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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان می گوید هیچ نظارتی بر 
خریدوفروش فیلترشکن نیست و اگر هم نظارت باشد، اصال محدودیتی ایجاد نمی کند؛

بازار سیاه روز!

جزییات نخستین 
خورشیدگرفتگی قرن
 در آسمان اصفهان

انهدام باند متکدیان 
حرفه ای خارجی در 

اصفهان

رییس اتحادیه صنایع دستی استان:

اگر مشکالت حل نشود، 
صنایع دستی زنده 

نخواهد ماند

رنا
 ای

س:
عک

معاون امور ثبتی و حقوقی 
اوقاف و امور خیریه استان 

اصفهان خبرداد:

پیگیری اجاره بهای 
هتل عباسی اصفهان 

در مراجع قضایی

شهرداری به دنبال توسعه 
سرانه ورزشی در دل محالت

برای نخستین بار در کشور؛
تندیس زرین جایزه ملی تعالی مدیریت 

8دارایی های ایران به فوالد مبارکه رسید
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پنبه، محصولی راهبردی برای 
کشت در مناطق کم آب استان

کشف 30 دستگاه دوچرخه از 
مخفیگاه زوج سارق در اصفهان

طرح های سوخته در تنور تصمیمات نصف و نیمه!

 قرار بود هوشمندسازی و اصالح نظام پرداخت یارانه نان، نتایج مثبت و افق های روشن
  داشته باشد اما پس از گذشت  بیش از3 ماه از اجرای این طرح، مشکالت 

و سودجویی ها همچنان ادامه دارد؛

شهرداری نطنز در نظر دارد تامین نیروی انسانی الزم به منظور انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی کارگری )خدمات شهری و فضای سبز و غیره( طبق 

نیاز و اعالم کارفرما عمومی به مدت یکسال به متقاضیان از طریق مناقصه واگذار نماید.

بهای پایه: حداکثر سود پیشنهادی به ازای حقوق پایه، حق مســکن، خوار و بار، بن و حق اوالد و بیمه و سنوات و عیدی و اضافه کار و تعطیل کار و غیره طبق قانون 
کار )کلیه پرداختی ها بر اساس قانون کار و تائید شهرداری( هر نیرو 5 درصد خواهد بود. تضمین شرکت در مناقصه معادل 300/000/000 ریال می باشد که به یکی 

از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شــود: 1- ضمانتنامه معتبر بانکی، 2- فیش بانکی واریزی به حساب شماره 

0107157166009 بنام شهرداری نطنز نزد بانک ملی شعبه نطنز ) به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد( 

سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 

سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات 

تا ساعت 19 روز شنبه 1401/08/14 و از طریق سامانه ستاد می باشد.     تلفن تماس: 031-54222119 

آگهی تجدید مناقصه عمومی

سید محمد اطیابی- شهردار نطنز م الف  : 1395183

شهرداری نطنز در نظر دارد بهره برداری از جایگاه سوخت CNG شــهرداری نطنز به نشانی میدان دفاع مقدس ابتدای خروجی جاده قدیم اصفهان را از 

طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یکسال به متقاضیان واگذار نماید. 

بهای پایه: برآورد اولیه مزایده: 40% در آمد ناخالص حاصل از فروش هر متر مکعب گاز طبیعی که تفاوت بین قیمت فروش گاز و قبض آن می باشد.  تضمین شرکت 
در مزایده معادل 200/000/000 ریال می باشد که به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود: 1- ضمانتنامه معتبر 

بانکی، یا  فیش بانکی واریزی به حساب شماره 0107157166009 بنام شهرداری نطنز نزد بانک ملی شعبه نطنز ) به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک 

یا نظایر آنها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد( سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است. در صورتیکه برندگان اول 

و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شــهرداری نطنز ضبط خواهد شد. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار است. آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات تا ساعت 19 روز شنبه 1401/08/14 و از طریق سامانه ستاد می باشد.

تلفن تماس: 031-54222119 

آگهی مزایده عمومی

سید محمد اطیابی- شهردار نطنز م الف :  1395189  

شهرداری نطنز در نظر دارد پاک کردن کله پاچه های روزانه کشتارگاه را از طریق برگزاری تجدید مزایده عمومی به مدت یکسال  به متقاضیان واگذار نماید. 

بهای پایه:  به ازای هر کله پاچه مبلغ 40/000 ریال می باشد.  تضمین شرکت در مزایده معادل 10/000/000 ریال می باشد که به یکی از صورت های مشروحه ذیل 
همراه با اسناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شــود: 1- ضمانتنامه معتبر بانکی، یا  فیش بانکی واریزی به حساب شماره 0107157166009 بنام شهرداری 

نطنز نزد بانک ملی شعبه نطنز و یا مطالبات مورد تائید واحد مالی شهرداری ) به پیشــنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها می باشد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد( سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به 

انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. آخرین مهلت تکمیل 

https://setadiran.ir و تحویل پیشنهادات تا ساعت 19 روز شنبه 1401/08/14 و از طریق سامانه ستاد می باشد.  آدرس سامانه ستاد

تلفن تماس: 031-54222119 

آگهی تجدید مزایده عمومی

سید محمد اطیابی- شهردار نطنز م الف:1395194   

نوبت دوم

نوبت دوم

نوبت دوم
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امام جمعه موقت اصفهان: 

اگر بدانیم نمی توانیم تاثیر 
بگذاریم، موظف به امر 

معروف و نهی از منکر نیستیم 
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ادعای »زلنسکی« درباره حمله اتمی روسیه
فارس نوشت: »ولودیمر زلنسکی« رییس جمهور اوکراین شامگاه یکشنبه در تکرار عجز و البه های خود 
برای قانع کردن ناتو و آمریکا جهت ورود نظامی به جنگ با روسیه، مدعی احتمال توسل مسکو به سالح 
اتمی شد.زلنسکی در پیام ویدئویی با اشاره به اظهارات »سرگئی شویگو« وزیر دفاع روسیه در تماس 
تلفنی با »لوید آستین« همتای آمریکایی وی، ادعا کرد که مسکو تنها دولتی است که قادر به استفاده 
از تسلیحات اتمی در قاره اروپاست.به نوشته خبرگزاری »رویترز«، وی در این باره گفت: »اگر کسی 
بتواند از سالح های اتمی در این بخش از اروپا استفاده کند، منبع آن فقط یک کشور )روسیه( خواهد بود 
و آن منبع همانی است که به شویگو دستور داده که به اینجا و آنجا تلفن بزند ]و درباره استفاده از سالح 
اتمی هشدار دهد[«.رییس جمهور اوکراین در ادامه صحبت هایش خواستار صرفه جویی در مصرف 
برق در بحبوحه خاموشی های گسترده در اوکراین شد و قطع برق در این کشور را ضروری توصیف کرد.

زلنسکی با درخواست از شهرداران شهرهای مختلف برای نظارت بر مصرف برق، گفت: »اکنون زمان 
روشن کردن ویترین ها و تابلوهای مغازه ها نیست. در بسیاری از شهرها و مناطق، شرکت های انرژی 
ما باید برنامه های خاموشی را اعمال کنند«.وی همچنین افزود: »این کار بدان منظور انجام می شود 
که همه مردم ما به انرژی دسترسی داشته باشند. لطفا مطمئن شوید که برق هدر نمی رود. ما نیاز به 

یک نگرش بسیار دقیق نسبت به مصرف انرژی در فضای عمومی داریم«.
 

پلوسی: 

»ترامپ« بزدل است
در ادامه تنش های داخلی بین سیاستمداران آمریکایی با »دونالد ترامپ« رییس جمهور سابق این 
کشور، »نانسی پلوسی« رییس مجلس نمایندگان آمریکا او را شخصی بزدل تصویر کرد.پلوسی 
شامگاه یکشنبه در مصاحبه با شبکه »ام اس ان بی سی« گفت ترامپ به اندازه کافی جرأت ندارد که 
از دستور کنگره آمریکا برای حضور در جلسه تحقیقات حول حمله هوادارانش به این نهاد در تاریخ 
ششم ژانویه ۲۰۲۱، برای شهادت دادن، پیروی کند.به نوشته خبرگزاری »رویترز«، وی در این باره 
توضیح داد: »گمان نمی کنم که او آنقدر مرد باشد که ]در جلسه[ حضور پیدا کند. به نظرم وکالی او هم 
نمی خواهند که ]ترامپ[ در جلسه حاضر شود زیرا مجبور خواهد بود که بعد از سوگند خوردن، شهادت 
بدهد. باید ببینیم که او به اندازه کافی جرأت دارد که حاضر شود یا نه«.کمیته ویژه تحقیقات درباره 
حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره در ژانویه سال قبل، رییس جمهور سابق آمریکا را احضار 
کرد که حداکثر تا تاریخ چهارم نوامبر ۲۰۲۲، طیف وسیعی از اسناد مربوط به فعالیت هایش قبل و 
بعد از آن حمله را ارائه کند.طبق این گزارش، این کمیته همچنین به ترامپ دســتور داد که در تاریخ 

چهاردهم نوامبر به صورت حضوری در ساختمان کنگره حاضر شود و شهادت دهد.
  

گروه فلسطینی عرین االسود، تل آویو را تهدید کرد
گروه فلسطینی»عرین االسود« در واکنش به ترور یکی از فرماندگان خود به دست صهیونیست ها، 
رژیم اشغالگر را به یک اتفاق و رویداد امنیتی تهدید کرد.به نقل از پایگاه خبری العهد،  گروه فلسطینی 
»عرین االسود« )بیشه شیران( در بیانیه ای پس از شــهادت »تامر الکیالنی«، یکی از اعضای کادر 
این گروه در شــهر نابلس واقع در شمال کرانه باختری توســط یکی از  نیروهای رژیم صهیونیستی 
خاطرنشان کرد: تفنگ های عرین االسود مانند صحرای نقب تشنه هستند پس صبر کنید که ما به 
آتشفشانی از خشم تبدیل شده ایم و در حال آماده کردن یک رویداد از جنس زبانه آتش هستیم. در 
این بیانیه با اشاره به محاصره نابلس خطاب به صهیونیست ها آمده است: فعال همه جا را محاصره 
و هواپیماها و جاسوسان تان را رها کنید.عرین االسود همچنین تاکید کرد: وای، وای از یک حادثه 
امنیتی که نزدیک شده است و وای بر شما زمانی که عرین االسود پیش از طلوع آفتاب توییت کند: 
»این یک بیانیه مختصر است«.گروه مقاومتی »عرین االسود« طی ماه های اخیر و در واکنش 

به تشدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها تشکیل شده است.

تعامل با همسایگان و توجه به امنیت و صلح و ثبات منطقه ای در اولویت سیاست خارجی؛

دیپلماسی پویای ایران در مرزهای قفقاز

تاکید بر اولویت قرار دادن تعامل با همسایگان و توجه به امنیت و صلح 
و ثبات منطقه ای بخشی از سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران و 
دستگاه دیپلماسی است.به نظر می رسد پس از تحوالت اخیر در منطقه 
قفقاز جنوبی، ایران با تغییری استراتژیک در سیاست خارجی خود در این 
منطقه در تالش است تا با نگاهی متفاوت از گذشته به تحوالت منطقه 
قفقاز جنوبی توجه کند و از این رو شاهد تحرک جدید در سیاست های 
کشورمان در این منطقه هستیم.به گزارش ایسنا، بحث تغییر مرزهای 
ژئوپلیتیکی، مهم ترین موضوعی بود که در پی تحوالت اخیر قفقاز مورد 
توجه قرار گرفت و جمهوری اسالمی ایران نیز بارها در این زمینه اعالم کرد 
که به هیچ عنوان تغییر در مرزهای ژئوپلیتیکی و تاریخی را نمی پذیرد و 
این مسئله جزو خطوط قرمز ایران به شمار می رود.متاسفانه مفاد توافق 
آتش بس میان آذربایجان و ارمنستان به گونه ای تنظیم شده که در برخی 
از بندها ابهاماتی در خصوص راه های مواصالتی و مرزها وجود دارد و به 
همین دلیل شاهد بودیم که در جریان تحوالت اخیر آذربایجان با استناد به 
همین توافق، بخش های دیگری از ارمنستان را ضمیمه خود کرد تا بتواند 
مسیر ارتباطی اش را با تغییر مرزها گسترش دهد. این مسئله با واکنش 
جمهوری اسالمی ایران و همچنین ارمنستان مواجه شد. نباید فراموش 
کنیم قفقاز جنوبی از لحاظ ژئوپلیتیکی برای ایران حائز اهمیت است زیرا 
راه مواصالتی است که ایران را به اروپا و اوراسیا متصل می کند و اهمیت 
کریدور شمال به جنوب و ترانزیتی این منطقه بر کسی پوشیده نیست. 
حسین امیر عبداللهیان در جریان سفر به ارمنستان و در دیدار با رییس 
مجلس ملی این کشــور اعالم کرد که ایران برای همکاری با ارمنستان 
در حوزه انرژی و حمل و نقل آمادگی دارد. همچنیــن وزیر امور خارجه 
کشورمان به اولویت همکاری با همسایگان در رویکرد سیاست خارجی 
دولت اشــاره و احترام به حاکمیت تمامیت ارضی ارمنستان را همچون 
دیگر همسایگان کشورمان واجد اهمیت دانست.وی تاکید کرد: استان 
»سیونیک« در ارمنســتان یکی از کریدورهای اصلی ترانزیت شمال به 
جنوب است و ما ارمنســتان را یکی از مسیرهای مهم ترانزیت شمال به 
جنوب می دانیم و برای تقویت این مسیر ترانزیتی، گسترش آن و سرعت 
دادن به حرکت کامیون داران و مسافران در این مسیر حداکثر همکاری را 
با ارمنستان خواهیم داشت. طی روزهای اخیر سرکنسولگری جمهوری 
اسالمی ایران در قاپان با حضور وزیر امور خارجه کشورمان افتتاح شد و 
وی در این مراســم تاکید کرد که تصمیم دولت جمهوری اسالمی ایران 
برای گشــایش سرکنســولگری خود در این منطقه نشانگر عمق روابط 
دیرینه و تاریخی مردم دو کشور ایران و ارمنستان است. جمهوری اسالمی 
ایران امنیت ارمنســتان را امنیت منطقه می داند  و سیاست ما احترام 
به حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنســتان است. کامال مشخص است که 
جمهوری اسالمی ایران با اصالح و تغییر در بخشی از سیاست های خود 
در منطقه قفقاز جنوبی در تالش است تا ثبات و امنیت در این منطقه حاکم 
شود این مسئله عالوه بر اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان از رزمایش 
اخیری که توسط نیروی زمینی سپاه برگزار شد واضح است، در واقع ایران 
طی روزهای اخیر با دو اقدام تاکتیکی پیام خود را به کشورهای منطقه و 

همسایگان شمالی اعالم کرد که تا چه اندازه این منطقه برایش اهمیت 
دارد و تحرکات آن را رصد می کند. سید عباس موسوی، سفیر کشورمان 
در باکو نیز در توئیتی در خصوص رزمایش اقتدار نیروی زمینی ســپاه 
در توییتی نوشت :» پیام روشن رزمایش اقتدار سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ایران برای کشورهای همسایه صلح، دوستی و تحکیم امنیت 
پایدار و برای دشمنان اعالم آمادگی برای دفاع از مرزهای کشور و پاسخ 
قاطعانه به هرگونه تهدید و مداخالت کشورها و رژیم های فرامنطقه ای 
است«.سیدعلی سقائیان، سفیر سابق کشورمان در ارمنستان در تحلیل 
خود از تغییر سیاســت های ایران در خصوص تحــوالت منطقه قفقاز با 
توجه به سفری که اخیرا وزیر امور خارجه کشورمان به ارمنستان داشت 
به ایسنا گفت: قطعا در ارتباط با تحرک جدیدی که در سیاست خارجی با 
همسایگان شاهد هستیم، به نظر می رسد سفر امیرعبداللهیان یک قدم 
مثبت هم برای ایران هم برای همسایه شمالی ما اعم از باکو و ایروان بود. 
اگر سوابق تاریخی خود را مشاهده کنیم جمهوری اسالمی ایران همواره 
در جهت صلح و ثبات تالش کرده به ویژه در خصوص مناقشــه قره باغ 
تاریخچه این مسئله نشان دهنده نقش مهم و تاثیرگذار ایران است. باید 
در نظر داشت که عالوه بر ایران،  ارمنســتان هم به دنبال تغییر سیاست 
های خود در عرصه روابط خارجی اســت، عبدالرضا فرجی راد ســفیر 

پیشین کشورمان در نروژ  نیز معتقد است ارمنستان بعد از جنگ اوکراین 
و کم توجهی روسیه تا حدودی سیاستش را تغییر داده و با وجود این که 
تا چند ماه پیش تالش می کرد خود را با روســیه تطبیق دهد و به نوعی 
وابسته به روسیه بود؛ اما اکنون سیاستش در حال تغییر است ضمن این 
که عالقه مند به رابطه خوب با روسیه اســت، می خواهد با ایران ، اروپا و 
حتی آمریکا روابطش را گسترش دهد. جمهوری اسالمی ایران باید در 
راستای سیاست تعامل با همسایگان ضمن تقویت همکاری ها نسبت به 
حساسیت های موجود با توجه به استراتژیک بودن موقعیت منطقه ای 
همواره توجه کرده و در زمان مناسب اقدامات مقتضی را در دستور کار قرار 
دهد.بنابراین با توجه به چنین اعالم مواضعی از سوی ایران کامال مشخص 
است که جمهوری اسالمی ایران نسبت به این منطقه و اهمیت راهبردی 
آن حساس بوده و برایش دارای اهمیت است و تالش می کند تا تعامل 
خود را پس از وقفه و غفلتی که داشــته با همسایگان شمالی گسترش 
دهد. طبیعتا این نوع نگاه و گفت وگوهای اخیر انجام شده میان مقامات 
دو کشور و برگزاری رزمایش نیروی زمینی سپاه در این برهه زمانی حامل 
پیام مهمی برای کشورهای منطقه از سوی ایران است که تاکید دارد صلح 
و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی مورد تاکیدش بوده و با هرگونه تغییری در 

مرزهای ژئوپلیتیکی این منطقه مخالف است.

