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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

موافقت دولت با تامین اعتبار الزم برای رفع مشکل آب در استان اصفهان؛

دیروز خبِرخوب ِ

مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان 

تکمیل می شود

معاون شهردار اصفهان:

ظرفیت پارکینگ های 
زیرسطحی به 2000 

خودرو می رسد

تعداد ایستگاه های 
 آتش  نشانی اصفهان 
کمتر از استانداردهای 

جهانی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی:

بیمارستان های اصفهان 
قابلیت جذب گردشگر 

سالمت را دارند

رهبر انقالب در مراسم 
مشترک دانش آموختگی 
دانشجویان دانشگاه های 
افسری نیروهای مسلح:

اغتشاش 
برنامه ریزی شده بود

   خروج از بحران با برتری به موقع

   سپاهان - قهرمانی؛ 
با مورایس ممکن می شود!

 آغاز عملیات حفاری 3 ایستگاه خط
 2 متروی اصفهان
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مدیر حراست دانشگاه اصفهان:
هیچ دانشجویی در دانشگاه اصفهان 

بازداشت نشده است
مسئول بازرسی سازمان فاوای اصفهان مطرح کرد:
 لزوم دستیابی به سطح سوم 

توسعه ارتباطات

 بمب فرونشست زمین
 زیر مدارس اصفهان

 مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی
  اعالم کرد که بالغ بر 371 مرکز آموزشی در اصفهان در زون

 فرونشست زمین قرار دارد؛

شهادت  امام حسن عسکری) ع ( را  تسلیت می گومیی 
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     آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده( 
شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری 

مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده( 

به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

 روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه 
مهلت تهیه 
دفترچه 

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزاری 
مبلغ تضمین مناقصه 

401140812001093883000015

اصالح ساختار، 
نیرورسانی، جابجایی و 
رفع حریم تاسیسات، 

روشنایی ، نصب ترانس 
و بهینه سازی شبکه 
در محدوده امور برق 
منطقه دو )شمالغرب(

1401/07/121401/07/191401/07/301401/08/021/328/000/000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا روز شنبه مورخ 1401/07/30 

در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان خیابان امام خمینی- امور برق منطقه 
دو – دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شــماره تلفن 34122555 واحد مناقصات خانم یونسی و جهت آگاهی بیشــتر در مورد الزامات، اطالعات ، شرح 

خدمات این مناقصه با شماره تلفن 34122543 دفتر امور مهندسی تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737- 021 و 85193768- 021تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
 مناقصه گران جهت به روزرســانی مدارک و فعالیت های خود، در ســامانه برون ســپاری شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به نشــانی

  https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. ) در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(
 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

 شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، 

از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

 به پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

 حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

 به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
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پسر مبلغ سعودی پس از فرار: 

کشورم در حال فروپاشی است
پسر مبلغ معروف سعودی که انتظار می رود طی روزهای آینده حکم اعدام او صادر شود با اعالم فرار از 
کشور، تصریح کرد که عربستان سعودی از هر نظر در حال فروپاشی است.»ناصر عوض القرنی« پسر 
مبلغ معروف سعودی زندانی در عربستان، شنبه پیش از فرار به خارج از کشورش و رسیدن به یک 
مکان امن برای »دفاع از پدرش و سایر زندانیان سیاسی در عربستان سعودی« خبر داد. وی با پست 
یک ویدئو در صفحه شخصی اش در توئیتر اعالم کرد که برای دفاع از پدرش »زندانی که دادستان کل 
]عربستان[ خواستار اعدام او است و نیز برای نجات آنچه در کشورش می توان نجات داد«، از عربستان 
سعودی خارج شده است. ناصر عوض القرنی گفت: »می دانم که صحبت کردن در داخل ]کشورم[ 
ممکن است منجر به دستگیری من شود. حتی در حالی که سکوت کرده بودم، تنها به دلیل این که 
فرزند دکتر عوض القرنی هستم، دستگیر شدم. ..ما در داخل همه راه ها را برای آزادی پدرم رفتیم تا 
جلوی ظلم ناعادالنه  علیه او را بگیریم«.پســر مبلغ معروف سعودی ادامه داد:»مطالبه بیشتر برای 
توقف تخلفات و تجاوزها به معنای سرنوشت محتوم دستگیری و شکنجه است. من خارج شدم تا 
آن چه را که در کشورم می توان نجات داد؛ نجات دهم. از حمایت از زندانی ها گرفته تا رفع ظلم از پدرم 
که به اعدام تهدید شده است«.وی افزود: »متاسفانه کشور من، نه تنها از نظر حقوق بشر، بلکه در همه 
زمینه ها از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در حال سقوط و فروپاشی است. اعالم می کنم که اکنون 

خارج از کشورم هستم، من هم مانند همه جوانان، آرزو داشتم نظرم را در داخل کشورم بیان کنم«.
 

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه: 

 »بلینکن« از قصد آمریکا و ناتو برای تخریب نورد استریم
 پرده برداشت

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز دوشــنبه گفت، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در 
کنفرانس خبری مشترک با »مالنی جولی« همتای کانادایی خود، آشکارا انگیزه های آمریکا و ناتو 
را برای تخریب خطوط لوله نورد استریم ۱ و ۲ تشریح کرد.به گزارش خبرگزاری تاس، ماریا زاخارووا 
در پیامی تلگرامی، نوشت: بلینکن شــفاف و بدون هیچ تردیدی درباره این حقیقت صحبت کرد که 
آمریکا و متحدانش در ناتو قصد تخریب خط لوله گاز نورد استریم ۱ و ۲ را داشته اند.در پیام زاخارووا 
اضافه شده اســت: بلینکن گفت خطوط لوله در آن زمان گازی را به اروپا نمی رساند، نورد استریم ۲ 
اجازه فعالیت نداشت و نورد استریم ۱ برای چند هفته متوقف شده بود زیرا روسیه از انرژی به عنوان 
سالح استفاده می کرد.سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که کشورش هرگز از انرژی به عنوان 

سالح استفاده نکرده است.
 

پیش بینی های »پترائوس« از جنگ اوکراین
دیوید پترائوس، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا که پس از شکست استراتژی مقابله با شبه نظامیان در 
افغانستان برای مدت کوتاهی به عنوان مدیر سیا خدمت کرد، پیش بینی کرده که واشنگتن پاسخی 
ویرانگر به هرگونه حمله اتمی روسیه در اوکراین خواهد داشت و تمامی نیروها و پایگاه های نظامی 
مســکو در این منطقه را از بین خواهد برد.ژنرال پترائوس در مصاحبه با ای بی ســی نیوز گفت: ما با 
رهبری یک ناتو و یک تالش جمعی، پاسخ خواهیم داد و از طریق آن، هر نیروی متعارف روسیه را که 
می توانیم در میدان نبرد در اوکراین و همچنین در کریمه ببینیم و هر کشتی آن را که بتوانیم در دریای 
سیاه دیده و شناســایی کنیم، هدف قرار خواهیم داد.پترائوس هیچ جزییاتی در مورد اینکه چگونه 
نیروهای ناتو کار ارتش روســیه را تمام می کنند، ارائه نکرد و اعتراف کرد که به صورت فرضی صحبت 
می کند و از برنامه های دقیق دولت بایدن بی اطالع است. او گفت واشنگتن باید از مبادله »هسته ای 

در برابر هسته ای« اجتناب کند، »اما باید نشان دهد که این امر به هیچ  وجه قابل پذیرش نیست«.

رهبر انقالب در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح:

اغتشاش برنامه ریزی شده بود

فرمانده معظم کل قوا با اشــاره به حوادث اخیر تاکید کردند: با صراحت 
می گویم این حوادث طراحی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دنباله روهای 
آنهاست. مشکل اصلی آنها با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور است. 
ملت ایران در این حوادث کامال قوی ظاهر شد و در آینده نیز هر جا که الزم 
باشد، شجاعانه وارد میدان می شــود.رهبر انقالب اسالمی، صبح دیروز 
)دوشنبه( در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های 
افسری نیروهای مسلح در ابتدای ورود به میدان با حضور بر مزار شهیدان 
گمنام و قرائت فاتحه، به دلیران و قهرمانان دفاع از اســالم و ایران درود 
فرستادند. فرمانده کل قوا سپس از یگان های حاضر در میدان سان دیدند.

در ادامه بیانات ایشان را می خوانید:
   در این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی درگذشــت که دل ما هم 
سوخت اما واکنش به این حادثه که بدون تحقیق و بدون اینکه امر مسلمی 
وجود داشته باشد، عده ای بیایند خیابان ها را ناامن کنند، قرآن آتش بزنند، 
حجاب از سر زن محجبه بکشند، مسجد و حسینیه و خودروی مردم را به 

آتش بکشند، یک واکنش عادی و طبیعی نبود.
 این اغتشاش ها برنامه ریزی شده بود، اگر قضیه این دختر جوان هم 
نبود، بهانه دیگری به وجود می آوردند تا امسال در اول مهر، در کشور نا امنی 

و اغتشاش ایجاد کنند.
  من به صراحت می گویم این اغتشاش ها و ناامنی ها، طراحی آمریکا 
و رژیم غاصب و جعلی صهیونیســتی بود و حقوق بگیران آنها و برخی از 

ایرانی های خائن در خارج به آنها کمک کردند.
  در دنیا، اغتشاش های زیادی به وجود می آید و در اروپا و به خصوص 
فرانسه و پاریس هر چند وقت یک بار اغتشاش مفصلی به وجود می آید؛ 
اما آیا تاکنون شده اســت که رییس جمهور آمریکا، مجلس نمایندگان 
آمریکا از اغتشاشگران حمایت کنند و بیانیه بدهند؟ آیا سابقه دارد که پیام 
بدهند و بگویند در کنار شما هستیم؟ آیا ســابقه دارد رسانه های جمعی 
وابسته به ســرمایه داری آمریکا و مزدوران آنها همانند برخی دولت های 
منطقه و از جمله سعودی ها از اغتشاشگران در این کشورها حمایت کنند؟ 
و آیا سابقه دارد آمریکایی ها اعالم کنند که ما فالن سخت افزار یا نرم افزار 
اینترنتی را در اختیار اغتشاشگران قرار می دهیم تا به راحتی ارتباط برقرار 
کنند؟ اما چنین حمایت هایی در ایران بارها اتفاق افتاده است. پس چگونه 
است که برخی ها دســت خارجی را نمی بینند و چگونه انسان هوشمند 

احساس نکند که در پشت این حوادث دست های دیگری در کار است.
  انگیزه دولت های خارجی برای ایجاد اغتشــاش و ناامنی در کشــور 
چیست؟ آنها احساس می کنند کشــور در حال پیشرفت به سوی قدرت 

همه جانبه است و این موضوع را نمی توانند تحمل کنند.
   دشمن در محاسبات خود درباره شمال غرب و جنوب شرق کشور دچار 
اشتباه است، من در میان قوم بلوچ زندگی کرده ام و آنها عمیقا به جمهوری 
اسالمی وفادار هستند. قوم کرد نیز یکی از پیشرفته ترین اقوام ایرانی و 
عالقه مند به میهن، اسالم و نظام هستند بنابراین نقشه آنها نخواهد گرفت.

   طراحی و اقدامات دشمنان نشان دهنده باطن آنهاست. 
   پشــت صحنه قضایای اخیر، این زورگویان قرار دارند و دعوا بر سر از 

دنیا رفتن یک دختر جوان و یا بر سر با حجاب و بدحجاب نیست. خیلی 
از کسانی که حجاب کامل ندارند، جزو هواداران جدی جمهوری اسالمی 
هستند و در مراسم مختلف شرکت می کنند. دعوا و بحث بر سر استقالل و 

ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسالمی است.
  این کسانی که در خیابان ها فساد و تخریب می کنند، همه یک حکم 
ندارند برخی جوانان و نوجوانانی هستند که بر اثر هیجان ناشی از مالحظه 
یک برنامه اینترنتی به خیابان می آیند. چنین افرادی را می توان با یک 

تنبیه متوجه کرد که اشتباه می کنند.
  در مجموع همه کســانی که به خیابان آمده اند در مقابل ملت ایران و 
جوانان مومن و غیور، عده بسیار کمی هستند، البته برخی از این افرادی که 
به خیابان می آیند، از بازمانده های عناصر ضربه خورده از جمهوری اسالمی 
همچون منافقان، تجزیه طلبان، سلطنت طلبان و خانواده های ساواکی های 
منفور هستند که قوه قضاییه باید به تناسب مشارکت در تخریب ها و ضربه 

به امنیت خیابان ها، مجازات تعیین و آنها را محاکمه کند.
   در اول کار برخی خواص بدون تحقیق و احتماال ناشــی از دلسوزی، 
اطالعیه و بیانیه دادند و اظهار نظر کردند. برخی از آنها اتهام را به ســمت 
سازمان انتظامی بردند و برخی هم مجموعه نظام را متهم کردند. اکنون که 
دیدند قضیه چیست و نتیجه حرف های آنان با برنامه ریزی دشمن چه 
اتفاقاتی را در خیابان ها رقم زده است، باید کار خود را جبران و صریحا اعالم 

کنند با آنچه اتفاق افتاده و با برنامه دشمن خارجی، مخالفند.  
 )با اشاره به موضع گیری های برخی چهره های ورزشی و هنری(: از نظر 

من این موضع گیری ها هیچ اهمیتی ندارد و نباید در مورد آنها حساسیت 
به خرج داد. جامعه هنری و ورزشی ما سالم است و در آن عناصر مومن 
و با شرف کم نیســتند و موضع گیری چند نفر ارزشی ندارد. تطبیق اینکه 
موضع گیری آنها عناوین مجرمانه دارد یا نه با قوه قضاییه اســت ولی از 
لحاظ عمومی، موضع گیری این افراد ارزشــی نــدارد و جامعه هنری و 

ورزشی با این مواضع دشمن شادکن آلوده نخواهد شد.
  حضور جوانان ایرانی در بخش های گوناگون علمی، اقتصادی، سیاسی 

و نظامی کشور حقیقتا امیدآفرین است. 
   نیروهای مسلح از جمله ستون های استحکام ملی هستند. تقویت 
نیروهای مســلح برای ایران ما که با دشــمنان قلدر و زورگویی همچون 
آمریکا مواجه است، اهمیت مضاعف دارد و مســئوالن نظامی باید با به 
کارگیری راهکارهای نو و روزآمد، هوشمندسازی همه برنامه ها و ابزارها 
و تجهیزات و تقویت پژوهش های علمی قدرت دفاعی کشور را افزایش 

دهند.
   تضعیف نیروهای مســلح، تضعیف امنیت کشور است و کسی که به 
پاسگاه پلیس یا پایگاه بسیج حمله می کند یا در سخنان خود به ارتش یا 

سپاه طعنه می زند، به امنیت کشور حمله می کند.
 پلیس موظف به ایستادن در مقابل مجرم و تامین امنیت جامعه است، 
بنابراین تضعیف پلیس به معنی تقویت مجرمین اســت و کسی که به 
پلیس حمله می کند، مردم را در مقابل مجرمین، اراذل و اوباش، سارقان 

و زورگیران بی دفاع می گذارد.

معاون سیاسی دفتر رییس جمهور از حضور معاون 
اول رییس جمهور در دومین مجمع اقتصادی خزر 
در پنجشنبه این هفته مورخ ۱۴ مهر ماه در شهر مسکو 
خبر داد.محمد جمشیدی با بیان اینکه این مجمع به 
دعوت میخائیل والدیمیرویچ میشوستین، نخست 
وزیر روسیه و با حضور نخســت وزیران کشورهای 
ساحلی دریای خزر برگزار می شود، گفت: کشورهای 
ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان به 
عنوان پنج همسایه در موضوعات نفت و گاز، انرژی، 
حمل و نقل، علمی، محیط زیســت و کشاورزی به 
طور دوجانبه و چندجانبه با یکدیگر مذاکره و تعامل 
خواهند کرد.وی با اشاره به اینکه ریاست هیئت ایرانی 
در دومین مجمع اقتصادی خزر بر عهده معاون اول 

رییس جمهور است، خاطرنشان کرد: تعدادی از وزرا 
و مسئولین اجرایی دکتر مخبر را در این سفر همراهی 
می کنند و هیئت همراه معاون اول رییس جمهور در 
این همایش به دنبال راهکارهایی برای گســترش 
همکاری های اقتصادی فیمابین و رفع موانع موجود 
خواهند بود.جمشیدی با بیان اینکه در این اجالس 
۱۲ میزگرد تخصصی با حضور مقامات و کارشناسان 
کشورهای عضو برگزار می شود، افزود: تبادل اطالعات 
اقتصادی و تجاری در راستای تامین نیازمندی های 
متقابل در شرایط تحریم، جذب سرمایه گذاری این 
کشورها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران، توسعه 
و تکمیل اتصاالت کشــورهای حاشــیه دریای خزر 
در بخش های ریلی و جاده ای، توســعه کشتیرانی 

بین بنادر، تهاتر کاال، راه انــدازی خطوط انتقال برق 
و گاز، همکاری هــای تاریخی – فرهنگــی، ایجاد 
بانک مشترک و استفاده از ارزهای ملی در مبادالت 
تجاری، تســهیل روادید تجار و لغو روادید رانندگان، 
صادرات محصوالت کشاورزی و کشت فراسرزمینی 
و پاکسازی محیط زیســت دریا و سواحل پیرامون 
و توسعه گردشگری از جمله موضوعاتی هستند که 
هیئت عالی رتبه جمهوری اسالمی در این همایش بر 

آن تمرکز خواهد داشت.

