاعی يا قباله انتقال عادی 
مورد تأييد قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 
روز در دو روزنامه اصفهان امروز و زاينده رود چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه 
شخص يا اشخاصی نســبت به آراء مذکور معترض باشــند از تاريخ انتشار نوبت 
اول آگهی روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نمايــدو گواهی تقديم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد. در اينصورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد يا  معترض ، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، 
اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکيت بنام متصــرف می نمايد. ليکن 

صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شــماره 140060302009002925مــورخ  1400/11/18 آقای علی 

سپهری دهنوی فرزند محمد در ششدانگ يک باب گاراژ به مساحت234/07متر 
مربع مجزی شــده از پالک 12 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی مسيح صفائی 
2- رأی شــماره 140060302009002585مورخ  1400/09/30 خانم فاطمه 
عباســی درچه فرزند رضا در ششــدانگ قســمتی از يکباب خانه نيمه ســاز به 
مساحت217/77متر مربع مجزی شــده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی يداله مختاری بموجب سند شماره 

55894 مورخ 1351/06/08 دفتر 29- اصفهان
3- رأی شماره 140060302009002919مورخ  1400/11/18 آقای عبدالرحيم 
ميرزائی فرزند پرويز در ششدانگ يک باب خانه نيمه ساز  به مساحت 235/21متر 
مربع مجزی شده از پالک 1056 فرعی از2- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی ســکينه احمدپور بموجب سند شماره 34713 

مورخ 1341/01/05 دفتر 62 - اصفهان
4- رأی شــماره 140060302009002595مورخ  1400/09/30 خانم تهمينه 
محمدی فرزند سهراب در يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه نيمه 
ساز به مساحت193/176متر مربع مجزی شده از پالک 449 فرعی از 19 - اصلی 
واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی علی ضامن رضايی 
5- رأی شــماره 140060302009002596مورخ  1400/09/30 آقای حسن 
علی محمدی حسن آبادی فرزند اسفنديار در چهار و نيم دانگ مشاع از ششدانگ 
يک باب خانه نيمه ساز به مساحت193/176متر مربع مجزی شده از پالک 449 
فرعی از 19 - اصلی واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک 

رسمی علی ضامن رضايی 
6- رأی شماره 140060302009002917مورخ 1400/11/18 آقای مرتضی 
 حيدری فرزند علی در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب خانه به مساحت

84 /164متر مربع مجزی شــده از پالک 985 فرعی از 2 - اصلی واقع در بخش 
9 ثبت اصفهان با واسطه از مالک رســمی علی اکبر اسدی مبارکه  بموجب سند 

شماره 11492 مورخ 1333/02/05 دفتر 62-اصفهان  
7- رأی شــماره 140060302009002916مــورخ 1400/11/18 آقــای 
رويا حيدری فارســانی فرزند نصراله در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يک 
باب خانه به مســاحت84 /164متر مربع مجزی شــده از پــالک 985 فرعی از 
2 - اصلی واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی 
 علی اکبر اســدی مبارکه  بموجب ســند شــماره 11492 مورخ 1333/02/05 

دفتر 62-اصفهان  
8- رأی شماره 140060302009002609مورخ 1400/09/30 آقای علی اکبر 
نجفی حسن آبادی فرزند حيدر در ششــدانگ يک باب خانه به مساحت210متر 
مربع مجزی شده از پالک 47 فرعی از 6 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالک رسمی بختيار هيرمن پور 
9- رأی شــماره 140060302009002792مورخ 1400/10/28 آقای مجتبی 
ايرانپور مبارکه فرزند مرتضی در سه دانگ مشــاع از ششدانگ يک باب خانه به 
مساحت268/66متر مربع مجزی شده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عباســعلی ايرانپور بموجب سند شماره 

5938 مورخ  1342/06/13 دفتر 86- اصفهان
10- رأی شماره 140060302009002793مورخ 1400/10/28 آقای محمد 
ايرانپور مبارکه فرزند مرتضی در سه دانگ مشــاع از ششدانگ يک باب خانه به 
مساحت268/66متر مربع مجزی شده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عباســعلی ايرانپور بموجب سند شماره 

5938 مورخ  1342/06/13 دفتر 86- اصفهان

تاريخ انتشار اول : 1400/12/08
تاريخ انتشار دوم : 1400/12/23

م الف: 1284147 مظاهر نصرالهی رييس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه 
ابالغ رای

12/43 شــماره دادنامــه: 140009390012752182  شــماره پرونــده: 
9709980350801159 شماره بايگانی شعبه: 971419  شعبه 8 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان ) مجتمع شــهيد مطهری ( تصميم نهايی شــماره 
140009390012752182 خواهان: نفت احسان نقش جهان با وکالت خانم رعنا 
محمودی گهروئی فرزند مظفر به نشانی اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان 
شهر اصفهان- خيابان هشت بهشــت غربی- حد فاصل چهار راه گلزار و ملک- 
نبش بن بست 15- ساختمان فراز 2-  ورودی 1- طبقه 4- واحد 8  ، خواندگان: 
1- آقای هادی موسوی نقلی فرزند اسمعيل به نشانی استان اصفهان- شهرستان 
شهرضا- شهر شــهرضا- سروستان فاز 4 بلوک سکنی گســتر ساختمان ميالد 
طبقه 5 واحد 20، 2- آقای مصطفی قاســمی فرزند حيدر قلی به نشــانی استان 
اصفهان- شهرستان شهرضا- شهر شــهرضا- وليعصر شرقی ميدان شمسبگی 
 کوچه شــهيد حيدر پور پــالک 119 ، 3- بانک صادرات ايران بــا وکالت آقای 
مسيح اله ميرزائی فرزند سيف اله به نشانی استان اصفهان- شهرستان اصفهان 
- شهر اصفهان- ميدان آزادی- ابتدای هزار جريب- ساختمان فراز- طبقه دوم 
واحد 9 و آقای حميد رحيمی فرزند علی به نشانی اســتان اصفهان- شهرستان 
 اصفهان- اصفهان- خ شــيخ صدوق شمالی- نرسيده به ســه راه شيخ مفيد- 
رو به روی بانک تجارت- ساختمان ســرو- طبقه 5 - واحد 18، 4- آقای مجيد 
جانقربان فرزند اسفنديار به نشانی اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خ شيخ صدوق شــمالی خ امينی نژاد پالک 112، 5- سازمان تامين 
اجتماعی به نشانی استان تهران- شهرســتان تهران- تهران- خيابان آزادی- 
پالک 453 ، 6- ســازمان امور اقتصادی و دارائی اســتان اصفهان به نشــانی 
اصفهان- استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان  رودکی - اداره کل 
امور اقتصادی دارايی اســتان اصفهان، 7-  آقای عباس اسماعيلی فرزند ولی اله 
به نشانی استان اصفهان- شهرستان شهرضا- شهر شهرضا- ميدان شهدا کوی 
شهيد گنجی پالک 26، خواسته: صدور حکم ورشکستگی ، گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
رای می نمايد. رای دادگاه: در ارتباط با دعوی شرکت نفت احسان نقش جهان با 
مديريت آقايان حميدرضا و اسفنديار جانقربان و خانم رويا جانقربان با وکالت خانم 
رعنا محمودی گهروئی، سازمان تامين اجتماعی شهرضا، سازمان امور اقتصادی و 
دارايی شهرضا و آقايان مصطفی قاسمی فرزند حيدر قلی، عباس اسماعيلی فرزند 
ولی اله ، هادی موسوی نقلی فرزند اســمعيل ، مجيد جانقربان فرزند اسفنديار و 
سرپرستی بانک صادرات استان اصفهان شعبه ميدان آزادی مبنی بر صدور حکم 
ورشکستگی خواهان با اين توضيح که » شرکت نفت احسان نقش جهان سهامی 
خاص به شــماره ثبت 31813 که با توجه به نوع شرکت مبنی بر سهامی بودن و 
موضوع فعاليتش که در ماده 2 اساسنامه درج گرديده مبنی بر» ارائه کليه خدمات 
مجاز بازرگانی و توليد و توزيع کليه مواد شــيميايی مجاز و لوازم جانبی و واردات 
و صادرات کاالهای مجاز بازرگانی و تجاری و خصوصا مواد شيميايی مجاز و هر 
نوع اقالم مرتبط با موضوع شرکت« تاجر محسوب می گردد و متاسفانه شرکت 
بعلت عدم توانايی ادامه فعاليت، در شــرايط اقتصادی موجود قرار گرفته که اين 
امر باعث توقف در پرداخت ديونش گرديده است و اين امر را اسناد و مدارک مالی 
و حسابرســی موجود نيز تاييد می نمايد، فلذا با عنايت به تصميم مجمع عمومی 
فوق العاده و هيئت مديره مبنی بر اعالم ورشکستگی شرکت وفق مفاد اساسنامه، 
ارجاع امر به کارشناسی جهت تاييد و روشن شدن موضوع مورد تقاضاست. علی 

ای حال با توجه به مدارک موجود رســيدگی و عنداالقتضا صــدور حکم مبنی 
 بر ورشکســتگی و توقف شــرکت موکل و تعيين تاريخ توقف مورد درخواست 
می باشد«. وکيل خواهان در جلسه دادگاه خواســته را به شرح باال اعالم نموده 
است به شرح صورت مجلس مورخه 97/11/23 وکيل بانک صادرات و نماينده 
تامين اجتماعی منکر توقف خواهان شده اســت و دادگاه بنا به اقتضای ضرورت 
امر کارشناسی جهت بررســی توقف واقعی خواهان قرار ارجاع امر به کارشناسی 
صادر نموده  و در اين راستا جهت برآورد ارزش اموال وی و ارزيابی ميزان ديون و 
دارايی خواهان موضوع را به کارشناسان حسابداری و ساختمانی ارجاع نموده است 
نظر کارشناسان منتخب که با قراين موجود مباينتی نداشته و از جانب خواندگان 
اعتراض موثری نسبت به  آن نشده است و با توجه به نظريه های اصلی و تکميلی 
کارشناس منتخب که متعاقب درخواســت برخی از خواندگان و با دستور دادگاه 
ارائه شده و داللت بر توقف واقعی شرکت خواهان دارد و با توجه به مستندات ارائه 
شده توسط اداره تامين اجتماعی که داللت بر آخرين پرداخت  خواهان در مورخه 
95/4/27 دارد و دادگاه با احراز توقف خواهان از مورخه 95/2/28 دعوی خواهان 
را مقرون به واقع دانسته و به استناد مواد 412 ، 415 ، 416 ، 417 ، 433 ، 536، 
537 قانون تجــارت و ماده يک قانون تصفيه امور ورشکســتگی حکم به اعالم 
ورشکســتگی خواهان با تاريخ توقف 1395/2/2 صادر و ضمن صدور حکم قرار 
مهر و موم اموال خواهان را صادر و اعالم می دارد تا اداره تصفيه نسبت به اجرای 
قرار اخير و تصفيه و پرداخت ديون و مطالبات خواهــان اقدام نمايد رای دادگاه 
به نحو موقت دربخش مربوط به توقيف و حفظ اموال الزم االجرا بوده و حســب 
 مواد 537 ، 531 قانون تجارت از جانب خواهان ظرف 10 روز از جانب اشخاص 
ذی نفع مقيم ايران ظرف يک ماه و از جانب اشــخاص ذی نفــع مقيم خارج از 
کشــور ظرف دو ماه از تاريخ ابالغ قابــل اعتراض در اين دادگاه می باشــد. در 
ضمن توجه اينکه خواهان بــه محض توقف مراتب را بــه دادگاه اعالم ننموده 
 اســت و فاقد دفاتــر تجاری بوده اســت ورشکســتگی به تقصير بوده اســت. 
م الف: 1283619 عليرضا ميرزايی رئيس شــعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/44 شماره نامه: 140085602011002369  -1400/09/22 نظر به اينکه 
سند مالکيت  4 سهم مشاع از 20 سهم شش دانگ پالک ثبتی شماره 222 فرعی 
از 16 اصلی واقع در بخش 6 خوانسار ذيل ثبت 426 در صفحه 133  دفتر امالک 
جلد 3 به نام رضا هوشنگی تحت شــماره چاپی مسلسل 966209 ثبت و صادر 
و تسليم گرديده است ســپس مع الواسطه به موجب سند شــماره 7817 مورخ 
1384/01/31 دفتر 25 خوانسار به ابوالفضل منتظری شاه توری واگذار گرديده 
است نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 1242 مورخ 1388/02/07 
به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضاء شــهود آن ذيل شماره 35465 
دفتر 12 خوانســار مدعی اســت که ســند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود 
گرديده است و درخواســت صدور المثنای ســند مالکيت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل مــاده 120 آيين نامه قانون ثبت 
در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به 
اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به 
ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد 
يا در صورت اعتراض سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1284128  اداره ثبت اسناد 

و امالک خوانسار 
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افتتاح مجهزترین مرکز واکسیناسیون در مرکز آموزش شهید 
صیاد شیرازی اصفهان

ارشد نظامی ارتش در منطقه اصفهان گفت: در راســتای تحقق و عینیت بخشیدن به شعار »ارتش 
فدای ملت« و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان و بیمارستان ۵۷۷ منطقه ای، یکی از 
مجهزترین مراکز واکسیناسیون کووید ۱۹ به نام»شهید سپهبد علی صیاد شیرازی« در محل حسینیه 
سیدالشهدای مرکز آموزش توپخانه در خیابان شهدای صفه اصفهان با ظرفیت انجام روزانه دو هزار 
نفر واکسیناسیون راه اندازی و آماده ارائه خدمات به مردم شریف کالنشهر اصفهان شده است. امیر 
سرتیپ دوم محسن آذرافروز،  افزود: ارتش قهرمان جمهوری اسالمی ایران طی بیش از ۴۰ سال 
حیات پاک خود همواره به عنوان یکی از ارکان قدرتمند نظامی کشور در عرصه های گوناگون درخشیده 
و کارنامه و عملکرد درخشانی را ارائه کرده است و نه تنها در زمان جنگ بلکه در دوران صلح نیز بسیاری 

از فعالیت های خالصانه توسط قهرمانان و مجاهدان بی ادعای ارتش صورت گرفته است.
 