حرف های احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس دربــاره طــرح اینترنت طبقاتی و ســطح 
دسترسی به هر فرد بر اساس میزان نیاز، رده سنی 
و شــغلش به اینترنت که منتقدان زیادی داشــته 
و خبرساز شــده اســت، یکی از اخبار پر بازتاب اول 
خردادماه کشــور بود . به گزارش خبرآنالین، یکی از 
مباحث مهم برای آینده شــبکه هــای اجتماعی در 
کشورمان احتماال تداوم محدودیت های فیلترینگ 
اعمالی برای این پلتفرم هاســت؛ اما این سطح از 
محدودیت ها که کمیسیون فرهنگی مجلس با طرح 
صیانت و توسعه شبکه ملی اطالعات به دنبال تکمیل 
زنجیره اش است ، دسترسی به پهنای باند بین الملل 
را برای کاربران به شدت کاهش می دهد و البته حاال 

نمایندگان همین طیف از راه اندازی شیوه هایی می 
گویند که با طبقه بندی افراد ســطح دسترسی برای 
کار با اینترنت بین الملل برای مردم تنظیم شــود. 
مثال بچه هایی که حق اســتفاده از تنهــا پهنای باند 
ملی را دارند یا اساتیدی که برای مطالعه از اینترنت 
بین المللی استفاده خواهند کرد.راستینه گفته برای 
جهاد تبیین نباید پلتفرم های شبکه های اجتماعی 
را خالی کرد و باید نخبگان مــان در این فضا حضور 
داشته باشــند.پیش تر افرادی چون حجت االسالم 
پناهیان و حتی رائفــی پور هم در این باره ســخن 
گفته بودنــد؛ اما روح ا... مومن نســب از طراحان و 
طرفداران سرسخت فیلترینگ و محدودیت شبکه 
های اجتماعی که خود را دبیر تشکل انقالبی اسالمی 

در فضای مجازی نامیده، می گوید:» بازی در زمین 
دشمن معنایی ندارد و رهبر معظم انقالب هم نقدش 
کرده است. شبکه های اجتماعی یک میدان جنگ 
هستند.«وی ادامه داده است:» برای رفتن به جنگ 
به نیروی متخصص نیاز است. چرا باید مردم عادی 
را به این فضا بفرستیم. در میدان جنگ باید بهترین 
ها به میدان بروند. یعنی اگر رفتی دراینســتاگرام و 
پستی گذاشتی و صفحه ات را بستند یعنی درست 

رفتار کردی.«

ادعای جنجالی یک حامی طرح صیانت: 

فقط این افراد باید در شبکه های اجتماعی خارجی باشند!

مدرس و محقق حوزوی:

منظور شعار »زن، زندگی، آزادی« زندگی غربی است
مریم اشرفی گودرزی، مدرس و محقق حوزوی به روزنامه جوان گفت: اگر ما در جامعه ای بودیم که بانوان حالتی منفعل داشتند یا نمی توانستند اندیشه خود را در 
مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطرح کنند، دشمن نمی توانست از زاویه خانم ها وارد شود، پس اینکه دشمنان این بار از موضع زن با یک طراحی چندجانبه وارد 
شده اند، ناشی از همین حضور و اثرگذاری زنان در جامعه اسالمی ماست. دشمن از موضوع زنان وارد شد تا بتواند این قشر فعال جامعه را با خود همراه و همسو کند. 
از سوی دیگر در موضوع زنان ما در برخی موارد نتوانسته ایم فعالیت فرهنگی مناسبی داشته باشیم و آن ها در تالش بودند با توجه به ضعف های ما در برخی بسترها، 
برای نفوذ خودشان راه هایی پیدا کنند. ما متاسفانه نتوانسته ایم در موضوع فرهنگی و رسانه همگام و حتی جلوتر از دنیای سلطه گام برداریم. شبیخون فرهنگی که 
سال ها قبل حضرت آقا درباره آن تذکر داده بودند، جدی شد. به دلیل مشکالت مختلف و همچنین روی کار آمدن برخی مسئوالن در برهه های مختلف با رویکرد 
متفاوت نسبت به مسائل اعتقادی و آزادی و به بهانه های مختلف برای جذب آرای مردمی در انتخابات با شعارهای مردم فریب، یکسری انتظارات متفاوتی را نسبت 
به مقوله آزادی و فرهنگ در بخش هایی از جامعه به وجود آورد. در بخش آموزش و پرورش هم ما نتوانسته ایم همه ارزش هایی را که داریم به طور شایسته ای منتقل 
کنیم. این ها شعار »زن، زندگی، آزادی« را به معنای زندگی غربی در نظر دارند. در غرب نگاه ابزاری به زن وجود دارد و خانمی که در عرصه سیاست، ورزش، فرهنگ 

و نظامی فعال است، نتوانسته از گزند این نگاه ابزاری در امان بماند و بتواند حریم خود را محافظت کند. 

نقل قول روز

وز عکس ر

دیدار نخست وزیر 
پیشین عراق با 
وزیر امور خارجه

لمهدی، نخســت  عادل عبدا
وزیر پیشــین عراق با حسین 
امیــر عبداللهیــان، وزیر امور 

خارجه دیدار و گفت وگو کرد.

امام جمعه موقت اصفهان: 

 اگر بدانیم نمی توانیم تاثیر بگذاریم، موظف به امر معروف
 و نهی از منکر نیستیم 

عصر ایران نوشــت : عضو جامعه روحانیت مبارز با گفتن اینکه »من درباره شخص آقای علم الهدی 
نظری نمی دهم« تاکید کرد، همه روحانیون باید حتی در مواجهه با متخلفین نرمش داشته باشند و با 
ادبیاتی متین و برتر اظهارات شان را بیان کنند. اساسا توصیه به نرمش و عفت کالم به این دلیل است 
که امر به معروف و نهی از منکر به نتیجه برسد.محمد تقی  رهبر، امام جمعه موقت اصفهان در ادامه 
گفت: حتی اگر بدانیم و به این تشخیص برسیم که توصیه مان و حرف های مان اثری ندارد، دیگر امر 
به معروف و نهی از منکر واجب نیست. یعنی اگر بدانیم نمی توانیم تاثیر بگذاریم، به امر معروف و نهی 
از منکر موظف نیستیم. چرا که این وظیفه الهی باید با الزام هایی همراه باشد و اینطور نباشد که برای 
ادای مسئله ای شرعی با انسان ها به تندی حرف بزنیم و هر کاری که دل مان خواست، انجام بدهیم. 
به عنوان مثال همه می دانند حجاب یکی از اصولی ترین تاکیدات شــریعت است، اما این هم دلیل 
نمی شود به خود اجازه برخورد تند و دور از شئونات انسانی بدهیم.او افزود: اگر وضع حجاب طبق میل 
ما نیست، دلیلش این است که در فرهنگ سازی کم کاری داشــته ایم و دختران مان را با خوبی های 
حجاب و بدی های بدحجابی آشنا نکردیم. اینکه نمی شود، تکلیف دینی را با زور به جامعه تحمیل کنیم. 
امیدوارم دستگاه های مربوطه بنشینند و ببینند، با چه کارهایی می توان ارزش های حجاب را به فهم 
جامعه رساند.وی همچنین تصریح کرد: نمی دانم چرا برخی نمی دانند با نرمش می توانیم به اهداف 

خود برسیم. باید بدانیم که با داد زدن هیچ کس اصالح و هیچ مشکلی رفع نمی شود.
 

رونمایی از »دو عنصر امنیتی« متهم در فوت مهسا امینی
عصر ایران نوشت:  »بدانید! ۱۵ دقیقه بعد از ورود مهسا امینی به بیمارستان کسری، دو عنصر امنیتی در 
بیمارستان مستقر می شوند و هدایت از همان لحظه شروع می شود.« این را وزیر خارجه ایران در جمع 
ایرانیان مقیم ایروان - پایتخت ارمنســتان - در توضیح نفوذ عناصر دشمن در ناآرامی های بعد از مرگ 
مهسا امینی گفته؛ این که راســت گفته اســت یا نه، خود داند و خدای خودش اما ای کاش، مسئوالن و 
تریبون داران مملکت ما، الاقل این قدر حرف نزنند. معلوم نیست چه اصراری دارند که هر روز سناریوی 
جدیدی از ماجرای مرگ مهسا امینی روایت کنند؟! آخرینش هم همین فرمایش شگفت انگیز جناب  
حسین امیر عبداللهیان است. واقعا یعنی چه که ۱۵ دقیقه بعد از ورود مهسا به بیمارستان دو عنصر امنیتی 
وارد بیمارستان کسری شده و هدایت ماجرا را از همان جا آغاز کرده اند؟! آن طور که خود مسئوالن گفته اند 
از لحظه جلب مهسا امینی توسط گشت ارشاد تا ورودش به بیمارستان کمتر از ۲ ساعت طول کشیده است 
)طبق اعالم مسئوالن، مهسا ساعت ۱۸ جلب و ساعت ۱۹ وارد مقر پلیس می شود و ۱۹:۴۲ به بیمارستان 
می رود(؛ کسی هم از بقیه ماجرا -که چه خواهد شد- خبر نداشــت. حال چطور در این زمان کوتاه، دو 
عنصر امنیتی فهمیدند که قرار است دختری در این بیمارستان فوت کند و فورا خودشان را به آنجا رساندند؟ 

 پاسخ کنایه آمیز »حسین دهباشی« به توئیت موشکی 
»محسن رضایی«

حسین دهباشی به توئیت محسن رضایی پاسخی کنایه آمیز داد. محسن رضایی در توئیتی نوشت :
۳۰ مهر ماه ۱۳۶۲ شاهد حمالت گسترده موشکی رژیم صدام به شهر مسجد سلیمان بودیم.در آن 
زمان آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان که امروز اشک تمساح برای ملت ایران می ریزند صدام را تا 
دندان مسلح کرده بودند بر این اساس بود که ما تصمیم گرفتیم تا با اتکا به خود موشک بسازیم و جواب 
موشک را با موشک بدهیم.حسین دهباشی در جواب محسن رضایی نوشت: آقای دکتر مستحضرید 
که موشک های رژیم بعث عراق _در حمالت وحشیانه به مناطق مسکونی کشورمان_ نه ساخته دولی 
که مرقوم فرمودید که همگی »اسکاد بی« و ساخت روسیه بود. حاال باز هرجور شما صالح می دانید.

کافه سیاست

لفاظی »الپید«: 

به اقدامات علیه ایران 
ادامه می دهیم

نخســت وزیر رژیم موقت صهیونیستی در 
دیدار با نخســت وزیر آلبانی، کشور میزبان 
منافقین از ادامه فعالیت علیه ایران خبر داد.

به نوشــته وبگاه »تایمز اســراییل« »یائیر 
الپید« نخست وزیر رژیم اسراییل روز یکشنبه 
به »ادی راما« همتــای آلبانیایی خود که در 
فلسطین اشغالی به سر می برد پیشنهاد کمک 
برابر حمالت ســایبری به ایران داد.نخست 
وزیر آلبانی روز یکشنبه وارد فلسطین اشغالی 
شــد تا با مقامات رژیم موقت صهیونیستی  
درباره امنیت سایبری گفت وگو کند.الپید در 
این دیدار با لفاظی مجــدد  علیه ایران گفت: 
»ایران تهدید مشترک علیه اسراییل و آلبانی 
است. ما این را در حمالت سایبری اخیر ایران 
علیه آلبانی دیدیم. اسراییل به هر نحوی در 
تالش علیه ایران کمک خواهــد کرد. ما این 
را به عنوان مصالح اســراییل و مســئولیت 
تاریخی خود می دانیم.«آلبانی اخیرا ایران را 
به حمالت سایبری علیه خود متهم کرد. این 
کشــور روابط خود را با ایران در ماه سپتامبر 
قطع کرد.آلبانی میزبــان حدود دو هزار عضو 
گروهک تروریستی منافقین است که پس 
از برچیده شــدن اردوگاه  هایشــان در عراق، 
به آلبانی منتقل شــده و در این کشور حضور 
دارند.دولت آلبانی چهارشنبه ۱۶ شهریور ماه 
ایران را به حمله سایبری به زیرساخت های 
خود متهم کــرد. تیرانا با اعــالم قطع روابط 
سیاســی با ایران، به دیپلمات هــای ایرانی 
مهلت داد تا ظرف ۲۴ ساعت خاک این کشور 
را ترک کننــد. وزارت امور خارجــه ایران این 
اقدام دولت آلبانی را محکوم کرد.  وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در واکنش به 
این اقدام دولت آلبانی و با مردود شــمردن 
ادعاهای بی اســاس مطرح  شــده از سوی 
این دولت علیــه جمهوری اســالمی ایران، 
تصمیم این کشــور به قطع روابط سیاســی 
با کشــورمان بر اســاس چنین ادعاهای بی 
پایه ای را اقدامی نسنجیده و فاقد دوراندیشی 

در روابط بین المللی خواند.

بین الملل
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رییس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان اصفهان تاکید کرد:

پنبه، محصولی راهبردی برای کشت در مناطق کم آب استان 
رییس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اســتان اصفهان گفت: سطح زیر کشت پنبه از 
بیش از ۳ هزار هکتار در دهه گذشــته به ۹۰۰ هکتار در ســال جاری کاهش پیدا کرده است.محسن 
دادار با بیان اینکه پنبه نسبت به بسیاری از محصوالت تابستانه نیاز کمتری به آب دارد و تنش های 
محیطی به خصوص شوری و خشکی را می تواند تحمل کند، افزود: پنبه جزو  محصوالت راهبردی 
است و در بیشتر اقلیم های استان کشت می شود. وی افزود: پنبه بیش از ۲۰ محصول جانبی دارد 
و در مناطق خشک ونیمه خشک استان به عنوان یک کشت بومی شناخته شده است. رییس مرکز 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان اصفهان گفت: کشت پنبه در استان اصفهان بیشتر در 
شهرستان های کاشان، آران وبیدگل، ورزنه، جرقویه، هرند واردستان انجام می شود. دادار افزود: با 
استفاده از روش های جدید در نحوه کشت وداشت امکان افزایش سطح کشت محصول پنبه وجود 
دارد و با توجه به قیمت آن طی دو سال اخیر این محصول قابل رقابت است.وی با بیان اینکه بهره وری 
آب در پنبه مناسب است، گفت: به ازای  یک متر مکعب آب ۵۷ صدم کیلو گرم پنبه برداشت می شود.

رییس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی اســتان اصفهان با بیان ایــن که ارقام موجود 
مناسب استان از جمله میان رس،شایان ، خرداد، ساجدی  و مای است،  افزود: رقم شایان متحمل 
به شوری زودرس و با متوسط عملکرد حدود ۵ تن در هکتار و کیفیت الیاف مناسب و بهره وری آب 
در آن حدود ۵۸صدم به ازای هر متر مکعب آب است.وی گفت: پنبه استان اصفهان پس از برداشت 
به کارخانجات پنبه پاک کنی حمل و در این کارخانه ها وش و تخم پنبه از هم جدا می شود و محصول 

پنبه به شکل پنبه محلوج و در بسته بندی های مشخص روانه کارخانه های ریسندگی خواهد شد.

رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان:

اگر مشکالت حل نشود، صنایع دستی زنده نخواهد ماند
رییس اتحادیه صنایع دستی اســتان اصفهان با بیان اینکه هیچ بهبودی در وضعیت صنایع دستی 
ایجادنشده اســت، گفت: عدم توجه به بیمه هنرمندان صنایع دستی، اجرانشدن قانون حمایت از 
هنرمندان، افزایش تصدی گری دولت در حوزه های خرید و فروش صنایع دســتی، بی توجهی به 
اصل ۱۴۲ قانون مالیاتی، عدم حمایت از صنایع کوچک و حذف نشدن پیمان ارزی در حوزه فرش 
و صنایع دستی، مسائلی است که اگر حل نشود صنایع دســتی زنده نخواهدماند.عباس شیردلی 
در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه از زمان حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشور به اصفهان و  با وجود وعده های داده شــده، هیچ تغییری در وضعیت صنایع دستی استان و 
کشور به وجود نیامده و این وعده ها محقق نشده اســت، اظهار کرد: بیمه هنرمندان صنایع دستی 
یکی از مباحث مطرح شده در حضور آقای ضرغامی بود، اما با اینکه گفته شد این موضوع را پیگیری 
می کنند، این طور نشد و تعداد اندکی که از قبل به عنوان سهمیه استان اصفهان برای بیمه قالی بافان 
تعیین شده بودند، همچنان در حال پرداخت بیمه خود با هزینه آزاد هستند، چراکه گفته اند دولت 
بودجه ندارد و این موضوع مورد اعتراض هنرمندان است. در حالی که یک میلیون و دویست هزار نفر 
در حوزه صنایع دستی فعال اند و فقط ۴۵ هزار نفر از آن ها بیمه هستند!وی افزود: موضوع دیگر که 
در حضور آقای ضرغامی مطرح شد، مسئله حذف پیمان ارزی برای صنایع دستی بود که از دو سال 
قبل به حوزه فرش و صنایع دستی تحمیل شد، اما تاکنون در خصوص رفع این معضل نیز اقدامی 
انجام نشده و وقتی یک صادرکننده صنایع دستی می خواهد در این حوزه صادرات داشته باشد به 
او می گویند باید پیمان ســپاری کرده و ارز آن را به ارز نیمایی برگردانــد، درحالی که این موضوعی 
غیرقانونی اســت و تجارت B۲B در حوزه صنایع دستی را به صفر رسانده اســت. رییس اتحادیه 
صنایع دستی استان اصفهان به قانون حمایت از هنرمندان اشاره کرد و توضیح داد: این قانون در سال 
۱۳۹۶ تصویب شد و قرار بود آیین نامه اجرایی آن را در مدت سه ماه بنویسند که متاسفانه معاونت 
صنایع دستی پیشین کشور این کار را حدود ۴ سال انجام نداد و ما اعتراض کردیم که این معاونت 

نمی تواند به این موضوع ورود کند، اما متاسفانه همچنان این قانون مسکوت باقی مانده است. 