معاون سیاسی دفتر رییس جمهور خبر داد:

»مخبر« به مسکو می رود

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی درباره آزادی موقت یک شهروند دو تابعیتی ایرانی – آمریکایی به نقل از یک منبع آگاه این اقدام را نشان دهنده حسن نیت ایران 
برای تبادل بزرگ زندانیان با آمریکا دانست و از احتمال آزاسازی دارایی های بلوکه شده ایران در کره  جنوبی خبر داد.به گزارش ایسنا، استفان دوجاریک سخنگوی 
سازمان ملل روز شنبه اعالم کرد که سیامک نمازی، شهروند دوتابعیتی ایرانی –آمریکایی که پیش تر به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود به مدت یک هفته آزاد شده 
و باقر نمازی، پدر او نیز که پیش تر در سال ۲۰۲۰ آزاد شده بود، خاک ایران را برای ادامه درمان خود ترک کرده است.وی در ادامه تاکید کرد که آنتونیو گوترش دبیرکل 
سازمان از اینکه ایران اجازه داده است تا باقر نمازی برای درمان این کشور را ترک کند، خرســند بوده و از آزادی پسر او نیز استقبال می کند.در پی انتشار خبر آزادی 
سیامک نمازی و خروج پدر او از کشور، برخی رسانه ها این اقدام را با احتمال آزادسازی قریب الوقوع دارایی های بلوکه شده ایران در بانک های کره جنوبی مرتبط 
دانستند. همچنین نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه گزارش داد که به واسطه یک کشور منطقه ای قرار است بخشی از دارایی های بلوکه 
شده ایران به دلیل تحریم های آمریکا به زودی آزاد شود.روزنامه فایننشال تایمز نیز با انتشار این خبر به نقل از یک دیپلمات مطلع از این مذاکرات نوشت: اقدام اخیر 
ایران برای آزاد کردن زندانیان آمریکایی را می توان نشان دهنده حسن نیت تهران برای یک توافق بزرگ تر درخصوص تبادل زندانیان دانست.این دیپلمات همچنین 

در این باره به فایننشال تایمز گفت که چنین توافقی می تواند منجر به رفع مسدودیت وجوه ایرانی در بانک مرکزی کره جنوبی شود.

خبر روزتحلیل فایننشال تایمز از ارتباط آزادی »نمازی« با آزادسازی پول های بلوکه شده ایران

وز عکس ر

مراسم یادها و نام ها؛ 
تجلیل از فرماندهان 

راوی تاریخ
چهارمین دوره مراســم یادهــا و نام ها 
جهت تجلیل از فرماندهان راوی تاریخ 
شفاهی و رونمایی از آثار جدید پژوهشی 
و اسنادی باحضور سردار سالمی، فرمانده 
کل سپاه در سالن خلیج فارس باغ موزه 

دفاع مقدس برگزار شد.

 تهدید یک هواپیمای ایرانی به بمب گذاری 
در حریم هوایی هند

 رســانه های هند گزارش دادنــد یک فرونــد هواپیمای مســافربری ایرانی، با گــزارش تهدید به 
 بمب گــذاری در این هواپیما خواســتار فــرود اضطراری در فرودگاه دهلی نو شــده اســت.یک
  هواپیمای مســافربری ایرانی در حالی که در حریم هوایی هند قرار داشــت، گزارش کرد که تهدید
  به بمب گذاری شــده اســت. هواپیمای ماهان )IRM081( کــه این تهدید را اعــالم کرده بود،
  در مســیرش از تهران به گوآنگجوی چین، تقاضای مجوز فرود در دهلی را کــرد؛ اما به دالیل فنی

 به جیپور هدایت شــد. بنا بر گزارش خبرگــزاری ای ان آی، خلبان این هواپیمــا از فرود در جیپور 
 خودداری کرده و حریم هوایی هند را ترک کرده اســت. اگرچه نیــروی هوایی هند چند جنگنده  را 
 برای ممانعت از آن اعزام کرد. فالیت رادار، وبگاه مســیریابی پروازها گــزارش داد که این هواپیما 

به حریم هوایی چین وارد شده است. 

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور:

 خانواده »مهسا امینی« حاضر به شرکت در جلسات
 مجلس نشده اند

 ســخنگوی کیمســیون امورداخلی کشــور در مجلس گفت: تاکنون دوبار از خانواده مهسا امینی 
 برای حضور در جلسات کمیسیون دعوت شــده اســت اما خانواده امینی تاکنون نپذیرفته اند که

  در جلسات مجلس حضور یابند.علی حدادی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به اخبار منتشر شده 
 در خصوص حضور خانواده امینی در جلســه کمیســیون امورداخلی کشــور و شــوراها، بیان کرد:

  تاکنون کمیسیون امورداخلی کشور و شــوراها دوبار از خانواده خانم »مهسا امینی« دعوت کرده تا 
 در جلســه کمیســیون حضور یابند؛ اما خانواده امینی به جلسه کمیســیون نیامدند و به ما اعالم
  کردند که وکیل گرفته اند.وی در ادامه اظهار کرد: ما تاکید داشــتیم اگر خانواده امینی در جلســه
  حضور یابند با موارد و مســائلی که مطرح می شود به روند رســیدگی به پرونده کمک خواهد شد؛

 اما خانواده امینی حضور نیافتند.
 

تکذیب اظهارات منتسب به آیت ا...اعرافی درباره شال و روسری
یکی از نزدیکان آیت ا... اعرافی گفت: متاسفانه عده ای با سوء استفاده از فضای پیش آمده، حرف 
هایی در فضای مجازی به آیت ا... اعرافی نســبت داده اند که کذب اســت.اخیرا متنی در فضای 
مجازی به نقل از آیت ا... اعرافی مدیر حوزه های علمیه دست به دست می شود مبنی بر اینکه »اگر 
جلوی کسانی که شال و روســری بر می دارند و آتش می زنند گرفته نشود به سراغ عبا و عمامه نیز 
خواهند آمد«. یکی از نزدیکان آیت ا...علیرضا اعرافی در این باره در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری 
حوزه، این مطلب را تکذیب کرد و گفت: از وی در این زمینه جویا شدم و قویا تکذیب کرد که در هیچ 

جلسه و یا سخنرانی همچنین مطلبی را بیان نکرده است.

 پلیس سوئیس از دستگیری دو مهاجم به سفارت ایران
 خبر داد

پلیس سوئیس اعالم کرد که توانسته معترضان در جلوی سفارت ایران در برن را متفرق کند.پلیس 
سوئیس از گلوله های پالستیکی برای متفرق کردن معترضین در مقابل سفارت ایران در برن استفاده 
کرده است.پلیس این کشور همچنین اعالم کرد که موفق شده دو مردی که از حصار سفارت ایران 
به ســمت پرچم ایران باال رفته بودند را پایین کشیده و دســتگیر کند.پلیس سوئیس درخصوص 

دستگیری معترضان دیگر شفاف سازی نکرده است.

کافه سیاست

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

برای رسیدن به توافق خوب، 
پایدار و قوی، مصمم هستیم

سخنگوی وزارت امور خارجه  اظهار  کرد: ما برای 
رســیدن به توافق خوب، پایدار و قوی مصمم 
هســتیم .ناصر کنعانی صبح روز دوشنبه در 
نشســت خبری خود با خبرنگاران گفت ما به 
روند گفت وگوها پای بند هســتیم تا به نتیجه 
مطلوب منتهی شــود. وی ادامــه داد: معتقد 
هستیم  همچنان فرصت و امکان برای احیای 
برجام وجود دارد.کنعانــی در بخش دیگری 
از صحبت هــای خود با محکومیــت برخی از 
تعرض های صورت گرفته بــه نمایندگی های 
ایــران در خارج از کشــور طی چنــد روز اخیر 
گفت: متاســفانه به خاطر عدم حفاظت کافی 
و عدم توجــه اولیه از ســوی نیروهای تامین  
کننده  امنیت در برخی از کشورهای پذیرنده به 
خصوص کشورهای اروپایی، این موضوع باعث 
شد که به برخی از نمایندگی ها به ویژه  قسمت 
های بیرونــی نمایندگی های ایــران حمالتی 
انجام شود و احیانا بخشی از نمایندگی ها مورد 
تعرض قــرار بگیرد.ســخنگوی وزارت خارجه 
کشورمان در پاسخ به سوالی در ارتباط با آخرین 
خبر در مورد آزادسازی منابع بلوکه شده ایران 
در کره جنوبی گفت: در ارتبــاط با این موضوع 
مذاکرات جدی با مقامات کره جنوبی صورت 
گرفته است در حاشیه مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد نیز بین مقامات دو کشور در سطح 
وزاری خارجــه  گفت وگوهــای خوبی صورت 
گرفت و پیشرفت هایی را در این زمینه داشته و 
امیدواریم که در آینده شاهد اتفاقات خوبی در 
این زمینه باشیم.سخنگوی وزارت امور خارجه 
تاکید کرد: ما به عنوان جمهوری اسالمی ایران 
از تمدید آتش بس در یمن اســتقبال کرده  و 
دوستان خود را به این مسیر تشویق می کنیم 
البته تصمیم گیر اصلی در مورد تحوالت یمن 
خود یمنی ها هستند.کنعانی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه برخی از رسانه های غربی به نقل 
از مقامات آمریکا مدعی هستند که مذاکرات 
احیای برجام به بن بست رسیده است، گفت:  
نمی توانیم این واژه را تایید کنیم، نمی توانیم از 
بن بست در مذاکرات صحبت کنیم و روند تبادل 

پیام ها ادامه دارد.

بین الملل

عکس: ایرنا
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فعالیت بیش از ۷۵ هزار واحد صنعتی و معدنی در کشور؛

تهران، اصفهان و خراسان رضوی در صدر
براساس آخرین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۷۵ هزار و ۳۷۵ واحد فعال صنعتی و معدنی 
در کشور تا پایان تیر ۱۴۰۱ به ثبت رسیده است.گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملکرد 
چهار ماهه نخست ۱۴۰۱ در بخش صنعت و معدن نشان می دهد، از مجموع واحدهای تولیدی فعال 
در کشور، تعداد ۷۳ هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی و خدماتی صنعتی و معدنی در ۳۱ استان کشور مشغول 
به فعالیت هســتند و ۲ هزار و ۲۷۷ واحد فعال صنعتی و معدنی نیز متعلق بــه ۸ منطقه آزاد و ویژه 
اقتصادی است.بر اساس این گزارش، استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با ۹ هزار 
و ۱۴۸؛ ۸ هزار و ۸۸۶ و ۵ هزار و ۵۱۰ فقره، بیشترین واحدهای تولیدی و خدماتی صنعتی و معدنی 
فعال را در خود جای داده اند و استان های خراسان جنوبی، ایالم و کهگیلویه و بویراحمد نیز به ترتیب 
با ۳۵۸، ۴۷۸ و ۵۲۸ فقره، کمترین تعداد واحدهای صنعتی و معدنی را دارند.در این گزارش، میزان 
اشتغال واحدهای صنعتی و معدنی فعال در کشور نیز ۲ میلیون و ۶۹۲ هزار و ۴۲۲ نفر اعالم شده است 
که از میزان ۲ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۴۰۱ نفر در واحدهای صنعتی و معدنی ۳۱ استان کشور فعالیت دارند 

و اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ۱۴۱ هزار و ۲۱ نفر برآورد شده است.

 موافقت دولت با تامین اعتبار الزم برای رفع مشکل آب  در استان اصفهان؛

خبرِ خوِب دیروز
تامین اعتبار برای رفع مشکل آب در استان اصفهان، در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت وزیران 
به ریاست رییس جمهور، در دستور کار دولت قرار گرفت.به گزارش خبرگزاری مهر؛  هیئت وزیران 
در این جلســه به ریاســت ابراهیم رییســی رییس جمهور با تامین اعتبار الزم برای رفع مسائل و 
مشکالت آبی در اســتان اصفهان موافقت کرد.دولت همچنین با توجه به انقضای مهلت سه ساله 
قانونی مندرج در تبصره )۱( ماده )۱۴( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل 
اجرای سیاست های کلی اصل )۴۴( قانون اساسی درخصوص تعیین مبالغ جزای نقدی ناظر به 
تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و مدیران آنها، پیشنهاد وزارت 
امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین مبالغ مذکور را به تصویب رساند.براین اساس حداقل جریمه 
نقدی مندرج در ماده )۱۴( قانون توســعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تســهیل اجرای 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبلغ یکصد میلیون ریال و حداکثر میزان آن 
مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین می  شود. در نتیجه مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده )۱۴( قانون 

مذکور با این ماخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می شود.
 

 بیش از 13 هزار و 1۹1 تن میزان تولید گندم دیم
 استان اصفهان

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: میزان تولید گندم دیم استان اصفهان 
بیش از ۱۳ هزار و ۱۹۱ تن است.پیمان فیروزنیا اظهار کرد: تا امروز میزان تولید گندم آبی استان بیش 
از ۱۹۲ هزار و ۷۲۹ تن و میزان تولید گندم دیم استان بیش از ۱۳ هزار و ۱۹۱ تن بوده و در مجموع بیش 
از ۲۰۵ هزار تن گندم آبی و دیم در استان تولید شده اســت.وی ادامه داد: بیش از ۸۰ هزار تن خرید 
تضمینی و توافقی انجام شد و خوشبختانه عملکرد کشاورزان استان با توجه به محدودیت های موجود 
مناسب است.مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان عنوان کرد: همچنین بیش از ۱۹۵ 
هزار تن جو آبی و ۱۵۰۰ تن جو دیم در استان تولید شده که سطح برداشت جو آبی ۵۰ هزار هکتار و سطح 
برداشت جو دیم بیش از ۳۷۰۰ هکتار  اســت.وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در 
راستای تامین امنیت غذایی، با تمام توان فعالیت می کند و در زمینه تولید گندم و جو نیز تالش می شود 
با وجود محدودیت های مختلف، عملکرد خوبی به ثبت برسد.مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: بذر و کود یارانه دار برای کشت گندم و جو در سال زراعی جاری فراهم شده و در 

اختیار کشاورزان قرار داده می شود.

 در جلسه شورای گفت وگوی استان اصفهان مطرح شد:
 افزایش چند برابری تعرفه آب و برق هتل ها مانع توسعه گردشگری است

دغدغه ها و دردسرهای گردشگری

در نشست شورای گفت وگوی استان اصفهان با اشاره  به نگرانی هتل داران 
از افزایش چند برابری تعرفه آب و برق، این مســئله به عنوان یک مانع در 
توسعه گردشگری مورد بحث قرار گرفت.به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، 
در نشست شورای گفت وگوی استان اصفهان با اشاره به نگرانی هتل داران 
از افزایش چند برابری تعرفــه آب و برق و تحمیل جرائم ســنگین برای 
مصارف مازاد، این مســئله به عنوان یک مانع در توسعه گردشگری مورد 
بحث و بررســی قرار گرفت.در صد و نوزدهمین جلسه شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی استان اصفهان که با حضور معاون صنایع دستی 
و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار 
شد، مشکالت فعاالن اقتصادی در حوزه صادرات صنایع دستی بررسی و 
مصوباتی در جهت رفع آنها به تصویب اعضا رسید.در این جلسه رییس اتاق 
اصفهان با اشاره به ارتقای چشمگیر شــاخص محیط کسب وکار استان با 
گذشت یک سال از زمان آغاز به کار تیم مدیریتی استان در دولت سیزدهم 
گفت: به همین دلیل جا دارد از استاندار اصفهان، رییس کل دادگستری و 
دادستان اصفهان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی، رؤسای 
دستگاه های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی استان و کلیه عزیزانی که در هر سمت و مسئولیت 
در ادارات و سازمان ها در تحقق این دستاورد مشارکت داشتند، تشکر کنم. 
ارتقای این شاخص نشان می دهد هرچند ادارات کل استان به صورت مجزا 

نیز کارآمد هستند، عملکرد آنها ازنظر فعاالن اقتصادی نیز مثبت بوده است.
مسعود گلشیرازی با اشاره به اقدامات جهاد گونه دستگاه های اجرایی استان 
ادامه داد: هر جا با اخالص و جهاد گونه عمل شــود، نه تنها رضایت خداوند 
بلکه رضایت مردم نیز حاصل خواهد شــد.دبیر شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی استان اصفهان با اشاره به جلســه اخیر ستاد استانی 
اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: نتایج این جلسه در 
کنار جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و جلسات شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی استان این موفقیت را رقم زده و به عنوان رییس 
اتاق بازرگانی و نماینده بخش خصوصی امیــدوارم این تالش ها منجر به 
وضعیت بهتری نیز برای اقتصاد اســتان و درنهایت اقتصاد کشــور شود.

همچنین مریم جاللی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشــاره به وعده رییس جمهور برای 
بیمه شدن ۱۰ هزار هنرمند صنایع دســتی گفت: چون طبق قانون برخی از 
هنرمندان صنایع دستی کارگر فصلی محسوب می شوند با مشکل حذف 
هنرمندان از شمول بیمه مواجه هســتیم؛ بنابراین مقرر شد مبلغی که هر 
ســال برای بیمه هنرمندان صنایع دســتی اختصاص می یابد به صندوق 
احیای هنرمندان در وزارت میراث فرهنگی منتقل شــود و سرفصل جدید 
بگیرد تا مشکل عدم پایداری بیمه هنرمندان رفع شود.وی با اشاره به اینکه 
تاکنون ۴۴ هزار هنرمند صنایع دستی در کل کشــور بیمه شده اند، اضافه 

کرد: سیاست های دولت در جهت توانمندسازی هنرمندان صنایع دستی 
اســت تا بتوانند کارگاه هایی را ایجاد کنند تا تحت نظــارت یک برند افراد 
زیادی تحت پوشش بیمه صندوق های اعتباری قرار گیرند.مهدی طغیانی، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی نیز اظهار کرد: در نشست 
مجمع نمایندگان استان با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
پیشنهاد دادیم صادرات صنایع دســتی و فرش دستباف از رفع تعهد ارزی 
معاف شوند. باوجود نامه نگاری با دفتر ریاست جمهوری در این خصوص، به 
دلیل ارجاع موضوع به بانک مرکزی هنوز نتیجه خاصی حاصل نشده است؛ 
بنابراین به نظر می رسد استاندار اصفهان باید این موضوع و مکاتبات قبلی 
استانداری را مجددا از شخص رییس جمهور پیگیری کند چون صنایع دستی 
از اولویت های مهم استان است و مشکالت گوناگون هنرمندان صنایع دستی 
اصفهان را بســیار رنج می دهد.علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان نیز با اشاره به نگرانی هتل داران 
اســتان درباره افزایش چند برابــری تعرفه آب و بــرق هتل ها و تحمیل 
جرائم سنگین برای مصارف مازاد بر ظرفیت قراردادی مشترکین صنعت 
گردشگری افزود: بیشتر هتل هایی که پیش از سال ۱۳۸۰ ساخته شده اند 
به دلیل عدم همخوانی ظرفیت های تخصیصی مصرف آب با واقعیت موجود 
دچار مشکل شده اند.مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
با بیان اینکه برخی قوانین مصوب مجلس در حوزه نرخ برق موجب آسیب 
جدی به صنعت گردشگری و هتل داران شــده، افزود: زمانی که نرخ برق 
مصرفی هتل ها قرار است ۱۰ و نیم برابر گران شود، طرح های تشویقی برای 
سرمایه گذاری در ساخت هتل چه توجیه اقتصادی برای فعاالن این حوزه 
دارد؟ بنابراین مجلس شورای اسالمی باید در این حوزه چاره اندیشی کند.