وکالی نیکوکار، پیگیر احقاق حقوق مددجویان کمیته امداد 
استان اصفهان

۶۲ وکیل نیکوکار، با هدف استیفای حقوق مددجویان و خدمت رسانی در این بخش به خانواده های 
تحت حمایت با کمیته امداد استان اصفهان همکاری دارند. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان اصفهان، با گرامیداشت روز وکیل و اشــاره به اینکه شغل قضا ضامن اصل عدالت است، بیان 
داشت: ۶۲ وکیل نیکوکار در طول سال با این نهاد همکاری داشته و عالوه بر پاسخگویی به مددجویان، 
پرونده های قضایی آنها را پذیرفته و تا حصول نتیجه پرونــده ها را دنبال می کنند. کریم زارع با بیان 
اینکه معاضدت حقوقی نیازمندان و ارائه خدمات به منظور احقاق حقوق خانواده های تحت حمایت 
از اقدامات کمیته امداد استان اصفهان است، افزود: با همین رویکرد، از ابتدای سال جاری تا کنون ۲ 
هزار و ۷۲۰ خدمت حقوقی شامل »تنظیم الیحه، دفاعیه، پیگیری پرونده های قضایی و برگزاری میز 
خدمت حقوقی« به مددجویان عزیز ارائه شده است. وی با اشاره به اینکه مددجویان تحت حمایت در 
صورت وجود دعاوی قضایی و مشکالت حقوقی، به کانون وکال و یا مرکز مشاوران قوه قضاییه معرفی 
می شــوند، ادامه داد: در این مدت تاکنون هزار و ۴۴۳ مورد مشاوره ارائه و ۴۳ پرونده توسط وکالی 
قوه قضاییه، کانون وکال و مرکز مشاوران پیگیری شده است. مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه 
اساس کار امدادرسانی به محرومان با مشــارکت مردم نتیجه می دهد، اظهار داشت: با ورود خیران 
برای ایجاد مراکز نیکوکاری در زمینه رفع نیازمندی های حقوقی و قضایی مددجویان، مراکز تخصصی 

نیکوکاری در حوزه حقوقی با همکاری وکال و قضات نیکوکار در استان اصفهان راه اندازی شده است.
 

ارزش کمک های قرارگاه های جهادی کاشان به 380 میلیارد 
ریال رسید

فرمانده سپاه کاشان گفت: ارزش کمک های قرارگاه های جهادی کاشان طی دو سال گذشته به ۳۸۰ 
میلیارد ریال رسید.سرهنگ کریم اکبری اظهار کرد: ایده قرارگاه های جهادی توسط بسیجیان، ائمه 
جماعات و دیگر افراد ارائه شد تا مردم ســاالری دینی در این زمینه محقق شود.اتفاقات مبارکی در 
طول دو سال رخ داده است و ترویج فرهنگ محله محوری یکی از اهداف و اتفاقات این طرح بود که 
محقق شده است.وی افزود :در شهر کاشان هم اکنون ۲۰ قرارگاه جهادی با ۲۸۰ عضو داریم و نزدیک 
به ۱۷ پویش مردمی تاکنون برگزار کردیم و ارزش کمک های غذایی و مالی طی دو ســال اخیر به 
۳۸۰ میلیارد ریال می رسد.پشتیبانی از قرارگاه های جهادی و خدمات اجتماعی شهرستان کاشان از 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و از این رو در حوزه توانمندسازی اقدامات موثری صورت گرفته 
است.اکبری در مورد اینکه اگر در بین مردم نباشیم نمی توانیم برای آنان برنامه ریزی کنیم، گفت: در 

موضوع رسانه ای قرارگاه جهاد رسانه ای شهید آوینی را راه اندازی کردیم .

کندوکار معدن در حیات وحش یخاب؛

زیستگاه طبیعی رو به  فراموشی

معدن این بار به جان پناهگاه حیات وحش 
 پرستو حسنی

یخاب افتاده؛ این منطقه محیط زیستی به 
دور از مرکز استان اصفهان، روزبه روز، مورد کندوکاو معادن قرار می گیرد و 
این در حالی اســت که پناهگاه تا پیش از این هم آسایش کافی از هجوم 
گردشگران و آسیب تورهای آفرود بی تخصص و شکارچیان نداشته است.

یخاب در شمال اســتان اصفهان و در منطقه ابوزیدآباد، شهرستان آران و 
بیدگل واقع شــده، این منطقه محیط زیســتی از ســال ۱۳۹۷ به عنوان 
»پناهگاه حیات وحش« با ۲۷۲ هزار هکتار مساحت به عنوان یکی از مناطق 
چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست ثبت شد.این پناهگاه با دارا بودن 
تنوع اقلیمی متنوع از کوهستانی تا دشت و تپه ماهور، زبانزد بوده و ضمن 
اینکه زیستگاه مناسبی برای پرندگان، خزندگان خاص و جانورانی نظیر 
گربه سانان، سگ سانان، قوچ و میش، کل و بز و جبیر است، شاهراه ارتباطی 
و مهاجرتی حیوانات وحشی از استان سمنان به خصوص پارک ملی کویر به 
استان اصفهان هم به حســاب می آید .باوجود شرایط خاصی که منجر به 
تبدیل این منطقه به پناهگاه حیات وحش شده، »پناهگاه حیات وحش 
یخاب« فاقد پاسگاه محیط بانی است و مساحت ۲۷۲ هزار هکتاری آن 
توسط تنها ۲ محیط بان مورد مراقبت است.تاکنون بیش از ۱۰ معدن مجوز 
فعالیت در این پناهگاه را اخذ کرده اند و این در حالی است که پیش از این 
هم وجود مستثنیاتی در دل پناهگاه یخاب، ترددهای مشکوک این منطقه 

را توجیه می کرد و حاال با حضور معادن، کنترل شــکارهای پنهانی در این 
ترددهای مشکوک به مراتب سخت تر خواهد شد و منطقه، بیشتر با تهدید 
شکار مواجه خواهد بود.معادن مخربی که این سال ها یخاب را با مشکالت 
بیشــتر مواجه کرده اند عمدتا در ارتفاعات این پناهگاه، به ویژه »ارتفاعات 
یخاب« و دشت های حوالی آن ها ایجاد شده اند.بنا بر بازدید به عمل آمده 
در بهمن ماه سال جاری  ضلع جنوبی ارتفاعات یخاب، که زیستگاه حیواناتی 
همچون گربه شنی و کاراکال و پرندگانی همچون هوبره و باقرقره هم هست، 
باوجود اینکه اهمیت اصلی یخاب به عنوان یک زیستگاه غنی پرندگان را 
دارد، اما از گزند معادن سنگ الشه در امان نمانده است.در جنوب شرقی 
یخاب و ارتفاعات »کوه لطیف«، معدن خاک صنعتی ایجاد شده و شمال 
غربی یخاب در فاصله ای دورتر از ارتفاعات پناهگاه یخاب و نزدیکی کویر 
مرنجاب، مورد بهره برداری معادن خاک صنعتی قرار گرفته است. غرب 
یخاب و در محدوده ای مشــهور به دنــر، معدن هماتیت ایجاد شــده و 
به این ترتیب، دورتادور پناهگاه حیات وحش یخاب، زیر تیغ نوعی از معدن 
رفته است.گفتنی است که معادنی به میان منطقه و در قلب یخاب هم راه 
یافته اند و با استخراج سنگ آهن و سنگ الشــه موجب تخریب بخش 
داخلی پناهگاه هم شده اند.بر اســاس ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی 
محیط زیست، عرصه های طبیعی با عنوان »پارک های ملی«، »آثار طبیعی 
ملی«، »پناهگاه حیات وحش« و »منطقه حفاظت شده«، تحت مدیریت 

سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار دارد. به موجب تعریف پناهگاه 
حیات وحش: »پناهگاه حیات وحش به محدوده ای از منابع طبیعی کشور 
اعم از جنگل و مرتــع و بیشــه های طبیعی و اراضی جنگلی و دشــت و 
محیط های آبی و کوهستان اطالق می شود که دارای زیستگاه طبیعی نمونه 
و شرایط اقلیمی خاص برای جانوران وحشــی بوده و به منظور حفظ و یا 
احیای این زیســتگاه ها تحت حفاظت قرار می گیرد. شکار و صید و قطع 
درختان، بوته کنی، تجاوز و تخریب محیط، خارزنی، زغال گیری و هر عملی 
که موجب تخریب و تغییر اکوسیستم شود نیز در آن ها ممنوع است.«بنا 
براین ماده قانونی، تخریب پناهگاه حیات وحش یخاب، با ایجاد معدن هم 
ممنوع است و به عبارت دیگر، ایجاد معدن تجاوز و تخریب یخاب به حساب 
می آید.موضــوع ویــژه ای که توجه اســتان ســمنان را هم بــه پناهگاه 
حیات وحش یخاب می طلبد، همسایگی این پناهگاه با پارک ملی کویر در 
سمنان است. پارک ملی کویر در بخش شمالی پناهگاه حیات وحش یخاب 
قرار دارد و این پناهگاه تنها کریدور محیط زیست استان سمنان و اصفهان 
است.صنعت معدن، یکی از صنایع پیشــتاز در استان اصفهان است و به 
همین دلیل، القابی نظیر قطب صنعت سنگ کشور، سال هاست پیشکش 
این استان شده، این در حالی است که معادنی در نقاط حساس و به دور از 
نظارت های کارشناسانه، به زودی آسیب های جبران ناپذیری به کوه های 

خاص، مناطق بکر طبیعی و منابع میلیارد ساله وارد خواهد کرد.

تخریب پناهگاه حیات وحش یخاب، با ایجاد معدن 
هم ممنوع است و به عبارت دیگر، ایجاد معدن تجاوز و 

تخریب یخاب به حساب می آید

خبر خوان جامعه

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه اجرایی قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیئــت موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی ذیل محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
روزنامه های تعیین شــده توسط اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی لنجان آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع صالح قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1-رای شماره 140060302015001620 مورخ 1400/11/09 خانم معصومه 
عبداللهی ریزی فرزند محمد نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه و مغازه متصله به مساحت 258 متر مربع مفروز از پالک 106- اصلی واقع 
در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک 

رسمی نوروزعلی سلیمانیان ریزی.
2-رای شماره 140060302015001621 مورخ 1400/11/09 خانم سکینه 
عبدالهی ریزی فرزند محمد نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه و مغازه متصله به مساحت 258 مترمربع مفروز از پالک 106- اصلی واقع 
در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک 

رسمی نوروزعلی سلیمانیان ریزی.
3-رای شــماره 140060302015001622 مورخ 1400/11/09 خانم  زهرا 
عبدالهی ریزی فرزند محمد نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه و مغازه متصله به مساحت 258 مترمربع مفروز از پالک 106- اصلی واقع 
در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک 

رسمی نوروزعلی سلیمانیان ریزی.