 قرار بود هوشمندسازی و اصالح نظام پرداخت یارانه نان، نتایج مثبت و افق های روشن داشته باشد اما پس از گذشت 
بیش از۳ ماه از اجرای این طرح، مشکالت و سودجویی ها همچنان ادامه دارد؛

طرح های سوخته در تنور تصمیمات نصف و نیمه!

ابتدای تابستان امسال، دولت  با هدف پیشگیری از قاچاق آرد و نیز توزیع 
عادالنه یارانه ها، رو به پرداخت مســتقیم یارانه نان به نانوایی ها آورده و در 
پی آن نانوایی ها به پایانه های فروش الکترونیک مجهز شدند تا بر اساس 
میزان تراکنش ها، حجم آرد مصرفی آن ها رصد شده و بر اساس آن یارانه 
نان دریافت کنند.مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان پیرامون 
نحوه نظارت و بازرسی از واحد های نانوایی، اظهار داشت: شغل نانوایی  یکی 
از شریف ترین مشاغل اســت که مردم همه روزه با آن ســر و کار دارند، اما 
متاسفانه در این میان افرادی نیز هستند که با تخلفات خود، این شغل را زیر 
سوال می برند و به هرصورت، بازرسان ما نیز به طور مستمر بر فعالیت این 
واحد ها نظارت و در صورت مشاهده تخلف کامال قاطعانه برخورد می کنند. از 
مجموع ۳۳۵ بازرسی که در استان اصفهان مشغول فعالیت هستند، ۱۴ تیم 
تنها به بازرسی از واحدهای نانوایی ها اختصاص دارند.وی در ارتباط با گزارش 
اداره بازرسی و نظارت بر اصناف استان اصفهان،  مبنی بر اینکه در شهریورماه، 
بیشترین تخلف از سوی صنف نانوایی ها ثبت شده است بیان کرد: متاسفانه 
در ماه گذشته بیشترین گزارش تخلف ثبت شده از سوی بازرسان ما، مربوط 
به تخلفات نانوایی ها بوده است که البته یکی از دالیل آن می تواند این باشد 
که نانوایی، شغلی اســت که مردم همه روزه با آن سر وکار دارند و به همین 
دلیل گزارشات بیشتری از تخلفات این واحد ها به ما می رسد؛ گران فروشی، 

کم فروشی، عدم رعایت موارد بهداشتی سه مورد نخست در تخلفات ثبت 
شده از سوی نانوایی ها در ماه گذشته بوده و عدم نصب تابلو نیز پس از این 
سه، در جایگاه چهارم تخلفات ثبت شده قرار دارد.محمدی فشارکی با اشاره 
به گران فروشی نان خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه هنوز آخرین مرحله 
قانون هوشمندسازی پرداخت یارانه نان یعنی الزام همه واحدهای نانوایی ها 
به فروش یارانه ای نان اجرا نشده، مردم هنوز اطالع ندارند که کدام واحد ها 
باید نان را به قیمت یارانه ای عرضه کنند و کــدام واحدها به قیمت آزاد و به 
همین علت برخی با سوءاستفاده از این ناآگاهی و عدم نصب تابلو اقدام به 
عرضه نان به قیمت آزاد می کنند.وی درباره عدم نصب تابلو تصریح کرد: عدم 
نصب تابلو، که اطالعاتی از جمله قیمت، وزن چانه، روز تعطیل و ... را مشخص 
کند، ده میلیــون تومان جریمه نقدی برای نانوایــی متخلف در پی خواهد 
داشت.مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان اصفهان ادامه داد: اگر قانون 
هوشمندسازی پرداخت یارانه نان به صورت کامل اجرا شود، شفافیت ها و نیز 
نظارت ها بیشتر خواهد شد و از سویی مردم نیز از سردرگمی خارج می شوند و 
انتظار می رود به دنبال آن از میزان تخلفات کاسته شود؛ اما به هر صورت بازهم 
افراد سودجویی هستند که اقدام به تخلفات این چنینی می کنند.وی با اشاره 
به پایانه های الکترونیک فروش نان که در اختیار نانوایی ها گذاشته شده و 
نحوه نظارت از طریق آن ها افزود: نظارت ها هم از طریق داشــبورد نظارتی 

پایانه های الکترونیک فروش نان که در اختیار دستگاه های نظارتی مثل اداره 
بازرسی و نظارت بر اصناف، جهاد کشاورزی، مجموعه استانداری و ... قرار 
داده شده، برخی از سنجه ها قابل ارزیابی و نظارت بوده و درباره برخی دیگر 
از تخلفات نیز، بازرسی های میدانی صورت می گیرد و حتی گاهی بازرسان 
ما در صف مشتریان می ایستند و نان خرید می کنند و بعد از خرید نان، کارت 
خود را ارائه داده و وزن نان، وزن چانه و موارد از این دســت را می سنجند.

رییس اتحادیه نانوایان استان اصفهان نیز با اشاره به قانون هوشمندسازی 
پرداخت یارانه نان اظهار داشــت: هدف اتحادیه نانوایان استان اصفهان در 
دوره جدید، همکاری با قانون هوشمندسازی پرداخت یارانه نان بوده و این 
مورد از برنامه های اجرایی ماست و در واقع ما برای هرگونه همکاری برای 
اجرای این طرح با دولت آماده  هســتیم.الهام رضایی در ارتباط با گزارش 
اداره بازرســی و نظارت بر اصناف و تخلفات واحدهای نانوایی  بیان کرد: ما 
در اتحادیه تالش می کنیم با آموزش ها و نیز بازرســی های میدانی از بروز 
چنین تخلفاتی پیشگیری کنیم همچنین امیدواریم که با اجرای کامل قانون 
هوشمندسازی پرداخت یارانه نان از میزان تخلفات تا حد قابل توجهی کاسته 
شود.وی در ارتباط با زمان اجرای کام ل قانون هوشمندسازی پرداخت یارانه 
نان خاطرنشان کرد: در حال حاضر و طبق آمار ارائه شده از سوی بانک سپه، 
نزدیک به ۹۸ درصد از نانوایی های ما به پایانه های الکترونیک فروش نان 
مجهز شده اند و از استانداری می خواهیم که آموزش هایی را برای نانوایان 
برگزار کند تا نانوایی ها برای اجرای قانون هوشمندســازی پرداخت یارانه 
نان آماده شــوند.رییس اتحادیه نانوایان اســتان اصفهان از برنامه ریزی 
اتحادیه نانوایان استان اصفهان برای رفع مشکالت گفت و افزود: نانوایان 
هم مشکالت مربوط به خود را دارند، از عدم تغییر قیمت نان گرفته تا قیمت 
باالی خمیرمایه و کیفیت آرد ها و ... و از طرفی مردم نیز درباره بسیاری موارد 
حق دارند؛ اگر مشکالت نانوایان برطرف شــود، کیفیت نان ها هم افزایش 
می یابد واتحادیه نانوایان استان اصفهان برنامه ریزی مدون خود را آغاز کرده 
و به زودی و با اجرای این برنامه، آموزش ها و پیگیری های خود و همچنین 
با اجرای قانون هوشمندسازی پرداخت یارانه نان، هم  مردم و هم  نانوایان 
شاهد تغییر و تحوالت خواهند بود.به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، 
به هر حال به نظر می رسد قانون هوشمندســازی پرداخت یارانه نان نیز که 
بعد از گذشــت بیش از ۳ ماه از اجرا، همچنان با مشکالتی روبه رو است و 
مهم ترین این مشکالت شــاید عدم اجرای کامل این قانون است؛ اما همه 
مشــکالت را نباید به این قانون گره زد بلکه مواردی نظیــر نصب تابلو که از 
تخلفات پرتکرار نانوایی هاست، بایستی با اطالع رسانی، آموزش و برخوردها 

و بازرسی ها برطرف شوند.

نخستین مجوز الکترونیکی کشور در سامانه پنجره 
واحد مدیریت زمین در استان اصفهان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز اصفهان؛ 
مدیر کل جهاد کشاورزی استان اصفهان در مراسم 
صدور این مجوز با اشــاره به سوء استفاده هایی در 
حســن صدور مجوز ها گفت: در همین راستا پنجره 
مدیریت واحد امور زمین در وزارت جهاد کشاورزی 

راه اندازی شده تا ســاماندهی متقاضیان انجام و 
صحت اطالعات و درخواســت ها ارزیابی شود و از 
زمین خواری پیشگیری شده و مراجعات به ادارات 
کاهش یابد و اســتعالمات به صورت الکترونیکی 

پیگیری شود.
مهرداد مرادمنــد با بیــان اینکه اســتان اصفهان 
نخستین اســتان کشــور در راه اندازی این سامانه 
است، افزود: اولین مجوز الکترونیکی بدون مراجعه 
حضوری فرد و با درخواســتی که در سامانه انجام 
شــده بود، صادر و کلیه اســتعالم ها در این سامانه 
به صــورت الکترونیکی و بــدون مراجعه متقاضی 

به دســتگاه های متولی انجام و پس از بررسی، در 
صورت تایید، مجوز الکترونیکی صادر می شود.

وی گفت: زمان بندی پاســخگویی دســتگاه ها به 
استعالم ها در این سامانه ســاماندهی می شود تا 
در کوتاه ترین زمان ممکن درخواســت متقاضیان 

پاسخ داده شود.
مرادمند با بیان اینکه هزار و ۱۵۶ مورد درخواســت 
در سامانه وجود دارد، افزود: ۲۶۰ مورد با نواقصی در 
اطالعات تکمیلی روبه رو هســتند و بقیه پرونده ها 
در حال بررسی اســت که تاکنون ۶ مورد به نتیجه 

رسیده است.

برای نخستین بار در کشور و در استان اصفهان صورت گرفت؛

صدور مجوز الکترونیکی در سامانه واحد مدیریت زمین 

خبر روز

تثبیت اشتغال 6 هزار نفر؛ رهاورد رفع مشکالت واحدهای 
تولیدی در استان اصفهان

ایرنا: متولیان و مسئوالن اجرایی اســتان اصفهان می گویند که با رفع مشکالت فراروی ۹۵۰ واحد 
صنعتی و کشاورزی در یک سال اخیر ، اشتغال افزون بر ۶ هزار نفر در این خطه تثبت شده است.

اصفهان از ظرفیت ها و قابلیت های متعدد در بخش های مختلف، صنعتی، معدنی، کشــاورزی، 
صنایع دستی و گردشگری برای سرمایه گذاری برخوردار است.

سرمایه انســانی در کنار ظرفیت های متعدد مانند گردشــگری، صنعت، فرهنگ و تاریخ، معادن، 
صنایع دستی، کشاورزی و آموزش از ظرفیت های قابل سرمایه گذاری در استان اصفهان محسوب 

می شود.
توجه به رویکــرد دانش بنیــان و توســعه آن در همــه بخش هــا از راهکارهای بهبــود وضعیت 
سرمایه گذاری، اشتغال و کســب وکار در اصفهان و جهش از صنایع آالینده به صنایع دانش بنیان و 
بهینه سازی صنایع فعلی با فناوری های نو است و در این شرایط اصفهان می تواند به قطب صنعت و 

اقتصاد دانش بنیان کشور تبدیل شود و عقب ماندگی ها را با رویکرد جدید جبران کند.
استاندار اصفهان چندی پیش  با اشاره به اینکه رونق تولید، اشتغال آفرین است، گفته بود که باید با 

رفع مشکالت واحدهای تولیدی در راستای تثبیت اشتغال این واحدها اقدام کنیم.
 ســیدرضا مرتضوی افزود : طی یک ســال اخیر مشــکالت و چالش های ۹۵۰ واحد صنعتی و 
کشاورزی بررسی و نسبت به رفع آن اقدام شــده و بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت به این 
واحدها پرداخت شده است.مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: از ابتدای دولت 
سیزدهم تاکنون در مجموع ۱۱ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان در بخش صنعت این استان سرمایه گذاری 
شده است.امیرحسین کمیلی افزود: این میزان سرمایه گذاری صرف راه اندازی ۵۸۶ واحد تولیدی 
و صنعتی شــده که با وجود محدودیت ها، تحریم ها و کرونا با فعال شدن این واحدهای تولیدی و 

صنعتی برای ۱۲ هزار و ۲۳۰ نفر اشتغال مستقیم در استان اصفهان ایجاد شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان با بیان اینکه ظرفیت باالیی برای کار، فعالیت و 
تالش در استان اصفهان وجود دارد، اظهار داشت: در یک ســال اخیر ۵۸۶ فقره پروانه پروانه بهره 
برداری صنعتی در این استان صادر شده اســت.وی با بیان اینکه در یک سال گذشته هزار و ۳۰۳ 
مجوز صنعتی در استان صادر شد، اضافه کرد: میزان سرمایه گذاری برای این تعداد جواز تاسیس، 
۶۰ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان با اشــتغال ۳۵ هزار و ۶۹۵ نفر است.کمیلی خاطرنشان کرد: در این 
مدت  ۱۴۱ جواز طرح توسعه با هفت هزار و ۵۹۱ میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغال زایی برای 
سه هزار و ۳۹۷ نفر در استان صادر و نیز ۱۱۴ پروانه بهره برداری صنعتی در زمینه ساخت منسوجات 
با سرمایه گذاری ســه هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی برای ســه هزار و ۸۰ نفر داده شده 
است.مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: در یک ســال اخیر ۶۲ پروانه بهره 
برداری صنعتی در بخش محصوالت فلزی فابریکی با یکهزار و ۱۴۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
و اشتغال زایی برای هزار و ۹۹۲ نفر، ۶۱ پروانه بهره برداری صنعتی در زمینه ساخت ماشین آالت و 
تجهیزات با سرمایه گذاری ۵۲۱ میلیارد تومانی و اشتغال زایی برای هزار و ۲۰۸ نفر صادر شده است.
کمیلی گفت: این اســتان رتبه پنجم از نظر طرح های نیمه تمام، رتبه یازدهم از نظر میزان سرمایه 
گذاری و رتبه  چهارم را از نظر اشتغال در کشور دارد.وی بیان کرد: استان اصفهان از نظر تعداد معادن 
فعال رتبه اول، تعداد کل معادن دارای مجوز پروانه بهره برداری رتبه دوم، میزان ذخیره قطعی رتبه 
سوم و میزان اســتخراج اسمی رتبه پنجم در کشور را داراســت.همچنین مدیر کل سرمایه گذاری 
اســتانداری اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: حرکت به سمت فناوری های نو و اقتصاد 
دانش بنیان و گردشگری، از محورهای اصلی توسعه استان اصفهان است. محسن ایروانی با اشاره 
به میزان جذب اعتبارات دستگاه های اجرایی استان اصفهان در سال گذشته گفت: صنعت معدن و 
تجارت استان در سال گذشته ۹۲ درصد و جهاد کشاورزی ۶۲ درصد اعتبارات را جذب کردند و جذب 
اعتبارات در روزهای اخیر رشد خیلی خوبی پیدا کرد و در برخی از بخش ها از اعتبارات مازاد استان 

های دیگر هم استفاده کردیم.

کافه اقتصاد

با حضور رییس جمهور صورت گرفت؛گزارش

تجلیل از 6 صادر کننده نمونه و برتر استان اصفهان
در روز ملی صادرات از ۶ صادر کننده نمونه و برتر استان اصفهان با حضور رییس جمهور تجلیل شد.رییس جمهور در این مراسم با قدردانی از دست اندرکاران 
به ویژه صادرکنندگان که در عرصه صادرات افتخارات بزرگی برای کشــور آفریدند و با وجود تحریم ها و تهدید ها باعث رشــد صادرات کشــور شدند، گفت: 
رشد ۴۰ درصدی صادرات در سال گذشــته و رشد ۱۳ درصدی صادرات غیرنفتی در سال جاری نشــان از عزم صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی است.سید 
ابراهیم رییسی گرامیداشت روز ملی صادرات را نماد و نمودی از توجه به صادرات و صادرکنندگان دانست و افزود: در این نشست باید به موانع صادرات و 
راهکار های رشد صادرات توجه شود و در این زمینه بهتر و بیشتر از هر نظر، دیدگاه های صادرکنندگان قابل توجه است.رییس جمهور مراسم گرامیداشت روز 
ملی صادرات را نماد و نمودی از توجه به صادرات و صادرکنندگان دانست و افزود: طبیعتا در این نشست باید به موانع صادرات و راهکار های رشد صادرات 
توجه شود و در این زمینه بهتر و بیشــتر از هر نظر، دیدگاه های صادرکنندگان قابل توجه اســت.وی با بیان اینکه کارگروه هایی که برای رشد صادرات و رفع 
موانع پیش روی صادرکنندگان فعالیت می کنند، باید به نگاه ها و نظرات صادرکنندگان بیش و پیش از دیگران توجه کنند، گفت: صادرکنندگان میدان داران 
این عرصه هســتند و صادرات بدون تردید الزمه یک تولید پایدار است.در این مراسم از ۵۷ صادرکننده نمونه ســال ۱۴۰۱ تقدیر شد. این شرکت ها از میان 

۶۱۲ شرکت در ۶۹ گروه کاالیی انتخاب شده اند.