همچنین مصطفی نباتی نژاد، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
سابقه مشارکت شهرداری اصفهان با سایر نهادها در برگزاری رویدادهای 
گوناگون گفت: به نظر می رسد دو رویداد جهانی شهر جهانی صنایع دستی 
و اجالسیه جهانی شهر خالق صنایع دستی می تواند با مشارکت اعتبارات 
ملی و استانی و با محوریت شهرداری اصفهان برگزار شود.در این نشست، 
استاندار اصفهان نیز ضمن ابراز امیدواری برای بهبود بیش ازپیش شاخص 
محیط کسب وکار استان با همراهی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی، 
درباره وقایع اخیر کشور گفت: این حواشی ناشی از جنگ رسانه ای دشمن 
است. دشمن سال های سال اســت برای برهم زدن نظم و کمرنگ کردن 
موفقیت های فراوان کشورمان برنامه ریزی می کند، درحالی که در مقایسه 
با کشورهای هم تراز خود به پیشــرفت های زیادی در حوزه های گوناگون 
رسیده ایم که دشمن در تمام این سال ها تالش کرده این گوهرهای ناب را با 

بمباران رسانه ای از ما بگیرد و نقشه های شوم خود را پیاده کند.
سیدرضا مرتضوی با بیان اینکه نباید در عرصه جنگ روایت ها میدان رقابت 
را به دشــمن واگذار کنیم، افزود: نباید هیچ گاه از یاد ببریم که در گذشته 
جریان نفاق ۱۷ هزار نفر انسان بی گناه را بدون هیچ دلیلی در کشورمان ترور 
کرد. برخی نوجوانان و جوانان از این واقعیت های تاریخی بی اطالع هستند؛ 
بنابراین امروز همه ما به سهم خود در برابر امنیت کشور وظیفه داریم و جهاد 

تبیین جزو تکالیف ماست.

مدیر کل صنعت، معدن و تجــارت اصفهان گفت: ۱۰ 
هزار تن در هزار و ۳۰۰ واحد معدنی این استان به طور 
مستقیم شاغل هستند ؛ عالوه بر این به ازای هر یک 
اشتغال مســتقیم در معادن برای ۱۵ تا ۱۷ نفر شغل 
غیر مستقیم ایجاد شــده است.امیر حسین کمیلی 
افزود: بیش از هزار و ۳۰۰ مجوز معدنی واحد معدنی 
در استان صادر شده است که ۸۵۰ معدن دارای پروانه 

بهره برداری و ۱۵۰ مجوز برداشت شن و ماسه و حدود 
۲۰۰ تا ۳۰۰ پروانه اکتشاف و گواهی کشف هم صادر 
شده است. مدیر کل صنعت معدن و تجارت اصفهان 
با بیان اینکه این استان از نظر معادن جایگاه خوبی 
را در کشــور از آن خود کرده است،خاطرنشــان کرد: 
حدود ۵۰ درصد معادن استان اصفهان در زمینه تولید 
سنگ های تزئینی فعالیت دارند که انواع سنگ های 
گرانیت، مرمریت، تراورتن های رنگی در این استان 
تولید می شود. وی با اشــاره به اینکه اصفهان از نظر 
تولید سنگ های گرانیت به عنوان یکی از بهترین استان 
ها محسوب می شــود  اضافه کرد: انتظار داریم یک 

سری از شرح وظایف شورای عالی معادن به شورای 
معادن استان ها واگذار و تفویض شود.

کمیلی خاطر نشــان کرد: با تفویض اختیار به استان 
ها، امکان تعیین تکلیــف پرونده های معادن از نظر 
تعطیلی، انتزاع، ســلب صالحیت، رفع انتزاع و رفع 
سلب صالحیت در اســتان ها به صورت مطلوب تری 
انجام خواهد شــد.وی افزود: با واگذاری یک سری 
از اختیارات شــورای عالی معادن به شورای معادن 
اســتان ها، میزان ترددها و مکاتبات اداری کاهش 
پیدا خواهد کرد و امکان تصمیم گیری در این موارد در 

استان خواهد بود.

مدیر کل صمت اصفهان:

10 هزار نفر در معادن استان اصفهان مشغول به کار هستند

خبر روز

قرعه کشی در سامانه خودرو حذف شد
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که قرعه کشــی برای جز تعدادی از محصوالت 
ایران خودرو )که آن ها نیز تا پایان سال خارج خواهند شد( حذف شده و این تعداد محصوالت توسط 
خود شرکت عرضه خواهند شد. در حقیقت دیگر فروشی در قالب سامانه یکپارچه نخواهیم داشت و 
شرکت های خودروساز از طریق سایت های فروش خود برای عرضه محصوالت اقدام می کنند.امید 
قالیباف در گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به خروج اکثریت محصوالت خودروسازان اعم از دولتی و 
خصوصی بر حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو به جهت قرعه کشی تاکید و اظهار کرد: پیش از این 
که سامانه فروش یکپارچه خودرو با فرآیند قرعه کشی داشتیم، حدود ١٠ خودروساز، محصوالت خود 
را در آن قالب عرضه می کردند، اما اکنون اکثریت خودروها با توجه به افزایش تولید و متعادل شدن 
عرضه و تقاضا از شمول قرعه کشی خارج شده اند و در حال حاضر تنها ایران خودرو باقی مانده است که 
تعدادی از محصوالت خود را با فروش به صورت قرعه کشی عرضه می کند.سخنگوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تصریح کرد: بر این اساس دیگر سامانه یکپارچه »موضوعیت« خود را از دست داده  
است و دیگر به آن معنا وجود ندارد و با سازوکار قبلی فعال نخواهد بود و بدین ترتیب با توجه به اینکه 
ایران خودرو تنها عرضه کننده تعدادی از محصوالت خود در قالب قرعه کشی است، از مهر ماه توسط خود 
ایران خودرو انجام خواهد شد.وی افزود: البته که طی چند گام با افزایش تولید محصوالت، خودروهای 
مشمول باقی مانده نیز از شمول قرعه کشی خارج خواهند شــد. در گام نخست خودرو تارا از فرآیند 
قرعه کشی خارج خواهد شد و در گام ها بعدی، همانطور که اشاره شد با افزایش تولید، بدون قرعه کشی 
عرضه صورت می گیرد.قالیباف در پاسخ به این سوال که آیا فروش های خارج از قرعه کشی در قالب 
»طرح های فروش بدون قرعه کشی« از طریق سامانه یکپارچه خواهد بود یا هر سری خودروساز خود 
اقدام به فروش بصورت مجزا می کند؟ تصریح کرد: هر شرکت خودروساز خود از طریق سایت های 
خود اقدام به فروش خواهند کرد. مجدد تاکید می شود که ایران خودرو نیز برای همین تعداد محصول 
باقی مانده در فرآیند قرعه کشی، از طریق سایت فروش شرکت، اقدام می کند.سخنگوی وزارت صمت 
در پایان تاکید کرد: همانطور که پیش تر وعده داده شــده بود، به زودی و تا پایان سال همین تعداد 

محصول باقی مانده در فرآیند قرعه کشی نیز با افزایش تولید، از شمول قرعه کشی خارج می شوند.
 

چرایی افزایش اجاره مسکن
متوسط اجاره بها در شهر تهران طی یک ماه گذشته ۴.۶ درصد افزایش داشت که از دالیل اصلی آن می توان 
به رکود در بخش فروش، افزایش سطح عمومی قیمت کاالها و انتقال فشار تورمی از قیمت مسکن به 
بخش اجاره اشاره کرد.اگرچه بازار مسکن در بخش خرید و فروش به ثبات رسیده، ولی وضعیت حوزه 
رهن و اجاره متفاوت از بخش خرید و فروش است. تنها در یک ماه گذشته اجاره بها در شهر تهران ۴.۶ 
درصد افزایش داشته که رشد بیش از چهار برابری را در مقایسه با میزان افزایش قیمت مسکن به ثبت 
رساند. شاخص رشد سالیانه کرایه مسکن نیز در پایتخت ۴۱ درصد و در کل مناطق شهری کشور حدود 
۴۷ درصد بود.این در حالی است که تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران طبق شاخص بانک مرکزی ۳۶.۳ 
درصد و در کل کشور )مطابق گزارش مرکز آمار( ۳۲.۶ درصد بود. تورم ماهیانه در هر دو شاخص فروش 
مسکن و اجاره بها در کل کشور نیز ۳.۵ درصد به ثبت رسید.با فروکش کردن انتظارات کاهشی در حوزه 
فروش، رشد قیمت خانه در آخرین ماه از نیمه اول ســال به پایین ترین سطح خود از فرورین تا کنون 
رسید و افزایش ماهیانه ۱.۱ درصد را به ثبت رساند.با توجه به نوسانات قیمت در محله های مختلف و رشد 
اندک بازار در شهریورماه به نوعی می توان گفت که بازار در بخش خرید و فروش به ثبات کامل ر سیده 
است. طبق اعالم بانک مرکزی شهریور امسال رشد ماهیانه و سالیانه قیمت مسکن در تهران به ترتیب 
۱.۱ و ۳۶.۳ درصد بود.آمار و ارقام نشان می دهد که با وجود ثبات نسبی قیمت مسکن در شهر تهران، بازار 
اجاره در پایتخت و کل کشور تا حدودی ملتهب است. عواملی همچون تورم عمومی )۴۲ درصد(، میزان 
افزایش دستمزد )۵۷ درصد(، جبران عقب ماندگی بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن، پر شدن ظرفیت 
بازار ملک، رکود معامالت،  انتقال انتظارات تورمی از بخش خرید و فروش به سمت بازار اجاره و کاهش 

بازدهی بازارهای رقیب مسکن از دالیل رشد اجاره بها ارزیابی می شود.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیر کل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: در محدوده های مصوب بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، شهرداری ها موظف هستند حداقل ۵۰ درصد هزینه 
صدور پروانه ســاختمانی را تخفیف بدهند.علیرضا قاری قرآن  اظهار کرد: در محدوده های مصوب بافت های فرســوده و ناکارآمد شهری، شهرداری ها موظف 
هستند حداقل ۵۰ درصد هزینه صدور پروانه ساختمانی را تخفیف بدهند. در این زمینه الزم نیست سرمایه گذاران تمام سرمایه مود نیاز را تامین کنند و قسمتی را 
از طریق تسهیالت ارزان قیمت می توانند فراهم کنند. مدیر کل راه وشهرسازی استان اصفهان ادامه داد: مالکان و سازندگان واحد های مسکونی در محالت هدف 
بازآفرینی شهری در طول زمان نوسازی و بهسازی واحد های مسکونی خود می توانند از تســهیالت قرض الحسنه با نرخ ۴ درصد برای اسکان موقت استفاده 
کنند.وی گفت: در بخش ساخت، تمامی تسهیالت، حمایت ها و تخفیف هایی که برای نهضت ملی پیش بینی شده برای بافت فرسوده بدون رعایت شرایط چهار 

گانه نهضت ملی، قابل استفاده است.
قاری قرآن افزود: تسهیالت ساخت مسکن در بافت های فرسوده به ازای هر واحد مسکونی در کالن شهر های باالی یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان 
و دیگر شهر ها ۳۵۰ میلیون تومان اســت که ۱۵۰ میلیون تومان آن با نرخ سود صفر درصد است.مدیر کل راه وشهرســازی استان اصفهان گفت: اگر شهروندان 
بخواهند از تسهیالت ساخت مسکن در خارج از بافت فرسوده استفاده کنند )سایت نهضت ملی مسکن( در مراکز استان ها ۳۵۰ میلیون تومان و در دیگر شهر ها 

۳۰۰ میلیون تومان پرداخت می شود.

بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در اصفهان

هجوم آفت به باغات 
انار در اصفهان

شهرستان شهرضا در جنوب استان 
اصفهان با داشتن باغ های گسترده 
انار یکی از قطب هــای تولید این 
محصول درکشور اســت. در این 
منطقه باوجود یک هزارو۸۰۰هکتار 
باغ، ســاالنه ۱۷تا ۱۸ هزارتن انار 
تولید می شده، اما امسال هجوم 
کرم گلوگاه انار به باغات، زمینه ساز 

نگرانی باغداران شده است.

عکس خبر

کم آبی سبب رشد آفات 
میان محصوالت میوه 

استان اصفهان شد
رییس خانه کشاورز اصفهان گفت: بسیاری از 
محصوالت میوه هسته دار در استان امسال به 
طور عمده با مشکل آفت مواجه شد که یکی از 
دالیل اصلی آن، کم آبی اســت.محمد صادقی 
افزود: امســال محصوالت باغــی مانند هلو، 
گیالس، زردآلو، به و انار در اســتان اصفهان به 
طور جدی با مشــکل مواجه شد و حجم قابل 
توجهی از آنها به دلیــل آفت زدگی، از بین رفت 
و میزان تولید کاهش یافت.رییس کمیسیون 
کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه 
کم آبی، نقش عمده ای در پیدایش این معضل 
دارد، اظهار داشــت: آب باید به موقع به درخت 
برسد و اگر فاصله بین زمان آبدهی به درختان 
باغ، بیشتر شود، احتمال آفت زدگی نیز افزایش 
می یابد.صادقی اضافه کرد: آب و برق دو  عامل 
اساسی در کشاورزی است و اگر یکی از آنها دچار 
مشکل شود، کشاورزان و باغداران نیز با چالش 
های جدی مواجه می شــوند.وی با تاکید بر 
لزوم تامین آب به موقع برای کشاورزان، یکی 
دیگر از راهکارهای اساســی برای رفع مشکل 
آفت زدگی میوه های هسته دار را ارائه دوره های 
آموزشی به کشاورزان دانست و خاطرنشان کرد: 
اگر آفت میوه در یک منطقه گسترش یافت به 
سایر مناطق نیز سرایت می کند و بر روی همه 
محصوالت تاثیر مخرب خواهد گذاشت.صادقی 
با بیان اینکه هنوز افرادی هستند که از زاینده رود 
خشک نیز ماهی می گیرند، تاکید کرد: از دهه 
۷۰ اگر به طور جدی برای زاینده رود اقدام می 
شد امروز ما شاهد نبودیم که یک رودخانه پر 
آب به چنین وضعیتی دچار شود.رییس خانه 
کشاورز استان اصفهان تصریح کرد: اصفهان، 
شهری گردشگری و تاریخی اســت بنابراین 
توسعه صنعت در آن، جای سوال دارد و اگر در 
گذشــته در این زمینه اشتباه شده است امروز 
دیگر نباید آن خطاها، تکرار شود.صادقی گفت: 
امنیت باالترین نیاز انسان به شمار می آید و از 
میان ابعاد مختلف آن، امنیت غذایی یکی از 
باالترین امتیازها را دارد که همین امر، اهمیت 

و جایگاه کشاورزی را نشان می دهد.

عکس: ایرنا
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مرنجاب؛ تجربه فراموش نشدنی هیجان، آسمان وکویردره پریان 

دره پریان نام روستایی در استان اصفهان اســت. این دره به دلیل داشتن 
آب و هوایی خاص به عنوان محلی برای زیستگاه برخی از حیوانات محسوب 
می شود. برای دیدن این روستا باید پس از طی کردن هشت کیلومتر بعد از 
شهر کاشان به سمت جنوب استان اصفهان بروید تا به روستای دره پریان 
برســید. راه دسترســی که برای این روستا ساخته شــده، راهی مناسب و 

آسفالت شده است.
آب و هوا در این دره معتدل و مرطوب است و به همین دلیل به عنوان یکی از 
مکان های پربازدید در فصل تابستان به شمار می رود. علت این هوای خوب، 
وجود چشمه های گوناگون در دره  اســت.علت نام گذاری دره پریان وجود 
دره های مختلف است. در این دره گیاهانی رشــد می کنند و حتی با وجود 

مساعد نبودن آب و هوا نیز به رویش خود ادامه می دهند.
در این دره سنت کاشان رعایت شــده،. این سنت همان گالب گیری است. 

گالبی که از گل های محمدی تهیه می شــود و یکی از مهم ترین ســوغاتی 
هایی است که می توانید با خود از این دره ببرید. البته سنت گالب گیری در 

شهرستان میمند در استان فارس نیز وجود دارد.
این دره عالوه بر زیبایی های خود در گروه روستاهایی قرار گرفته  که معموال در 
جهت ترویج سالمتی همکاری دارد. هر هفته گروه های مختلفی برای ورزش 

و تفریح و کوه نوردی به این دره می روند.
در مســیر راهپیمایی می توانید از فضای روســتایی که تاکنون حفظ شده 
لذت ببرید زیرا در این مســیر آالچیق هایی ســاخته شــده اند که از جنس 
 چوب هستند یا حتی می توان به پله هایی هم اشاره کرد که از همین مصالح

 ساخته شده اند.
دره پریان فاصله نزدیکی با اتوبان دارد و به همین دلیل گردشگران در ابتدا این 

روستا را برای گردشگری خود انتخاب می کنند.