4-رای شماره 140060302015001623 مورخ 1400/11/09 خانم  صغری 
عبدالهی ریزی فرزند محمد نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه و مغازه متصله به مساحت 258 مترمربع مفروز از پالک 106- اصلی واقع 
در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک 

رسمی نوروزعلی سلیمانیان ریزی.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز یکشنبه مورخ 1400/12/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه مورخ 1400/12/23

م الف: 1284178 مصطفی شمسی-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک لنجان

معاون فنی مرکز بهداشت اســتان اصفهان با اشاره 
به هفته »سالمت مردان« اظهار کرد: مردان جامعه 
در معرض برخی عوامل خطر قرار دارند؛ نخســت به 
دلیل رفتارهای پرخطری که بیش از زنان از خود نشان 
می دهند، یا برخورد بیشتر با عوامل شغلی پرخطر در 
محیط های کار؛ همچنین از نظر ژنتیکی و هورمونی 
نیز ریسک برخی بیماری ها از جمله قلبی و عروقی و 
دیابت و سرطان ها در مردان بیش از زنان است.مهرداد 
زینلیان، مردان را بیش از زنان در معرض خطر ابتال و 
مرگ ومیر دانست و افزود: آمارها نیز نشان می دهد 

که طول عمر مردان نســبت به زنان کوتاه تر است و 
با اینکه مــردان نیمی از جمعیت جامعه را تشــکیل 
می دهند؛ اما امید به زندگی آنها کمتر از زنان است و 
میزان مرگ ومیر باالتری دارند.این عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با اشاره به کم توجهی 
مردان به موضوع سالمتی، گفت: به طور کلی فرهنگ 
ســالمت در بین زنان جامعه در مقایســه با مردان 
بیشتر است و زنان به دلیل خودمراقبتی و حساسیت 
بیشتری که نسبت به سالمت خود دارند.وی، مراجعه 
دیرهنگام مردان برای تشخیص مشکالت سالمتی را 
تهدید جدی برای سالمت آن ها دانست و ادامه داد: 
این مراجعه دیرهنگام باعث می شود زمانی بیماران 
به مراکز درمانی مراجعه کنند که بیماری پیشــرفت 
کرده و عوارض خود را نشــان داده و فرصت زیادی 

برای درمان از دست رفته است.وی ادامه داد: آمارها 
نشان می دهد حدود ۱۴ درصد از مردان جامعه ما در 
گروه سنی باالی ۳۰ سال در جمعیت تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مبتال به بیماری دیابت 
و حدود ۳۴ درصد نیز مبتال به بیماری فشار خون باال 
هستند؛ درحالی که حدود ۵۰ درصد این افراد از وجود 
بیماری در خود اطالعی ندارند و این باعث می شود که 
دچار عوارض این بیماری ها شــوند.زینلیان با اشاره 
به انجام رایگان غربالگری عوامل خطر بیماری های 
غیرواگیر برای جمعیت باالی ۳۰ سال، در همه مراکز 
جامعه و پایگاه های سالمت، اظهار کرد: انتظار داریم 
مردان در سن ۳۰ تا ۶۰ ســالگی و میانسالی به این 
مراکز مراجعه کننــد و از نظر ابتالء بــه بیماری های 

غیرواگیر خطرسنجی شوند.

معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان خبر داد:

ابتالی 34 درصد مردان اصفهانی به فشار خون باال کشف لوازم خانگی قاچاق در نجف آباد 
 فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از توقیف یک دستگاه کامیونت و کشف انواع لوازم خانگی قاچاق 
به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال خبرداد.  سرهنگ میثم گوهری آرانی در تشریح جزییات این خبر 
اظهار داشت: ماموران یگان امداد شهرستان نجف آباد حین گشت زنی در کمربندی »غرب استان« 
یک دستگاه کامیونت را به ظن حمل کاالی قاچاق متوقف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد 
از کشف ۹۸ قلم انواع لوازم خانگی قاچاق در بازرسی از این کامیونت خبر داد و گفت: ارزش کاالهای 
کشف شده برابر اعالم کارشناســان ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.سرهنگ گوهری 
آرانی از تحویل یک نفر متهم در این راستا به مراجع قضایی خبر داد و در پایان خاطر نشان کرد: مبارزه با 
قاچاق یکی از اولویت های کاری و ماموریتی پلیس بوده و شهروندان در صورت اطالع از هر گونه فعالیت 
غیرقانونی، مراتب را در اســرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند و همچنین شماره تلفن 

۱۹۷ پلیس آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملكرد پلیس است.
 

دستگیری عامل برداشت غیر مجاز از حساب در خمینی شهر 
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از شناسایی فردی كه با به دست آوردن اطالعات كارت بانكی 
شاكی اقدام به برداشت ۲۳۰ میلیون ریال به صورت غیر مجاز کرده بود، خبر داد.  سرهنگ غالمرضا 
براتی با اعالم جزییات بیشتر این خبر گفت: در پی شكایت یكی از شهروندان خمینی شهری مبنی 
بر اینكه مبلغ ۲۳۰ میلیون ریال به صورت غیر مجاز از حساب بانكی وی سرقت شده ، بررسی موضوع 
در دســتور كار پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت.وی افزود: با بررسی های پلیسی انجام شده 
مشخص شد متهم با به دست آوردن اطالعات و رمز های عبور طی چندین مرحله، مبلغ ۲۳۰ میلیون 
ریال از حساب بانکی وی برداشت کرده است.سرهنگ براتی تصریح كرد:باانجام تحقیقات گسترده 
وحسب دســتور قضایی ضمن شناسایی ودستگیری متهم مبلغ برداشــت شده به حساب شاکی 
برگشت شد.این مقام انتظامی در پایان توصیه کرد: از در اختیار قرار دادن كارت اعتباری خود به افراد غیر 
جدا پرهیز کنید. رمز هایی را انتخاب كنید كه غیرقابل حدس بوده و همچنین به هیچ عنوان بر روی آن 
یادداشت نكنید. هنگام وارد كردن اطالعات حساب خود در پرداخت های اینترنتی حتما از كیبورد های 
مجازی استفاده كنید. در صورت پرداخت اینترنتی هزینه تلفن ثابت و همراه ، از محل های مطمئن و 

دارای مجوز استفاده کرده و تمامی عملیات پرداخت را شخصا انجام دهید.

دستگیری سارقان سیم برق در چادگان 
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان بیان داشت: در پی وقوع سرقتهای متعدد سیم و کابل 
شبکه هوایی برق شهرستان چادگان که با نارضایتی شهروندان نیز همراه بود موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار کارآگاهان پلیس اگاهی فرماندهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت.سرهنگ حسین 
ترکیان افزود: پس از بررسی دقیق صحنه های سرقت توسط كارآگاهان و جمع آوری مدارک وآثار بجا 
مانده در نهایت هویت ۲ نفر که اقدام به این سرقت ها می کردند شناسایی و به منظور دستگیری آنان 
واحدهای گشتی مشترک از ماموران پلیس آگاهی و کالنتری ها فعالیت گسترده ای را در شهرستان 
انجام دادند.رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: تحقیقات ادامه داشت تا 
اینکه ماموران کالنتری شهر رزوه با اقدامات پلیسی خود دریافتند دو فرد سابقه دار قصد دارند تا تحت 
عنوان مسافر مقداری سیم مسی هوایی را با یک دستگاه مینی بوس به شهرستان اصفهان انتقال دهند 
که بالفاصله وارد عمل شده و خودروی مذکور را متوقف کردند.سرهنگ ترکیان با بیان اینکه ماموران 
در بازرسی از خودرو ۴۹ کیلو گرم سیم مسی مسروقه و یک عدد قیچی مخصوص برش سیم برق را 
کشف کردند اظهار داشت: هر دو متهم نیز دستگیر و برای انجام تحقیقات به پلیس آگاهی شهرستان 
منتقل شدند.این مقام انتظامی بیان داشت: متهمان در تحقیقات صورت گرفته توسط کارآگاهان علی 
رغم اینکه در ابتدا منکر هرگونه جرمی بودند اما پس از اینکه با مدارک و مستندات متقن و آثار جمع 
آوری از صحنه سرقت روبرو شدند به جرم خود معترف و به ۱۰ فقره سرقت سیم برق اقرار کردند که در 

این خصوص پرونده تشکیل و به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

خبر روزناجا

رییس ستاد اقامه نماز استان:

احداث 1۹ مسجد بین راهی 
در استان اصفهان ضروری 

است
رییس ســتاد اقامه نماز اصفهان گفت: هم 
اینک بیــش از ۵۰ مجتمع بیــن راهی و ۳۸ 
مسجد در جاده های اصفهان  وجود دارد؛ اما 
احداث ۱۹ مســجد جاده ای  برای رفاه  حال 
مسافران استان الزم وضروری است.حجت 
االسالم ابراهیم رنجبر افزود: فاصله طوالنی 
بین مسجدها یا نمازخانه باعث این احساس 
نیاز اســت و کاهش فاصله بیــن مراکز برای 
اقامه نماز برای رفاه حال مسافران و رانندگان و 
کاهش ازدحام جمعیت ضرورت دارد.رییس 
ســتاد اقامه نماز اصفهان با بیان اینکه برخی 
مســاجد بین راهی توســط متولیان جایگاه 
های ســوخت مدیریت می شود، یادآورشد: 
در صورتی که نظافت مساجد این مراکز رعایت 
نشود ســهمیه ســوخت آنان محدود و برای 
اصالح متوقف می شود. وی اضافه کرد: کمتر 
از ۱۰ باب  از مساجد بین راهی مردمی  متولی 
مشــخصی ندارد که به دنبال ساماندهی این 
مراکز برای دســتیابی به کیفیت در نظافت و 
مدیریت آن هستیم.حجت االسالم رنجبر با 
اشاره به اقدام ستاد اقامه نماز استان اصفهان 
برای تدوین سند چشم انداز برای این حوزه، 
بیان کرد: این اقدام باعث شده است تا نیازها، 
آسیب ها و فرصت های توسعه فریضه نماز و 
تامین امکانات شناسایی شود  و برای تحقق 
یک برنامه هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه جوان گرایی در مدیریت 
مســاجد و همچنین توســعه فرهنگ نماز 
نیاز جامعه اســت، خاطرنشــان کرد: در هر 
شهرستان ۹ مشاور جوان برای برنامه ریزی 
و راهبردی توســعه و ترویــج فرهنگ اقامه 
نماز در ستاد مذکور جذب شده و شبکه ای به 
هم پیوسته برای این مهم در سراسر اصفهان 
تشکیل شده است.وی خاطرنشان کرد: این 
اقدام راهبردی نقش مهمی  در برنامه ریزی 
متناسب با نسل جوان خواهد داشت که نتایج 
آن برای جوان گرایی در مدیریت مساجد قابل 

مالحظه است.

آگهی تغییرات شرکت فناوران طب پیشرفته سوشیانت 
شرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 2267 و 
شناسه ملی 14005248090 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العــاده مــورخ 1400/02/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: امیرحســین ریاضی به شــماره ملی 1293070262 با پرداخت 
2699010000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 
2700000000 ریال افزایش داد. فرشته السادات امام جمعه زاده به 
شماره ملی 4710387818 با پرداخت 2699010000 ریال به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 2700000000 ریال افزایش داد. 
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ1990000 ریال به 5400010000 
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید اسامی 
شرکا و سهم الشرکه آنها: حیدر علی ریاضی به کدملی 5659528546 
دارنده 10000 ریال ســهم الشرکه و امیرحســین ریاضی به شماره 
ملی 1293070262 دارنده 2700000000 ریال ســهم الشــرکه و 
فرشته السادات امام جمعه زاده به شماره ملی 4710387818دارنده 
2700000000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری خمینی شهر 

)1284459(
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عصبانیت »پیولی« از تصمیم جنجالی داور
ســرمربی میالن از تصمیم داور در دیدار با اودینزه انتقاد کرد.در اولین دیدار از هفته بیست و هفتم 
سری آ ایتالیا، میالن که در سن سیرو میزبان اودینزه بود با نتیجه ۱ - ۱ متوقف شد. در ابتدا رافائل 
لیائو در دقیقه ۲۹ برای میالن گل زد، اما اودوگی برای اودینزه دقیقه ۶۹ این گل را پاسخ داد و کار را 
به تساوی کشاند.با این نتیجه میالن ۵۷ امتیازی شد و نتوانست اختالف خود را با اینتر رده دومی 

بیشتر کند. 
اودینزه نیز با ۲۶ امتیاز در رده چهاردهم سری آ قرار دارد.استفانو پیولی با ناراحتی از قبول کردن گل 
اودینزه گفت: بازیکن اودینزه با دست گل زد. بعید است که VAR آن را ندیده باشد، بنابراین این یک 
خطای جدی است که برای نتیجه نهایی تعیین کننده است. درست است که ما عملکرد استثنایی 
نداشتیم، اما گل باید مردود می شد. VAR برای جلوگیری از این خطاها وجود دارد، بنابراین این 
قابل قبول نیست و این اولین باری نیست که ما این طور از ســوی داوری جریمه می شویم. فقط 
می گویم این اولین بار نیست که با چنین اتفاق واضحی جریمه می شویم، زیرا گل با دست به ثمر 
رسیده است. البته تیمم باید خیلی موارد منفی را در بازی خود حذف کند. در نیمه دوم خیلی عقب 
نشستیم و نتوانستیم به خوبی دفاع کنیم.کارشناس داوری، لوکا مارلی نیز این گل را مردود دانست 

و اعالم کرد داوران باید این صحنه را بازبینی می کردند.