 برداشت زرشک 
در »قائنات« 
خراسان جنوبی

ایــران بزرگ تریــن  کشــور 
تولیدکننده زرشک در دنیاست 
که در این میان استان خراسان 
جنوبی با در اختیار داشتن حدود 
۹۷ درصــد از اراضی زیرکشــت 
این محصــول، تولید ۹۵ درصد 
از زرشــک دنیا را در اختیار دارد. 
شهرستان های زیرکوه و قائنات 

مرکز اصلی تولید آن است.

وز عکس ر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
خواستار شد:

اصالح حکمرانی آب در 
فالت مرکزی کشور 

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی خواســتار اصالح حکمرانی آب در 
فالت مرکزی کشور شــد و گفت: حکمرانی 
انرژی در کشور معیوب بوده و مشکالت برق 
نشان دهنده این ایراد است.مهدی طغیانی 
شامگاه یکشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه 
صنعتی اصفهان در رابطه با اشکاالت اجرایی و 
اداری کشور اظهار داشت: ما در ابعاد مختلف 
اشــکال و ایراد زیاد داریم، حکمرانی آب در 
فالت مرکزی را سراسر ایراد و عیب می دانیم 
و بسیاری از مشکالت کشــاورزی ناشی از 
همین ایراد اســت.وی ادامه داد: حکمرانی 
انرژی در کشــور معیوب اســت و مشکالت 
برق نشــان دهنده این ایراد است، در حوزه 
اقتصاد زیرساخت های معیوب و اشکاالت 
جدی داریــم و عدالت مالیاتــی آن طور که 
باید، اجرا نشده است.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اســالمی با اشاره به سوء 
استفاده دشــمنان از خألهای قانونی عنوان 
کرد: خأل قانونی در قوانین کشور وجود دارد که 
باعث سوء استفاده دشمنان می شود و این 
اشکاالت بر نظام اجرایی و اداری کشور وارد 
است؛ اما همه ما با وجود اشکاالت، کشور را 
ســرزمین خود می دانیم.وی افزود: هدف 
مشترک همه ما این است که کشور پیشرفت 
و ترقی داشته و ایرادات موجود، برطرف شود 
و ســعی بر حل مشکالت کشــور داریم.وی 
در ارتباط با نقش موثر جامعه دانشــگاهی 
در پیشبرد کشور تصریح کرد: دانشگاه بیدار 
دانشــگاهی اســت که قبل از پیــش آمدن 
معضالت، مسئله را شناخته و به سمت بهبود 
می رود، جامعه دانشــگاهی بایــد به عنوان 
لوکوموتیو باشــد که بقیه به دنبال آن حرکت 
کنند.طغیانی افــزود: در فرصت پیش آمده 
ماموریت مهم این است که نظام حکمرانی را 
در ابعاد مختلف عالمانه مسئله شناسی کرده 
و به عنوان یک پشــتوانه علمی و کارشناسی 

برای اقدام مدنی استفاده کنیم.
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دست کنده های روستای موغان؛ کهن و تاریخی

روستای موغان یکی از روســتاهای گردشگری شهرستان 
فریدن است. این روستا که قدمتی کهن دارد دارای روستایی 
دســت کند و تاریخی اســت که در چهار طبقه ساخته شده 
و مورد توجه گردشگران قرار گرفته اســت. شهر زیرزمینی 
موغان در عمق ۲۰ متری زمین در زیر تپه باســتانی روستا، 
در وسط آبادی قرار گرفته است. روستای دست کند دو دوره 
تاریخی دارد، دوره اول که مربوط به قبل از اســام است با 
سفال های نخودی و قرمز رنگ شناخته می شود و دیگری 
مربوط به دوره اسامی است. برخی قدمت طبقات یک و دو 

را به دوره های هخامنشی نسبت داده اند.
این شــهر زیرزمینی دارای ۹ ورودی اســت که از این تعداد 
تنها پنج ورودی باز شده است. ورودی که برای مسافران و 
بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است از طبقه دوم شروع 
می شــود، از پله های ورودی که پایین برویم در تاریکی که 
پیش می رویــم، راهروی دهانه باریک ســمت چپ را نیز 
می بینیم، اینجــا راه، کمی مار پیچ می شــود؛ اما با ورود به 

راهروی طبقه دوم فضا روشن تر است.
داخــل راهروی طبقه دوم که می شــویم آخــوره ها، چپی 
و راســتی ها را مشــاهده خواهیم کرد  که هنوز بر پیکر آنها 
جای تیشــه آدمی باقی است، وســط راهرو چاهی عمیق 
وجود دارد که از تامین آب شــرب ســاکنان این طبقه برای 
خود و احشام شــان خبر می دهد.وسط راهروی طبقه دوم 

 پلکانی است که ما را به طبقه سوم هدایت می کند، در میان
  این راهــرو تهویه هوا قــرار گرفتــه که نشــان از معماران

  چیــره دســت آن زمــان دارد، طبــق گفتــه راهنمــای 
گردشگری از این نوع تهویه ها، ۱۲ تای دیگر در این شهر زیر 

زمینی وجود دارد.
اتاقک تاریکی در سمت راست انتهای سالن طبقه دوم قرار 
گرفته که وقتی وارد آن می شویم، در انتهای اتاق سوراخی را 
مشاهده می کنیم که بر اساس گفته ها، با دست کنده های 

مجاور در ارتباط است.
کمی خم می شویم تا پلکانی که ما را به طبقه سوم می رساند 
را رد کنیم، با گذر از این پلکان، شاهد  آثار تیشه هایی هستیم 
که بر پیکر این راهروی تنگ و باریک ضربه زده است. با گذر از 
این راهرو طبقه سوم را مشاهده می کنیم که سقفش نسبت 
به دیگر طبقات فرق می کند و محکم تر از سقف دیگر طبقات 
است، انتهای این طبقه ۲۰ متری، یک چاه آب وجود دارد، 
همچنین جایی که برای نگهداری ساح و عدوات جنگی در 

دیوار این طبقه تعبیه شده است، دیده می شود.
پلکان را برای رســیدن به طبقه اول باز مــی گردیم، انتهای 
راهروی طبقه دوم که نسبت به دیگر طبقات بسیار بزرگ تر 
است، پله های کوچکی است که ما را به طبقه اول راهنمایی 
می کند، در این طبقه شــاهد یکی دیگــر از ورودی های ۹ 
گانه این شهر زیر زمینی هســتیم و سپس با گذر از ورودی، 

جایگاهی برای استراحت مشــاهده می شود که نمایان گر 
استراحتگاه ساکنان این شهر است.

معماری این طبقه نیز شبیه دیگر طبقات است، اما نسبت به 
دیگر طبقات اتاقک های چپ و راست آن کمی بیشتر است. 
میان این طبقه راهرویی وجــود دارد که ما را به طبقه چهارم 

راهنمایی می کند. 
این شهر زیر زمینی که مساحت بیش از ۳۰۰۰ متر را به خود 
اختصاص داده، در گذشــته برای مقابله با بایای طبیعی و 
همچنین هجوم دشــمنان و حمله حیوانات درنده ساخته 
شده است. با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان فریدن که 
زمستان های بسیار سردی دارد، وجود این دست کندها برای 
حفظ جان سازنده های دست کندها و احشام آ نها ضروری 
بوده است. از ویژگی های این شهر زیرزمینی، تابستان خنک 
و زمستان گرم آن است. با توجه به احداث این شهر در عمق 
زمین، دمای هــوای آن باالتر از هجده درجه بــوده و نیاز به 

سوخت برای گرما نداشته است.
مســافران موغان باید بدانند که در این روستا فقط نظاره گر 
شــهر زیر زمینی نخواهند بود بلکه مناظر طبیعی و دلربای 
این منطقه روز خوشی را برای آنها رقم خواهد زد. مجاورت 
موغان با رودخانه پاسجان، مناظر زیبایی را با این رودخانه 
خروشان به مهمانان خود هدیه می کند، این رودخانه یکی از 

شاهرگ های زاینده رود است.

سیاه دره دامنه یکی از مناطق گردشگری شهرستان 
فریدن در اســتان اصفهان اســت کــه در ورودی آن 
چشــمه های فراوان وجود دارد. آبشار این منطقه بر 
زیبایی آن افزوده است که در پنج کیلومتری غرب شهر 
دامنه قرار دارد. ســیاه دره یکی از صعب العبورترین، 
بکرتریــن و در عین حــال زیباترین مناطق اســتان 
اصفهان در شهرستان فریدن است. این منطقه که در 
دامنه، شهری در قلب شهر فریدن قرار دارد، حتی در 
فصل بهار هم مسیری پوشیده از برف دارد و رفتن به 
آنجا مشکل است. آبشار سیاه دره اصفهان که در این 
منطقه واقع شــده، از جاذبه های گردشگری استان 
محسوب می شود که هر ســال مسافران زیادی را به 
سمت خود می کشاند. در قسمت انتهایی آبشار سیاه 
دره گیاهان دارویی زیادی پیدا می شود. چشمه های 
زیبا و پرآب زیادی در این منطقه وجود دارد، مثل سه 
چشــمه معروف  قلندوز، میانه و بیخه که در قسمت 
جنوب دامنه جاری هستند. در این منطقه، دو چشمه 
به نام چشمه شاه نیز وجود دارد که در شمال منطقه 
سیاه دره و آبشار در جریان است. دلیل نام گذاری این 
دو چشمه هم این است که در قدیم، هر چیز عظیم و 

مهم را به شاهان نسبت می دادند مثل شاه راه، شاه 
کلید و... و این دو چشمه، چشمه  هایی بسیار بزرگ 

و خروشان هستند.
همان طور که گفته شــد؛ این منطقــه در فصل بهار 
پوشــیده از برف بوده و عبور از آن سخت و خطرناک 
است  که حاصل این برف ها رودخانه فصلی است که 
به سمت مراتع شرقی شهر دامنه حرکت می کند، آثار 
آب روی صخره ها و آبشارهای تقریبا بلند حکایت از 
این دارد که در زمان های قدیم حجم عظیمی از آب از 
این دره عبور می کرده و البته خشکسالی های اخیر 
این خروش را از دره گرفته اســت. گیاهان دارویی و 
خوراکی از قبیل ریواس، انگور کوهی، آویشن، موسیر 
و...در این دره یافت می شود. عبور از این دره به علت 
وجود آبشارهای متعدد و دیواره هایی با شیب زیاد و 
خطرناک نیازمند استفاده از طناب کوه نوردی بوده و 
کار فنی است. عبور از تعدادی از آبشارها امکان پذیر 
نیســت و باید از کناره دیواره ها از مســیر جایگزین 
اســتفاده کرد. بهترین زمان برای پیمایش این دره 
اواخر خرداد و اوایل مهر ماه است. انتهای مسیر سیاه 

دره به دشت چال گاو آنالوجه ختم می شود.

سیاه دره دامنه؛ زیبا و خوف انگیز!

پیشنهاد روز

مفاد آراء
8/19 آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

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

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 7514 - 1401/07/04 هيات دوم خانم مرضيه مالحسينی 
به شناسنامه شماره 2813 کدملي 1287110630 صادره فرزند رضا نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 116/22 متر مربع پالک 
 شــماره  66  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از سيد احمد حسينی عاشق آبادی فرزند مرحوم سيد حسين سند 9611 

مورخ 50/6/1 دفترخانه 95 اصفهان 
رديف 2- راي شــماره 7515 - 1401/07/04 هيات دوم آقــای احمد اخالقی 
بوزانی به شناسنامه شماره 2355 کدملي 0064383253 صادره فرزند رضا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 116/22 متر مربع 
 پالک شماره  66  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از سيد احمد حسينی عاشق آبادی فرزند مرحوم سيد حسين سند 9611 

مورخ 50/6/1 دفترخانه 95 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/03

م الف: 1390257  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

8/20  آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 7506 - 1401/07/04 هيات دوم آقای رســول محمد 
حسينی به شناسنامه شماره 20927 کدملي 1292362431 صادره فرزند ابوالقاسم 
در ششدانگ يکباب  انبار تجاری  به مساحت 53/08 متر مربع پالک شماره  66  
فرعی  از 40 اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از ابوالقاسم محمد حســينی لمجيری فرزند عباس سند 2777 مورخ 

46/10/11 دفترخانه 91 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/03

م الف: 1390196  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

8/21 آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

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

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5950 - 1401/05/25 هيات ســوم آقای احمد حبيبی 
جاوانی به شناســنامه شــماره 1270968823 کدملــي 1270968823 صادره 
اصفهان فرزند عبداله  در ششــدانگ يک باب  ســاختمان  به مساحت 162  متر 
مربع از پالک  4096 فرعی از 16  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب از مالکيت مالک رسمی عباســعلی زمانی مورد ثبت صفحه 31 دفتر 

116 امالک
رديف 2- راي شــماره 5951 - 1401/05/25 هيات ســوم آقای رمضان خانی 
ولدانی به شناســنامه شــماره 12 کدملي 1289963258 صادره اصفهان  فرزند 
عباس   در ششدانگ يک باب  ساختمان  به مساحت 349/34  متر مربع از پالک 
شماره  212 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

از مالکيت مالک رسمی اسداله دهائی مورد ثبت صفحه 127 دفتر 190 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/03

 م الــف: 1390210  شــهرياري رئيــس منطقه ثبــت اســناد و امالک
 غرب اصفهان

مفاد آراء
8/22 آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

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

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 8269 - 1401/07/23 هيات ســوم خانم محبوبه محمد 
شريفی رنانی به شناسنامه شــماره 404 کدملي 1290339899 صادره اصفهان 
فرزند اسماعيل در ششــدانگ يکباب  مغازه  به مساحت 12/39 متر مربع پالک 
شماره  482 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از  محمد علی شــيرانی بيدآبادی فرزند حيدر سند 91873 

مورخ 73/7/21 دفترخانه 36 اصفهان
رديف 2- راي شــماره 8125 - 1401/07/20 هيات ســوم خانم مهری اکبری 
رنانی به شناسنامه شماره 259 کدملي 1290338442 صادره فرزند رضا نسبت 
به 36/24 حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 336/90 
متر مربع پالک شماره  3720  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان سند 131022 مورخ 75/7/3 دفترخانه 20 اصفهان
رديف 3- راي شماره 8119 - 1401/07/20 هيات ســوم آقای سعيد جوزدانی 
به شناسنامه شــماره 90 کدملي 1290302731 صادره فرزند سيف اله نسبت به 

64/47  حبه مشاع از 72 حبه  ششــدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 336/90 
متر مربع پالک شماره  3720 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان سند 7728 مورخ 94/6/3 دفترخانه 313 اصفهان و سهم 

االرث از سيف ا... جوزدانی سند 74147 مورخ 53/12/1 دفترخانه 7 اصفهان 
رديف 4- راي شــماره 7735 - 1401/07/13 هيات دوم خانــم فاطمه محبی 
به شناسنامه شــماره 2698 کدملي 5649273235 صادره جرقويه سفلی فرزند 
عبدالحسين  نسبت به يک و نيم دانگ مشــاع از  ششدانگ يکباب  ساختمان  به 
مســاحت 161/50 متر مربع از پالک  509  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت مالک رســمی اسماعيل تقی يار مورد 

ثبت صفحه 253 دفتر 79 امالک
رديف 5- راي شماره 7734 - 1401/07/13 هيات ســوم آقای مجيد معمار  به 
شناسنامه شماره 66 کدملي 3501385293 صادره  بوشهر فرزند حبيب اله نسبت 
به دو دانگ و يک - چهارم دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 
161/50 متر مربع از پالک  509 فرعــی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  از مالکيت مالک رسمی اسماعيل تقی يار مورد ثبت صفحه 

253 دفتر 79 امالک 
رديف 6- راي شماره 7733 - 1401/07/13 هيات ســوم خانم مريم معمار به 
شناسنامه شماره 489 کدملي 5499254575  صادره نجف آباد فرزند حبيب اله 
در نسبت به دو دانگ و يک - چهارم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب  ساختمان  
به مساحت 161/50 متر مربع از پالک  509  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت مالک رســمی اسماعيل تقی يار مورد 

ثبت صفحه 253 دفتر 79 امالک
رديف 7- راي شماره 7867 - 1401/07/16 هيات سوم آقای صفر صباغ رنانی 
به شناسنامه شماره 195 کدملي 1290303789 صادره مرکزی فرزند حسين در 
ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 467/50 متر مربع پالک شماره  760 فرعی از 
19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه 

از  حسين صباغ رنانی فرزند سيد علی ثبت در سامانه امالک
رديــف 8- راي شــماره 7732 - 1401/07/13 هيات ســوم آقــای مرتضی 
موجودی به شناســنامه شــماره 1270546211 کدملي 1270546211 صادره 
اصفهان فرزند حســين در ششــدانگ يکباب  ساختمان  به مســاحت 87/60 
متر مربع از پالک  745 فرعــی از 40  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملک غــرب متقاضی طبق ســند انتقالی 107420 مــورخ 1400/03/27

 دفترخانه 112 اصفهان
رديف 9- راي شــماره 7812 - 1401/07/14 هيات ســوم آقای مهدی کيانی 
به شناسنامه شــماره 44084 کدملي 1280329602 صادره فرزند مصطفی در 
ششدانگ  ساختمان به استثناء بهای ثمنيه اعيانی  به مساحت 188/13 متر مربع 
پالک شماره  360 فرعی از 1  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان قولنامه از اصغر و زهرا دهقانی ناژوانی فرزندان حســين علی ثبت 

در سامانه امالک
رديف 10- راي شماره 8359 - 1401/07/24 هيات اول آقای مرتضی رضائی 
چگينی به شناسنامه شماره 4820 کدملي 1292757981 صادره اصفهان فرزند 
علی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 94/09 
متر مربع پالک شماره  605 فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از  علی لری لمجيری فرزند غالمحسين 
ســند مشــمل به رهن 56016 مورخ 51/6/18 دفترخانــه 29 اصفهان و نامه 