کویر مرنجاب یکی از کویرهای ایران است که در اصفهان قرار دارد. این کویر 
بسیار زیبا را می توانید در شهرســتان آران و بیدگل ببینید. اصوال افرادی که 
دوست دارند سفرهای هیجان انگیزی داشته باشند، به آنها توصیه می شود 
که مرنجاب اصفهان را انتخاب کنند.نام گذاری این کویر به سلســله صفوی 
و شــاه عباس بر می گردد. از همان زمان کندن چاه و قنات و رسیدن به آب 
شیرین در این منطقه سخت بوده و به خاطر همین هم مردم به آن مرد رنج 
آب می گفتند. سپس به مرور زمان به مرنجاب تغییر کرد.مناطق کویری در 
ایران دارای دمای باالیی هســتند که برخی از آنها به ۷۰ درجه هم می رسد، 
بنابراین توصیه می شــود تا فصل مورد نظر خود را عموما از پاییز تا زمستان 
انتخاب کنید. بهترین زمان توصیه شــده در فاصله بین آبان تا آذر است که 
کمی از گرمای هوا کاسته شود؛ اما این بدان معنا نیست که شما هیچ وسیله 
گرمایشی با خود به همراه نبرید.شــاید برای شما باورکردنی نباشد ولی در 
کویر می توان یک نوع ورزش یا حتی چند نوع را انجام داد. همانطور که اسکی 
روی برف بسیار لذت بخش است، اسکی روی شــن در کویر مرنجاب هم 
بسیار حس و حال خوبی را به همراه دارد.ماسه های کویری در مرنجاب آنقدر 
نرم هستند که نیازی به کفش ندارید. در واقع کفش می تواند به عنوان یک 
عامل مزاحم برای لذت بردن شما به حساب آید. در مسیر خود تپه هایی را 
مشــاهده خواهید کرد که این تپه ها عمدتا از نوع شنی هستند که برای باال 
رفتن از آنها باید تبحر خاصی داشته باشــید.در مرنجاب می توانید هیجان 
خوبی را تجربه کنید. یکی از آنها شترسواری کردن است.شترها آرام آرام کویر 
را پیمایش می کنند تا شــما در باد کویری لذت و آرامش را به معنای واقعی 

احساس کنید.عالوه بر آن تفریحات متنوع در این بخش از کویر بیشتر مورد 
توجه قرار دارد که می توانیم به آفرود، موتورسواری، سافاری هم اشاره کنیم.

یکی از زیبایی های سفر به کویر را باید به شب های آن نسبت داد. شب هایی 
که در کمتر جایی دیده اید. برای خواب شــب در بخش های کویری به دلیل 
وزش بادهای بسیار سرد نیاز است تا شــما یک وسیله گرمایشی با خود به 
همراه داشته باشید. پتو، مناسب ترین و سبک ترین وسیله گرمایشی برای 
شماست.شب های کویر بسیار سرد هستند؛ اما اگر به آسمان باالی سر خود 
نگاه کنید، متوجه ستاره های آن خواهید شد که با رقص نور خود، زیبایی را به 
رخ می کشانند.با توجه به کویری بودن این منطقه بهتر است تا از یک راهنما 

کمک بگیرید که بتوانید شب را در کاروانسراها استراحت کنید.

جزیره سرگردان
یکی از جاذبه های دیگر برای این منطقه کویری بخشی از آن است که مانند 
یک جزیره اســت. در واقع این جزیره در کنار دریاچه نمک قرار گرفته اما با 
توجه به انعکاس در آب می توان آن را متحرک تصور کرد. در واقع از دور این 
چنین تصور می شــود.از دیگر مناطق مخصوص عکاسی می توانیم به چاله 
هندوانه، تپه خطب شکن مرنجاب و … اشــاره کنیم.حیواناتی مانند گرگ، 
شغال، کفتار، روباه شنی، گربه شنی، بزمجه، آفتاب پرست، انواع مارمولک، 
مار، عقرب، تیهو، عقاب، شــاهین در این کویر وجــود دارند.فاصله تهران تا 
این کویر حدود ۲۹۰ کیلومتر است. باید اول وارد آزاد راه تهران-قم شوید و به 

عوارضی قم که رسیدید، وارد آزاد راه قم-کاشان می شوید.

  ایران گردی

مفاد آراء
7/42 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شــماره 2047 مورخ 1401/6/23 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيــت آقای عليرضا 
جمالی عسگرانی به شناسنامه شماره 792 کدملی 1289366209  صادره اصفهان فرزند 
غالمعلی در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 233/14 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 1896 فرعی از 5000   اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان  در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/12

م الف: 1382312  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/43 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر رای شــماره 1944 مورخ 1401/6/15 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم بتول شفيعی 
باغبادرانی  به شناسنامه شــماره 484 کدملی 1284765636  صادره فرزند عليجان در 
ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 167/08 متر مربع پالک شماره 61 فرعی از 4483   
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای مالکيت رسمی 

مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/12

م الف: 1382384  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/44 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 1743 مورخ 1401/6/5 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای فريدون وحيدا  
 به شناسنامه شــماره 127 کدملی 1288520417 صادره اصفهان فرزند محمد باقر  در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 298/27 متر مربع پالک 
شماره 4513   اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 

مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 

- برابر رای شــماره 1742 مورخ 1401/6/5 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای ايرج وحيدا  
 به شناسنامه شــماره 96 کدملی 1288567960 صادره اصفهان فرزند محمد باقر  در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 298/27 متر مربع پالک 
شماره 4513   اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 

مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/12

م الف: 1380795  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/45 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابــر رای شــماره 2000 مــورخ 1401/6/20 هيــات اول موضــوع قانــون 
تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک جنــوب اصفهــان تصرفــات مالکانه 
بالمعــارض متقاضــی، مالکيــت خانــم زهــرا ملــک محمــد بــه شناســنامه 
 شــماره 19323 کدملــی 1282662570 صــادره اصفهــان فرزنــد اصغــر  در 
16/56 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ يک قطعه زمين مزرعی با کاربری کشاورزی  
به مســاحت 1409/49 متر مربــع پالک شــماره 3 فرعــی از 4535    اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی 
 اوليه ) و ســهم االرث نامبــرده از مرحوم پدرش اصغــر ملک محمد(  مفــروز ثبتی

 گرديده است. 
- برابر رای شــماره 2003 مورخ 1401/6/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم حميده ملک 
محمد دستجردی به شناسنامه شماره 23530 کدملی 1282704672 صادره اصفهان 
فرزند اصغر   در 16/56 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يک قطعه زمين مزرعی با 
کاربری کشاورزی  به مســاحت 1409/49 متر مربع پالک شــماره 3 فرعی از 4535    
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 
مشاعی اوليه ) و ســهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش اصغر ملک محمد(  مفروز ثبتی 

گرديده است. 
- برابر رای شــماره 2002 مورخ 1401/6/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت محمد علی ملک 
محمد دستجردی به شناسنامه شــماره 5875 کدملی 1292768517 صادره اصفهان 
فرزند اصغر   در 22/32 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يک قطعه زمين مزرعی با 
کاربری کشاورزی  به مســاحت 1409/49 متر مربع پالک شــماره 3 فرعی از 4535    
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 
مشاعی اوليه ) و ســهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش اصغر ملک محمد(  مفروز ثبتی 

گرديده است. 
- برابر رای شــماره 2001 مورخ 1401/6/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت خانم زهره  ملک 
 محمد به شناسنامه شماره 611 کدملی 1288882289 صادره اصفهان فرزند اصغر   در 
16/56 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ يک قطعه زمين مزرعی با کاربری کشاورزی  
به مســاحت 1409/49 متر مربــع پالک شــماره 3 فرعــی از 4535    اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی 
 اوليه ) و ســهم االرث نامبــرده از مرحوم پدرش اصغــر ملک محمد(  مفــروز ثبتی

 گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/12

م الف: 1382420  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/46 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 2097 مورخ 1401/6/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيــت خانم ايران 
خدابخشی سيچانی به شناسنامه شــماره 588 کدملی 1288659377 صادره اصفهان 
فرزند محمود  بر 6 و شش - سی و پنجم حبه مشــاع از  72 حبه ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 149 متر مربع پالک شماره 1 فرعی از 2447   اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه ) سهم االرث 
نامبرده از پدر و مادرش، مرحوم محمود خدابخش سيچانی و مرحومه فاطمه خدابخش( 

مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شــماره 2109 مورخ 1401/6/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيــت آقای حميد 
خدابخش سيچانی به شناسنامه شــماره 716 کدملی 1288722109 صادره اصفهان 
فرزند محمود  بر 41  و يک - هفتم حبه مشــاع از  72 حبه ششــدانگ يکباب خانه به 
مساحت 149 متر مربع پالک شــماره 1 فرعی از 2447   اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه ) سهم االرث 
نامبرده از پدر و مادرش، مرحوم محمود خدابخش سيچانی و مرحومه فاطمه خدابخش( 

مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شــماره 2106 مورخ 1401/6/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيــت خانم عزت 
خدابخش سيچانی به شناسنامه شــماره 611 کدملی 1288582757 صادره اصفهان 
فرزند محمود  بر 6  و شش - ســی و پنجم حبه مشاع از  72 حبه ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 149 متر مربع پالک شماره 1 فرعی از 2447   اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه ) سهم االرث 
نامبرده از پدر و مادرش، مرحوم محمود خدابخش سيچانی و مرحومه فاطمه خدابخش( 

مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شــماره 2107 مورخ 1401/6/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيــت خانم عفت 
خدابخشی سيچانی به شناسنامه شــماره 44 کدملی 1288616732 صادره اصفهان 
فرزند محمود  بر 6  و شش - ســی و پنجم حبه مشاع از  72 حبه ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 149 متر مربع پالک شماره 1 فرعی از 2447   اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه ) سهم االرث 
نامبرده از پدر و مادرش، مرحوم محمود خدابخش سيچانی و مرحومه فاطمه خدابخش( 

مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شــماره 2108 مورخ 1401/6/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای علی خدابخش 
سيچانی به شناسنامه شماره 801 کدملی 1288684126 صادره اصفهان فرزند محمود  
بر 12  و دوازده - سی و پنجم حبه مشــاع از  72 حبه ششدانگ يکباب خانه به مساحت 
149 متر مربع پالک شــماره 1 فرعی از 2447   اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه ) سهم االرث نامبرده 
از پدر و مادرش، مرحوم محمود خدابخش سيچانی و مرحومه فاطمه خدابخش( مفروز 

ثبتی گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/27

م الف: 1387963  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/47 آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از هيات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رســمی و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذيل که از طرف اين هيات مبنی بر تاييد 
انتقال عادی و يا ســهم مفروزی متقاضی صادر گرديــده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود تا شــخص يا اشــخاصی که به  آرا مذکور اعتراض دارند از تاريخ اولين 
انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نموده و در مهلت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقديم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارايه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقــدام نمايند و اقدامات ثبــت موکول به ارايه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
 سند مالکيت صادر خواهد شد  و صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نخواهد بود. 
1- راي شــماره 140160302027006214 مورخ 1401/06/27 شرکت گاز استان 
اصفهان فرزند بشماره شناسنامه صادره از بشماره ملی 10101891781  در ششدانگ 
يکباب ايســتگاه حفاظت کاتدی احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمين  پالک اصلی 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 24 متر مربع خريداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی محمد احمدی پزوه 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/27

م الف: 1387844  مهدی صادقی وصفی رييس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 
اصفهان

روستاگردی



 سه  شنبه 12  مهر  1401 /  07  ربیع االول  1444  /  04   اکتبر   2022 / شماره 3638 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی:

بیمارستان های اصفهان قابلیت جذب گردشگر سالمت را دارند
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بیمارستان های دولتی و خصوصی اصفهان به دلیل 
برخورداری از امکانات، تجهیزات و پزشکان متخصص و فوق تخصص متبحر، قابلیت جذب گردشگر 
سالمت را دارند.ســید مرتضی حیدری با اشاره به غرفه های علوم پزشــکی در دوازدهمین نمایشگاه 
تخصصی، گردشگری صنایع و هتل داری اظهار داشــت: هدف از شرکت در این نمایشگاه، نشان دادن 
قابلیت های استان در حوزه گردشگری سالمت است.وی بیان کرد: این نمایشگاه بین المللی است و 
حضور مهمان های خارجی در این دوره از نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی قابلیت های گردشگری 
سالمت استان اصفهان است.حیدری تصریح کرد: اصفهان دارای پزشکان متخصص و فوق تخصص 
متبحری اســت و تعرفه های مناسبی هم نسبت به کشور های همســایه وجود دارد، بنابراین ظرفیت 
خوبی برای جذب گردشگر سالمت به ویژه در زمینه جراحی، قلب و چشم دارد.معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان از نظر زیرساخت های گردشگری سالمت نسبت به سایر 
استان ها از جمله فارس، قم و تهران جایگاه خوبی ندارد، عنوان کرد: شیوع کرونا طی دو سال اخیر نیز 
مزید بر علت شد و آمار گردشگران سالمت در اصفهان را به شدت کاهش داد.وی ادامه داد: گردشگری 
سالمت با ایجاد همکاری بین بخشی سازمان های مختلف می تواند جایگزین مناسبی برای منابع نفتی 
شود، به طوری که می توان از طریق گردشگری سالمت به منابع پایدار دست یافت.حیدری خاطرنشان 
کرد:طی یکی دو سال اخیر شاهد ایجاد جاذبه ها و مشوق هایی برای جذب پزشکان ایران در کشور های 

همسایه هستیم که باید این جاذبه ها را در داخل برای نگهداشت آن ها فراهم سازیم.
 

 برگزاری رزمایش شهری موتورسیکلت سواران قانونمند 
در اصفهان

رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: رزمایش شهری موتورسیکلت سواران قانونمند گرامیداشت 
هفته فراجا پنجشــنبه ۱۴ مهر از گلســتان شــهدای اصفهان به مقصد میدان نقــش جهان برگزار 
می شود.ســرهنگ محمدرضا محمدی  اظهار کرد: در حال حاضر پارکینگ های سطح شهر اصفهان 
از موتورسیکلت های متخلف اشباع شده است و به نظر می آید رفع معضل موتورسواران متخلف به 
فرهنگ سازی و همکاری نهاد های فرهنگی و خانواده ها نیاز دارد.وی با اشاره به اجرای طرح موتوریار 
توسط پلیس راهور استان اصفهان افزود: در این طرح موتورسواران متخلف را متوقف کرده و از آنان 
خواسته ایم تا یک کاور با نام موتوریار را پوشیده و به مدت یک ساعت با موتورسواران متخلف برخورد 
کرده و به آنان تذکر دهند.ســرهنگ محمدی با بیان اینکه این اقدام که با اســتقبال خوبی از سوی 
شهروندان همراه بود به نوعی باعث فرهنگ سازی در بین موتورسوران و قانونمند شدن هرچه بیشتر 
آنان می شود، گفت: جریمه کردن و توقیف وسایل نقلیه مردم برای پلیس بسیار ناخوشایند است، 
البته پلیس برای برقراری نظم و آرامش در جامعه و قانونمندکردن افراد متخلف ناچار به برخورد های 
سختگیرانه با افراد متخلف است.رییس پلیس راهور اســتان اصفهان بیان کرد: در حال حاظر نیز 
موتورسیکلت افرادی که تخلف امنیتی دارند و با هنجارشکنی آرامش شهروندان را سلب می کنند و 

یا موتور های دارای پالک ناخوانا، قدیمی و مخدوش توقیف و با آنان برخورد قانونی انجام می شود.
 

مدیر حراست دانشگاه اصفهان:
هیچ دانشجویی در دانشگاه اصفهان بازداشت نشده است

مدیر حراست دانشگاه اصفهان گفت: هیچ دانشجویی در جریان ناآرامی ها در این دانشگاه بازداشت 
نشده است.صالحی در گفت وگو با خبرنگار مهر اعالم کرد: هیچ دانشجویی در جریان ناآرامی ها در این 
دانشگاه بازداشت نشده است.روز شنبه نهم مهرماه ناآرامی هایی به بهانه فوت مهسا امینی در دانشگاه 
اصفهان صورت گرفته بود.دانشگاه اصفهان حدود ۱۷ هزار دانشجو و ۶۶۰ عضو هیئت علمی دارد و یکی 

از دانشگاه های جامع برتر کشور است.

مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی اعالم کرد که بالغ بر ۳۷۱ مرکز آموزشی در اصفهان در زون فرونشست زمین قرار دارد؛

بمب فرونشست زمین زیر مدارس اصفهان

مطابق آمار اداره کل نوسازی، حدود ۳۴ مدرسه و طبق  ایسنا
گزارش استانداری اصفهان، ۱۰۰ مدرسه آسیب دیده در 
اثر فرونشست در استان اصفهان شناسایی شده اند، این درحالی است که 
دو هفته از سال تحصیلی جدید می گذرد و شاهد بالتکلیفی مدارس درگیر 
فرونشست زمین در اصفهان هستیم.حدود دو هفته از آغاز سال تحصیلی 
جدید می گذرد و همچنان شاهد نگرانی ها برای تعیین تکلیف مدارسی که 
درخطر فرونشســت قرار دارند، هســتیم و هنوز وضعیــت این مدارس 
نامشخص است. مطابق آمار موجود در شهر اصفهان با جمعیت بیش از دو 
میلیون نفر، بیش از ۲۵۸ مدرســه در زون فرونشســت زمین قرار دارند.