جلسه الپورتا با مدیر برنامه های »هالند«
رییس باشگاه بارسلونا جلسه ای را با مینو رایوال مدیر برنامه های هالند برگزار کرد.بارسلونا با وجود 
تغییرات زیاد در خط حمله خود همچنان به دنبال جذب یک اســم بزرگ برای جایگزینی مسی 
است.ارلینگ هالند، فوق ستاره بوروسیا دورتموند بازیکنی است که آبی اناری ها به جذب او عالقه 
دارند.با وجود مشکالت مالی که بارســلونا با آن روبه رو است روزنامه اسپورت اعالم کرد که الپورتا 
جلسه ای را با مینو رایوال، مدیر برنامه های هالند برگزار کرده و از آمادگی این باشگاه برای جذب هالند 

خبر داده است.دورتموند برای فروش این بازیکن در تابستان۷۵ میلیون یورو می خواهد.

کالفگی »اینزاگی«از موقعیت هایی که تیمش خراب می کند
در آغاز هفته بیست وهفتم سری A ایتالیا، پنجشنبه شب اینتر در یک دیدار خارج 
از خانه مقابل جنوا با تساوی صفر بر صفر متوقف شد تا شانس هم امتیاز شدن با 

میالن صدرنشین را از دست بدهد. سیمونه اینزاگی اصرار دارد که تیمش برای 
برد مقابل جنوا، »شایسته تر« بود. او بعد از این دیدار گفت: ما ۲۰ شوت به 

سمت دروازه داشــتیم، به تیر افقی دروازه زدیم ولی نمی دانم چرا فعال 
توپ های مان وارد دروازه نمی شود. می توانستیم رویکرد بهتری داشته 
باشیم، جنوا در شــرایط خوبی قرار دارد و در ۲۰ دقیقه ابتدایی برای ما 
مشــکالتی ایجاد کرد، اما پس از آن مطمئنا مستحق پیروزی بودیم. 
درست مانند هفته گذشــته با ساسولو، ما ۲۰ شــوت به سمت دروازه 
داشتیم و گل نزدیم. واضح است که ما باید بهتر کار کنیم. این دوره هم 

تمام می شود. ما باید تمرکز داشته باشیم و بدانیم که این موقعیت سخت 
به زودی تمام می شود.او در ادامه گفت: جنوا به راحتی شکست نمی خورد، 

اما ما ۳۷ بار وارد محوطه جریمه آنها شــدیم، ۲۰ شوت زدیم. دیگر باید چکار 
می کردیم جز گل زدن. بدیهی است که کاری که در حال حاضر انجام می دهیم 
برای بردن بازی ها کافی نیســت، ما باید کارهای بیشتری انجام دهیم. به این 
ترتیب اینتر اکنون فقط یک برد طی شــش بازی اخیر خود در سری A کسب 

کرده و در چهار بازی اخیر در تمام رقابت ها بدون پیروزی است.

هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر فوتسال؛ 

گیتی پسند و یک گام تا جام

در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابت   سمیه مصور
های لیگ برتر فوتســال کشور تیم گیتی 
پســند در اصفهان از تیم زندی بتن کالردشت پذیرایی می کند. سرخ 
پوشــان اصفهانی در شــرایطی مهیای دوازدهمین دیدار خود در دور 
برگشت رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور می شوند که هفته گذشته 
موفق شدند با برتری در یک بازی خارج از خانه یک قدم به قهرمانی 

نزدیک تر شوند. 
شاگردان محمدکشــاورز که چند هفته ای اســت در صدر جدول رده 
بندی جا خوش کرده اند و فاصله چندانی با بــاال بردن جام قهرمانی 
ندارند در هفته بیست و ســوم مقابل تیم قعر جدولی شهروند ساری 
با گل های امیر حسین رســولی، مسعود یوسف و گل به خودی احمد 
دســتیاران به برتری ســه بر یک دســت یافتند. تیم گیتی پسند با 
کســب  ســه امتیاز این دیدار با ۱۹ برد و یک تســاوی و ۳ تساوی و 
 کســب ۵8 امتیاز رتبه اول جــدول رده بندی را به خــود اختصاص

 داده اند.
 در آن سوی میدان تیم زندی بتن کالردشت هفته گذشته مقابل تیم 
کراپ الوند به نتیجه تساوی سه بر سه رضایت داد تا با کسب ۲۷ امتیاز 

از 8 بردو  سه تساوی در جایگاه نهم جدول رده بندی جای بگیرد.
فاصله زیادی تا پایان مسابقات لیگ برتر فوتسال باقی نمانده است. 
همانطور کــه از ابتدای این فصل پیش بینی می شــد، گیتی پســند 
اصفهان و مس سونگون تا هفته های پایانی دو مدعی اصلی قهرمانی 

باقی ماندند. 
 هم اکنون فاصله گیتی پســند بــا نزدیکترین تیم تعقیــب کننده به 
۷ امتیاز می رســد آن هم در شرایطی که تنها ســه هفته دیگر به پایان 
مسابقات باقی مانده است. با این حســاب، گیتی پسند تنها به یک 
پیروزی دیگر برای رسیدن به عنوان قهرمانی نیاز دارد. گیتی پسند در 
این هفته با تیم زندی بتن کالردشت دیدار می کند که این مسابقه هم 
برای تیم اصفهانی دیدار دشواری به حســاب نمی آید. به این ترتیب 
قابل انتظار است که گیتی پسند در دیداری که سه شنبه در خانه خود 
برگزار می کند، عنوان قهرمانی را از آن خود کند؛ آن هم دو هفته پیش 

از پایان لیگ.
گیتی پسند که آخرین بار اسفند ۱۳۹۵ قهرمان شده بود، در چهار دوره 
گذشته عرصه قهرمانی را به تیم مس واگذار کرده بود و امسال می تواند 

به ناکامی های متوالی خود پایان بدهد.

شگفتی لیگ امســال در صورتی رقم می خورد که گیتی پسند در سه 
دیدار خود شکست بخورد و مس هم در تمام دیدارها به پیروزی برسد 
تا بــرای پنجمین بار عنــوان قهرمانی را از آن خود کنــد؛ موضوعی که 
البته با حریفانی که گیتی پســند در هفته های باقی مانده دارد، بعید 

به نظر می رسد.
در انتهای جدول هم تیم های شهروند ساری و حفاری اهواز قرار دارند 

که شانس سقوطشان به لیگ دسته اول بیشتر از بقایشان است.
در دیگر دیدارهای هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر فوتسال 
کشــور تیم مقاومت البرز از تیم فردوس قم پذیرایــی می کند، تیم 
حفاری اهواز به مصاف تیم مس ســونگون می رود، تیم راگا میزبان 
تیم شهروند ساری اســت و تیم کراپ الوند مقابل تیم سن ایچ ساوه 

می ایستد.
 در دو دیگر بــازی های  برگزار شــده ایــن هفته که روز پنج شــنبه 
هفته گذشــته برگزار شــد، تیم فرش آرا موفق شد تیم ســپاهان را 
بــا نتیجه ســه بــر دو از میــان بــردارد وتیم فــوالد زرنــد ایرانیان 
 بــا نتیچــه پــر گل هفت بــر یــک تیــم چیپــس کامل مشــهد را

 شکست داد.

پس از باخت تیم ملی بسکتبال مقابل قزاقستان، 
برخی از بازیکنانی که اعتبار خود را از تیم ملی ایران 
دارند واکنش های تاسف برانگیزی را از خود نشان 
دادند.تیم ملی بســکتبال ایران در نخستین بازی 
خود از رقابت های پنجره دوم انتخابی جام جهانی 
۲۰۲۳، پنجشنبه شــب در ســالن آزادی تهران به 
مصاف قزاقستان رفت که با نتیجه دور از انتظار ۷۳ 
- ۶۹ مقابل حریف خود شکست خورد تا یک نتیجه 
عجیب دیگر در تاریخ بسکتبال ایران ثبت شود؛اما 
نکته ای که بیش از همه نظر خانواده بسکتبال را به 
خود جلب کرد، واکنش هایی بود که نسبت به این 
باخت صــورت گرفت. واکنش هایی بعضا تاســف  
برانگیز از ســوی افرادی که به واسطه دعوت شدن 
به تیم ملی در زمان شاهین طبع، برای خود اعتبار و 
اسم و رسم به دست آوردند. هرچند این موضوع بر 
کسی پوشیده نیست که دلیل دعوت شدن این افراد 

به تیم ملی به عنوان بازیکن، نوعی کج سلیقگی بود. 
پس از شکست تیم ملی بســکتبال ایران، »مایک 
رستم پور« بازیکن ســابق تیم ملی ایران که بارها با 
وجود عملکرد ضعیف خود توســط شاهین طبع به 
تیم ملی دعوت شد و حتی در المپیک و جام جهانی 
هم حضور داشــت، در واکنشــی عجیب و تاسف  
برانگیز اســتوری را در صفحه شخصی خود منتشر 
کرد تا نشــان دهد که هیچ تعصبی نســبت به تیم 
ملی ایران ندارد. ایرانی که تیم ملی بسکتبال آن به 
واسطه چشمان بسته سرمربی سابق به روی جوانان 
با استعدادش در سوپر لیگ، بازیچه و محل اعتبار 
یابی برای افرادی شــد که حتی به گفته خودشان، 
»در خواب هم نمی دیدند به تیم ملی ایران برسند«.

بارها در دوران دعوت این بازیکنان بی کیفیت به تیم 
ملی توسط مهران شاهین طبع، کارشناسان بسکتبال 
ایران در مصاحبه های خود اعالم  کردند که وقتی یک 

بازیکن دو رگه سطح فنی باالیی ندارد، نباید به تیم 
ملی دعوت شود و بهتر اســت از جوانان این مرز و 
بوم استفاده شــود که در همه حال پای پرچم خود 
ایستاده اند. محمد جمشیدی، ستاره تیم ملی ایران 
یک بار گفته بود: »اینکه به برخی افراد ناشناخته بها 
می دهیم و به تیم ملی دعوت می کنیم، بدون آنکه 
سطح باالیی داشته باشند خوب نیست. افرادی که 
بعد از حضور در میدان های بزرگی مثل جام جهانی 
و المپیک برای خود اعتبار کسب می کنند و سپس 
بدون آورده ای برای بســکتبال ایران، خداحافظی  

کرده و می روند.«

وقتی تیم ملی بسکتبال اعتبارِ بی اعتبارها شد!

رییس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی در رابطه با آخرین وضعیت اعزام دانشجویان ایرانی به سی یکمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان 
در رشته های دوومیدانی و قایقرانی، اعالم کرد: رشته های دو و میدانی و قایقرانی در صورت کسب حد نصاب فنی و بررسی در کمیته فنی اعزام خواهند شد. در 
مجموع مایل به حضور قایقرانان ایرانی در مسابقات هستیم و در صورت بررسی و موافقت کمیته فنی و نیز برگزاری مسابقات انتخابی، اعزام صورت خواهد گرفت. 
همچنین در رشته دو و میدانی به تازگی اعزامی صورت می گیرد و پس از ارزیابی رکوردها نســبت به اعزام یا بالعکس، تصمیم گیری می شود. هادی بشیریان 
همچنین در مورد اعزام ورزشکاران در رشته هایی که حضور آن در یونیورسیاد تابســتانی دانشجویان قعطی شده است، بیان کرد: اردوهای انتخابی برگزار شده و 

برنامه های پیش رو مشخص است و خوشبختانه تا کنون به رغم شیوع ویروس کرونا هیچ مشکلی در رابطه با برگزاری اردوها گزارش نشده است.

کاروان ایران در چند رشته به یونیورسیاد چین می رود؟
پول های بی حساب و کتاب، 

!CAS خرج

خبر روز

وز عکس ر

رونمایی از مجسمه 
»الکس فرگوسن«

سر الکس فرگوســن، سرمربی 
اسطوره ای منچســتریونایتد، از 
مجسمه اش که توســط باشگاه 
آبردین ساخته شده رونمایی کرد. 
مراســم رونمایی از مجسمه این 
مربی بزرگ اسکاتلندی روز جمعه 
در ورزشــگاه پیتودری برگزار شد 
و مقامات این باشــگاه به همراه 
جمعی از هواداران آبردین نیز در 

این مراسم حضور داشتند.