32555/1400340 مورخ 1400/11/9 جهاد کشاورزی
رديف 11- راي شماره 8360 - 1401/07/24 هيات اول خانم آزيتا ادهميان به 
شناسنامه شماره 53636 کدملي 1280962021 صادره فرزند رضا نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب  ســاختمان  به مساحت 94/09 متر مربع پالک 
شماره  605 فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مع الواسطه از  علی لری لمجيری فرزند غالمحسين سند مشمل به رهن 
56016 مورخ 51/6/18 دفترخانه 29 اصفهان و نامه 32555/1400340 مورخ 

1400/11/9 جهاد کشاورزی
رديف 12- راي شــماره 8361 - 1401/07/24 هيات اول آقای احمد عباسی 
ولدانی به شناسنامه شماره 2997 کدملي 1282987402 صادره فرزند اکبر نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب  ساختمان  به مســاحت 94/09 متر مربع 
پالک شماره  605 فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مع الواســطه از  علی لری لمجيری فرزند غالمحسين سند مشمل 
به رهن 56016 مورخ 51/6/18 دفترخانه 29 اصفهان و نامه 32555/1400340 

مورخ 1400/11/9 جهاد کشاورزی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/18

م الف: 1398637  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

8/23 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

1- رای شماره 140160302026009207 مورخ 1401/07/07 مالکیت آقای / خانم  
ملک کارگر چهار برجی به شناسنامه شماره 1061 کدملی 1288815328 صادره فرزند 
محمد  نســبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان  به مساحت 138/5 
متر مربع پالک شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان مالک رسمی آقای مرتضی صدری به موجب ســند 2338- 24/08/29 دفتر 
67 اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه از طرف محمدرضا 
صدری احدی از ورثه مر حوم مرتضی به متقاضی واگذار شــده و تعدادی از شهود آن را 

تایید نموده اند. 
 2- رای شماره 140160302026009205 مورخ 1401/07/07 مالکیت آقای/ خانم 
 ذبیح اله علیخانی  زیارتگاهی به شناسنامه شماره 388 کدملی 1198667052 صادره 
فرزند حسن  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 138/5 
متر مربع پالک شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان مالک رسمی آقای مرتضی صدری به موجب ســند 2338- 24/08/29 دفتر 
67 اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه از طرف محمدرضا 
صدری احدی از ورثه مر حوم مرتضی به متقاضی واگذار شــده و تعدادی از شهود آن را 

تایید نموده اند. 
3- رای شماره 140160302026009206 مورخ 1401/07/07 مالکیت آقای/ خانم  
اصغر جعفری امین آبادی به شناسنامه شماره 244 کدملی 5110009201 صادره فرزند 
جعفر  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 138/5 متر 
مربع پالک شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالک شمال 
اصفهان مالک رسمی آقای مرتضی صدری به موجب ســند 2338- 24/08/29 دفتر 
67 اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه از طرف محمدرضا 
صدری احدی از ورثه مر حوم مرتضی به متقاضی واگذار شــده و تعدادی از شهود آن را 

تایید نموده اند. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تســلیم نموده 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/18

م الف: 1398455 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
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سرقت 20 میلیارد ریالی در نجف آباد
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از دستگیری سارقان یکی از کارگاه های شهرستان نجف آباد 
و کشــف ۲۰ میلیارد ریال اموال مســروقه از متهمان خبر داد.میثم گوهری آرانــی گفت: ماموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد با اشرافیت اطالعات و اقدامات هوشمندانه خود از فروش 
اموال سرقتی یک کارگاه تولیدی مطلع و بررسی موضوع را به صورت تخصصی در دستور کار خود قرار 
دادند.وی افزود: ماموران پس از تکمیل تحقیقات پلیسی فردی که به عنوان متولی اصلی سرقت 
کارگاه مذکور بوده دستگیر و در ادامه با اعترافات وی ۵ نفر دیگر از همدستانش که در این سرقت او 
را همراهی می کردند نیز دستگیر شدند.گوهری آرانی از کشف ۲۰ میلیارد ریال اموال مسروقه این 
کارگاه در بازرسی از مخفیگاه متهمان خبر داد و گفت: متهم اصلی این باند در مواجهه با مستندات 
موجود اقرار کرد که با سوءاســتفاده از اعتماد صاحب کارگاه، فاکتور های جعلی خروج بار را صادر 
و اجناس تولیدی را از کارخانه خارج و با کمک همدســتانش به فروش می رسانده است.فرمانده 
انتظامی شهرستان نجف آباد خاطر نشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان دستگیر 

شده در این عملیات برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل شدند.
 

کشف 30 دستگاه دوچرخه از مخفیگاه زوج سارق در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دســتگیری زوجی که در زمینه سرقت دوچرخه در اصفهان 
فعالیت می کردند، خبر داد.سرهنگ حسین بساطی گفت: ماموران کالنتری ۲۰ فرماندهی انتظامی 
شهرستان اصفهان در پی شــکایات متعدد مردم در خصوص مفقودی و سرقت دوچرخه هایشان 
بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران پس از بررسی محل های وقوع 
سرقت و انجام یک ســری اقدامات علمی و تخصصی از دست داشتن یک زن و شوهر در سرقت 
دوچرخه های شهروندان مطلع و با رصد هوشمندانه خود مخفیگاه آنان را شناسایی کردند.سرهنگ 
بساطی گفت: با شناسایی مخفیگاه متهمان، ماموران هماهنگی الزم با مرجع قضایی را به عمل آورده 
و در یک عملیات کامال دقیق و حساب شده این زوج سارق را دستگیر و در بازرسی از محل تعداد ۳۰ 
دوچرخه مسروقه را کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه سارقان تاکنون 
به ۴۰ فقره سرقت دوچرخه اعتراف کردند، بیان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و این زوج برای 
انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شدندو شناسایی مالخر دوچرخه های مسروقه نیز در 
دستور کار قرار گرفت.وی از تحویل تعدادی از دوچرخه های مسروقه به مال باختگان خبر داد و گفت: 
کسانی که دوچرخه های آن ها در حوزه ملک شــهر اصفهان سرقت شده، می توانند برای شناسایی 

و دریافت وسیله نقلیه خود به کالنتری ۲۰ فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان مراجعه کنند.
 

 اهدای هزار و ۷25 بسته لوازم التحریر و پوشاک مدارس
 در مناطق محروم اصفهان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از اهدای هزار و ۷۲۵ بسته لوازم التحریر و پوشاک 
مدارس در مناطق محروم اســتان اصفهان در قالب طرح ارمغان مهر خبر داد.محمدنوید متقی، از 
اجرای طرح ارمغان مهر در شــهریور و مهرماه امســال خبر داد و گفت: به همت و مشارکت اعضای 
»داوطلبان و خیران«، امسال نیز همچون سنوات گذشته، طرح ارمغان مهر همزمان با ایام بازگشایی 
مدارس و با هدف کمک به دانش آموزان مناطق کم برخوردار، در تمام شعب جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان به اجرا درآمد.وی افزود: در این طرح با یاری خداوند متعال، عالوه بر اهدای هزار و ۷۲۵ بسته 
لوازم التحریر و پوشــاک مدارس در روســتا ها و مناطق محروم، به همت واالی خیران و داوطلبان، 
پزشکان داوطلب نیز نســبت به ویزیت رایگان دانش آموزان اقدام کردند.مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان تصریح کرد: این طرح در شهریور و مهرماه امسال  در شعب جمعیت هالل احمر 
و خانه های هالل با مشــارکت ۱۶۸ داوطلب به اجرا درآمد و تعداد هزار و ۷۲۵ دانش آموز بسته های 

لوازم التحریر و پوشاک به ارزش بیش از سه میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال دریافت کردند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان می گوید هیچ نظارتی بر خریدوفروش 
فیلترشکن نیست و اگر هم نظارت باشد، اصال محدودیتی ایجاد نمی کند؛

بازار سیاه روز!

هنوز بسیاری از کسب وکارها به دلیل فعالیت و تالشی  ایسنا
که طی این ســال ها در این فضا برای توسعه کسب و 
کارشــان  انجام داده اند، برای ادامه حیات شــان از فیلترشکن استفاده 
می کنند که این فضا موجب بازار سیاه خریدوفروش فیلترشکن شده است. 
مشاهدات خبرنگار ایسنا حکایت از قیمت باالی فیلترشکن در بازار دارد، 
اگرچه برخی سایت ها به صورت مجازی اکانت خود را یک، سه و یا شش 
ماهه و حتی یک ساله می فروشند، اما به گفته کاربران، قیمت ها نجومی و 
از حدود ۸۰ هزار تا باالی ســه میلیون تومان است.کاربری از تجربه خرید 
فیلترشکن طی یک ماه گذشته به ایســنا، می گوید: پیش از فیلترینگ و 
ابتدای شهریورماه، قیمت شش ماهه فیلترشکن حدود ۹۰ هزار تومان بود 
که اکنون به بیش از ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.کاربر دیگری هم می گوید: 
قبال وی پی ان یک ماهه را ۲۰ هزار تومان می گرفتم، اما اکنون قیمت همان 
وی پی ان به ۸۰ هزار تومان رســیده که سرعت پایین و قطعی باالیی دارد.

کاربر دیگری هم اضافه می کند: پیش ازاین جریانات قیمت بسته دو اکانته 
یک ماهه فیلترشــکن حدود ۲۰۰ هزار تومان بود، اما امروز هر کسی یک 
قیمتی را می گوید و خریدار هم دارد.به نظر می رســد شرایط برای خرید 
فیلترشکن برای گوشی های آیفون سخت تر است، این گوشی ها به دلیل 
تحریم اپستور با قطعی مواجه شــده، یکی از کاربران دراین باره به ایسنا، 
می گوید: هزینه یک ســاعته اتصال به وی پی ان تنهــا برای نصب برخی 
برنامه های این برند گوشی توسط یکی از مغازه های اصفهان در محدوده 
خیابان فردوسی ۵۰ هزار تومان است.یکی از فروشندگان موبایل در اصفهان 

نیز دراین باره به ایسنا، می گوید: اعتباری به فیلترشکن های پولی هم نیست. 
یکی از مشــتریان ما حدود ســه و نیم میلیون تومان اکانت یک ســاله 
فیلترشکن خریداری کرده بود، اما اکنون این وی پی ان کار نمی کند و با توجه 
به غیرمجاز بودن خرید و فروش آن، قابل پیگیری نیســت.یکی دیگر از 
فروشندگان فعال حوزه موبایل در اصفهان نیز به ایسنا توضیح می دهد: امروز 
بیشتر افرادی که ناچار به خرید فیلترشکن می روند معموال برای پیج های 
کاری و مراودات اقتصادی خــود هزینه می کنند و معتقدم که آی پی های 
خریداری شده مشخص است و معموال این شرکت ها در پایتخت اقدام به 
فروش غیرقانونی وی پی ان می کنند که این فیلترشــکن ها چند روز کار 

می کند و بعد از چند روز از کار می افتد.
وی تاکید می کند: هیچ شرکت و مغازه ای به صورت رسمی اقدام به فروش 
وی پی ان نمی کند و خرید و فــروش آن غیرقانونی اســت و البته هیچ 
مغازه داری از این منبع درآمد ناراضی نیست. افرادی به دلیل کار و حواله های 
خارجی حاضرند هزینه زیادی برای خرید فیلترشکن کنند، چرا که مثال اگر 
نتوانند حواله های خود را برای دبی ارســال کنند، روزانه مبلغ باالیی ضرر  
خواهند کرد.وی اضافه می کند: با این وجود ممکن اســت با هزینه باالیی 
یک فیلترشکن شش ماهه را خریداری کنیم، اما بعد از ۲۰ روز قطع شود و با 
توجه به غیرقانونی بودن آن، نمی توانند به هیچ مرجع قانونی شکایت کنند.

قیمت فیلترشکن در بازار متفاوت است و به دلیل غیرمجاز بودن استفاده 
از آن، هیچ ابزار نظارتی بر آن وجود ندارد و حتی اتحادیه و نهادهای مختلف 

منکر فروش آن می شوند.

رکود کسب و کارهای مجازی با فیلترینگ
اگرچه رییس اتحادیه فروشندگان موبایل در اصفهان از فروش فیلترشکن 
در مغازه های موبایل فروشی اظهار بی اطالعی می کند و به ایسنا می گوید که 
این موضوع را باید بررسی کنم، اما نایب رییس اتحادیه فروشندگان موبایل 
در اصفهان، در توضیح فروش فیلترشــکن در مغازه های موبایل فروشی 
به ایسنا، می گوید: در اصل فیلترشــکن غیرمجاز است و اینکه واحدهای 
صنفی اقدامی برای فروش فیلترشکن کند قابل قبول نیست، البته برخی 
فروشگاه ها به مشتریان شــخصی خود کمک می کنند، اما آنها اقدام به 
فروش گسترده VPN نمی کنند و اینکه برخی واحدها در این رابطه تبلیغات 

گسترده می کنند، آنها مجاز و دارای پروانه کسب نیستند.
برنا اسالمی تاکید می کند: دولت و وزارت ارتباطات وظیفه دارد تا راهکاری 
پیش روی کسب وکارها بگذارد، چراکه امروز تمام کسب وکارهای مجازی 
به دلیل اینترنت ملی به طور کامل خوابیده اند. پیش ازاین نیز شاهد رکود در 
بازار بودیم، اما اکنون بسته شدن اینترنت بین المللی و فیلترینگ فضای 

مجازی این دسته از کسب وکارها را دچار رکود کرده است.

نظارتی بر خریدوفروش فیلترشکن نیست
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای اســتان اصفهان نیز درباره بازار داغ 
فیلترشکن به ایسنا، توضیح می دهد: اوال هیچ نظارتی بر خریدوفروش 
فیلترشکن نیســت و دوم اینکه اگر نظارت باشد، اصال محدودیتی ایجاد 
نمی کردنــد و عمال فیلترشــکن های موجــود، دور زدن محدودیت های 
اینترنت است، بنابراین غیرمنطقی است و تا نظارتی بر بازار آن باشد، پس 
امروز در این شــرایط هر فردی با هر قیمتی پول می دهد تا فیلترشــکن 
خریداری کند.کاظم آیت الهی البته به خطرات فیلترشکن اشاره می کند 
و می گوید: استفاده از فیلترشــکن موجب از بین رفتن حریم خصوصی 
افراد و سوءاستفاده از اطالعات گوشی های افراد می شود.وی گفت: امروز 
از هر روش، سایت و مغازه ای به افراد فیلترشــکن فروخته می شود و از 
سوی دیگر بسیاری از مردم فیلترشــکن های مجانی و رایگانی استفاده 
می کنند، اما امروز به دلیل محدودیت های اینترنت، حریم خصوصی مردم 
دچار مخاطره خواهد شد و عمال این محدودیت بال اثر است، از سوی دیگر 
با استفاده از فیلترشــکن هزینه زمانی، مالی و خطر از دست رفتن حریم 
خصوصی به تک تک کاربران تحمیل می شود.رییس سازمان نظام صنفی 
رایانه ای اســتان اصفهان توضیح می دهد: وقتی کاربران از فیلترشــکن 
استفاده می کنند، اجازه می دهند که به یک محل غیرمستقیم متصل شوند 
و از آن نقطه به سایت هایی که اعمال محدودیت شده، متصل می شوند، 
بنابراین آن سرور نامشخص به تمام دیتای کاربران دسترسی پیدا می کند 
و کافی است حفره ای در آن فیلترشکن ایجاد شده باشد تا اطالعات آنها 
برداشته شود. فیلترشکن ها از کانال های مختلف وارد بازار می شود و گاهی 
هیچ نظارتی بر آن نیست.رییس شــورای انتظامی سازمان نظام صنفی 
رایانه ای استان اصفهان نیز درباره بازار سیاه فروش فیلترشکن به ایسنا، 
می گوید: به طورقطع نظارتی بر بازار فیلترشکن نیست، چراکه اگر نظارت 
باشد قطعا این موضوع را قانونی کرده ایم، پس عمال استفاده از فیلترشکن 

یک مسیر غیرقانونی است.

با مسئولان جامعه

معاون دانشگاه علوم پزشکی خبرداد:

تامین آنتی بیوتیک مورد نیاز در اصفهان
معاون دارو و غذای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با افزایش تولید آنتی بیوتیک توســط کارخانه های داروسازی کشور و همین طور برنامه سازمان غذا و 
دارو برای واردات فرآورده آنتی بیوتیک، کمبود دارو حداکثر تا ۱۵ آبان ماه حل خواهد شد.محمود اعتباری پیرامون عوامل کمبود آنتی بیوتیک در داروخانه ها اظهار 
داشت: امسال برخالف انتظار بیماری آنفلوانزا و سایر بیماری ها زودتر از گذشته شایع شدند و مراجعه بیماران و درمانگاه ها افزایش یافت و این باعث شده که 
سیستم درمانی در تامین آنتی بیوتیک ها خصوصا آنتی بیوتیک های خوراکی اطفال با مشکل مواجه شود.وی  افزود: البته ما به دنبال تامین آنتی بیوتیک مورد 
نیاز هســتیم و در حال حاضر هم دارو در اختیار مردم قرار دارد. از طرف دیگر تولید دارو افزایش پیدا کرده تا مشکلی به وجود نیاید.معاون غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان در پاسخ به اینکه چرا با وجود اجرایی شــدن طرح دارویار، هنوز در برخی دارو ها با کمبود مواجه می شوند، گفت: در طرح دارویار سیاست 
ارزی اصالح شد و درواقع یارانه ای که به تولید کنندگان اختصاص می یافت، حاال به مصرف کنندگان پرداخت می شود، اما با توجه شیوع باالی بیماری، سیستم 
تامین دارو نتوانسته  داروی مورد نیاز را تامین کند و حاال با افزایش تولید آنتی بیوتیک توسط کارخانه های داروسازی کشور و همین طور برنامه سازمان غذا و دارو 

برای واردات فرآورده آنتی بیوتیک، کمبود دارو حداکثر تا ۱۵ آبان ماه حل خواهد شد.