باوجودی که اصفهان تنها شهر درگیر با فرونشست زمین در کشور نیست، اما 
آنچه نگرانی ها را بیشتر کرده، امروز این پدیده به منطقه شهری آن نفوذ کرده 
و عالوه بر زیرساخت ها و تاسیسات درگیر، مدارس اصفهان نیز به لیست 
بخش های درخطر فرونشســت زمین اضافه شده است.به گفته مدیرکل 
سازمان زمین شناسی اصفهان، از ۳۵ دشــت واقع در استان اصفهان ۲۷ 
دشت ممنوعه است که ۱۰ دشت از این ۲۷ دشت ممنوعه بحرانی است. تنها 
هشت دشت آزاد در اصفهان وجود دارد که بیشتر در مناطق شرقی استان 
است. در این هشت دشت آزاد نیز به دلیل کیفیت بسیار پایین آب آبخوان ها 
و یا حفر چاه ها که عامل اصلی از بین رفتن آبخوان ها است فرونشست کمی 

مشــاهده می شود.اســالمی معتقد اســت که زمین های کشــاورزی، 
ساختمان ها و زیرساخت های شهری و ابنیه های تاریخی و حتی مدارس 
مستقیما تحت تاثیر فرونشست در اســتان اصفهان قرار گرفته اند.پس از 
همه گیری کرونا و دو سال آموزش مجازی، امسال باوجودی که مدارس 
حضوری شده است، اما اکنون آموزش دانش آموزان این چنین تحت الشعاع 
فرونشســت زمین قرارگرفته اند.به اعتقاد کارشناسان، فرونشست زمین 
شهرها و روستاها را نسبت به زلزله آسیب پذیرتر می کند، ازاین رو احتمال 
زلزله در مدارسی که ساختمان آن ها تحت تاثیر فرونشست زمین قرار گرفته 
اما تخلیه نشده به دلیل حضور دانش آموزان، خبر از فاجعه ای تلخ می دهد.

وضعیت بحرانی مدارس به دلیل پیشــروی فرونشست زمین به گونه ای 
است که چند ماه پیش اســتاندار اصفهان خبر از تخلیه ۱۰۰ مدرسه در این 
استان به دلیل فرونشست زمین داد. گفته می شود که بیشتر این مدارس 
ساختمان های فرسوده و فاقد استحکام کافی بوده اند و بخش زیادی از 
دانش آموزانی که در آن مشــغول به تحصیل بوده اند از اقشــار کم درآمد و 
فرودســت هســتند.مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی چندی پیش در مصاحبه ای اعالم کرد که بالغ بر ۳۷۱ 
مرکز آموزشی در اصفهان در زون فرونشســت زمین قرار دارد. این مراکز 
شامل دانشگاه، مدرسه و موسســات آموزش عالی می شود. از این تعداد 

۲۵۸ مورد آن مدرسه است. چنین آماری را در شهرهای دیگر نداریم. برخی 
از این مدارس قدیمی هســتند که با وقوع فرونشست زمین، این مدارس 
بیشتر آسیب می بینند.به گفته علی بیت اللهی، نرخ فرونشست زمین در 
خراسان و تهران باالتر اســت، اما از آنجاکه این پدیده در محدوده شهری 
کالنشهر اصفهان قرار دارد، خطر در اصفهان حادتر از سایر نقاط کشور است.
وی توضیح می دهد که حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در مناطق شهری و 
در زون های فرونشست زمین ساکن هستند. ازجمله این مناطق شهری 
می توان به منطقه ۸ و ۱۰ اشــاره کرد و به عبارتی حدود نیمی از جمعیت از 
اصفهان در خطر این پدیده هســتند. از ســوی دیگر حدود ۱۳۰ هزار واحد 
مسکونی در اصفهان در زون فرونشســت زمین قرار دارند که فاقد اسکلت 
هســتند. حدود ۱۶۵۰ هکتار پالک  دارای بافت فرسوده در این مناطق قرار 
دارد. یعنی اگر فرونشست صورت گیرد آثار شکاف و ترک خوردگی در این 
مناطق بیشتر اســت.وضعیت بحرانی مدارس اصفهان تا جایی است که 
معاون آموزش متوسطه استان اصفهان اواخر شهریور امسال از تخلیه برخی 
مدارس ناحیه ۵ به دلیل فرونشســت زمین خبر داد.به گفته سید احمد 
بنی لوحی، متاسفانه امسال در ناحیه ۵ درگیر محدودیت فضاهای آموزشی 
و فیزیکی مدارس بودیم که یکی از دالیل اصلی آن پدیده فرونشست زمین 
در این منطقه اســت. بنابراین برخی مدارس ناحیــه ۵ اصفهان به دلیل 
فرونشست و تامین امنیت و سالمت دانش آموزان تخلیه شده اند و همین 
مسئله باعث ایجاد تراکم جمعیت در دیگر مدارس این ناحیه شده است.
مجید نسیمی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان نیز 
اواخر شهریور امسال با اشاره به تاثیر فرونشست زمین بر فضاهای آموزشی 
استان، اعالم کرد که برای بازسازی ۳۴ مدرسه با ۳۵۶ کالس و زیربنای ۴۰ 
هزار و ۵۴۵ متر مربع که بر اثر فرونشســت زمین آسیب دیده به اعتباری 
بالغ بر ۴۰۵ میلیارد تومان نیاز است.اما عضو کارگروه تخصصی فرونشست 
استان اصفهان نیز درباره پیشروی فرونشست زمین در اصفهان و درگیری 
مدارس این شهر به ایسنا، گفت: وقوع پدیده فرونشست زمین در دشت 
اصفهان-برخوار براساس نتایج اندازه گیری نرخ فرونشست و مدل سازی 
مختلف بر همگان محرز  شده اســت.بهرام نادی افزود: مناطق مختلف 
شــهرداری اصفهان همچون ۸، ۷، ۱۴ و ... بیشترین درگیری فرونشست 
زمین را دارند و ساختمان ها و مدارس این مناطق درگیر این پدیده هستند.

وی با ذکر مثالی توضیح داد: هفته گذشته بیش از ۹۰۰ نفر در یک مدرسه دو 
شیفته شهرک نیروی هوایی به دلیل درگیری فرونشست زمین تعطیل و به 
مدرسه دیگری منتقل شد، اما باید توجه داشت که تعطیلی یک مدرسه بار 
مضاعفی بر روی مدارس دیگــر وارد می کند که خود آنهــا نیز در معرض 

فرونشست هستند و تنها ممکن است تعداد ترک ها و آثار کمتر باشند.

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
7/48 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160302023000542 مورخ 1401/06/09 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی اداره ثبت اســناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای احمدرضا صبری فرزند عباســعلی بشماره شناســنامه 1570 صادره از 
اصفهان در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 141/85 متر مربع مفروزی از پالک 
118 اصلی واقــع در بخش 4 اداره ثبت اســناد و امالک مرکزی اصفهان طبق ســند 
انتقــال 136809 مورخ 1376/04/03 دفتر 14 اصفهان به میزان ســه دانگ مشــاع 
از ششدانگ پالک مذکور و همچنین ســند انتقال 49893 مورخ 1400/02/13 دفتر 
106 اصفهان به میزان شــش - هفتم از ســه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک محرز 
 گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود 
را به ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یــک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.  بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقــررات ســند مالکیت صادر

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/12                             

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/27
م الف: 1388062  حســین زمانی علویجه رئیس ثبت اســناد و امالک مرکزی 

اصفهان   
مفاد آراء

7/49 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

 برابــر رای شــماره  2626 14016030200700و140160302007002625 مورخ
16 / 06 / 1401  هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم منیژه وزیریه لنجانی فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 
2 وکدملی 1111578761 صادره از فالورجان وخانم فریده وزیریه فرزند ابوالقاسم به 
شناسنامه 409 وکدملی 1110509111 صادره از فالورجان بالسویه درششدانگ یک 
قطعه زمین محصور باکاربری زراعی  به مســاحت  16 / 22808 مترمربع پالک 496  
اصلی واقع در جوچی خریداری رسمی ازمالک رسمی محرزگردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/27

م الف: 1386383 محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
فقدان سند مالکیت

7/50 شــماره نامــه: 140185602210005083- 1401/07/09 ســند مالکیــت 
ششــدانگ  پالک ثبتی شــماره 3002 فرعی از 2248 اصلی واقــع در بخش 6 ثبت 
اصفهان که بموجب ســند انتقــال شــماره 27636- 1389/2/19 تنظیمی دفترخانه 
116 اصفهان به مالکیت مریم فروتن درآمده و ســند بشــماره چاپــی 104124 الف 

85 )دفترچه ای(، مورد ثبت صفحــه 389 دفتر امالک جلد 259   تحت شــماره ثبت 
55999 تسلیم ایشان شــده است و سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام 
دو برگ استشهادیه که امضاء شــهود آن ذیل شماره یکتا 140102155891001486 
و رمز تصدیــق 840374  مــورخ 1401/6/2  که به گواهی دفترخانــه 193 اصفهان 
رسیده  مدعی است که  ســند مالکیت آن بعلت  نامشــخص مفقود گردیده و نامبرده 
درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نمــوده لذا مراتب  به اســتناد 
 تبصره یک اصالحی ذیــل مــاده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یــک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1387697 ناصر صیادی صومعه مدیر واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/51 شــماره نامه: 140185602210005082- 1401/07/09تمامت  شش دانگ  
پالک 2248/3003 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان در صفحه 446 دفتر 258 ذیل 
ثبت 91044 به نام خانم مریم فروتن فرزند ابراهیم ســابقه ثبت و سند مالکیت دفترچه 
ای به شماره مسلســل 104122 دارد که طبق رای شماره 4078 مورخ 1384/03/12 
در اجرای مــاده 147 اصالحی قانون ثبت بــه نامش مفروز گردیده ســپس نامبرده با 
ارائه درخواســت کتبی بانضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شــهود آن ذیل شماره 
27379 و شناســه یکتای 140102155891001485  و رمز تصدیق 880740  مورخ 
1401/06/02  به گواهی دفترخانه 193 اصفهان رسیده  مدعی است که  سند مالکیت 
مفقود شده است و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا 
مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1387735  ناصر صیادی صومعه مدیــر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/52 ســند مالکیت پنجاه و ســه ممیز شصت و هشــت صدم سهم مشــاع از هفتاد 
و دو ســهم عرصه و اعیان ششــدانگ پالک ثبتی 12565 فرعــی از 13900 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان بشــماره ســند چاپی 361952 ســری الف سال 99 با 
شــماره دفتــر الکترونیکــی 139920302026024414 که طبق مســتند مالکیت 
33025 مــورخ 1399/08/07 دفترخانــه 250 اصفهان به خانم فاطمه جمشــیدی 
 فرزنــد حســینعلی بشــماره شناســنامه 26 اصفهان و کــد ملــی 1289905223 
انتقال قطعی یافته صادر و تســلیم گردیده اســت اکنون ایشــان در خواســت صدور 
ســند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده اســت لذا به اســتناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت مراتــب در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیــت نزد خود 
 می باشــد از تاریخ انتشــار ایــن آگهی ظــرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا 
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیت  یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و 
رســید اخــذ نمائید تــا مراتب صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیت بــه ارائه 

کننده ســند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مــدت مقرر اعتراضی نرســید یا 
در صــورت اعتــراض اصل ســند مالکیت یــا ســند معامله ارائه نشــود اقــدام به 
 صدور ســند مالکیت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. م الــف: 1387378 

سید اسداله موسوی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان  
فقدان سند مالکیت

7/53 سند مالکیت 57/11 ســهم مشاع از 72 ســهم عرصه و اعیان ششدانگ پالک 
ثبتی 12558 فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان بشماره سند چاپی 
361953 سری الف سال 99 با شــماره دفتر الکترونیکی 139920302026024411 
طبق مســتند مالکیت شــماره  33026 مورخ 1399/08/07 دفترخانه 250 اصفهان 
بنام خانم فاطمه جمشیدی فرزند حسینعلی بشماره شناســنامه 26 اصفهان و کد ملی 
1289905223 صادر و تسلیم گردیده است اکنون ایشان درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی پالک فوق را نموده است لذا به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت  یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1387377 سید اسداله موسوی رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان 
فقدان سند مالکیت

7/54 شماره نامه: 140185602024007457 - 1401/07/10 نظر به اینکه ششدانگ 
پالک شــماره 5000/24307  واقع در بخش 5 اصفهان به شــماره چاپی سند برگی 
817763 سری د / 94 و شماره دفتر الکترونیکی 139520302024023634 بنام خانم 
سمیه منصوری حبیب آبادی سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد سپس مالک مذکور 
با ارائه درخواســت شــماره 21569 مورخ 1401/07/10 بانضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره یکتا 140102150474000191 و رمز تصدیق 
528659  مورخ 1401/06/22 به گواهی دفترخانه اســناد رسمی 350 اصفهان رسیده 
است مدعی است که سند مالکیتش به علت جابجایی مفقود و درخواست صدور المثنی 
ســند مالکیت را نموده  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1388417 مهدي شــبان سرپرست واحد ثبتي 

حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/55 شماره نامه: 140185602024007295 - 1401/07/04 نظر به اینکه ششدانگ 
سند مالکیت شماره پالک 53 فرعی از 498 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان شماره چاپی 
تک برگ 982207 سری د سال 94 با شماره الکترونیک 139520302024027844 
به نام سمیه منصوری حبیب آبادی سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد مالک مذکور 
با ارائه درخواست شماره 1168 مورخ 1401/7/6 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره یکتای 140102150474000190 و شماره رمز تصدیق 
958475  مورخ 1401/6/22 به گواهی دفترخانه اســناد رسمی 350 اصفهان رسیده 
است مدعی است که ســند مالکیت به علت نامعلوم جابجایی مفقود و درخواست صدور 
المثنی ســند مالکیت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 

آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1388414 مهدي شبان سرپرست واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/56 شــماره نامه: 140185602024007114 - 1401/06/29 نظر به اینکه  سند 
مالکیت شش حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ پالک ثبتی شماره 20 فرعی 
از 3303 اصلی واقــع در بخش پنج اصفهان ذیل ثبــت 103762 در صفحه 289 دفتر 
امالک جلد 566 تحت شماره چاپی دفترچه ای 046337 به نام توران واحد دستجردی 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب سند انتقالی شماره 117904 مورخ 
1375/04/25 دفترخانه 94 اصفهان مقدار شش حبه به احمد ناد علیان مارنانی و  حسین 
نادعلیان مارنانی بالســویه انتقال گردیده که سهم حســین از این ثبت و صفحه خارج 
گردیده ســپس احمد نادعلیان  با ارائه درخواست کتبی به  شــماره وارده  9729 مورخ 
1401/06/22 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره یکتا 
1401021504850010539 و رمز تصدیــق 478434  مورخ 1401/06/22 گواهی 
دفترخانه 414 اصفهان رســیده است مدعی است که ســند مالکیت آن  مفقودگردیده 
است  و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق  را نموده است  لذا مراتب  به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یــا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1388308 مهدي شــبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
ابالغ تبصره یک ماده 105 

7/57 موضوع : پالک ثبتی 3005 / 747 / 34 اصلی واقع در بخش دو حوزه ثبتی کاشان 
 نظر به اینکه بانو مریم دبیری فبنی به موجب درخواست وارده شماره 4013348 مورخ

 25 / 05 / 140 درخواست حذف بهاء ثمن اعیانی دو سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 
پالک ثبتی مرقوم را نموده لــذا بعد از اقدامات قانونی بهاء ثمن اعیانی پالک توســط 
کارشناس رسمی دادگستری به لحاظ اجرای مفاد ماده 947 قانون مدنی و تبصره یک 
ماده 105 قانون اصالحی ثبت  و سایر مقررات مربوطه ارزیابی و کارشناس منتخب طی 
نظریه شماره 380 / 1401 مورخ 20 / 06 / 1401 ارزش ثمن اعیانی ده سهم ششدانگ 
پالک ثبتی مرقوم مجموعا به مبلغ چهل میلیــون ریال و ارزش ثمینه اعیانی میزان دو 
سهم مشاع از ده سهم ششــدانگ ملک مورد نظر به مبلغ هشت میلیون ریال براورد و 
اعالم نموده است و بر حسب محتویات پرونده ثبتی وراث خانم ناهبد کاشانی بنامهای 
آقایان علی و محمد و بانوان پوراندخت ورویا و روشــنگ وفریبا همگی سلیمانیه فینی 
مالک ثمن اعیانی پالک ثبتی مرقوم می باشــند که به علت عدم دسترســی به آدرس 
آنان بدین وســیله مراتب آگهی تاچنانچه مدعی تضییع حقی هستند ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ انتشار این آگهی به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت ارائه نمایید بدیهی است بعد از مهلت مقرر نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام 
خواهد شد . م  الف : 1388050 اسماعیلی طاهری رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان کاشان 



پس از تاخیر نیم ساعته در آغاز بازی پرسپولیس - تراکتور؛

مدیر ورزشگاه آزادی برکنار شد
احمد مددی، مدیر ورزشگاه آزادی از مدیریت این مجموعه برکنار شد و علی رضا فاضلی طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 
سرپرست ورزشگاه آزادی شد.به گزارش ایسنا، احمد مددی که ۶ مهر سال گذشــته با حکم علیرضا عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن 
ورزشی مدیریت ورزشگاه آزادی را برعهده گرفته بود، روز دوشنبه ۱۱ مهر از این سمت برکنار شــد و علی رضا فاضلی مدیر امور اداری و تدارکات شرکت توسعه و 
نگهداری اماکن ورزشی سرپرست جدید ورزشگاه آزادی شد.گفته می شود، قطعی برق به مدت نیم ساعت قبل از بازی پرسپولیس و تراکتور و عقب افتادن زمان 

برگزاری بازی، در برکناری احمد مددی از سوی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهدای اماکن ورزشی بی تاثیر نبوده است.
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»هیوال« همه را متعجب کرد
درخشش ارلینگ هالند باعث تعجب و شگفتی سرمربی و هم تیمی سابقش شده ولی خود مهاجم 
نروژی چندان تحت تاثیر عملکرد خوب خودش نیســت.به گزارش ایســنا ، سه هت تریک در سه 
بازی اخیر خانگی، ۱۷ گل در یازده بازی. این آمارهای فوق العاده ارلینگ  هالند در منچسترســیتی 
است. ارلینگ هالند یکی پس از دیگری حریفان خود را در لیگ برتر قربانی می کند. پس از پیروزی 
۶ بر ۳ مقابل یونایتد پپ گواردیوال از عملکرد این بازیکن ابراز شــگفتی کرد.پپ گواردیوال، سرمربی 
منچسترسیتی پس از پیروزی چشمگیر تیمش مقابل منچستریونایتد گفت: احساس باورنکردنی 
داریم، هالند همیشه تشــنه گلزنی به نظر می رسد و بسیار هوشیار اســت. اعداد و آمار این مهاجم 
ترسناک اســت.هالند مانند فیل فودن هت تریک کرد. این بازیکن ۲۳ ساله نروژی موفق شد در 
سومین بازی خانگی خود باز هم هت تریک کند و به اولین بازیکن تاریخ لیگ برتر تبدیل شود که در 
۳ بازی خانگی اول خود هت تریک می کند. هالند به بی بی سی گفت:»من هرگز در سه بازی خانگی 
سه بار پشت سر هم هت تریک نکرده بودم. این آمار فوق العاده است. بد نبود. ما شش گل زدیم، چه 
می توان گفت؟ این باورنکردنی است که در خانه پیروز شویم و شش گل بزنیم«.متس هوملس هم 
تیمی پیشین او نیز در واکنش به درخشش هالند نوشت: هالند یک »هیوال«است و خوشحال کننده 

است که او در بازی های بزرگ نیز خودش را نشان می دهد.
 