»محرم« و ایستادگی مقابل خواسته هیئت مدیره
پس از تساوی سپاهان مقابل ذوب آهن بود که محرم نویدکیا تصمیم به استعفا 
گرفت و این موضوع را در نشســت خبری پس از این مســابقه عملی کرد تا 
هواداران اصفهانی و عالقه مندان به فوتبال را به شــوک ببرد. پس از موضع 
رسمی نویدکیا، همه در انتظار واکنش باشگاه بودند که سرانجام ۲4 ساعت 
بعد با انتشار بیانیه  ای به آن پاسخ داده شد؛ بیانیه ای که ضمن حمایت از 
محرم نویدکیا برای ادامه حضور روی نیمکت طالیی پوشان اصفهانی، 
از تقویت کادر فنی و اجرایــی تیم نیز در آن حرف بــه میان آمده بود.

پیش از این نیز یک بار در تعطیالت زمستانی به صورت غیررسمی از 
استعفای محرم نویدکیا گفته شد و باشــگاه با انتشار بیانیه ای آن را 
تکذیب کرده بود. اما موضوعی که در آن مقطع قابل توجه بود، تالش 
اعضای هیئت مدیره برای تقویت کادر فنی تیم بود که تصمیم سازان 
باشــگاه با مخالفت محرم نویدکیا در جلسات غیررسمی ) این 
موضوع هیچ گاه از سوی باشگاه ســپاهان تایید نشد( قید آن 
را زدند و ســرمربی تیم به همراه دســتیارانش همیشگی اش 
مســابقات را پس از تعطیالتی چند روزه از سر گرفت. حاال اما 
با نگاهی دقیق تر به بیانیه باشگاه به خوبی می توان درخواست 
اعضای هیئت مدیره بــرای تقویت تیم را در آن مشــاهده کرد؛ جایی که 
به ارتقای ظرفیت های کادر فنی اشاره شــده و این بار به صورت رسمی از 
نویدکیا خواسته شده برای بازگشــت به نیمکت سپاهان باید با تغییراتی 
که باشگاه در بین دســتیارانش مدنظر دارد، موافقت کند.این موضوعی 
است که البته به نظر نمی رســد چندان با روحیه محرم نویدکیا همخوانی 
داشته باشــد و احتماال با واکنش منفی ســرمربی جوان سپاهان همراه 
شده و جواب رد او به سینه مدیران باشگاه که در دقایق ابتدایی روز سه 
شنبه هفتم اسفندماه ۱4۰۰ رسانه ای شد را می توان پاسخی به همین 

درخواست ارزیابی کرد.

امید با تلفیق 21 ساله و 23 ساله ها در تاشکند
تیم ملی امید با تلفیقی از بازیکنان زیر ۲۱ سال و زیر ۲۳ سال در بازی های نهایی قهرمانی زیر ۲۳ 
سال آسیا در تاشکند به میدان می رود.بازی های این دوره تنها به بهانه قهرمانی آسیا و با حضور ۱۶ 
تیم در تاشکند برگزار می شــود و به واقع تیم های برگزیده تنها روی سکو می روند و بحث راهیابی 
به المپیک مطرح نیست. تیم ها در 4 گروه چهار تیمی با هم مسابقه خواهند داد و در پایان مرحله 
گروهی از هر گروه دو تیم به مرحله یک چهارم نهایی راه پیــدا می کنند و تا انتها بازی ها به صورت 

حذفی برگزار خواهد شد. تیم ایران با تیم های قطر – ترکمنستان و ازبکستان هم گروه است.
پیش تر برنامه ریزی به گونه ای بود که تیم امید تنها با بازیکنان زیر ۲۱ سال در این رقابت ها حاضر 
شود، یعنی بازیکنانی که در مقدماتی المپیک هم قادر به همراهی تیم امید باشند یا به عبارت ساده 
تر شرایط ســنی آنها اجاره دهد که در دوره بعدی مسابقات هم حاضر شوند که این بازیکنان متولد 
سنی ۱۳۷۹.۱۰.۱۱ به باال هستند ؛اما بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی مهدی مهدوی کیا و 
هم چنین فدراسیون فوتبال تعدادی از بازیکنان زیر ۲۳ سال هم به اردوی تیم امید دعوت خواهند 
شد تا تیم امید ارائه گر بازی های بهتری در برابر حریفان در تاشکند باشد و نتایج خوبی هم کسب 
کند. این بازیکنان متولد ۱۳۷۷.۱۰.۱۱ به باال خواهند بود و در دوره بعدی مســابقات قهرمانی زیر 
۲۳ سال آسیا که به بهانه راهیابی به المپیک برگزار می شود قادر به همراهی تیم امید نخواهند بود.

گفتنی است؛ حضور مهدی مهدوی کیا در تیم امید قطعی شده و فروردین ماه شاهد اولین اردوی 
تیم امید در تهران خواهیم بود. 

مستطیل سبز

دادگاه عالی ورزش )CAS( مکانی اســت 
که به عنوان باالترین نهاد قضایی ورزشی به 
آن مراجعه می شود؛ اما در ایران سال هاست 
که رویه متفاوت شده و اهدافی غیراز منافع 
فوتبال ایــران، دلیل مراجعه بــه این دادگاه 
شده اســت.وقتی رای یک پرونده قضایی 
صادر می شود، کســی که احساس می کند 
حقش را نتوانسته بگیرد، ســعی می کند با 
استدالل های قانونی جدید، در مرجعی باالتر 
پرونده را پیگیری کند تا شاید رای به سودش 
صارد شود؛ اما باید ادله مورد قبول دادگاه را 
فراهم کند. عقل حکــم می کند که با توجه به 
هزینه های دادرسی در مرجع باالتر، اگر واقعا 
ادله مســتدل فراهم شــده و انتظار می رود 
که نظر دادگاه را تغییر دهــد، به مرجع باالتر 
مراجعه شود ولی بررسی پرونده های فوتبال 
ایران نشان می دهد که داستان در ایران کمی  
متفاوت اســت.در پرونده های بین المللی، 
وقتی باشگاه های ایرانی محکوم می شوند، 
با علم به اینکه این محکومیت قانونی بوده، 
 CAS فقط بــرای خرید زمان، پرونــده را به
می برند تا شــاید چند مــاه از ضرب االجل 
پرداخت پول در امان باشند. این کار شاید در 
ظاهر کار بدی تلقی نشود؛ اما وقتی می دانیم 
که باشــگاه مذکور بــا علم به اینکــه باز هم 
محکوم خواهد شد و فقط برای خرید زمان 
به CAS رفتــه و هزینه های زیادی به خاطر 
این موضوع متحمل شده، کمی باید به خرد 
مدیران باشگاه شک کرد.البته در طی کردن 
راه دادگاه CAS فقط به محکومیت  از سوی 
بازیکن و مربی خارجی بســنده نمی شود؛ 
بررسی پرونده ها نشان می دهد که عمال بر سر 
 CAS هر موضوعی، فوتبال ایران پرونده ای در
دارد.به راســتی چرا بایــد میلیاردها تومان 
خرج کنیم و به CAS برویم؟ آیا بهتر نیست 
به جای مراجعــه بــه دادگاه عالی ورزش و 
استخدام وکالی خارجی، سعی کنیم با درس 
گرفتن از این پرونده هــا، ایرادهای حقوقی 
را برطرف کنیم تا در آینده بــاز هم در مراجع 

پایین تر از CAS محکوم نشویم؟

گیتی پسند در این هفته با تیم زندی بتن کالردشت 
دیدار می کند که این مسابقه هم برای تیم اصفهانی 
دیدار دشواری به حساب نمی آید. به این ترتیب قابل 
انتظار است که گیتی پسند در دیداری که سه شنبه در 
خانه خود برگزار می کند، عنوان قهرمانی را از آن خود کند

فوتبال جهان
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آموزش مجازی »آشنایی با مراحل صدور پروانه ساختمانی«

مدیر پروژه شهرسازی الکترونیک معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: دوره آموزش 
مجازی »آشــنایی با مراحل صدور پروانه ساختمانی« روز پانزدهم اســفندماه در اصفهان برگزار خواهد 
شــد.امید علی اصغری ثانی اظهار کرد: در راستای اســتفاده شهروندان از ســامانه اصفهان نما در مناطق 
پانزده گانه شــهرداری اصفهان و افزایش تعداد خدمات الکترونیکی، همچنین مقوله اجرایی شدن مفاد 
تفاهم نامه فی مابین معاونت شهرســازی و معماری اصفهان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
اصفهان و منتفع شدن مردم شهر از مزایای آن، کارگروه ها و جلسات مکرری در ابعاد مختلف به صورت روزانه 
و هفتگی در حال برگزاری است.وی افزود: در همین راستا جهت صیانت از سالمت مهندسان و ارتقای عدالت 
آموزشی و سطح علمی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان، دوره آموزشی آشنایی با مراحل صدور 
پروانه ساختمانی به صورت آموزش مجازی با هماهنگی واحد شهرسازی الکترونیک معاونت شهرسازی 
و معماری روز پانزدهم اسفندماه در اصفهان برگزار خواهد شــد و شهریه دوره نیز رایگان خواهد بود.مدیر 
پروژه شهرسازی الکترونیک معاونت شهرســازی و معماری شهرداری اصفهان با اشاره به سرفصل های 
دوره آموزشی آشنایی با مراحل صدور پروانه ساختمانی، تصریح کرد: معرفی سامانه اصفهان نما و خدمات 
آن، معرفی فرآیند پیش تفکیک، معرفی فرایند صدور پروانه ساختمانی و پروانه دو مرحله ای و پرسش 
و پاسخ از جمله سرفصل های این دوره آموزشی اســت.وی ادامه داد: مدت زمان برگزاری دوره آموزشی 
آشنایی با مراحل صدور پروانه ساختمانی دو ساعت خواهد بود و مدرس دوره نیز »عباس افرادی« است.

سند مثلث طالیی بین استان های اصفهان، یزد و فارس افقی 
موثر در توسعه گردشگری است

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان در دیدار تعدادی از اعضای شورای شهر اصفهان با 
امام جمعه یزد به موضوع گسست در ابعاد مختلف اشاره و اظهار کرد: امروز شاهد گسست در ابعاد اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی، نسلی و ... هستیم، هر کدام از ما اگر یک قدم برای حل این مشکل برداریم و به سهم 
خود نقش آفرینی کنیم، می تواند خیری جاری به دنبال داشته باشد. مصطفی نباتی نژاد با تاکید بر اینکه 
نباید اجازه داد این شکاف ها گسترش یابد، گفت: نقش محوری روحانیت شیعه در مسیر انقالب اسالمی 
همواره مورد توجه و تاکید بوده و امیدواریم که در این موضوع نیز با محوریت روحانیت، نقش آفرینی الزم 
صورت گیرد. رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: بسیاری از مشکالت ایجاد شده 
ناشی از این شکاف های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... یا از جبهه مخالف نشأت گرفته و گاهی نیز ناشی 
از سوء تدبیرها بوده است، در هر حال درایتی الزم است تا در این زمینه اقدامی موثر انجام شود. وی به سند 
راهبردی مثلث طالیی گردشگری اشاره کرد و گفت: این سند بین استان های اصفهان، یزد و فارس می تواند 
افقی موثر در توسعه گردشگری را ترسیم کند. اســتفاده از ظرفیت های گردشگری مرکز کشور در راستای 
تســهیل گری و راهبری برنامه های این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.نباتی نژاد اظهار کرد: ظرفیت های 
گردشگری این سه استان باید به صورت شبکه ای یکپارچه درآیند تا در مسیر توسعه حرکت کنند و بازدهی 

اقتصادی برای مردم این استان ها داشته باشد.

وجود ظرفیت توسعه توریست سالمت در اصفهان
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در بازدید از مراحل ســاخت بیمارستان پیوند کوثر، اظهار کرد: اصفهان 
همواره شهر خیریه های بزرگ بوده است، لذا برای توسعه این سنت حسنه هر اقدامی در توان داشته باشیم، 
انجام می دهیم.مجید نادراالصلی ادامه داد: انجام کار خیر مانند ساخت بیمارستان پیوند کوثر سپاهان، باید 
بدون منفعت طلبی مالی انجام شود تا پس از راه اندازی در راستای منافع مردم خدمت رسانی بهتری انجام 
شود.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: شهر اصفهان دارای این ظرفیت است که به سمت توریست 
سالمت و درمانی حرکت کند، بنابراین در افق چنین پروژه هایی باید چشم انداز را حتی خارج از کشور و در 
حد منطقه تدوین کرد.وی تاکید کرد: استفاده از خدمات همه جانبه مسئوالن و همراهی آنها مستلزم تبیین 

صحیح چشم انداز این پروژه است.