دبیر انجمن داروسازان شهرستان کاشان از توزیع ۴۰هزار ســرم در داروخانه های کاشــان خبرداد.این روز ها در فضای مجازی خبر هایی مبنی بر کمبود برخی 
اقالم دارویی در داروخانه های شهرستان کاشان به ویژه ســرم و دارو های آنتی بیوتیک و برخی دیگر از اقالم دارویی منتشر شده است.احمد شکاری در پاسخ 
به کمبود برخی اقالم دارویی نظیر سرم و دارو های آنتی بیوتیک با بیان اینکه توزیع دارو در کل کشور  تاثیر دارد، اظهار داشت: واکسن آنفلوانزا به میزان کافی در 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل موجود است.وی ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تامین سرم مورد نیاز ویژه منطقه کاشان گفت: با همکاری 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و انجمن داروسازان شهرستان کاشان ۴۰ هزار سرم از طریق شرکت پخش اقالم دارویی طی دو الی سه روز 

آینده انجام می شود.
دبیر انجمن داروسازان شهرستان کاشان با بیان اینکه کمبود آنتی بیوتیک تحت تاثیر کاهش تولید آنتی بیوتیک توسط شرکت های داروسازی است، ابراز داشت: 
خوشبختانه وضعیت منطقه کاشان نسبت به دیگر شهرستان ها و استان های دیگر وضعیت به نسبت بهتری دارد.وی ضمن اشاره به اینکه پیگیری تامین اقالم 
دارویی مورد نیاز از شرکت های دارویی مختلف در حال پیگیری است، گفت: تولید آنتی بیوتیک توسط شرکت های دارویی در حال تولید است که تا چند روز آینده 

به میزان کافی به داروخانه های سطح شهر تزریق می شود.

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان:

آرزوی دیرینه مردم برای نسخه نویسی الکترونیک محقق شد
مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: در حال حاضر در کشور ۱۰۰ درصد نسخه های تولید شده مربوط به سازمان بیمه سالمت به صورت تمام الکترونیک پذیرش 
می شود.محمدحسین صفاری در جمع خبرنگاران در دومین روز از هفته بیمه سالمت با عنوان »بیمه سالمت، سالمت الکترونیک و سازمان هوشمند« دستاوردهای 
سازمان بیمه سالمت ایران را در این حوزه تشریح کرد و اظهار داشت: سازمان بیمه سالمت همگام با حرکت نظام های جهانی سالمت به سمت الکترونیک و تحقق دولت 
الکترونیک تمام توان خود را جهت استقرار سازمان الکترونیک سالمت متمرکز کرده و از دی ماه سال گذشته ۱۰۰ درصد نسخه های این سازمان به صورت الکترونیک 
پذیرش و رسیدگی می شود.وی افزود: پروژه نسخه نویسی الکترونیکی بیمه سالمت یکی از پروژه های زیر مجموعه طرح تحول نظام سالمت و الکترونیکی کردن خدمات 
پزشکی محسوب می شود که از زمان اجرا تا به حال توانسته بهترین عملکرد را داشته باشد.مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان خاطر نشان کرد: در حال حاضر در کشور 
۱۰۰ درصد نسخه های تولید شده مربوط به سازمان بیمه سالمت، به صورت تمام الکترونیک پذیرش می شود و باعث شده تا از وزارت بهداشت از موثر بودن نسخه نویسی 
الکترونیکی بیمه سالمت اطمینان پیدا کرده و سعی در فراهم آوردن بستر الزم برای گسترده تر شدن این روش کند.وی گفت: با الکترونیکی شدن نسخ، مطالبات مراکز 

درمانی به روز پرداخت می شود و در حال حاضر مرکزی نیست که از بیمه سالمت مطالبه ای داشته باشد.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان از شناسایی و جمع آوری باند متکدیان حرفه ای اتباع خارجه در کالن شهر اصفهان خبر داد.روح ا... ابوطالبی اظهار 
کرد: روزانه تعداد زیادی از مهاجران غیرقانونی از کشور های دیگر به خصوص پاکستان و افغانستان در اصفهان با تکدی گری چهره شهر را مخدوش می کنند.وی  با تاکید 
بر اینکه وجود متکدیان پاکستانی یکی از معضالت مدیریت شهری در پاکسازی چهره شهر از وجود متکدیان است، افزود: در این راستا طرح جمع آوری متکدیان خارجی 
به صورت ویژه در دستور کار مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری قرار گرفت.مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان از شناسایی و جمع آوری 
باند متکدیان حرفه ای اتباع خارجه در این کالن شهر خبر داد و گفت: در طرح جمع آوری متکدیان خارجی با شناسایی مخفیگاه های این افراد در چند نقطه از حاشیه شهر 
و طی هماهنگی صورت گرفته با دستگاه های مربوطه، حکم قضایی دریافت شد و با حضور عوامل انتظامی، تمام متکدیان خارجی جمع آوری و تحویل اردوگاه اداره اتباع 
خارجی شدند.ابوطالبی خاطرنشان کرد: به منظور پاک سازی و زدودن نازیبایی ها از چهره شهر، همچنین کاهش معضل تکدی گری، با برنامه ریزی و بهره گیری از تمام 
ظرفیت های موجود، روزانه ماموریت ها و اقدامات ویژه ای در دستور کار این مدیریت قرار دارد.وی از شهروندان درخواست کرد: از پرداخت هرگونه وجه یا کمک به افرادی 
که به صورت حرفه ای و در پوشش افراد نیازمند بر سر چهارراه ها و معابر تکدی گری می کنند، اجتناب کنند و کمک های خود را به موسسات و نهاد های خیریه معتبر تحویل 

دهند تا به دست نیازمندان واقعی برسد.

توزیع سرم در داروخانه های کاشان انهدام باند متکدیان حرفه ای خارجی در اصفهان

فقدان سند مالکیت
ســند   1401 /07 /19  -140185602210005356 نامــه:  شــماره   8 /24
مالکیت 20 ســهم مشــاع از 948 ســهم مشــاع اراضی مزروعــی از یکدانگ و یک 
چهارم دانگ مشــاع از ششــدانگ پــاک ثبتی 89 اصلــی واقع در بخــش 20 ثبت 
اصفهــان کــه بموجــب ســند انتقــال قطعــی شــماره 127487- 1379/12/15 
تنظیمــی دفترخانــه 56 اصفهــان بــه مالکیــت رضــا بخشــی در آمــده و در 
 صفحه 519 دفتر 5 تحت شــماره ثبت 868 ثبت و ســند بشــماره چاپــی 061592 
)دفترچه ای(، تســلیم ایشــان شــده اســت و ســپس بموجب ســند انتقال شماره 
165208-1382/12/25 دفترخانــه 56 اصفهــان تمامــت 10 ســهم و چهار- دهم 
ســهم مشــاع از مالکیت خود را به غیر انتقال قطعی نموده ســپس  نامبــرده با ارائه 
درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شــهود آن ذیل شماره یکتا 
140102159091000760 و رمــز تصدیــق 312759  مــورخ 1401/5/24  که به 
گواهی دفترخانه 480  شهر زیار اصفهان  رسیده  مدعی است که  سند مالکیت آن بعلت 
نامشخص مفقود گردیده و نامبردگان  درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق 
را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصاحی 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 نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار 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 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: 1398487 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/25  چون خانم مینا خالو فرزند غامعلی با تسلیم استشهادیه محلی که هویت و امضا 
شهود رسما گواهی شده است و به تائید دفترخانه 287 خور رسیده مدعی است که سند 
مالکیت شــش دانگ پاک 446 فرعی از 3331 اصلی مجزا شده از 30 فرعی واقع در 
روســتای چاهملک بخش 6 حوزه ثبت خور و بیابانک که در صفحه 187 دفتر 8 اماک 
ذیل ثبت 1104 و شماره چاپی 553325- الف 83 صادر و تسلیم گردیده اظهار داشته که 
سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است.  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب  در یک نوبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک  
مزبور یا وجود سند مالکیت مزبور  نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنی اسناد مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.  م الف: 1398520 محمد علی بیطرف 
رئیس ثبت خور و بیابانک 

  مزایده
8/26 به موجب پرونده اجرائی کاسه 140000530 تمامت یکدستگاه خودرو کامیون 
بنز808 به شــماره پاک انتظامی ایران 23 - 176 ع 27 متعلق به مرحوم آقای نبی اله 
بهرامی نام پدر : اسداله درقبال قسمتی ازطلب خانم اعظم ناظمی اشنی نام پدر : علی اکبر 
بابت مهریه وحقوق دولتی متعلقه توقیف گردیده است وطبق اعام نظر کارشناس رسمی 
دادگستری خودرو مذکور ازنظرفنی دارای مشخصات زیر می باشد : کامیون کفی جرثقیل 
داربنز ال پی 808 – بشماره انتظامی 176 – ع 27 ایران 23 – برنگ سبزخاکی روغنی 
– مدل 1355 – شماره شاسی 37405614140818 – شماره موتور 10024126، که 
طبق نظرکارشناسان رسمی دادگستری موتور وگیربکس ودیفرانسیل سالم بدنه خوردگی 
ورنگ رفتگی داشته ویکدستگاه جرثقیل به مارک یونیک دارای سه تلسکوپ درعقب آن 
نصب وقابل بهره برداری می باشــد لذا خودرو مذکور باتوجه به مدل و وضعیت ظاهری 
آن قیمت پایه جهت فروش درمزایده توسط کارشناس رسمی به مبلغ 4/800/000/000 
ریال معادل چهارصد وهشتاد میلیون تومان ارزیابی وبرآورد شده است، از ساعت 9 الی 
12 روز سه شنبه مورخ 17/ 1401/08 درمحل اداره ثبت اسناد واماک فاورجان واقع 
در فاورجان خیابان فردوسی جنب بانک کشاورزی از طریق مزایده وحضوری به فروش 
می رسد . ومزایده از 4/800/000/000 ریال ) چهارصد وهشتاد میلیون تومان ( قیمت 

ارزیابی شده شــروع وبه باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا« فروخته خواهد شد وشرکت 
درجلســه مزایده وفق ماده 136 اصاحی آئین نامه اجرا منــوط به پرداخت ده درصد از 
مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بوده وبرنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش راظرف مهلت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید 
ودرغیراینصورت مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده وبه حساب خزانه دولت واریز خواهد شد 
وحق مزایده که عبارتست از 6% قیمت نهایی واگذاری مورد مزایده بصورت نقدی وعاوه 
برقیمت پایه مزایده وحق االجرا که عبارتســت از پنج درصد مبلغ مزایده ازبرنده مزایده 
وصول خواهد شد واز کل طلب کسرخواهد گردید وکلیه هزینه های قانونی اعم از حق 
پارکینگ وخافی اتومبیل وغیره به عهده برنده مزایده است ونیم عشر اجرائی وتفاوت 
مبلغ پایه مزایده ظرف مهلت مقرر وصول خواهد شد وچنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
اعام گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد 
شد. لذا این آگهی عاوه بر سایت آگهی های سازمان فقط یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود درج ومنتشر می گردد ضمنا طبق اعام بستانکارخودرو مذکورتا تاریخ 1401/12/24 
دارای بیمه می باشــد . الزم به ذکراســت اتومبیل مورد مزایده درپارکینگ دارگان در 
پیربکران متوقف بوده لذا عاقمندان می توانند فقط یک روز قبل از جلسه مزایده به محل 
 پارک خودرو مورد نظر مراجعه واز آن بازدید بعمــل آورند.تاریخ مزایده 17/ 1401/08    
 م الف: 1397785 محســن اســماعیل زاده مســئول واحد اجرای اسناد رسمی

 فاورجان 



تیم ملی امید فیفادی آبان را از دست خواهد داد، به این خاطر که بعد از رسمی شدن جدایی مهدی مهدوی کیا از تیم ملی امید هنوز سرمربی جدید مشخص نشده 
است.بعد از اینکه به دلیل عدم حضور کامل بازیکنان در اردوی تیم ملی امید، مهدی مهدوی کیا عزیمت تیم را به قونیه ترکیه برای حضور در بازی های همبستگی 
کشورهای اسالمی منتفی کرد، فراز فاطمی سرپرست این تیم پیشنهاد داد، از این پس اردوی تیم ملی امید در فیفا دی برگزار شود تا تیم ملی امید و باشگاه ها بر 
سر استفاده از بازیکنان وارد چالش نشوند، اما اکنون شاهد هستیم فدراسیون فوتبال در انتخاب سرمربی تیم ملی امید تعلل به خرج می دهد و به همین خاطر تیم 
ملی امید فیفا دی آبان را از دست خواهد داد.اگر چه بازی های مقدماتی المپیک در سال آتی میالدی یعنی در سال 2023 برگزار می شود ؛اما اگر قرار به استفاده از 
فیفا دی برای آماده سازی تیم ملی امید باشد، این تیم از هم اکنون باید تمرینات جدی خود را برای آماده سازی آغاز کند. به خصوص که تیم ملی امید دهه های 
متمادی است که از صعود به المپیک باز مانده و یکی از دالیل اصلی عدم هماهنگی بازیکنان به خاطر مخالفت باشگاه ها با حضور آنها بر سر تمرینات تیم ملی امید 
است.قرارداد مهدی مهدوی کیا با تیم ملی امید تا پایان شهریور بود. پرهیزکار، سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال پیش تر گفته بود، فدراسیون فوتبال مایل است 
به همکاری خود با مهدی مهدوی کیا ادامه دهد؛ اما سرمربی تیم ملی امید در صفحه شخصی اش با عذرخواهی از خبرنگارانی که به او تماس گرفته اند، نوشت:» در 

حال حاضر هیچ ارتباطی با فدراسیون فوتبال ندارم« و این یعنی خداحافظ تیم ملی امید. 

تیم ملی، فیفادی آبان را از دست داد!
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»یواخیم لوو« آماده بازگشت به نیمکت مربیگری
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال آلمان عنوان کرد آماده است تا بار دیگر هدایت یک تیم را بر عهده 
بگیرد.یواخیم لوو پس از پایان دوره مربیگری خود در تیم ملی فوتبال آلمان در سال 202۱ هنوز به 
عنوان مربی مشغول به کار نشده و بدون تیم است. این مربی ۶2 ساله در گفت وگو با »کیکر« دالیل 
بیکاری خود را بیان کرد.سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال آلمان احساس می کند آماده بازگشت به 
فوتبال است. لوو گفت: قصد دارم دوباره در فوتبال مســئولیتی را بر عهده بگیرم. وقتی االن فوتبال 
را تماشا می کنم دوباره انگیزه می  یابم. دلم تنگ شده است و دوست دارم بار دیگر به عنوان مربی 
مشغول به کار شوم.لوو پس از ۱۵ سال مربیگری در تیم ملی فوتبال آلمان، در تابستان 202۱ پس از 
حذف آلمان از یورو 2020، تصمیم به رفتن از تیم ملی آلمان گرفت. حاال دوست دارد دوباره به عنوان 
مربی کار کند. او در ادامه صحبت هایش گفت: اگر احساس کنم چالشی برایم جذاب است، آماده 
هستم. در واقع منتظر یک پیشنهاد خوب هســتم تا به عنوان مربی مشغول به کار شوم. لوو  درباره 
حضور در جام جهانی 2022 گفت: من دوست دارم جام جهانی را در کشور قطر تجربه کنم و برای این 
رقابت ها راهی قطر خواهم شد. نمی دانم سرمربی یک تیم باشگاهی خواهم شد یا ملی. فعال قصد 
دارد خودم را آماده حضور در جام جهانی کنم و بازی ها را تماشا کنم تا ببینم چه اتفاقی رخ خواهد داد.

 
نه »هالند« نه »امباپه«؛

این بازیکن رکورد نقل و انتقاالت جهان را می شکند
به نظر می رسد که جود بلینگام، ستاره بروسیا دورتموند، به زودی با قراردادی هنگفت از این باشگاه جدا 
خواهد شد.درخشش بلینگام در ترکیب دورتموند باعث شده است که توجه باشگاه های بزرگ اروپایی 
به این پدیده جوان انگلیسی جلب شود.امید هواداران دورتموند به ادامه حضور این بازیکن در ترکیب 
این تیم پس از پنجره نقل و انتقاالت تابستانی سال آینده احتماال امید عبثی خواهد بود.او تا سال 202۵ 
با این باشگاه قرارداد دارد؛ اما سوال اصلی دیگر این نیست که آیا بلینگام پس از تابستان 2023 هم در 
این باشگاه خواهد ماند یا خیر، بلکه این است که او با چه قیمتی و به چه باشگاهی ملحق خواهد شد؟ 
درخشش بلینگام در دورتموند، خصوصا پس از جدایی ارلینگ هالند باعث شده که باشگاه های بزرگ 
اروپایی برای جذب او در تابستان 2023 وارد رقابتی جدی شوند. بسیاری معتقد هستند که این بازیکن 
در حال حاضر محبوب ترین بازیکن اروپایی است که به شکلی باورنکردنی به پیشرفتش ادامه می دهد 
و هانس یواخیم واتسکه و سباستین کل امیدوار هستند که رکورد ۱۵0 میلیون یورو را با فروش او به ثبت 

برسانند و باشگاه هایی چون رئال مادرید، منچسترسیتی و چلسی برای جذب او رقابت خواهند کرد.
 