روی کین: بازیکنان یونایتد باید خجالت بکشند
 تیم فوتبال منچسترسیتی در هفته نهم لیگ جزیره با نتیجه پر گل ۶ بر ۳ همشهری  خود، منچستریونایتد 
را شکست داد و پس از آرسنال با ۲۰ امتیاز در رده دوم ایستاد.روی کین کاپیتان سابق منچستریونایتد در 
ارزیابی خود از این دیدار گفت: من نمی توانم چیزی را که می بینم باور کنم. یونایتد در این دیدار بسیار بد 
بود. بازیکنان باید خجالت بکشند. شما نمی توانید در یک نیمه ۴ گل از سیتی بخورید و راحت به رختکن 
بروید. این بسیار شرم آور است. همان  قدر که سیتی درخشان بود، یونایتد هم همانقدر مستاصل بود.این 
کارشناس فوتبال همچنین ذهنیت تیم اریک تن هاخ را نیز زیر سوال برد و در ادامه خاطرنشان کرد: اعتقاد 
به پیروزی اصال در تیم تن هاخ وجود نداشت. سیتی خیلی زود بازی را برای خود تمام کرد و دل خوش به 
این نباشید که در نیمه دوم یونایتد توانست برنده شود. پس از چهار پیروزی متوالی اخیر در لیگ، شکست 
سنگین برابر سیتی اکنون یک شوک بزرگ برای تن هاخ و تیمش است. این بازی سیتی وحشیانه بود. 
آنها بی رحم حمله کردند و توانستند هر کاری که می خواهند انجام دهند.ارلینگ هالند، ستاره نروژی و 

فیل فودن، موفق به هت تریک شدند و هر ۶ گل شاگردان گواردیوال را وارد دروازه شیاطین سرخ کردند.
 

هری ردنپ: »مگوایر« باید مقابل ایران بازی کند!
هری مگوایر به دلیل عملکردش در شکست ۱-۰ انگلیس مقابل ایتالیا در سن سیرو و تساوی ۳-۳ با 
آلمان در ومبلی در لیگ ملت های اروپا مورد انتقاد شــدید قرار گرفت.اما به نظر می رسد او یک مدافع 
سرسخت در بین کارشناسان فوتبال انگلیس دارد؛ هری ردنپ، سرمربی سابق تاتنهام در نوشته ای که در 
اختیار نشریه معروف سان انگلیس قرار داده، مدعی شد که مگوایر یک مدافع قابل اعتماد است که حضور 
چشمگیری برای انگلیس در بازی های بزرگ دارد و انتظار دارد که این بازیکن ۲9 ساله در جام جهانی 
فوتبال ۲۰۲۲ در قطر برای سه شیرها نقش آفرینی کند. ردنپ در این خصوص نوشت: »خب، ممکن است 
در حال حاضر این دیدگاه مقبول نباشد، اما یک چیزی که هست ... اگر من یک تیم را برای رویارویی با 
ایران در ۲۱ نوامبر انتخاب می کردم، مطمئنا هری در آن حضور داشت. در بازی های بزرگ – و هیچ رقابتی 
بزرگ تر از جام جهانی نیست – شما نیاز به حضور بازیکن بزرگ دارید و او مطمئنا همین است. در زمین و 
در رختکن. انصافا، او مقابل آلمان عالی نبود، اما هرگز انگلیس را در روسیه ناامید نکرد و اگر این فرصت 
را به دست آورد، مطمئنم در قطر هم این کار را نخواهد کرد. من او را در وسط خط دفاعی سه نفره با جان 
استونز و کایل واکر یا اریک دایر در دو طرف می خواهم. آنها به اندازه کافی سریع هستند تا با پست های 

فول بک کناری کنار بیایند.«

   خروج از بحران با برتری به موقع؛

سپاهان-قهرمانی؛با»مورایس«ممکنمیشود!

سپاهان در روزی که بیشتر نتایج دســت به دست هم داد تا به کورس 
قهرمانی برگردد، از فرصت استفاده کرد.

به گزارش»ورزش سه« تیم فوتبال سپاهان با برتری دو بر یک مقابل 
هوادار، دو بازگشت حیاتی را تجربه کرد؛ ابتدا برگشت از شکست یک 
بر صفر مقابل هــوادار و تبدیل آن به پیروزی دو بر یــک و مهم تر از آن 

برگشتن به کورس قهرمانی لیگ برتر.
شــاگردان مورایــس در روزی که با ترکیبی دگرگون شــده پــا به زمین 

دستگردی گذاشتند، روی یک غافلگیری در شــروع مسابقه از شاگردان 
الهامی عقب افتادند. اما بازیکنان ســپاهان که بعد از وقفه ایجاد شــده در 

لیگ برای بازگشت به روند پیروزی متحد شده بودند، در چند دقیقه توانستند 
بازی یک هیچ باخته را به پیروزی دو بر یک تبدیــل کنند تا با آرامش کافی راهی 

رختکن شوند.
مورایس که پیــش از این دو تجربه از دســت دادن پیروزی برابر گل گهــر و ذوب آهن را 

گذرانده بود، این بار برابر هوادار تیم منسجم تری را روانه زمین کرد تا ۵۰ دقیقه حیاتی در نیمه 
دوم برای این تیم به سالمت سپری شود.

نمایش سپاهان در این مسابقه به خصوص پس از دریافت گل اول همان چیزی بود که هواداران این 
تیم و کارشناسان از طالیی پوشان اصفهان انتظار داشتند؛ ســرعتی، کم اشتباه و با میل به برتری باال. 

مشخصاتی که در نهایت پیروزی بسیار مهمی را برای این تیم به همراه داشت.
تساوی فوالد و دشوار  بودن بازی پرسپولیس روی کاغذ در کنار شکست گل گهر، نوید برگشت دوباره 
صدرنشین هفته دوم لیگ به کورس قهرمانی با پیروزی برابر هوادار را می داد و استفاده از این فرصت 

مهم برای مورایس، حضور در رده سوم جدول با دو امتیاز اختالف با صدرنشین را به ارمغان آورد.
حــاال در شــرایطی کــه پنــج هفته دیگــر بــه احتمــال زیــاد پیــش از برگــزاری جــام جهانی 
درپیــش خواهــد بــود، ســپاهان بــا خیــل ملی پوشــان قطعــی و احتمالــی اش بــا انگیــزه 
بیشــتری بــه دنبــال رســیدن بــه صــدر جــدول پیــش خواهــد رفــت. مخصوصــا در 
 همیــن بــدو کار کــه دیــدار مقابــل پرســپولیس رده اولــی در نقــش جهــان انتظارشــان

 را می کشد.
مورایس که برای رساندن سپاهان به قهرمانی در لیگ ایران پس از هشت سال به اصفهان آمده، حاال 
دیگر فشار چهار هفته نبردن را روی شانه هایش احساس نمی کند و از طرفی با نتیجه گرفتن از ترکیب 
جدیدش حتی اگر به قصد اســتراحت دادن به بازیکنان اصلی تیمش بوده باشد، با اعتماد به نفس 

بیشتری ادامه لیگ را دنبال خواهد کرد.

واکنش روز

انتقال بزرگ در انتظار فوتبال ایران
دیدار تیم های فوتبال پورتو و براگا در هفته هشتم لیگ پرتغال در حالی برگزار شد که استعدادیاب باشگاه 
چلسی این بازی را از نزدیک زیر نظر گرفت. تیم فوتبال پورتو در هفته هشتم لیگ پرتغال موفق شد با نتیجه 
۴ بر ۱ تیم براگا را شکست بدهد. در این مسابقه، مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو هرچند گلی به ثمر نرساند 
اما پایه گذار دو گل شد و یک پاس گل هم به هم تیمی هایش داد. او حتی در دقایق پایانی باعث اخراج دروازه 
بان براگا شد تا بازیکن تاثیرگذار و کلیدی مسابقه باشد.روزنامه »ابوال« پرتغال خبر داد پورتو در این مسابقه 
میزبان ۱۷ استعدادیاب از باشگاه های مختلف بوده است. برجسته ترین باشگاه، چلسی انگلیس است که 
عصر جمعه با حضور در »دراگائو« پورتو عملکرد بازیکنان دو تیم را زیر نظر گرفته است.هنوز به صورت رسمی 
اعالم نشده است که استعدادیاب باشگاه چلسی قرار بوده کدام بازیکن را زیر نظر بگیرد؛ اما روزنامه پرتغالی 

مدعی شد مهدی طارمی گزینه مدنظر چلسی است.
 

صدای یک پرسپولیسی هم بلند شد؛ تیم ما نیاز به این 
پنالتی ها ندارد

پایان رأفت درباره شکست یک بر صفر پرســپولیس مقابل تراکتور تبریز که نخستین باخت شاگردان 
یحیی گل محمدی در فصل جاری بود، گفت: پرسپولیس نتایج خوبی در لیگ برتر می گرفت، اما وقفه به 
وجود آمده باعث خروج پنج بازیکن باکیفیت از اردوی تیم شد و آنها در حال و هوای تیم ملی به اردوی 
پرسپولیس بازگشــتند. تراکتور هم پیش از شروع مجدد لیگ، سه نتیجه بســیار خوب گرفت و تمام 
بازیکنان خود را در تعطیالت در اختیار داشت.وی با تمجید از عملکرد کادر فنی تراکتور خاطرنشان کرد: 
بردیف پرســپولیس را به خوبی آنالیز و نقطه قوت تیم یعنی بازیسازهای تیم را از بازی خارج کرده بود. 
متاسفانه شادابی گذشته هافبک های پرسپولیس را نمی دیدیم و بازیکنی چون لوکادیا هیچ کاری نکرد. 
مدافعان تراکتور اجازه نمی دادند توپی به مهاجمان پرسپولیس برسد. آنها فقط یک اشتباه مرتکب شدند 
که لوکادیا توپ را گرفت و آن را به تیر دروازه تراکتور زد.پیشکسوت پرسپولیس با اشاره به پنالتی عجیبی که 
داور به سود سرخ پوشان اعالم کرد، اظهار داشت: این باخت به موقع برای پرسپولیس رقم خورد، چون هنوز 
هفته هفتم لیگ را پشت سر می گذاریم و بازیکنان پرسپولیس اینقدر توانا هستند که دوباره به قهرمانی 

برسند. این شکست نگران کننده نیست، اما پرسپولیس نیازی به اینگونه پنالتی ها ندارد.
 

گل گهر  از سرمربی استقالل شکایت کرد
گل گهر سیرجان و استقالل در هفته هفتم لیگ برتر به مصاف هم رفتند. این بازی در دقایق پایانی حاشیه 
برانگیز شد. قضیه از این قرار بود که بعد از اعالم ضربه پنالتی به سود آبی پوشان، الهویی مربی گل گهر به سوی 
داور حرکت و با او صحبت می کند. در ادامه ساپینتو هم به سمت صحنه حرکت و با عصبانیت کلماتی پرتغالی 
به زبان می آورد. اعضای تیم فوتبال گل گهر معتقدند این کلمات رکیــک بوده و بنابراین بازی به درگیری 
کشیده می شود.باشگاه گل گهر در همین رابطه از سرمربی استقالل شکایت کرد و مستندات ویدئویی خود 

را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارائه کرد.  
 

تعجب »لوکادیا« از تصمیم جنجالی »ترابی«
مهدی ترابی در بازی پرسپولیس مقابل تراکتور یک پنالتی را خراب کرد.به گزارش خبرآنالین، پرسپولیس 
از هفته هفتم لیگ برتر در استادیوم آزادی به مصاف تراکتور رفت که این بازی با پیروزی نماینده تبریز به 
پایان رسید. در دقایق پایانی بازی پرسپولیس صاحب پنالتی شد که مهدی ترابی پشت توپ قرار گرفت و 
ضربه اش توسط محمدرضا اخباری مهار شد.نکته قابل توجه این است که لوکادیا، پنالتی زن اول پرسپولیس 
بود اما ترابی پشت توپ قرار گرفت و همین موضوع باعث شد تا ستاره هلندی قرمزها از این تصمیم تعجب 
کند.حال مشخص نیست کادرفنی پرســپولیس به او اجازه داد تا پنالتی را بزند یا اینکه خودش آتش به 

اختیار پشت توپ قرار گرفته است.

مستطیل سبز

بازیکن پرسپولیس:

 اگر وجود داری بدون 
بادیگارد بیا!

به گزارش خبر ورزشی؛ سروش رفیعی، هافبک 
تیم پرسپولیس در حالی در میکسدزون مقابل 
خبرنگاران ایستاد که در ابتدای صحبت هایش 
تاکید کرد: »هرکســی می تونه حرف های من 
رو پخش کنــه، بگیره.« ســپس موبایل خود 
را بیرون آورد و مشــغول فیلمبرداری شد تا از 
پخش حرفهایش اطمینان پیدا کند.سروش 
پس از ایــن ادامه داد: راســتش، نــه حال و 
حوصله حرف زدن در مورد فوتبال هســت و نه 
اصال مهم است برای من که چه اتفاقی افتاده. 
کاش بازی را نباخته بودیــم و این حرف ها را 
می زدم.وی افــزود: یک چیزهایــی آدم ها را 
اذیت می کند. ما که نبودیم و ندیدیم اما اینکه 
بگوییم در این مملکت ما شــهید دادیم و این 
شــهیدها را... آمدند و به خاطر خــاک و زن و 
بچه و ناموس و وطن این کارها را کردند، به ما 
هم رسیده. ما هم حواس مان هست ناموس 
و زن و زندگی چیست. اینکه هرکسی بخواهد 
در مورد یک سری مســائل، ما، فوتبالیست ها 
و ورزشکاران حرف بزند و ســرمان را بیندازیم 
پایین و همینجوری رد شــویم و هرچی شد، 
شد. دیگر اینجوری هم نیست و ما اینقدر هم 
بدبخت نیستیم.ســروش در ادامه خطاب به 
رییس فدراسیون گفت: من نمی توانم خرده از 
کسی بگیرم و شخصا این جواب را می دهم؛ اوال 
سری قبل یکسری حرف چرت و پرت زد و چهار 
تا استوری گذاشتیم و یک حالی کرد و اسمش 
درآمد.نمی دانم کیست و چجوری است و چه 
کســی او را گردن می گیرد که یقه او را بگیریم.  
اگر کسی گردن می گیرد که برویم شاکی شویم. 
نمی دانم کی هســتی ولی وجود این را داری 
بیایی بدون بادیگارد و حمایت در چشم ما نگاه 
کنی و در مورد زن و بچه ما حرف بزنی. وجودش 
را داری؟ رفیعی گفت: من انقدر بی شخصیت و 
بی ادب نیستم مثل این آقا که حرف بزنم. اما به 
فرض زن و بچه این آقا حجاب اسالمی و چادر 
 دارند، دم شان گرم؛ دل شان خواسته اما به تو 
ربطــی نــدارد زن و بچه من چجــوری لباس 

می پوشند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

این دروازه بان 
»بنزما« را طلسم 

کرده است!
کریم بنزما برای ســومین بار 
مقابل سرخیو هررا، دروازه بان 
اوساسونا، پنالتی از دست داد.