اجرای طرح های ویژه نوروزی شهرداری در شهر؛

نصب بیش از ۲ هزار پرچم مزین به نمادهای اصفهان

با آمدن فصل بهار و دیدن معجزه دیگــری از خداوند، محو این اعجاز 
می شــویم تا بنگریم که طبیعت در رجعت دوبــاره اش چه برای مان 
به ارمغان آورده است و شــاید به همین دلیل، آراســتن و پیراستن 
محیط، سنتی دیرینه در فرهنگ ما ایرانیان به شمار می رود. از خانه و 
زندگی مان گرفته تا کوچه و محله و خیابان، ما ایرانی ها سالیان درازی 
است که شهرمان را مهیای رســیدن بهار و تازه شدن جهان می کنیم و 
به نیت قدم گذاشتن در ســالی پربار و پربرکت، پای سفره های هفت 
سین می نشــینیم.مدیریت شــهری نیز که خود را متولی اداره شهر 
می داند، به دنبال همین رویکرد و با تبعیت از آموزه هایی که در فرهنگ 
دیرینه ســرزمین مان وجود دارد، همه ساله در آستانه سال نو، دست 
به کار آراستن شهر می شود. زیبایی های اصفهان را جلوه ای دوچندان 
می دهــد، غبار از تن شــهر پاک می کنــد و تالش می کند تا شــهر با 
چشم اندازی زیباتر از همیشه، به استقبال بهار برود.در مجموعه بزرگ 
شهرداری اصفهان، سازمان زیباسازی متولی اصلی آراستن و زیبایی 

شهر به شمار می رود.

اجرای نقاشی بر روی 25 دیوار مرتفع شهر
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره به طرح های 

تازه این سازمان در آستانه سال نو می گوید: حدود پنج سال است که 
اجرای دیوارنگاره بر روی دیوارهای مرتفع شــهر اجرا نشده و امسال 
این طرح در ۲۵ نقطه شهر اجرا می شــود.حمید قنادنیا می افزاید: در 
این طرح، نقاشــی های ویژه ای که با ســبک معماری و هنر اصفهان 
مطابقت دارنــد و تالش شــده تا خالقانــه انتخاب شــوند، بر روی 
دیوارهای مرتفع شــهر اجرا خواهد شد.وی اظهار می کند: فاز اول این 
پروژه در مناطق ۱۵ گانه شهر در حال اجراست و برخی از نقاطی که در 
دستور کار قرار گرفته شــامل پل غدیر، میدان شهید فهمیده، خیابان 

جابر انصاری، میدان علیخانی، پل وحید و سایر نقاط شهر می شود.

اجرای 25 رویداد هنری در شهر
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای ۲۵ 
رویداد هنری با اســتفاده از مواد اولیه دارای قیمت مناسب و ساده، 
می گوید: طی فراخوانی از هنرمندان شهر دعوت کردیم تا ایده هایشان 
را برای اجرای چندین رویداد هنری در عرصه های مختلف شــهر ارائه 
کنند.وی با بیان اینکه در مجموع ۱۰۸ طرح دریافت و داوری شــد که 
در نهایت، از آن میان، ۲۵ طرح منتخب در ۲۵ نقطه شهر اجرا می شود، 
تاکید می کند: ویژگی شاخص این طرح ها استفاده از مواد اولیه ساده 

و دارای قیمت مناسب برای خلق آثار است که از ابتدای فروردین ماه 
به مدت دو ماه اجرا می شــود.به گفته قنادنیا، مشارکت هنرمندان در 
اجرای این پروژه و تزئین شــهر به همت خود جامعه هنری، ویژگی 

دیگری است که مورد تاکید سازمان زیباسازی بوده است.

اجرای محور نوری در بلوار هشت بهشت
مدیرعامل ســازمان زیباســازی از اجرای محور نوری در بلوار هشت 
بهشت خبر می دهد و می گوید: این پروژه نیز با استفاده از تکنیک های 
نوری، محوری را ایجاد می کند که شــهروندان و گردشگران می توانند 
هنگام شب از تماشای آن لذت برده و یا در آن، عکس یادگاری بگیرند.

به گفته وی، این محور نوری در ایام نوروز در بلوار هشــت بهشت حد 
فاصل خیابان استانداری و خیابان باغ گلدسته اجرا می شود.قنادنیا، 
اجرای سفره هفت سین را پروژه دیگری از سوی سازمان زیباسازی 
می داند و ادامه می دهد: این پروژه نیز در حال حاضر از سوی مناطق 
۱۵ گانه شهر در حال ساخت و آماده ســازی است که در ایام نوروز در 
نقاط متعددی از شــهر اجرا می شود.مدیرعامل ســازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان اجرای ۱۰۰ المان شــهری در نقاط مختلف شهر را 
پروژه دیگر این سازمان معرفی می کند و می افزاید: برای طراحی این 
المان ها از تکنیک ها و رنگ های مختلف اســتفاده شده که متناسب 
با حال و هوای عید نوروز است و در میادین و چهارراه ها نصب خواهد 

شد.
قنادنیا با بیان اینکه نصب بیش از دو هــزار پرچم مزین به نمادهای 
اصفهان نیز در دستور کار برنامه های نوروزی سازمان زیباسازی قرار 
گرفته اســت، می افزاید: این پرچم ها با انواع نمادهای متناســب با 
معماری و صنایع دســتی و فرهنگ و هنر اصفهان طراحی شده اند که 
در نقاط مختلف شهر بر روی پایه های پرچم نصب خواهند شد.نصب 
۱۲ تابلو گرافیکی در محدوده رینگ سوم ترافیکی شهر، پروژه دیگری 
اســت که قنادنیا در خصوص آن می گوید: ایــن تابلوهای گرافیکی با 
محوریت شعار »اصفهان من، شــهر زندگی« در محدوده رینگ سوم 
واقع در بزرگراه شهید خرازی، بزرگراه شــهید آقابابایی، پل نیرو، پل 

رباط، میدان الله، بزرگراه همت و … نصب می شوند.
پروژه دیگری که مدیرعامل ســازمان زیباســازی از اجــرای آن خبر 
می دهد، نصب جعبه های گل بر روی پل های شهر است که با مشارکت 
ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان اجرا می شود. 
مکان هایی مانند پل فردوسی، پل ابوذر و پل فلزی از مکان های مورد 

نظر برای اجرای این طرح است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان ضمــن ارائه گزارشــی از عملکــرد اداره کل 
پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شــهرداری در ۱۱ 
ماه ســال جاری، اظهار کرد: در این مــدت برای رفع 
و پیشگیری از تخلف ســد معبر ۲۷ هزار و ۱۶۷ تذکر 
داده و ۸۵۱۵ اخطاریــه صادر شــده و رفع تخلف ۲۵ 
هزار و ۱۳۶ متصدی صنف انجام شده است.روح ا... 
ابوطالبی ادامــه داد: در بخش جلوگیــری از نصب 
تابلوهای غیرمجاز تعــداد ۶۲۲۵ اخطاریــه صادر و 
۲۶۰۸ مورد نصب تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شــده 

اســت. مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه طی ۱۱ ماه امسال در 
راستای جمع آوری خودروهای فرسوده رها شده در 
معابر شهر ۷۲۴ اخطاریه صادر شده و ۳۶۶ خودروی 
فرســوده رها شده جمع آوری شــده است، گفت: در 
این مدت ۶۵۰ نفر دســت فروش و ۴۰۲ نفر متکدی 
ساماندهی شده اند.وی افزود: در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۰ در 
بخش کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه 
فعالیت و تعطیلی کارگاه های ساختمانی متخلف یا 
بدون مجوز و پروانه از مواردی مانند افزایش طبقات 
۱۴۱۳ ســاختمان، تعمیرات داخلی غیرمجاز ۳۷۶۹ 
ساختمان، تبدیل وضعیت ۱۳۷۰ ساختمان و فعالیت 
۱۴ هزار و ۷۹۵ کارگاه ساختمانی متخلف جلوگیری 
شده است.ابوطالبی با اشاره به اقدامات این حوزه در 

بخش کنترل دفع ضایعات ســاختمانی سطح شهر 
)پیشــگیری و تعطیلی کارگاه های سد معبر کننده با 
مصالح و نخالــه( اظهار کرد: در این راســتا ۱۴ هزار و 
۸۲۵ مورد اخطاریه صادر و ۱۸۱۳ کارگاه ســاختمانی 
متخلف تعطیل شده است.وی ادامه داد: در این مدت 
در راستای اجرای بند ۲۰ قانون شهرداری ها مبنی بر 
رفع مزاحمت کارگاه های صنفی مزاحم از طریق اجرای 
تمهیدات و تعطیلی، ۴۳۷ رأی اجرا شــد و ۷۲۵ رای 
نیز بر اســاس بند ۱۴ قانون شهرداری ها مبنی بر رفع 
خطر از بناهای حادثه آفرین، چاله ها و اشیای مشرف 
بر معابر عمومی اجرا شده است.مدیرکل پیشگیری 
و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
در ۱۱ ماه سال جاری در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون 

شهرداری ها ۱۹۵۹ رأی اجرا شده است.

طی ۱۱ ماه امسال انجام شد؛

جمع آوری 1052 متکدی و دست فروش از سطح شهر اصفهان

بهره برداری از پل دور برگردان حد فاصل خیابان های 
فاضل هندی و مالصدرا شهر فالورجان

پل دور برگردان حدفاصل خیابان های فاضل هندی و مالصدرا شــهر فالورجان به مناسبت فرا 
رسیدن هفته فرهنگی شهرستان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گلگون کفن عملیات خیبر 
افتتاح شد. شهردار فالورجان در مراسم افتتاحیه پل دور برگردان حدفاصل خیابان های فاضل 
هندی و مالصدرا چنین گفت:تاکید بر خدمت رسانی هر چه بیشتر به شهروندان دیار شهدای 

خط شکن همچون گذشته ادامه خواهد داشت. 
مراسم افتتاحیه پل دور برگردان همزمان با هفته فرهنگی شهرستان با حضور خانواده معظم 
شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران و شهروندان دیار شهدای خط شکن؛ فالورجان، روحانیت 
معزز، مدیرکل دفتر فنی اســتانداری اصفهان، امام جمعه شهر، فرماندار شهرستان، شهردار، 
اعضای شورای اسالمی شهر، تنی چند از مدیران و مسئوالن شهرستان و جمعی از معاونین و 

کارکنان شهرداری فالورجان برگزار شد. 
در این مراسم شهردار فالورجان، اجرای پروژه پل دور برگردان را گامی مهم در راستای خدمت 
رسانی به شهروندان ساکن در ضلع شمال غربی شهر فالورجان دانست و گفت: وظیفه ما این 
است که با همت و کار شبانه روزی پروژه های مختلفی را در نقاط مختلف اجرا کنیم. محمد علی 
عزیزی، مشارکت شهروندان و اهالی شــهر را در اجرای موفقیت آمیز پروژه ها مهم دانست و 
خواستار همکاری هر چه بیشتر شهروندان برای تسهیل در پیشبرد پروژه های مختلف شهری 

که اهم آنها پروژه های عمرانی را در بر می گیرد، شد. 
شهردار فالورجان از تخصیص اعتباری بالغ بر پنجاه میلیارد )۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰(ریال برای بهره 
برداری این پروژه خاطرنشان ساخت: این پل در پاســخ به نیاز شهروندان در راستای تسهیل 
در تردد درون شــهری و به ویژه برون شهری شــهروندان و نزدیک بودن این پل احداث شده 
به میدان جانبازان و بلوار امام رضا)ع( برای تردد در مســیر دیگر شهرهای شهرستان از جمله 
قهدریجان و زازران و... با موفقیت انجام شد. در این مراسم محمدعلی عزیزی نیز ضمن ابراز 
خرسندی از عمل به مطالبه چندین ساله شهروندان در احداث و به بهره برداری رساندن این پل 
برای استفاده عموم شهروندان و جلب رضایت شهروندان تصریح کرد: بهترین عمل برای ادامه 
راه شهدا خدمت به شهروندان است و سعی ما بر این بوده و هست که در راه خدمت رسانی به 

شهروندان فالورجان از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

به مناسبت فرارسیدن پنجم اسفند ماه صورت گرفت؛ 

افتتاح مجموعه ورزشی شهدای گارماسه
روز حماسه و ایثار شهرســتان فالورجان »مجموعه ورزشی شهدای گارماسه« افتتاح شد.این 
مجموعه ورزشی که در مرداد ماه سال جاری کلنگ زنی شده بود در زمینی به مساحت ۲۰۰۰هزار 
مترمربع و شامل زمین فوتبال استاندارد با چمن مصنوعی توسط شهرداری فالورجان احداث 
شــده و برای احداث آن اعتباری بالغ بر بیســت میلیارد )۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰(ریال هزینه شده 
است. گفتنی است؛ در مراســم افتتاحیه این مجموعه ورزشــی ، رحیمی مدیر کل دفتر فنی 
اســتانداری اصفهان، حجت االسالم و المســلمین قدوسی امام جمعه شــهر، علی ساعدی 
فرماندار شهرستان، شهردار و اعضای شــورای اسالمی شــهر، روحانیت معزز، خانواده های 
معظم شــهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و جمع کثیری از شهروندان عزیز فالورجان و محله 

گارماسه نیز حضور داشتند. 
آیین افتتاحیه این مجموعه ورزشی در ادامه با ســخنرانی حجت االسالم حاج شیخ حسین 
توکلی روحانیت معزز محله گارماســه، حجت االســالم و المســلمین قدوســی امام جمعه 
فالورجان، رحیمی مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان و محمدعلی عزیزی شهردار فالورجان 

برای حاضرین در مراسم افتتاحیه همراه بود.