پایان تلخ رونالدو و منچستر یونایتد در ژانویه؛

این قرارداد فسخ می شود
کریســتیانو رونالدو روزهای بسیار بد و عجیبی 
را در منچســتریونایتد پشت ســر می گذارد. او 

در تابســتان ســال گذشــته و در حالی کــه قصد 
پیوســتن به منچسترسیتی را داشــت، با دخالت سر 

الکس فرگوســن و چند بازیکن قدیمی یونایتد در نهایت 
ترجیح داد بار دیگر پیراهن منچســتریونایتد را بــه تن کند. فصل 

گذشته بهترین گلزن تیمش بود ولی یونایتد نتوانست سهمیه لیگ قهرمانان 
را به دست بیاورد. اتفاقی که سبب شد رونالدو به فکر ترک یونایتد بیفتد و 
در تابستان امسال تالش کرد تا تیمی دیگر برای خود پیدا کند ولی در نهایت 
موفق نشــد. طبق ادعای ESPN، مدیران یونایتد تصمیم گرفته اند تا در 
انتقاالت زمستانی قرارداد رونالدو را فسخ کنند و به او اجازه دهند به عنوان 

بازیکن آزاد راهی تیمی دیگر شود.

    ستارگان احتمالی تیم های آسیایی در جام جهانی؛

  رویای بزرگ آسیایی ها در قطر

کمتر از یک ماه تــا آغاز جام جهانی 2022  سپهر ستاری
قطر باقی مانده و از همین حاال گمانه زنی 
درباره ستارگان احتمالی این دوره از رقابت ها آغاز شده است. این دوره 
با توجه به میزبانی کشــور قطر سهمیه قاره آســیا در جام جهانی به ۶ 
افزایش یافته و فرصت خوبی برای کشــورهای آســیایی اســت تا با 
درخشــش در این دوره خودنمایی کنند. طی سال های گذشته حضور 
ستارگان آسیایی در فوتبال اروپا پررنگ تر از گذشته شده و حتی هئونگ 
مین سون کره ای توانسته با حضور در فهرســت توپ طال نام خود را به 
عنوان یکی از بهترین بازیکنــان حال حاضر فوتبــال دنیا مطرح کند. 
درخشــش بازیکنانی مثل ســون و مهدی طارمی باعث شــده توجه 
تیم های اروپایی به فوتبال آســیا جلب شود و آن ها در جام جهانی هم 
بازیکنان آســیایی را زیر نظر خواهند گرفت. در این بین چند بازیکن از 
تیم های آسیایی بیش از سایر نفرات شانس درخشش و خودنمایی در 

قطر دارند که نام شان در ادامه آمده است:
1- هئونگ مین ســون: وینگر کره ای تیم تاتنهام در ســال های اخیر 
پیشرفت چشــمگیری داشــته و این روزها در بهترین روزهای دوران 
حرفه ای خود به سر می برد. سون فصل گذشــته با زدن 23 گل به طور 
مشترک با محمد صالح به عنوان آقای گلی لیگ برتر انگلیس رسید و 
تبدیل به اولین بازیکن آسیایی تاریخ شد که به این افتخار بزرگ دست 
پیدا می کند. او به تازگی در فهرســت توپ طال هم به رتبه یازدهم رسید 
و باالتر از بازیکنان بزرگی چون کریستیانو رونالدو، ویرجیل فن دایک، 

دوشان والهوویچ، ریاض محرز و لوییز دیاز قرار گرفت.
ســتاره کره ای این روزهــا در تیم باشــگاهی خود تاتنهــام یک مهره 
تعیین کننده و بدون جانشــین اســت و آنتونیو کونته هم بارها لب به 

تمجید از او گشــوده اســت. کره جنوبی در گروه H جام جهانی در کنار 
تیم های ملی پرتغال، اروگوئه و غنا قرار دارد و اگر ســون همان بازیکن 
آماده تاتنهام باشــد آن ها شــانس خوبی برای صعود بــه دور حذفی 

خواهند داشت.
2-مهدی طارمــی: پیشــرفت مهدی طارمــی طی چند ســال اخیر 
شــگفت انگیز بوده و او در چهارمین فصل حضور خــود در فوتبال اروپا 
به یکی از بهترین بازیکنان لیگ پرتغال تبدیل شــده اســت. طارمی 
با درخشــش در دو فصل گذشــته به یکی از محبوب تریــن بازیکنان 
پورتو تبدیل شــده و هواداران این تیم عالقه فراوانی به مهاجم ایرانی 
خود پیدا کرده اند. او فصل گذشــته با زدن 20 گل و ارسال ۱2 پاس گل 
تاثیرگذارترین بازیکن لیگ پرتغال بود و نقشی تعیین کننده در قهرمانی 
پورتو داشت. ستاره ایرانی امسال هم با ۵ گل و ۴ پاس گل در کنار پدرو 

گونکالوس صدرنشین فهرست بازیکنان موثر لیگ پرتغال است.
طارمی که جام جهانی 20۱۸ را با اشک و ناراحتی ترک کرد در این دوره 
به دنبال جبران مافات است و قصد دارد خاطره تلخ دیدار با پرتغال را از 
ذهن خودش و عالقه مندان به تیم ملی ایران پاک کند. آمادگی طارمی 
بهترین خبر برای کارلوس کی روش است که در بازگشت به نیمکت تیم 

ملی رویای صعود از دور گروهی را در سر دارد.
3- دایچی کامادا: در چند سال گذشته بازیکنان زیادی از فوتبال ژاپن 
راهی بوندسلیگای آلمان شده و با عملکرد خوب خود راه را برای حضور 

دیگر نفرات هموار کرده اند.
 دایچی کامادا، یکی از بهترین لژیونرهای ژاپنی حاضر در فوتبال آلمان 
اســت که این روزها به یکی از بازیکنان کلیــدی آینتراخت فرانکفورت 
تبدیل شده است. او فصل گذشــته با تیم آلمانی موفق به قهرمانی در 

لیگ اروپا شد و امسال هم در ۱0 بازی ابتدایی فصل ۶ گل و 2 پاس گل 
به ثبت رسانده است.

پست اصلی بازی کامادا، هافبک هجومی است و این هافبک 2۶ ساله 
با درخشش در جام جهانی قطر قصد دارد بیش از گذشته توانایی های 
خود را بــه تیم های مطرح نشــان دهد. حضور موفــق در جام جهانی 
می تواند کلید ترانســفر کامادا به تیم های بزرگ  فوتبال اروپا باشد و او 
با توجه به شــرایط سنی مطلوب اش شــانس باالیی برای یک انتقال 
جذاب پس از جام جهانی خواهد داشت. ژاپن در گروه E جام جهانی 
با آلمان، پرتغال و کاستاریکا هم گروه است و کار سختی برای صعود به 

مرحله بعدی دارد.
4- اکرم عفیف: نام اکرم عفیف برای فوتبال دوســتان ایرانی بســیار 
آشناســت و او بارها مقابل تیم های باشــگاهی ایران به میدان رفته و 
توانایی باالی خودش را نشان داده اســت. وینگر تکنیکی و 2۵ ساله 
السد در سال های اخیر یکی از ارکان اصلی موفقیت این تیم بوده و در 
میان ستارگان نامدار فوتبال قطر توانسته قابلیت های خودش را اثبات 
کند. او بیشتر دوران حرفه ای خود را در السد گذرانده و تنها در مقاطعی 
عضو تیم های ویارئال، اسپورتینگ گیخون و یوپن بوده است. با توجه 
به میزبانی قطر حاال فرصت درخشــش در جام جهانــی را پیدا کرده و 
در سه بازی مرحله گروهی شــانس باالیی برای نمایش تکنیک باالی 

خودش دارد.
عفیف با قطر موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام ملت های آسیا شده 
و حاال در جام جهانی هم نیم نگاهی به صعود از دور گروهی دارد. آن ها 
با هلند، اکوادور و سنگال هم گروه هســتند و کار ساده ای برای صعود 

نخواهند داشت.

خبر روز

»آزمون« هدیه زمستانی به سرمربی زنیت
مهر نوشت: سرمربی تیم فوتبال زنیت سنت پترزبورگ خواهان جذب سردار آزمون، مهاجم تیم ملی ایران 
شده است.سایت sports روسیه در خبری مدعی شد سردار آزمون در آستانه بازگشت به تیم زنیت سنت 
پترزبورگ قرار دارد. این رسانه اعالم کرد »سرگئی سماک« سرمربی زنیت درخواست جذب سردار آزمون را 
داشته و از مهاجم تیم ملی ایران به عنوان یکی از هدیه های زمستانی برای سماک نام برده است.در بخشی 
از گزارش این سایت آمده است: »زنیت تالش خواهد کرد تا سردار آزمون را از بایر لورکوزن که اخیرا به سختی 
در آن بازی کرده است، بازگرداند. گزارش ها حاکی از آن اســت که باشگاه روسی قصد دارد قرارداد قرضی 
آزمون را ترتیب دهد. این امکان وجود دارد که قرارداد، گزینه خرید دائمی داشته باشد. سایت ترانسفر مارکت 
قیمت سردار آزمون را ۱۸ میلیون یورو برآورد کرده است.«آزمون در حالی مدنظر باشگاه زنیت قرار دارد که 
سه فصل در این تیم حضور داشت و رکورددار بیشترین گل زده در بین بازیکنان خارجی روسیه است. او به 
همراه »واگنر الو« مهاجم سابق باشگاه زســکا، ۸۵ گل زده در روسیه دارد. پیش از این خبرهایی از عالقه 
باشگاه زنیت و دیناموی روسیه به آزمون منتشر و از سوی بعضی از رسانه های این کشور تکذیب شده بود.

 

رونمایی از گران ترین ستاره تیم ملی در جام جهانی
ارزش تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 قطر سوژه شد.مسابقات جام جهانی 2022 دقیقا 27 روز 
دیگر به میزبانی قطر آغاز می شود. تیم ملی کشورمان در این تورنمنت در گروه دوم با تیم های ملی آمریکا، 
انگلیس و ولز رقابت می کند.در آستانه آغاز مسابقات جام جهانی ارزش مادی تیم ملی کشورمان از سوی 
رسانه اسپانیایی بررسی شد تا مخاطبانش ارزش تیم کی روش و گران قیمت ترین بازیکن ایران را در 
جام جهانی بشناسند.ارزش تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی معادل 70.۶3 میلیون یورو است.
مهدی طارمی، ستاره تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه پورتو با ارزش 20 میلیون یورو گران ترین شاگرد کی 
روش در جام جهانی است. تیم ملی ایران در ۵ دوره جام جهانی شرکت کرده و حضور در قطر ششمین دوره 
حضور ایران در این تورنمنت بزرگ فوتبالی است. بهترین نتایج ایران در تاریج جام جهانی به سال 20۱۸ 
برمی گردد. بدترین نتایج ایران در جام جهانی ۱97۸ رقم خورد.اولین دیدار شاگردان کارلوس کی روش 

در مسابقات جام جهانی 2022 در تاریخ 30 آبان در ورزشگاه بین المللی خلیفه مقابل انگلیس است.
 

»فرهاد« قلب اماراتی ها را تسخیر کرد
هواداران الوصل محبت خود را به سرمربی سابق استقالل به شکل ویژه ابراز کردند. فرهاد مجیدی بعد 
از سال ها به ورزشگاه خانگی الوصل برگشت. اسطوره اســتقالل این بار در قامت مربی مقابل الوصل 
ایستاد.اتحاد کلبا با هدایت فرهاد مجیدی موفق شد الوصل صدرنشین لیگ امارات را با نتیجه تساوی 2 
بر 2 متوقف کند.اما نکته جالب در این بازی فراموش نشدن فرهاد مجیدی در میان هواداران الوصل بود. 
هواداران این باشگاه اماراتی بنری بزرگ به ورزشگاه آوردند تا یادآوری کنند درخشش مجیدی به عنوان 
بازیکن را فراموش نکرده اند.در بنر هواداران الوصل این شعار نوشته شده بود: فرهاد تو اینجا خاطرات 
شیرینی و عشق بزرگی داری... این ابراز محبت هواداران الوصل به سرمربی سابق استقالل همچنین سوژه 
توئیتر رسمی سازمان لیگ فوتبال امارات شد که در این زمینه نوشت: نشانه وفاداری از سوی هواداران 

الوصل برای فرهاد مجیدی، بازیکن سابق شان و سرمربی کنونی اتحاد کلبا.
 

عقاب ها؛ آماده رقابت با شاگردان »کی روش«
برنامه اردوی تیم ملی تونس رقیب تدارکاتی ایران برای جام جهانی 2022 مشــخص شد.فدراســیون 
فوتبال کشورمان اعالم کرد شاگردان کارلوس کی روش در آخرین بازی تدارکاتی قبل از جام جهانی در 
دوحه به مصاف تیم ملی تونس می روند.در همین رابطه فدراسیون تونس برنامه آماده سازی خود برای 
جام جهانی 2022 قطر را اعالم کرد و در این زمینه خبر داد: اردوی تدارکاتی تیم قرار است در شهر الدمام 

عربستان از تاریخ ۶ تا ۱3 نوامبر برپا شود. 

مستطیل سبز

غیبت »دبیر« در سفر  به 
آمریکا

تســنیم نوشــت: رییس فدراســیون کشتی 
قصد همراهــی تیم ملــی آزاد در جام جهانی 
2022 آمریکا را نخواهد داشت.بعد از برگزاری 
جام جهانی کشتی فرنگی در آذربایجان که تیم 
کشــورمان در این رقابت ها بــا دو تیم ترکیه و 
قرقیزستان هم گروه شــده، تیم ملی آزاد باید 
آذر ماه در جام جهانی 2022 که در واقع آخرین 
مسابقه رســمی ســال میالدی جاری است، 
شرکت کند.پیش از این در بحبوحه مسابقات 
جهانی بلگراد، مسئول اجرایی فدراسیون کشتی 
آمریکا از ایران رسما دعوت به عمل آورد که در 
جام جهانی امسال که به میزبانی آمریکایی ها 
برگزار می شود، شرکت کند.با توجه به حواشی  که 
سال گذشته در خصوص سفر تیم ملی کشتی 
آزاد به تگزاس برای انجام یک مبارزه دوستانه 
تیم به تیم در روز 23 بهمن ایجاد شد و درنهایت 
به دلیل عدم صدور ویزا برای چند کشتی گیر، 
مربی و همراه تیم، ایران از این سفر سر باز زد؛ 
این بار هم به نظر می رسد سفر بدون حاشیه ای 
پیش رو نباشد و مهم ترین نکته نیز صدور ویزا 
برای همه اعضای تیم ملی است.این بار موضوع 
مســابقه با دفعه قبلی فرق می کند، بهمن ماه 
گذشته مصاف دو تیم دوســتانه بود؛ اما این 
بار یک مسابقه رسمی در پیش است که کشور 
میزبان براساس قوانین موظف به همکاری در 
زمینه صدور ویزا برای همه شــرکت کنندگانی 
است که از سوی اتحادیه جهانی کشتی مجوز 
حضور در مســابقات را دریافت کرده اند.ایران 
به عنوان تیم نایب قهرمان سال 2022، باید در 
جام جهانی شرکت کند و فدراسیون کشتی هم 
باتوجه به اینکه عدم شــرکت در این رقابت ها 
محرومیت هایی از شــرکت در دیگر مسابقات 
به همراه خواهد داشت، اقدام الزم برای سفر به 
آمریکا را انجام داده  و لیست اولیه تیم مد نظر 
کادرفنی تیم ملی که به نظر در هر وزن دو نفر به 
جام جهانی اعزام خواهند شــد، برای دریافت 
ویزا معرفی شده اند.این بار علیرضا دبیر، رییس 
فدراسیون قصد همراهی تیم ملی آزاد در سفر به 
آمریکا را نخواهد داشت و نامش در بین نفرات 

اعزامی دیده نمی شود.

فوتبال جهان

وز عکس ر

نوه »محمدعلی کلی« 
در انگیس مبارزه 

می کند
نیکو علی والش، نوه اســطوره بوکس 
محمد علــی کلی ممکن اســت برای 
اولین مبارزه خود در بریتانیا آماده شود.

سفیر آمریکا در ایتالیا هم به کارزار تالش برای حذف 
تیم ملی فوتبال ایران از بیست ودومین دوره مسابقات 

جام جهانی پیوست.
در روزهای اخیر تالش هایی برای تحت فشار قرار دادن 
فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا( برای کنار گذاشتن 
تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی 2022 قطر به دلیل 
آنچه نقض حقوق بشر عنوان شده، شکل گرفته است. 
حاال روزنامه »رپوبلیکا«ی ایتالیا خبر می دهد که سفیر 
آمریکا در ایتالیا هم خواهان کنار گذاشــتن تیم ملی 
ایران از بیست ودومین دوره جام جهانی شده است.  

پائولو زامپولی، سفیر آمریکا در ایتالیا با ارسال نامه ای 
به فیفا و در خطاب به جانــی اینفانتینو، رییس فیفا 
خواستار کنار گذاشــتن تیم ملی ایران از جام جهانی 
شــد، مســابقاتی که از تاریخ 20 نوامبر )29 آبان( به 

میزبانی قطر آغاز خواهد شــد. در بخشی از این نامه 
آمده است: »ما نمی توانیم خشــونت دولت ایران را 
تحمل کنیم، شــما فرصت دارید تا وضعیت را بهبود 
بخشید. بار دیگر جهان منتظر اقدام شما به عنوان یک 
رهبر برای محروم کردن ایران از جام جهانی است. آنچه 
حول محور فیفا می چرخد نباید تحت الشــعاع اخبار 
سیاسی منفی برای میلیاردها هوادار در سراسر جهان 
قرار گیرد، اخباری که می تواند بر کار خوب شما و تمیم 

بن حمد بن خلیفة آل ثانی )امیر قطر( تاثیر بگذارد«.
در ادامه این نامه به نگرانی های ســازمان ملل متحد 
و آمریکا در خصوص اتفاقات اخیر در ایران، اشــاره و 
تاکید شده اســت: »به عنوان نماینده رییس جمهور 
آمریکا در امور فوتبال در شورای ورزش، تناسب اندام 
و تغذیه می گویــم این وضعیــت می تواند موقعیت 

اینفانتینو را بیشتر تضعیف کند. در سطح شخصی اما 
من تنها نیستم. پس از محرومیت ایران از جام جهانی، 
ایتالیا می تواند مقابل انگلیس بازی کند. تا جایی که 
من می دانم، ایتالیا در بین تیم هایی که به جام جهانی 
نرسیده اند، در رده بندی فیفا صاحب بهترین جایگاه 
است. مطمئن هستم که اینفانتینو بهترین تصمیم را 
خواهد گرفت و تضمین می کنم او حمایت سیاســی 
که می تواند به تســریع این روند کمک کند را خواهد 

داشت«.