بازیکنان قطری بعد از ۴ ماه اردوی فشرده در اروپا 
به کشورشان آمدند و ابراز امیدواری کردند این تیم 

در جام جهانی درخشش خوبی داشته باشد.
به گزارش ایســنا، تیم ملی قطر بــرای اولین بار در 
چهار ماه گذشــته در خانه تمرین کرد تا خود را برای 
حضور در جام جهانــی آماده کند. صدهــا هوادار، 
عمدتا کارگران مهاجر با حضور در ورزشــگاه از تیم 
ملی قطر اســتقبال کردند.قطر کــه میلیاردها دالر 
برای اولین جام جهانی در یک کشــور عربی صرف 
ساخت ورزشــگاه های جدید کرده به دنبال صعود 
از گروه اســت. با این حال نتایج تیم ملی قطر در 
دیدار دوستانه خوب نبوده است. این تیم در اولین 
دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به تیم زیر ۲۳ سال کرواسی 
باخت و در ادامه برابر کانادا ۲ بر صفر باخت و سپس 

برابر شیلی مساوی کرد.فلیکس سانچز، سرمربی 
تیم گفت: ما کامال از نیاز به توسعه برخی جنبه های 
تاکتیکی و فنی آگاه هستیم. در تالشیم تا اشتباهات 
خودمان را اصالح کنیم. به تالش بیشتری نیاز داریم 
تا بتوانیم بهتر و بهتر شویم.بازیکنان این تیم با وجود 
نتایج ناامیدکننــده همچنان بــه موفقیت در جام 
جهانی خوش بین هســتند.عاصم مادیبو، هافبکی 
که بیش از ۳۵ بــازی ملی در کارنامــه دارد گفت: 
فکر می کنم ما بــه این اردو طوالنی نیاز داشــتیم، 
همه بازیکنان آماده هســتند. جزییاتــی در روند 
تاکتیکی تیم برای اصالح وجود دارد؛ اما باید بگویم 
اردوی موفقیت آمیزی داشتیم. ما بازی های زیاد و 
تمرینات زیادی انجــام دادیم و آمادگی بدنی خود 
را تقویــت کردیم.کریم بوضیــاف، هافبک دفاعی 

فرانسوی االصل که بیش از ۱۱۰ بازی در کارنامه دارد 
هم گفت: دل مان برای خانواده های مان تنگ شده 
بود و خوشحالیم که برگشــتیم. می دانیم که جام 
جهانی رقابت بسیار سختی اســت. گروه ما خیلی 
سخت است و ســنگال، هلند و اکوادور را در گروه 
داریم. آن ها تیم های بســیار ســختی هستندولی 
ما هم تیم خوبی هســتیم و هر چیــزی در فوتبال 

امکان پذیر است.

امیدواری بازیکنان قطری به درخشش در جام جهانی
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عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

پیگیری ویژه مدیریت شهری جهت توسعه امکانات فرهنگی، 
گردشگری و تفریحی

عضو هیئت رییسه شورای اســامی شهر اصفهان گفت: در دوره ششــم مدیریت شهری به دنبال 
پیگیری ویژه توسعه امکانات فرهنگی، گردشگری و تفریحی کان شهر اصفهان هستیم که در این 
راستا مقدمات الزم و بودجه مناسب آن فراهم و پیش بینی شده است. سید امیر سامع در حاشیه 
بازدید از عملیات آزمایش دوره ای و اورهال فنی تله سی یژ ناژوان، اظهار کرد: در این دوره از مدیریت 
شهری توسعه امکانات فرهنگی، گردشــگری و تفریحی را به طور ویژه پیگیری می کنیم که در این 
راستا ضمن فراهم شدن مقدمات آن بودجه خوبی پیش بینی و در نظر گرفته شده است.وی ادامه 
داد: کان شهر اصفهان جذابیت های ویژه ای برای گردشگران دارد که هرچقدر این جذابیت ها به روزتر و 
امکانات بیشتری در این زمینه به ویژه برای جوانان و خانواده ها فراهم شود، اقشار مختلف می توانند 
از امکانات طبیعی، تفریحی و گردشگری شهر بهره مند شوند. این موضوع، مبحث بسیار مهمی است 

که شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی سپاهان در این راستا به خوبی فعالیت می کند.
 

افزایش ظرفیت پارکینگ های زیرسطحی اصفهان
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهان گفت: بــا احداث پارکینگ خیابــان توحید ، ظرفیت 
پارکینگ های زیرسطحی شهر اصفهان به ۲۰۰۰ خودرو می رسد.حسین حق شناس با اشاره به ترافیک 
حاصل از پارک خودرویی کنار معابر شهری، اظهار کرد: یکی از معضات ترافیکی شهر اصفهان، پارک دوبل 
یا پارک در ایستگاه های اتوبوس و تاکسی است که به صورت یک فرهنگ اشتباه در شهر اصفهان جا افتاده 
و نتیجه آن، خارج کردن یک خط از ترافیک خیابان و به نوعی تجاوز به حقوق سایر شهروندان است.وی با 
اشاره به سایر عوامل ایجاد اختال در ترافیک شهر، تصریح کرد: تراکم ساخت وساز به صورت مجموعه ای، 
افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش سرانه مالکیت خودرو در شهر، مشکات ترافیکی را به خصوص در 
نقطه مرکزی شهر دوچندان کرده است.معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: ۱۵۴ پارکینگ 
در سطح شهر اصفهان وجود دارد که تعداد پارکینگ های فعال و تحت نظارت شهرداری ۵۱ عدد با ظرفیت 
۱۱ هزار و ۱۷ خودرو است و مابقی توسط بخش خصوصی تحت نظارت اتحادیه مرتبط اداره می شود.وی 
ادامه داد: با توجه به تراکم ساخت وساز های موجود در مرکز شهر و نبود زمین با کاربری پارکینگ همچنین 
افزایش قیمت ملک در این محدوده ها، چندسالی است شهرداری اصفهان مشکل کمبود پارکینگ عمومی 

را با حفاری طول بعضی از خیابان ها و احداث پارکینگ های زیرسطحی رفع کرده است.

 تعداد ایستگاه های آتش  نشانی اصفهان 
کمتر از استانداردهای جهانی

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: طبق استانداردها به ازای هر ۵۰ 
هزار نفر یک ایستگاه آتش نشانی باید در شهر وجود داشته باشد، اما در حال حاضر تعداد ایستگاه های 
آتش  نشانی اصفهان کمتر از استانداردهای جهانی است.فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: نیروهای سازمان 
آتش نشانی به همراه گروه پشتیبانی و ســتاد فرماندهی تاش می کنند تا روزها و شب های ایمنی را 
برای شهروندان این کان شهر رقم بزنند.وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۹۵ آتش نشان در ۲۷ ایستگاه 
آتش نشانی اصفهان مشغول فعالیت هستند، گفت: طبق استانداردها به ازای هر ۵۰ هزار نفر یک ایستگاه 
آتش نشانی باید در شهر وجود داشته باشد، اما در حال حاضر تعداد ایستگاه های آتش  نشانی اصفهان 
کمتر از استانداردهای جهانی است و این شــهر نیازمند ۴۰ ایستگاه آتش نشانی است. کاوه آهنگران  با 
تاکید بر اینکه در حال حاضر آتش نشانی اصفهان هیچ مشکلی برای امدادرسانی ندارد و در تمام ساعات 
شبانه روز آماده خدمت رسانی به شهروندان هستیم، گفت: میانگین زمان رسیدن نیروهای آتش نشانی 

اصفهان به محل حادثه، سه دقیقه و ۵۲ ثانیه است که از استاندارد جهانی کمتر است.

مسئول بازرسی سازمان فاوای اصفهان مطرح کرد:

لزوم دستیابی به سطح سوم توسعه ارتباطات

مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان فاوای  ایمنا
شهرداری اصفهان گفت: برای دستیابی به سطح سوم 
توسعه ارتباطات یعنی »توســعه برای ارتباطات«، باید تمام افراد جامعه، 
حاکمیت، دولت و سازمان ها بپذیرند که تمام افراد جامعه حقوقی مشابه 
دارند و البته سرنوشت هر یک از آنها با عامه مردم گره خورده است.عباس 
زمانی در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: واژه توسعه، به معنای پیشرفت، عمران، 
آبادانی، گسترش و استعاره رشد در کشور ترجمه شــده است، اما به نظر 
می رسد ترجمه دقیق و کاملی برای آن وجود ندارد.وی اضافه کرد: استفاده 
از اصطاح توسعه در سال های پس از جنگ جهانی دوم و دهه های ۴۰ و ۵۰ 
میادی بسیار پر رونق بود، زیرا کشــورهای درگیر جنگ، در صدد بازسازی 
زیرساخت های خود به ویژه در حوزه اقتصادی بودند و در آن زمان سردمداران 
جوامع به دنبال استفاده از نسخه ای جامع و کامل برای برون رفت از خسارات 
و ویرانی های این جنگ خانمان سوز بودند.مسئول بازرسی و رسیدگی به 
شکایات ســازمان فاوای شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: در ادبیات 
توسعه، تاکنون پارادایم های مختلفی از جمله نوسازی، وابستگی، تکثر و 
اندیشــه های رهایی بخش مطرح و در هر کدام سعی شده است، نواقص 
دیدگاه های قبلی رفع و رویکرد جامع یا کارآمدتری ارائه شود.وی تصریح 
کرد: آنچه که در تمام دیدگاه های توسعه بخش دارای اهمیت است، توجه به 

نقش ارتباطات در فرآیند توسعه است که در طول سال های مختلف، سلسله 
مراتب تحقق توسعه با رویکرد ارتباطات، بر اساس آن تنظیم شده است.

زمانی تاکید کرد: در اندیشه های رایج به ویژه در دیدگاه های مرحوم پروفسور 
مجید تهرانیان )استاد و رییس واحد ارتباطات بین الملل دانشگاه هاوایی و 
پژوهشــگر حوزه ارتباطات( توســعه، صلح و دموکراســی کشور، مراحل 
دستیابی به توسعه از مسیر ارتباطات در سه مرحله پیش بینی و ارائه شده 
است.وی افزود: در ابتدا »توســعه ارتباطات« مد نظر است به این معنا که 
جوامع به دنبال توسعه زیرســاخت های ارتباطی همچون جاده، راه آهن، 
فرودگاه، انواع ســاختمان ها و ابنیه مرتبــط و در حوزه فاوا نیز، توســعه 
زیرساخت های مخابراتی و فناورانه همچون شبکه های مخابراتی ثابت و 
همراه، اینترنت و فیبر نوری اســت که به عنوان زیربناهای توســعه دارای 
اهمیت است.مســئول بازرسی و رســیدگی به شکایات ســازمان فاوای 
شهرداری اصفهان گفت: در مرحله دوم »توسعه به وسیله ارتباطات مورد نظر 
است به این معنی که حاکمیت شــامل قوای سه گانه و سایر دستگاه ها و 
سازمان ها با استفاده از زیرساخت های ایجاد شده در مرحله قبل، به توسعه 
و ارائه خدمات اجتماعی، آموزشــی، بهداشتی و مالی بپردازند که در اینجا 
شاهد ظهور آموزش الکترونیکی، خدمات الکترونیکی و غیرحضوری، دولت 
الکترونیک، شهرداری الکترونیک و ســازمان های الکترونیک هستیم و 

هدف از این نوع توســعه، بهره گیری حداکثری از زیرساخت ها و امکانات 
موجود به منظور ارائه بیشترین و مطلوب ترین خدمات به تمام شهروندان 
است.وی با بیان اینکه در نهایت جامعه وارد سطح سوم توسعه ارتباطات با 
عنوان »توسعه برای ارتباطات« یا »ارتباطات توسعه« می شود، ادامه داد: در 
این سطح دیگر هدف توسعه ایجاد زیرساخت ها یا ارائه خدمات مطلوب به 
شهروندان نیست، بلکه هدف توســعه، ارتباطات و استفاده حداکثری از 
ظرفیت مشــارکت عامه آنهــا در تصمیم گیری ها و سیاســت گذاری ها و 
جایگزینی عقانیت ارتباطی به جای عقانیت ابزاری است تا جایی که تمام 
شهروندان بتوانند در این فرآیندها مشارکت موثر داشته باشند و البته شرایط 
به گونه ای فراهم شود تا تمام افراد جامعه از فرصت ها و تهدیدهای یکسانی 
در مواجهه با شرایط مختلف اجتماعی بهره مند شوند.زمانی تصریح کرد: در 
ادبیات و روند تاریخی توسعه، رسیدن به سطوح اول و دوم چندان مشکل 
به نظر نمی رسد، اما دست یابی به سطح سوم یعنی »توسعه برای ارتباطات« 
مشکل اســت، زیرا در این زمینه باید تمام افراد جامعه در تمام مناصب و 
پست های رده باال تا پایین ترین سطح حاکمیت، دولت و سازمان ها بپذیرند 
که تمام این افراد حقوقی مشابه دارند و البته سرنوشت هر یک از آنها با عامه 
مردم گره خورده است و این جایگاه اداری و سیاسی به هیچ عنوان مزایای 

بیشتری برای آنها به ارمغان نمی آورد.

معــاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
گفت: بــا احــداث پارکینگ زیرســطحی خیابان 
توحید ظرفیت این پارکینگ ها در شهر اصفهان به 
دو هزار خودرو خواهد رسید.حســین حق شناس 
با اشــاره به ترافیــک حاصل از پــارک خودرویی 
کنار معابر شــهری، اظهار کرد: یکــی از معضات 
ترافیکی شــهر اصفهان، پارک دوبل یــا پارک در 

ایستگاه های اتوبوس و تاکسی است که به صورت 
یک فرهنگ اشــتباه در شــهر اصفهان جا افتاده 
و نتیجــه آن، خارج کــردن یک خــط از ترافیک 
 خیابان و به نوعی تجاوز به حقوق سایر شهروندان
 است.وی با اشاره به سایر عوامل ایجاد اختال در 
ترافیک شــهر، تصریح کرد: تراکم ساخت وساز به 
صورت مجموعه ای، افزایــش جمعیت و به تبع آن 
افزایش سرانه مالکیت خودرو در شهر، مشکات 
ترافیکــی را به خصــوص در نقطه مرکزی شــهر 
دوچندان کرده است.معاون حمل ونقل و ترافیک 
شهردار اصفهان گفت: ۱۵۴ پارکینگ در سطح شهر 

اصفهان وجود دارد که تعداد پارکینگ های فعال و 
تحت نظارت شــهرداری ۵۱ عدد با ظرفیت ۱۱ هزار 
و ۱۷ خودرو است و مابقی توسط بخش خصوصی 
تحت نظــارت اتحادیه مرتبط اداره می شــود.وی 
ادامــه داد: با توجه بــه تراکم ساخت وســازهای 
موجــود در مرکز شــهر و نبــود زمین بــا کاربری 
پارکینــگ همچنین افزایش قیمــت ملک در این 
محدوده ها، چندسالی است شــهرداری اصفهان 
مشــکل کمبــود پارکینــگ عمومی را بــا حفاری 
طول بعضی از خیابان ها و احــداث پارکینگ های 

زیرسطحی رفع کرده است.

معاون شهردار اصفهان:

ظرفیت پارکینگ های زیرسطحی به 2000 خودرو می رسد

دست یابی به سطح سوم یعنی »توسعه برای ارتباطات« 
مشکل است، زیرا در این زمینه باید تمام افراد جامعه در 
تمام مناصب و پست های رده باال تا پایین ترین سطح 
حاکمیت، دولت و سازمان ها بپذیرند که تمام این افراد 

حقوقی مشابه دارند

با مسئولان

آغاز عملیات حفاری 3 ایستگاه 
خط 2 متروی اصفهان

خبر روز

مدیرعامل سازمان قطار شــهری اصفهان با 
اشــاره به آغاز فعالیت عمرانی سه ایستگاه 
خط دو متــروی این کان شــهر گفــت: از 
مجموع ۱۶ ایستگاهی که در فاز نخست خط 
دو متروی اصفهان در حال اجراست، به تازگی 
عملیات حفاری و احداث سه ایستگاه آخر 
شامل ابن سینا، امام علی )ع( و حافظ آغاز 
شده است.سیدمحســن واعظی فر  با اشاره 
به آغاز فعالیت های عمرانی ســه ایســتگاه 
پایانی خط دو قطار شــهری، اظهار کرد: خط 
دو متروی اصفهان به طول ۲۴.۷ کیلومتر از 
شهرک امام حســین )ع( و محله دارک در 
شمال خیابان زینبیه آغاز و به میدان شهدای 
خمینی شهر ختم می شود.وی گفت: در حال 
حاضر از دو جبهه کاری با اســتفاده از ســه 
دستگاه تی بی ام )دســتگاه حفار مکانیزه( 
عملیات حفــاری در حال انجام اســت و در 
طول مسیر خط دو، ۲۳ ایستگاه وجود دارد 
که در حال حاضر اولویت نخست اجرای آن 
۱۴.۷ کیلومتر با ۱۶ ایستگاه است، به نحوی 
که از ایستگاه دارک آغاز می شود و به ایستگاه 
شــهید حجازی ابتدای خیابان کهندژ خاتمه 
پیدا می کند.مدیرعامل سازمان قطار شهری 
اصفهان با بیان اینکه ۱۶ ایســتگاه در مرحله 
نخســت احداث قرار گرفته است و پیمانکار 
دارد، خاطرنشــان کرد: عملیات سفت کاری 
و قرارداد پیمانکار ایســتگاه متروی عاشق 
اصفهانی به اتمام رســیده و پــروژه تحویل 
سازمان قطار شهری شده است که در آینده 
با تامین منابع مالی و پیمان جدید، عملیات 
نــازک کاری آن آغاز خواهد شــد.وی گفت: 
ســفت کاری ایســتگاه های زینبیه، شهید 
خرازی و عمان ســامانی با عبور تی بی ام رو 
به اتمام است و به زودی مراحل نازک کاری 
آن آغاز می شــود.واعظی فر با اشاره به آغاز 
فعالیت عمرانی سه ایستگاه خط دو متروی 
اصفهان گفت: از ۱۶ ایســتگاهی کــه در فاز 
نخســت خط دو متروی اصفهــان در حال 
اجراست، به تازگی عملیات حفاری و احداث 
سه ایستگاه آخر شامل ابن سینا، امام علی 

)ع( و حافظ آغاز شده است.