با مسئولان

خبر خوان

مستطیل قرمز در فرهنگسرای 
ارسباران 

خبر روز

فیلم  سینمایی »مستطیل قرمز« هم زمان با 
اکران در سینماهای کشور، امروز ساعت ۱۸ با 
حضور عوامل فیلم و میهمانان ویژه فوتبالی، 
در فرهنگسرای ارسباران اکران و سپس نقد 
و بررسی می شود. به گزارش مدیریت روابط  
عمومی فرهنگ سرای ارســباران، در آستانه 
اکران ویژه فیلم سینمایی »مستطیل قرمز« 
به کارگردانی حسن و حســین صیدخانی و 
تهیه کنندگی زنده یاد سیدعلیرضا سجادپور 
در سینماهای منتخب سراسر کشور، پانصد و 
چهل و ششمین نشست باشگاه فیلم تهران 
در فرهنگسرای ارســباران، به اکران و نقد و 
بررسی این فیلم اختصاص دارد. »مستطیل 
قرمز« به قلم مهدی نادری و مریم اشرفی، 
روایتی واقعی از مردم جنــگ زده و آواره ای 
اســت که اردوگاهــی تشــکیل داده اند و به 
ســختی زندگی می کنند، اما به هیچ قیمتی 
حاضر به ترک محل زندگی شــان نیســتند. 
مردم برای نشاط روحی مســابقه فوتبالی 
برگزار می کنند، امــا دقیقه ۵۵ به ناگاه بازی 
متوقــف می شود!کســب مــدال بلورین و 
لوح زرین از جشــنواره جهانی ficts ایتالیا، 
برگزیده جشنواره بین المللی »مقاومت« و 
کسب دیپلم افتخار و لوح زرین از جشنواره 
ملی فانوس، از جمله افتخــارات این فیلم 
ســینمایی اســت.در این اکران که به همت 
معاونت هنری ســازمان فرهنگی - هنری 
شــهرداری تهران برگزار می شود، کارگردانان 
و برخی عوامل فیلم، حجت االسالم امرودی 
رییس سازمان فرهنگی - هنری، جمعی از 
مدیران، پیشکســوتان و بازیکنان فوتبال از 
جمله ابوالفضل فراهانی مدیرعامل ســایپا، 
ادموند بزیــک و … حضور دارند.اندیشــه 
فوالدونــد، مهدی اســدی، علی اوســیوند، 
محمود مقامی، جمشید جهان زاده، شهربانو 
موسوی، شــارل کوان)فرانســوی(، حسن 
مظلومــی، عاطفــه مرشــدی و بازیگــران 
نوجوان هســتی صادقیــان و داریا اصالنی 
از جملــه نقش آفرینان »مســتطیل قرمز« 
هســتند.حضور برای عالقه مندان با رعایت 

پروتکل های بهداشتی آزاد و رایگان است. 

سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: با توجه به اینکه محله محوری و نگاه ویژه به محالت کم برخوردار در بودجه ۱۴۰۱ نیز مدنظر است، هم افزایی 
مسئوالن ارشد شهری در پیشبرد برنامه های توسعه ای محالت می تواند ما را به اهداف خود این حوزه نزدیک تر کند.علی صالحی با اشاره به هم افزایی وکالی 
مردم و مسئوالن ارشد شهری و استانی در پیشبرد برنامه های کالن شهر اظهار کرد: در راستای هماهنگی و هم افزایی نمایندگان و مسئوالن پنجمین جلسه 
مشترک اعضای شورای شهر، نمایندگان اصفهان در مجلس، فرماندار، شهردار و معاون استاندار برگزار شد.وی به مهم ترین مسائل مطرح شده در این نشست 
اشاره و بیان کرد: بررسی پروژه های مناطق کم برخوردار از مهم ترین مسائل مطرح شده در این نشست مشــترک بود. با توجه به اینکه محله محوری و نگاه 
ویژه به محالت کم برخوردار در بودجه ۱۴۰۱ نیز مدنظر است، هم افزایی مسئوالن ارشد شهری در پیشبرد برنامه های توسعه ای محالت می تواند ما را به اهداف 
خود این حوزه نزدیک تر کند.سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: رصد و تعیین اولویت رفع نقاط پر خطر، هماهنگی منابع استانی و شهری برای 
احیای بافت فرسوده نیز از دیگر اولویت های مورد بررسی در این نشست بود.وی به پیگیری اصالح بودجه شهرداری ها در بودجه دولت نیز اشاره کرد و گفت: 

شهرداری ها به خصوص در حوزه حمل و نقل نیازمند توجه بیشتر دولت هستند .

لزوم هم افزایی مسئوالن شهری در پیشبرد برنامه های توسعه ای محالت

بازدید شهردار 
اصفهان از سازمان 

زیباسازی
علــی قاســم زاده، شــهردار 
اصفهان در ادامه بازدید هایش 
از مناطــق و ســازمان های 
مختلــف شــهرداری صبــح 
دیروز از ســازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان بازدید کرد.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک

عکس: ایمنا



یکشنبه 08 اسفند 1400 / 25 رجب 1443 / 27 فوریه 2022 / شماره 3481

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

آموختــن از لحظه تولد آغاز می شــود، پــدر و مادرهــا باید به 
فرزندشان برای کسب استقالل در این مســیر کمک کنند؛ اما 
چطور؟ یادگیری یک سفر مادام العمر است که از بدو تولد آغاز 
می شــود؛ خزیدن، راه رفتن، دویدن، حرف زدن، فکر کردن به 
خود، هرکدام مرحله مهمی در رشد فرد است و والدین موظف اند 
به فرزندشان در کسب اســتقالل در این مسیر کمک کنند. اما 
چطور؟ چه راه هایی وجود دارد تا بچه ها یادگیرنده های مستقلی 

شوند؟
به فرزندتان اعتماد داشته باشید: به فرزندتان این آزادی را 
بدهید که کاوش کند، بیاموزد و مسائل را به روش خودش دنبال 
کند. هر کودکی متفاوت اســت؛ هیچ الگوی استانداردی برای 
یادگیری وجود ندارد و نباید وجود داشته باشــد. فرزندتان باید 
بدانــد کــه شــما از او در آموختن چیزهــای تــازه ای که قصد 
یادگیری شان را دارد، حمایت می کنید و درعین حال باید بداند که 
برای انجام کارهای مهم به حضور شما نیاز ندارد. راهنمایی کردن 
کودکان بســیار مهم اســت اما آن ها باید بتواننــد، بدون آن که 
احســاس فشــار کنند، رهبری کار مدنظر را خودشان برعهده 

بگیرند.
کنجکاوی را تشویق کنید: بچه ها به طور طبیعی درباره همه چیز 
کنجکاو هستند. اجازه بدهید هرقدر که می خواهند، سوال کنند و 

به آنها فرصت بدهید تا خودشان جواب را پیدا کنند. کنجکاوی و 
تالش برای یافتن جواب، به یادگیری منجر می شود درحالی که 
پاسخ دادن به کودک، فقط به »دانســتن« منتهی می شود. با 
تشویق کردن بچه ها به کنجکاوی، در آن ها انگیزه یادگیری ایجاد 

می کنید.
یک »کنج یادگیری« بسازید: یک گوشه از خانه را به محیط 
مناسبی برای مطالعه کودکان اختصاص دهید. این کنج یادگیری 
که آن را ترجیحا خود بچه ها آماده و تزیین می کنند، باید فضایی 
هیجان انگیز و خالقانه باشــد؛ از نحوه چیدمان وسایل گرفته تا 
انتخاب اسباب بازی ها و دیگر وسایلی که برای سفر یادگیری خود 
نیاز دارند. ســاختن یک فضــای ســرگرم کننده و راحت برای 
مطالعه، انگیــزه الزم را فراهم می کند تــا در فضای مخصوص 

بنشینند و به اهداف جدید فکر کنند.
به تالش فرزندتــان پاداش بدهیــد: در مســیر یادگیری 
فرزندتان، روی پیشرفت فردی او تمرکز کنید، نه عملکردش در 
مقایسه با دیگران. از او بابت اخالق کاری و میزان تالشش تعریف 
و توجهش را به پیشرفت هایی که داشــته، جلب کنید. این کار 
کودک را تشویق می کند تا به بهترین نحو ممکن عمل و اهداف 
یادگیری تازه را جست وجو کند، به جای آن که نگران نتیجه و نمره 

و مدت زمانی باشد که صرف انجام تکلیفی کرده است.

به فرزندتان گوش کنید: از کودک تان بپرسید که برای آسان تر 
شدن فرآیند یادگیری اش به چه چیزی نیاز دارد. تصور نکنید که 
همیشــه می دانید چه چیزی بــرای او بهتر اســت. اگر بچه ها 
احساس کنند که نظر و عقیده شان مهم نیست، عالقه شان را به 
کاری که می خواهند انجــام بدهند، ازدســت می دهند. پس 
فرزندتان را به بیان کردن افکار و عقایدش ترغیب کنید و آن ها را 

بدون قضاوت بشنوید.
یک قدم به عقب بردارید: به فرزندتان فضا و فرصت بدهید تا 
مسائلش را خودش حل کند، چه این مسائل تکالیف مدرسه ای 
باشــند، چه اتفاقاتی در زندگی روزمره. به آن ها اجازه بدهید با 
کسب تجربه، در سفر یادگیری خود، اعتمادبه نفسی را که الزمه 
موفقیت در زندگی آینده شان است، به دست بیاورند. گاهی اوقات 
یک گام به عقب برداشتن شما، باعث می شود که فرزندتان دو 

گام به جلو بردارد.
نکته: تالش برای کسب استقالل در ســفر یادگیری، شامل 
شکست های متعدد اســت و احتماال تماشــای فرزندتان در 
موقعیت شکست برای شما آسان نیست؛اما فراموش نکنید که 
والدین نمی توانند برای همیشه از فرزندان شان محافظت کنند. 
این فرایند مستقل شدن و شکست خوردن همان چیزی است 

که فرزند شما را پخته می کند. 

آشپزی

قزل آالی تنوری
مواد الزم: ماهی یک عدد، سیب زمینی )ورقه شده( 

2 عدد، آب لیمو 3 قاشق غذا خوری، روغن زیتون یک چهارم 
پیمانه، زعفران آب کرده )غلیظ( یک قاشق چای خوری، سیر )پوره 

شده( 2 حبه، سبزیجات )برای تزیین و اختیاری( به مقدار الزم، رب انار به 
مقدار الزم، نمک و فلفل و زرد چوبه به مقدار الزم، لیموترش ورقه ای یک عدد

طرز تهیه: برای تهیه ماهی قزل آالی تنوری خانگی ابتدا درون یک کاسه نمک را همراه با فلفل و 
پوره سیر مخلوط کنید، سپس زردچوبه، آب لیمو و نصف روغن زیتون را همراه با زعفران به این مواد 
اضافه کرده و روی پوست ماهی و داخل شکم آن را مرینیت کنید.حاال ماهی را برای مدت زمان 60 

دقیقه درون یخچال قرار دهید تا ادویه ها به خورد گوشت ماهی برود. حاال سینی فر را با ورقه های فویل 
بپوشانید سپس روی فویل را چرب کرده و روی آن سیب زمینی های ورقه شده را بچینید.در مرحله بعد 
سطح روی سیب زمینی ها را هم چرب کنید و پس از آن فیله ماهی را روی سیب زمینی ها قرار دهید 

. با انجام دادن این ترفند شما از چسبیدن خوراک ماهی مجلسی به فویل جلوگیری می کنید. 
اکنون با بقیه روغن زیتون روی سطح ماهی را چرب کنید .در مرحله بعد و قبل از اینکه ماهی 

را درون فر قرار دهید، چند عدد برگه لیمو ترش تازه داخل شکم ماهی قرار دهید اکنون 
سینی فر را روی طبقه وسط فر قرار داده و برای مدت زمان 45 دقیقه و با دمای 180 

درجه سانتیگراد اجازه دهید تا خوراک ماهی شما پخته شود.در مرحله 
بعد سینی را از درون فر خارج کرده و اجازه دهید کمی سرد 

شود اکنون روی ماهی را با رب انار بپوشانید. 