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه تخریب دیوار و احداث دیوارهای بلوکی جهت اجرای ماده ۱۱۰ و بند ۱۴ قانون شهرداری ها در سطح این 
منطقه، گفت: این اقدام به منظور پاکیزگی، تعمیرات ضروری، رفع خطر و محصور کردن زمین های متروکه شهروندان در نظر گرفته شده است.حسین کارگر 
در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، یکی از مهم ترین وظایف شهرداری ها در نظر گرفتن تدابیر موثر برای حفظ شهر از 
خطر سیل، حریق، رفع خطر از بناها، دیوارهای شکسته و خطرناک و هر نوع اشیای آسیب زا برای سامت شهروندان است.وی تصریح کرد: در راستای رعایت 
موازین شهرسازی، زمین ها یا بناهای مخروبه و نامناسب که در اطراف خیابان، کوچه یا میدان قرار گرفته است و منافی با پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین 
شهرسازی باشد، پس از طی مراحل قانونی و اباغ های الزم، ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها برای آن اجرا می شود.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: بر اساس ماده ۱۱۰ قانون، شهرداری موظف است نسبت به زمین های بایری که در محدوده شهر قرار گرفته است و باعث آلودگی می شود، پس از صدور 
اخطار و اباغ قانون به مالک و در صورت مراجعه نکردن مالک در زمان مقرر، اقدام به دیوارکشی ملک کند.وی گفت: پروژه تخریب دیوار و احداث دیوارهای 
بلوکی جهت اجرای ماده ۱۱۰ و بند ۱۴ قانون شهرداری ها در سطح منطقه پنج با اعتباری بالغ بر ۱۵۸ میلیون تومان به منظور پاکیزگی، تعمیرات ضروری، رفع 
خطر و محصور کردن زمین های متروکه در نظر گرفته شده است.کارگر افزود: این اقدام به منظور جلوگیری از دپوی خاک و نخاله در زمین های متروکه انجام 

می شود که یکی از عوامل ایجاد آلودگی های بصری و زیست محیطی و نابسامانی در محدوده شهر به شمار می آید.

110 قانون شهرداری ها در منطقه ۵ اصفهان اجرا شد

کمیته نظارتی 
شورای شهر اصفهان

کمیته نظارتی شورای اسامی 
شــهر اصفهــان در منطقه ۳ 

شهرداری اصفهان برگزار شد.

 عکس خبر

عکس: ایمنا

سخنگوی شورای اسامی شهر:

مرکز همایش های بین المللی اصفهان تکمیل می شود
سخنگوی شورای اســامی شــهر اصفهان گفت: با تعیین پیمانکارهای مربوط ۳ سالن جنبی و 
ســالن اصلی مرکز همایش های بین المللی اصفهان به مبلغ بیــش از ۸۹ میلیارد تومان تکمیل 
می شــود.علی صالحی اظهــار کرد:  ۴ 
گزارش حسابرسی و صورت های مالی 
سال ۹۹، مربوط به ســازمان های فاوا، 
حمل و نقل بــار، عمران و نوســازی و 
بهســازی بررسی شــد.وی  افزود: در 
زمان مقرر گــزارش حسابرســی این 
سازمان ها به شــورا ارائه نشــده بود و 
با وجــود تصویب تفریغ بودجه ســال 
۹۹ در چنــد مــاه گذشــته، این بخش 
مغفول مانده بود، اما با پیگیری شــورا 
این گزارش ها واصل و در کمیسیون های مربوطه بررســی و به تصویب رسید.صالحی بیان کرد: 
الیحه وام قرض الحسنه با کارمزد ۲ درصد با مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به صحن شورا آمد، این وام 
برای تقویت اقدامات عمرانی شهرداری بود که ضمن بررســی توضیحات، مورد تصویب اعضای 

شورای شهر قرار گرفت.
سخنگوی شورای اسامی شهر اصفهان ادامه داد: توافقنامه ای در طرح تعریض خیابان آزادی و 
ارشاد به صورت واگذاری دو ملک داشتیم که پس از بررسی های صورت گرفته، با رقم بالغ بر ۲۱ 

میلیارد تومان مصوب شد.
وی خاطرنشان کرد: الیحه مبالغ پیشنهادی بهره برداری از بازار گل و گیاه همدانیان بررسی شد که 
پس از بررسی در کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری این الیحه در صحن مطرح  
و به تصویب رســید.صالحی با بیان اینکه تعیین پیمانکار های مربوط به تکمیل ۳ سالن جنبی و 
سالن اصلی مرکز همایش های بین المللی اصفهان به مبلغ بیش از ۸۹ میلیارد تومان نیز در این 
جلسه شورا بررسی شد، عنوان کرد: مقرر شد باقی مانده اقدامات در این سالن ها انجام و شرایط 
با خرید و نصب تجهیزات نهایی، برای بهره برداری فراهم شود؛ این الیحه نیز با بحث های مفصل 

مورد ارزیابی قرار گرفت و به تصویب اعضای شورای شهر اصفهان رسید.

آغاز رقابت مرحله استانی جشنواره بین المللی قصه گویی
مرحله اســتانی بیســت وچهارمین جشــنواره بین المللی قصه گویی کانون پــرورش فکری در 
بخش هــای »صحنه ای«، »آیینی ســنتی« و »زبان اشــاره« آغاز بــه کار کرد. مرحله اســتانی 
جشــنواره بین المللی قصه گویی از اســتان اصفهان روز ۹ مهر آغاز شــده و روز ۲۸ مهر با استان 
سیســتان و بلوچســتان به کار خود پایان می دهد.در این مرحله در هر استان ســه تا پنج داور 
متشــکل از نمایندگان شاخه اســتانی انجمن قصه گویی، قصه گویان برگزیده دوره های گذشته، 
پیشکســوتان قصه گویی و کارشناســان حوزه ادبیــات، نمایش و اجــرا کار ارزیابــی و داوری 
قصه گویی ها را برعهده خواهند داشــت.داوران مرحله استانی جشــنواره بین المللی قصه گویی 
در کارگاه آموزشــی که روز ۷ مهر با حضور محمدحســین ناصربخت، مجید ســعیدی و محمد 
گودرزی دهریزی برگزار شد، با ســنجه های داوری این دوره از جشنواره آشــنا شدند.در همین 
راســتا کارشناســان ارزیابی و عملکرد کانون در اســتان ها به عنوان ناظر و در بعضی از استان ها 
نیز یک ناظر از سوی دبیرخانه جشــنواره در ستاد مرکزی، مســئولیت نظارت را بر عهده خواهند 
داشت.گفتنی اســت؛ مرحله پایانی بیســت وچهارمین جشــنواره بین المللی قصه گویی کانون 
 پرورش فکری کودکان و نوجوانان به دبیری محمد گودرزی دهریزی همزمان با شب یلدا برگزار 

خواهد شد.

اخبار



   

با اجرای مجموع ضوابط طرح طبقه بندی و ارزشــیابی مشاغل شرکت های 
تابعه وزارت نیرو ، ســازمان دهی، ارزیابی، ترفیع و آمــوزش کارکنان از طریق 
روش های علمی و فنی صــورت مــی گیرد.مدیر امور کارکنان شــرکت آب 
وفاضالب استان اصفهان به تشریح فرآیند طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت 
و اظهار داشت: هر شغل با توجه به مشخصه های خود، محدوده وظایف معینی 
دارد و فرد شاغل در آن جایگاه، دســتمزدی متناسب با حیطه  فعالیت هایش 
و همچنین مواردی همچون میزان تحصیالت مورد نیاز برای استخدام در یک 
شغل، توانایی های الزم برای برعهده گرفتن مسئولیت های آن دریافت می کند 
که این فرآیند، طبقه بندی مشاغل نام دارد.احمد رضا پور قاسمی با بیان اینکه 
یکی از مهم ترین اهداف طرح طبقه بندی مشــاغل، ارائه دستمزد متناسب با 
میزان تخصص، دانش و سابقه کاری افراد است عنوان کرد: هدف دیگر از طرح 
طبقه بندی مشاغل، ایجاد یک فرآیند اســتاندارد برای استخدام افراد است، 
به گونه ای که نظم و هماهنگی بیشتری در بین نیروهای استخدامی به وجود 
بیاید.وی با بیان اینکه در طبقه بندی مشاغل، هر فرد با توجه به میزان تخصص، 
تحصیل، تجربه و سابقه کار، در یک جایگاه خاص شغلی دسته بندی می شود، 
اعالم کرد: میزان حقوق تمــام افراد هم پایه با یک میــزان تخصص و تجربه، 
یکسان خواهد شــد. عالوه بر این، در طرح طبقه بندی مشاغل ،شرایط احراز 
شغلی هر جایگاه کاری نیز به خوبی تعیین خواهد شد.مدیر امور کارکنان و رفاه 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه طبقه بندی شغلی شامل 
تمام جزییاتی می شــود که باید برای یک جایگاه شــغلی ، تعیین شود اعالم 
کرد: این طرح حوزه کاری و شرح کامل هر جایگاه شغلی را تعیین می کند و با 
استفاده از آن، افراد از میزان مزد، مزایا و سایر موارد مهم موجود در شغل شان 
مطلع خواهند شد و احراز شغل برای هر جایگاه تعیین و وظایف، مسئولیت ها، 
حوزه اختیارات هر فرد شاغل در یک جایگاه شغلی خاص،مشخص می شود.

پور قاسمی در ادامه به دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل پرداخت و بیان 
داشت: این دستورالعمل شامل موارد مختلفی هم چون نحوه ارزیابی مشاغل، 
نحوه اجرای طرح طبقه بندی ، قوانین ارتقا و جابه جایی افراد در جایگاه های 
شــغلی گوناگون، میزان پرداخت مزایا و تمام جزییات دیگر طرح اســت که 
طبق ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار انجام می شود.وی افزود: سوابق تجربی و میزان 
مهارت فرد در صورت عدم وجود تحصیالت مورد نیاز و نیز هر ســال فعالیت و 
افزایش تجربه فرد، باعث ارتقای جایگاه شغلی و ضریب کاری او خواهد شد. 
این موارد، برخی از مهم ترین نکات است که به عنوان دستورالعمل طبقه بندی 
مشاغل در نظر گرفته شده است.مدیر امور کارکنان و رفاه شرکت آب وفاضالب 

استان اصفهان افزود: وزارت نیرو با هدف ارتقای کارآمدی سرمایه انسانی با 
تاکید بر شایسته ســاالری و ایجاد زمینه های الزم به منظور افزایش راندمان 
سیستم و ارتقای بهره وری با رعایت ماده ۴۹ قانون کارجمهوری اسالمی ایران با 
همکاری وزارت تعاون و کار امور اجتماعی نسبت به بازنگری و اصالح طرح طبقه 
بندی و ارزشیابی مشاغل اقدام کرد به طوری که این طرح از تاریخ 13۹۹/12/01 
در شرکت های تابعه وزارت نیرو الزم االجراســت.پور قاسمی تصریح کرد: به 
دنبال اجرای مفاد طرح طبقه بندی و ارزشــیابی مشــاغل کلیه ضوابط طرح 
قبلی ، بخشنامه ها و آیین نامه های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و رویه 
ها و عرف قبلی و موارد مغایر لغو می شود ودر کمیته طبقه بندی مشاغل همه 
فعالیت های مرتبط با تغییر گروه، شغل، وظایف و…، تنها پس از کسب تایید از 
این کمیته اجرایی می شود.وی اعالم کرد: تاکنون بیش از 2700 حکم کارگزینی 
در قالب این طرح برای کارکنان صادر شده است، این درحالیست که با اجرای 
این طرح برخی مولفه ها و امتیازات تشکیل دهنده حقوق و مزایای کارکنان و 
نحوه محاسبه آن تغییرات اساسی داشته است اما حقوق و مزایای هیچ یک 
از کارکنان کاهش نداشته و امتیازات مربوط به افزایش حقوق سالیانه کارکنان 
محاسبه و سپس احکام مربوطه صادر شده اســت.مدیر امور کارکنان و رفاه 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با اشــاره به پیشینه طبقه بندی مشاغل 
در کشور اظهار داشت: پیشینه طبقه بندی مشــاغل در ایران به سال 1301 باز 
می گردد و در سال 132۵، آیین نامه طبقه بندی مشاغل همراه با اولین قانون 
کار تصویب شــد. در ســال های بعد و به مرور، قوانین آن نیز تکمیل و به یک 

قانون کلی تبدیل شد.

مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه از طراحی و تولید گرید 
3۴0YC به سفارش شرکت سایپا و برای تولید خودروی شاهین خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا مولوی زاده، مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت 
فوالد مبارکه، از طراحی و تولید گرید 3۴0YC به سفارش شرکت سایپا و برای 
تولید خودروی شــاهین خبر داد و گفت: طراحی و تولید محصوالت جدید در 
حوزه های مختلف ازجمله صنایع خودروسازی، با تعامل گسترده با مشتریان 
و در نظر گرفتــن توانمندی های خطوط مختلف و خبرگی کارشناســان فوالد 

مبارکه محقق می شود.
 وی بــا بیــان اینکــه ایــن گریــد از رده فوالدهــای کم آلیــاژ مســتحکم

 HSLA »High-Strength Low-Alloy« به شمار می رود، افزود: این گرید 
براساس استاندارد شرکت پوســکوی کره جنوبی و با الزامات خاص مشتری 
برای نخستین بار در کشــور، با موفقیت طراحی و تولید شد تا فوالد مبارکه در 
تولید خودروهای جدید و باکیفیت روز، نقشی اساسی ایفا کند.مدیر متالورژی 
و روش های تولید شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: فوالدهای کم آلیاژ 
مستحکم نسبت به فوالدهای آلیاژی کربن، خواص مکانیکی بهتر و مقاومت 
بیشتر در برابر خوردگی دارند و با ســایر فوالدها متفاوت اند؛ بدین صورت که 
آن ها صرفا جهت دارا بودن ترکیب شــیمیایی خاصی تولید نمی شــوند، بلکه 
برای برخورداری از خاصیت مکانیکی بهتری ســاخته می شوند.مولوی زاده از 
حمایت های معاون بهره برداری و واحدهای فوالدسازی، نورد گرم، نورد سرد، 
برنامه ریزی فروش، آزمایشــگاه و کنترل کیفی و کلیه واحدهای پشــتیبانی 
شرکت فوالد مبارکه در زمینه کسب این موفقیت ارزشمند تشکر و قدردانی کرد.

 تامین نیازمندی های محصوالت فوالدی کشور از نظر کیفی و کمی
قاسم خوشدل پور ، مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد 
مبارکه در مــورد تولید محصولی جدید و اســتراتژیک در فــوالد مبارکه اظهار 
کرد: برای عملیاتی کردن اهداف اســتراتژیک شــرکت فوالد مبارکه در جهت 
توسعه سبد محصوالت این شرکت با ارزش افزوده باال و تامین حداکثری نیاز 
تولیدکنندگان داخلی، طراحی و تحقیق محصــوالت جدید همواره در اولویت 

بوده است.
وی گفت: در این راستا پس از تهیه و ارسال کارت ساخت گرید داخلی محصول 
3۴0YC و بررسی های الزم در فرآیند، تجهیزات، مواد اولیه، اقدامات اصالحی، 

مواد افزودنی و... تولید این محصول برنامه ریزی  شد و به مرحله اجرا رسید.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: پس از طی مراحل اولیــه و تایید نهایی برای تولیــد انبوه این محصول، 
تولید3۴0YC در برنامه قرار گرفت و در نهایــت پایش های الزم در این زمینه 
انجام شد.وی تاکید کرد: توانمندی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم برای 
تولید محصوالت متنوع هم از جهت دانشــی و هم از نظر مهارتی وجود دارد که 
وجود کارگاه های متعدد و متنوع برای کسب رضایت بیشتر مشتریان در تحویل 

به موقع محصوالت از نکات موثر و قابل توجه در این زمینه است.
خوشدل پور عنوان کرد: شکل گیری این واحدها هم از درون و هم از بیرون ناحیه 
و شرکت سبب شــده تولید محصوالت جدید در این ناحیه شده و امید است 
در راســتای کالن پروژه ایران قوی، بتوانیم نیازمندی های محصوالت فوالدی 
کشور را چه از نظر کمی، چه از نظر کیفی و چه از نظر محصوالت جدید موردنیاز 

پوشش دهیم.

تولید محصوالت جدید، گامی بزرگ در جهت حمایت از صنعت کشور
علی حاجیان نژاد، مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: مدیریت 
ناحیه نورد گرم در راســتای اهداف متعالی سازمان و کشــور، عالوه بر تحقق 
اهداف کمی و کیفــی تولید، همواره توجه ویژه ای بــه تولید محصوالت جدید 
و استراتژیک کشور داشته اســت.وی افزود: همکاران ناحیه نورد گرم در سال 
جاری با وجود مشــکالتی نظیــر محدودیت های انرژی، بیمــاری کووید 1۹، 
تحریم های ظالمانه و ... ضمن دست یابی به اهداف کمی و کیفی ناحیه و کسب 
رکوردهای تولید متعدد روزانه و ماهیانه، با استفاده از پتانسیل باالی نیروهای 
کارشناسی، موفق به تولید چندین محصول جدید در خطوط تولید ناحیه نورد 
گرم شدند.مدیر ناحیه نورد گرم شــرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: یکی از این 
محصوالت ویژه، گرید HSLA ۳۴۰YC با اســتحکام باال و کاربرد در صنایع 
خودروسازی است که به دنبال درخواست مشــتری، بررسی و امکان سنجی 
تولید این محصول با همکاری واحد متالورژی و روش هــای تولید در ناحیه 

نورد گرم آغاز شد.
وی خاطرنشــان کرد: پارامترهای عملیاتی موردنیاز نورد و تولید این محصول 
شبیه سازی و تســت شــد و در نهایت مطابق با خواص مکانیکی موردنظر، با 

موفقیت در خط نورد گرم تولید شد.

با اجرای مجموعه ضوابط طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت های تابعه وزارت نیرو صورت می گیرد؛

سازماندهی و ارزیابی کارکنان از طریق روش های علمی و فنی
برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛

 تامین نیاز صنعت خودروسازی کشور با طراحی و تولید
 گرید میکروآلیاژی و مستحکم ۳۴۰YC در فوالد مبارکه

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

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: ۸-362۸۴167-031     فکس: 362۸۴166

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