شاهراه های تربیت فرزندانی مستقل در یادگیری

روایت »مرجان قمری« از زندگی اولین فرمانده زن سپاه فصل یازدهم »خانه ما« به نوروز 1401 رسید
مرجان قمری در سریال تلویزیونی »آتش در گلستان« نقش مرضیه 
حدیدچی )طاهره دباغ( را بازی می کند. بانویی که از مبارزان دوره 
انقالب اسالمی بود و پس از این دوران، در برهه ای به عنوان اولین 
فرمانده زن سپاه فعالیت کرد.قصه سریال »آتش در گلستان« به 
کارگردانی پرویز شیخ طادی، حوادث زندگی این بانوی انقالبی در 
سال 58 را روایت می کند. مرجان قمری ، ایفای نقش طاهره دباغ را سخت 
و پرچالش خواند. 

فصل یازدهم مستند مسابقه »خانه ما« نوروز 1401 روی آنتن شبکه سه 
سیما می رود. این مستند با حضور سه خانواده پنج نفره در شهر قم 
تولید شده است.»خانه ما« مستند مسابقه ای خانوادگی است که به 
دنبال نگاهی تازه به روش های متفاوت مصرف در بین خانواده های 
ایرانی است، سه خانواده در رقابتی حدودا یک ماهه به خرج گروه 
سازنده زندگی می کنند و با چالش هایی روبه رو می شوند.»خانه ما« محصول 
سازمان هنری رسانه ای اوج و تولید شده در استودیوی نوبین است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه  ضمن دیدار با سرپرست سازمان صمت استان 
اصفهان به مناسبت روز مهندس، بر تقویت هم گرایی صنایع در استان اصفهان 
تاکید کرد.محمدیاســر طیب نیا  ضمن دیدار با امیرحسین کمیلی سرپرست 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان به مناسبت روز مهندس، بر 
تقویت هم گرایی صنایع در استان اصفهان تاکید کرد. وی برای مدیرکل جدید 
اداره صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان آرزوی موفقیــت کرد و افزود: 
امیدواریم در دوره جدید کاری این ســازمان، اتفاقات خوب و امیدوارکننده ای 
برای صنایع و معادن استان اصفهان رقم بخورد.مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره 
به پیشران بودن این شرکت در رشد و توسعه اقتصادی استان و کشور، آمادگی 
این بنگاه بزرگ اقتصادی جهت رفع مشکالت و مانع زدایی ها برای دیگر صنایع 
را نیز اعالم داشت. وی خاطرنشان کرد: سازمان صمت به عنوان متولی حوزه 
بزرگ صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان که نقش کلیدی در توسعه پایدار 
در همه زمینه ها دارد، قطعا با شروع مدیریت جدید، منشا خیر و برکت در استان 
و کشــور خواهد بود که فوالد مبارکه این آمادگی را دارد تا با مشــارکت در حوزه 
صمت استان اصفهان، تعامل و همکاری داشته باشد و در راستای هم افزایی 

و توسعه استان گام های موثری بردارد.امیرحسین کمیل سرپرست سازمان 
صمت استان اصفهان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه و هیات همراه، متقابــال روز مهندس را به جامعه بزرگ صنعتی و 
معدنی استان اصفهان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد تا با تعامل و همکاری 
همه جانبه بتوان برای توســعه صنایع در جهت رفاه مــردم و پایداری صنعت 

تالش های مضاعفی صورت گیرد.

در مراســم جداگانه ای مدیران جدید آبفای نایین و هرند آغاز به کار کردند. در 
این مراســم محمد علی عباســی به عنوان مدیر آبفای نایین و مهدی شمس 
بگی به عنوان مدیر آبفای هرند معرفی شدند و از خدمات محمد رضا خامسی 
مدیر سابق آبفای نایین که به افتخار بازنشتگی نائل شد، قدردانی به عمل آمد. 
معاون برنامه ریزی و تحقیقات شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در این 
مراسم با اشاره به اهمیت تامین آب شرب مردم شهرها و روستاهای ساکن در 
شهرستان های شرقی استان، از مدیران جدید این مناطق خواست از هم اکنون 
برنامه ریزی الزم برای تامین آب شرب مورد نیاز مشترکین در روزهای پایانی 
امسال و ماه های گرم سال آینده را انجام دهند. مجتبی قبادیان با بیان این که 
پس از یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شــهری و روستایی، تعداد 
32 روستا در شهرســتان هرند و 186 روستا در شهرستان نایین تحت پوشش 
خدمات آبفای استان اصفهان قرار گرفتند، گفت: در مجموع 949 روستا در سراسر 
استان از خدمات شرکت آب و فاضالب استفاده می کنند. وی افزود: به منظور 
افزایش سطح خدمات به روستاییان، آبفای استان اصفهان سال گذشته، طرح 
100-300 را به اجرا درآورد که بر اساس آن در مدت 100 روز بیش از 300 کیلومتر 
از شبکه های توزیع و انتقال آب روستایی مورد اصالح و بازسازی قرار گرفت. در 

این مراسم همچنین نصرتی، فرماندار شهرستان نایین و همتیان معاون فرماندار 
شهرستان هرند در سخنانی از خدمت رسانی شرکت آب و فاضالب به شهروندان 
و روستاییان این دو شهرستان کویری تشکر کردند. اضافه می شود این مراسم 
روز چهارشنبه، چهارم اسفندماه جاری در فرمانداری های نایین و هرند برگزار شد.

رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
گفت: با توجه به استقبال بی نظیر مردم استان اصفهان از طرح صدای پاسخگو 
این اداره کل، شــماره ارتباطی 36686067 همچنان فعال است و پیگیری 
و پاسخگویی به سواالت و مشــکالت مردمی تداوم دارد. حسن کحال زاده 
اظهار کرد: به منظور تسریع در پاســخگویی معاونین و رؤسای این اداره کل 
به مسائل و مشکالت مردم، شماره تماس مســتقیم 36686067 برای هم 
اســتانی های گرامی به عنوان صدای پاســخگو این اداره کل در ایام ا... دهه 
مبارک فجر در نظر گرفته شده بود که با توجه به استقبال بی نظیر مردم استان 
اصفهان از این طرح، شماره ارتباطی مورد نظر همچنان فعال است و پیگیری 
و پاسخگویی به ســواالت و مشــکالت مردمی تداوم دارد. وی خاطرنشان 
کرد: این سامانه به صورت شــبانه روزی فعال و منتظر دریافت نظر مخاطبان 
حوزه راه و شهرسازی است. براین اساس تا پایان وقت اداری روزهای کاری 
کارشناسان مربوطه به صورت مستقیم پاسخگوی تماس های مردمی هستند 
و با دسته بندی مسائل و موضوعات مطرح شده، مباحث را در اختیار معاونین و 
رؤسای این اداره کل برای بررسی و پاسخ قرار می دهند. رییس اداره ارتباطات 
و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: در روزهای 
تعطیل و ساعات غیرارادی به صورت ضبط مکالمه آماده پاسخگویی به مردم 

عزیز هستیم. 
وی با بیان اینکه مهم ترین ویژگی این اقدام تکریم ارباب رجوع و ایجاد ارتباط 

دو سویه میان معاونین و رؤســای این اداره کل با مردم اســت، گفت: اداره 
ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از طریق این 
شماره ارتباطی، تمامی نقطه نظرات مردمی را با رعایت امانت، صداقت و حفظ 
حریم خصوصی افراد حقیقی و حقوقی دریافت کرده و در جهت انجام رسالت 
کاری خویش به عنوان پل ارتباطی نظرات ایشان را به اطالع مدیران و مبادی 
ذی ربط می رساند تا ضمن بهره مندی از نظرات سازنده مخاطبان، پاسخگوی 

مسائل مطرح شده این عزیزان باشد. 
کحال زاده بیان داشت: یکی دیگر از اقدامات این اداره کل به منظور تسریع در 
خدمات رسانی و ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمات به مردم، برپایی میز خدمت 
ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان اصفهان بعد از اقامه نماز عبادی 

سیاسی روز جمعه در محل مصلی نماز جمعه هر شهرستان بود. 
 وی گفت: این اقدام که با پیگیری های ویژه علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه 
و شهرسازی اســتان اصفهان انجام پذیرفت، از سوی مرکز ارتباطات و اطالع 

رسانی وزارت راه و شهرسازی مورد تقدیر قرار گرفت. 
گفتنی اســت؛ در متن این تقدیرنامه از اهتمام و زحمات بی شــائبه و موثر 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و کارکنان ذی ربط که در امر خدمت 
رسانی و پاســخگویی حضوری و اســتقرار میزخدمت و تالش در جهت رفع 
مشکالت هموطنان در ایام ا... دهه مبارک فجر در محل برگزاری نماز جمعه 

شهرستان های استان اصفهان، تقدیر و تشکر شده است. 

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان جمعه 6 اسفندماه طی بازدید 
از بخش های مختلف شرکت با حضور در نیروگاه ها و بخش آب رسانی، با 
تالشگران این بخش ها دیدار و گفت وگو کرد.ایرج رخصتی ضمن قدردانی 
از همت و تالش پوالدمردان این شرکت، به اهمیت نیروگاه های ذوب آهن 
و همچنین فعالیت های مربوط به تامین آب مــورد نیاز خط تولید با توجه 
به در پیش بودن فصول گرم سال و مشکالت احتمالی در تامین آب و برق 
حاصل از کمبود آب همچون سنوات گذشته اشــاره کرد و اظهار داشت: در 
این راســتا تعمیرات زودهنگام نیروگاه های شــرکت آغاز شده و جلسات 

بازدیدهای میدانی به طور منظم انجام می شــود تا شــرایط برای فعالیت 
حداکثری آن ها فراهم باشد و در نتیجه با مشکالت ناشی از قطع برق که در 
سال جاری شاهد آن بودیم، مواجه نشویم.شایان ذکر است که ذوب آهن 
اصفهان دارای4 واحد نیــروگاه حرارتی با ظرفیت بیــش از 220 کیلووات 
اســت که عمده خوراک آن از گازهای فرآیندی خط تولید بوده و به منظور 
دستیابی به راندمان باالتر که در نهایت منجر به وابستگی کمتر به شبکه برق 
سراسری خواهد شد؛ گازهای فرآیندی با گازهای طبیعی ترکیب می شود. 
توان تولیدی این نیروگاه ها به نحوی است که جایگزین نیروگاه های تولید 
برق شبکه سراسری حداقل برای مصرف داخل کارخانه است. در واقع اگر 
این نیروگاه ها فعالیت نکنند کل برق مصرفی توسط شبکه سراسری باید 
تامین شود. با این وجود در حالی که در جدول تعرفه گاز، نرخ گاز مصرفی 
نیروگاهی برابر 10 درصد تعرفه خوراک پتروشــیمی لحاظ شده است، اما 
تعرفه گاز مصرفی برای این شرکت، با تعرفه صنایع فوالدی یعنی 30 درصد 

تعرفه خوراک پتروشیمی محاسبه می شود.
امیدواریــم با عنایت به بررســی پیش نویس قانون بودجه ســال1401در 
کمیسیون تلفیق مجلس شــورای اســالمی، با الحاق تبصره ای به قانون 
بودجه، بهای گازمصرفی شرکت هایی که دارای نیروگاه بوده و بخشی از برق 
مصرفی خود را به جای دریافت از شبکه سراسری با گاز طبیعی تولید کرده 
و در خود کارخانه مصرف می کنند مانند سایر نیروگاه های موجود در شبکه 

برابر10 درصد خوراک پتروشیمی محاسبه شود.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد:

تقویت هم گرایی صنایع در استان اصفهان

مدیران جدید آبفای نایین و هرند معرفی شدند

رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد:

استقبال شهروندان از طرح صدای پاسخگو اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 

آغاز تعمیرات نیروگاه های شرکت ذوب آهن
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