درخواست سفیر آمریکا از فیفا؛ حذف ایران از جام جهانی!
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معاون امور ثبتی و حقوقی اوقاف و امور خیریه استان خبرداد:

پیگیری اجاره بهای هتل عباسی اصفهان در مراجع قضایی
معاون امــور ثبتی و حقوقی اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت:موضوع هتل عباســی 
اصفهــان از طریق مراجــع قضایی در دســت پیگیری است.حجت االســام اصغر توســلی در 

خصــوص آخرین وضعیــت پرداخت 
اجاره بهای هتل عباســی اظهــار کرد: 
موضوع هتل عباســی از طریق مراجع 
قضایی در دســت پیگیری است و باید 
حقوق موقوفه پرداخت شــود، چندین 
جلســه با مســئوالن بیمه ایران برگزار 

کردیم، اما به نتیجه نرسید.
وی با بیان اینکه حقــوق موقوفه هتل 
عباسی باید برای مدرســه امام صادق 
)ع( هزینه شــود، ابراز داشت: تاکنون 

نتوانسته ایم با گفت وگو مشــکل را برطرف کنیم.معاون امور ثبتی و حقوقی اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان اضافه کرد: چنانچه رویه پیگیری پرونده پرداخت اجاره بهای هتل عباسی عادی 
باشد تا آذر ماه این پرونده تعیین تکلیف خواهد شد.وی ادامه داد: پرونده موقوفه هتل عباسی 
از ۲ سال گذشته در دستور کار قرار دارد، این هتل صاحب برند است و تاش ما حفظ این ظرفیت 
در حوزه گردشگری است.حجت االسام توســلی در خصوص آخرین وضعیت موقوفه حصه نیز 
اضافه کرد: تا حدود یک ماه آینده در خصوص این موقوفه اخبار خوبی اعام خواهد شــد.وی در 
خصوص پذیره نویسی در حصه نیز تصریح کرد: همه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
نیازی به پذیره نویســی ندارند.معاون امور ثبتی و حقوقی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با 
بیان اینکه شــهرداری نباید برای ارائه خدمات به مردم در منطقه حصه مانع وقفیت را اعام کند، 
اضافه کرد: تاکنون از هیچ یک از مناطق ۱۰ و ۱۴ شــهرداری در زمینه ارائــه خدمات به مردم این 
منطقه درخواستی اعام نشده و چنانچه درخواستی اعام شــود با روی باز استقبال خواهد شد 

چرا که هدف اصلی ما کاهش آسیب های اجتماعی در این منطقه است.
 

مدیر منطقه ۹ شهرداری اعام کرد:

کاشت بیش از 2 هزار گونه گیاهی در خیابان بهشت اصفهان
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: برای توسعه فضای سبز خیابان بهشت اصفهان ۶۰۰ اصله 

درخت و ۱۵۰۰ درختچه کاشته می شود.
سیدسلمان قاضی عســگر  اظهار کرد: توجه به سرانه فضای ســبز و حفظ تعادل های طبیعی در 
شهر ها به خصوص شهر های پرجمعیت و صنعتی اهمیت زیادی دارد و سرانه فضای سبز در اختیار 

منطقه ۹ شهرداری ۱۶.۲۹ و سرانه فضای سبز اکولوژیک ۱۸.۳ متر مربع است.
وی با بیان اینکه کمبود فضای ســبز می تواند اختاالت جدی در روند حیات شهروندان و شهر ها 
به وجود آورد، افزود: توسعه فضای سبز خیابان بهشت به مساحت سه هزار مترمربع و با اعتباری 
بالغ بر ســه میلیارد ریال در حال انجام است.مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در 
قالب این پروژه ۶۰۰ اصله درخت و ۱۵۰۰ درختچه کاشــته می شود، خاطرنشان کرد: برای آبیاری 
این گونه های گیاهی، ۱۶۱۱ متر لوله کشی انجام می شود.قاضی عسکر با بیان اینکه فضای سبز به 
عنوان عضو جدایی ناپذیر پیکره شهر ها در حفظ متابولیسم آن نقش اساسی دارد، تصریح کرد: در 
طرح توسعه فضای سبز خیابان بهشت کاشت گونه های مختلف شامل سرو، توت، رز و زرشک در 
دست اقدام است و در فاز نهایی قرار دارد.وی تصریح کرد: فرهنگ سازی برای حفظ و حراست از 

فضای سبز باید از سنین کم در کودکان نهادینه شود تا در آینده شاهد شهری سبز و آباد باشیم.

معاون فرهنگی شهرداری اصفهان تاکید کرد:

شهرداری به دنبال توسعه سرانه ورزشی در دل محالت

معاون فرهنگی شهرداری اصفهان به شرح اقدامات انجام شده ازسوی 
مدیریت شــهری در حوزه فرهنگی طی یک سال گذشــته پرداخت و 
ســاخت زمین های روباز ورزشــی، ارائه خدمات به بیــش از ۱۰۰ هزار 
ورزش آموز و پخش تولیدات مرتبط با اصفهان در رسانه های کشورهای 
خارجی را از جمله این اقدامات دانست.به گزارش اداره ارتباطات رسانه 
ای شــهرداری اصفهان، مجتبی شــاه مرادی در این باره گفت: سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با برخورداری از ۲۲۰ مرکز 
فعال در محات مختلف شهر گسترده ترین تماس را با مردم دارد.وی با 
اشاره به اقدامات این سازمان در زمینه ورزش افزود: بخشی از اقدامات 
شهرداری ها در حوزه ورزش، با محوریت ورزش های همگانی است که 
تاش کرده ایم با برگزاری رویدادها و ایجاد بســترهای مناسب ارتباط 
دوسویه ای با مردم داشته باشیم.شاه مرادی، توسعه زیرساخت های 
ورزشی را از دیگر فعالیت های شهرداری ها دانست و بیان کرد: پرداختن 
به حوزه ورزش از وظایف ذاتی شهرداری نیست؛ اما به علت نیاز مبرم و 
مطالبه شهروندان، شــهرداری وارد این حوزه ها شده است، بنابراین در 
کنار اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان تاش کرده ایم که به توسعه 

زیرساخت ها بپردازیم.

توسعه زمین های روباز، راهی برای افزایش سرانه ورزشی شهر
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره 
به ســرانه ۳ و نیم متر مربعی هر فرد از ورزش در ســطح جهان گفت: 
سرانه ورزشی استان اصفهان کمتر از نیم متر مربع است و افزایش این 
سرانه را در دستور کار داریم.وی،ســاخت زمین های روباز ورزشی را از 
اقدامات انجام شده در یک سال گذشته دانست و یادآور شد: ساخت 
سوله ها بسیار هزینه بر است و به همین دلیل توسعه زمین های روباز 
مطابق با استانداردهای روز دنیا در محات می تواند به افزایش سرانه 
ورزشی شهر کمک کند.شاه مرادی با اشاره به نقشه تفصیلی شهر اظهار 
کرد: طبق این نقشه هر بخش کاربری و متولی متفاوتی دارد و یکی از 
مشکات شهرداری این اســت که هنگام توسعه سرانه ورزشی یا باید 
کاربری های مسکونی را تملک کند و یا از کاربری هایی استفاده کند که 

متولی آن اداره کل ورزش و جوانان است.

احداث 25 زمین روباز ورزشی در مناطق مختلف شهر
شاه مرادی با بیان اینکه به رغم این مشکات شهرداری تاش می کند 
با نگاه عدالت محور به توســعه زمین های روباز بپردازد، افزود: امسال 

۱۰ زمین و سال آینده ۱۵ زمین ورزشــی روباز در مناطق مختلف شهر 
احداث و بهره برداری می شود.وی تصریح کرد: جانمایی این زمین ها 
به گونه ای است که کمترین تعارض را با مناطق مسکونی داشته باشد، 
در حاشیه پارک ها باشد و جوانان و نوجوانان بدون دغدغه از این اماکن 

استفاده کنند.

ارائــه خدمــات بــه بیــش از 100 هــزار ورزش آمــوز در
 زیرساخت های شهرداری

شاه مرادی از ارائه خدمات ورزشــی به بیش از ۱۰۰ هزار ورزش آموز در 
زیرساخت های شــهرداری خبر داد و افزود: نصب سازه های ورزشی 
جدید در پارک ها و احیای فرهنگ پهلوانی در میان نوجوانان و جوانان 

از دیگر اقدامات در حوزه ورزش بوده است. 

برون سپاری، رویکرد جدی مدیریت شهری در حوزه فرهنگی
معاون فرهنگی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی از سیاســت های 
جدی در دوره جدید مدیریت شهری، رویکرد مردم سپاری به معنای 

مشارکت گرفتن از مردم در کشف راه حل ها و اقدامات است.
وی با بیان اینکه شــهرداری تاش می کند در حــوزه فرهنگی به یک 
پشتیبان و تسهیل گر تبدیل شود، تاکید کرد: در مناطق کمتر برخوردار 
که به یارانه بیشتری نیاز است، همه زیرساخت ها در اختیار شهرداری 
است و به صورت مســتقیم به مردم خدمات ارائه می  دهد، اما اگر در 
همین محات کســانی تخصص الزم برای اداره امور زمین ها را داشته 
باشند، آن را واگذار می کنیم.وی با اشــاره به فعالیت شورای فرهنگی 
ورزشی در محات گفت: یکی از فعال ترین مناطق در این حوزه منطقه 

۹ شهرداری اصفهان است که به صورت مستمر فعالیت دارد.

پخش تولیدات مرتبط با اصفهان در رسانه های کشورهای خارجی
معاون فرهنگی شهردار اصفهان با اشاره به تعامل با خواهرخوانده های 
شهر اصفهان بیان کرد: معرفی شهر اصفهان مهم ترین رویکرد در ارتباط 
با شــهرهای خواهرخوانده اســت که در این خصوص در بستر فضای 
مجازی و شبکه هایی تلویزیونی، کشــورهای خارجی مانند چین، کره 

جنوبی، آلمان و.. تولیداتی مرتبط با اصفهان داشته ایم.
وی با اعام اینکه به دنبال تسهیل زمینه تبادل علمی تجاری بر مبنای 
روابط خواهرخواندگی هستیم، افزود: حضور هنرمندان صنایع دستی 
در رویدادهای بین المللی از دیگر اقداماتی اســت کــه در این زمینه 

انجام می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار 
اصفهان از برگزاری نمایشگاه ملی نوآوری و فناوری در 
اردیبهشت ماه سال آینده با حضور خواهرخوانده های 
شهر اصفهان خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات رسانه 
ای شهرداری اصفهان، ســعید ابراهیمی با اعام این 
خبر گفت: با همــکاری فعال مدیریــت منطقه ویژه 
علم وفناوری استان، ۶ ناحیه مهم با حضور دستگاه های 
اجرایی مختلف بــا عنوان پان مفهومی نمایشــگاه 
تشــکیل و هرکدام وظایف خود را پیش می برند.وی 

افزود: در این نمایشــگاه ناحیه فنــاوری با همکاری 
انجمــن شــرکت های دانش بنیان، ناحیــه تولیدی 
صنعتی با همکاری شرکت شهرک های صنعتی، ناحیه 
تجارت داخلی و خارجی با همکاری اتــاق بازرگانی، 
ناحیه تامین مالی و سرمایه گذاری با همکاری صندوق 
پژوهــش و ناحیه علمــی و تحقیقاتی بــا همکاری 
دانشگاه های اصفهان به انجام مسئولیت خود در این 
زمینه می پردازند.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: عاوه بر این 
حوزه ها، کمیته های بین الملل با محوریت اتاق بازرگانی 
و کمیته رسانه با محوریت اداره کل ارتباطات شهرداری 
اصفهان نیز آغاز به کار می کنند.وی با بیان اینکه گزارش 

نحوه انتخاب شرکت ها جهت حضور در نمایشگاه توسط 
انجمن شرکت های دانش بنیان ارائه شده است، اعام 
کرد: مقرر شد شرکت ها با سه روش جهت حضور در 
نمایشــگاه شناسایی و دعوت شــوند که این روند در 
روش نخست توسط کارفرمایان، در روش دوم از طریق 
معرفی توسط پارک ها و مراکز رشد و در روش سوم در 
قالب معرفی توسط انجمن انجام می شود.ابراهیمی 
همچنین خبر داد: اداره ارتباط با صنایع و شرکت های 
دانش بنیان مدیریت پژوهش، خاقیت و فناوری های 
نوین معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان، پیگیری 
امور اجرایی دبیرخانه نمایشگاه ملی نوآوری و فناوری 

را برعهده دارد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار مطرح کرد:

 برگزاری نمایشگاه ملی نوآوری و فناوری
 با حضور خواهرخوانده های اصفهان

 جزییات نخستین خورشیدگرفتگی قرن 
در آسمان اصفهان

یک کارشناس نجوم گفت: امروز  شاهد نخستین خورشیدگرفتگی قرن خواهیم بود که اوج این 
گرفتگی در اصفهان حدود ساعت ۱۵ است.علیرضا بیات، کارشــناس نجوم با اشاره به جزییات 
خورشیدگرفتگی جزئی در روز سه شنبه 
سوم آبان ماه ۱۴۰۱)امروز( اظهار کرد: 
خورشــیدگرفتگی یــا کســوف یکی از 
رویداد های طبیعی است که هنگام قرار 
گرفتن خورشــید، مــاه و زمین در یک 

امتداد رخ می دهد.
کارشناس نجوم افزود: با توجه به اینکه 
ماه به دور زمین و زمین به دور خورشید 
در گردش اســت، انتظار می رود هر ماه 
یک خورشید گرفتگی داشته باشیم، اما 
هیچ وقت این اتفاق نمی افتد، به دلیل 
میل مداری که ماه نسبت به زمین دارد همیشه زمین، خورشید و ماه در یک راستا قرار نمی گیرند 

و یک سری مواقع خاص در سال این اتفاق می افتد.
وی بیان کرد: امسال هم در روز سوم آبان ماه شاهد این رویداد هستیم، اما باز هم خورشید، ماه و 
زمین کاما در یک راستا قرار نمی گیرند و مقداری ماه زاویه دارد، اما با این وجود تقریبا ۸۰ درصد 

سطح خورشید دچار گرفت می شود.
کارشــناس نجوم در این خصوص که چرا هنگام گرفت ناظر زمینی ماه را دقیقا روبه روی خورشید 
می بیند، عنوان کرد: ماه خیلی از زمین کوچک تر است و چندین هزار برابر هم از خورشید کو چک تر 
است و فاصله زمین تا خورشید ۱۵۰ میلیون کیلومتر و فاصله ماه تا زمین ۴۰۰ هزار کیلومتر است 
بنابراین با یک محاســبه کوتاه به این نتیجه می رســیم که چیزی حدود ۴۰۰ برابــر فاصله ماه تا 

خورشید است.
وی ادامه داد: اندازه ماه یک چهارصدم خورشید است و فاصله آن هم یک چهارصدم فاصله زمین 
تا ماه است، بنابراین هنگامی که از زمین شــاهد این رویداد هستیم ماه به اندازه قرص خورشید 
در آســمان به نظر می آید به همین خاطر در خورشــید گرفتگی کامل، ماه کاما سطح خورشید را 

می پوشاند و برای چند ثانیه نور خورشید به زمین نمی رسد.

در اصفهان بین ساعت 14:45 تا 15 شاهد اوج گرفت خواهیم بود
بیات اضافه کرد: خورشید گرفتگی پیش رو تقریبا نیمه کامل است و فقط در بعضی از نقاط حدود 
۸۰ درصد گرفت دارد که در ایران باالترین درصد گرفت که شاهد خواهیم بود، حدود ۶۹ درصد و در 
خراسان شمالی خواهد بود و در اصفهان بین ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۵ شاهد اوج گرفت خواهیم بود که 

۶۵ درصد است، این خورشید گرفتگی از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۶  ادامه خواهد داشت.
کارشناس نجوم در خصوص فعالیت های تخصصی که هنگام کسوف انجام می شود، گفت: هنگام 
خورشید گرفتگی می توان به کمک تلکسوپ هایی که مجهز به فیلتر های آلفا هستند، تصویربرداری 
انجام داد و قسمت هایی از خورشید که هنوز دچار گرفت نشده را مشاهده و پردازش کرد، همچنین 

در خورشیدگرفتگی کامل صور فلکی در روز قابل مشاهده هستند.
وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی هنگام مشاهده خورشید در هر شرایطی خاطر نشان کرد: به هیچ 
عنوان نباید با چشم غیر مسلح بدون فیلتر به خورشــید خیره شد، چه در حالت عادی چه زمانی 
که گرفت رخ می دهد، اگر با دوربین دوچشــمی یا تلسکوپ مشاهده می کنید حتما از فیلتر های 
مخصوص استفاده شود، در دوربین به دلیل بزرگنمایی که دارد شدت اشعه های خورشید بیشتر 

می شود و اگر احتیاط نشود حتی منجر به نابینایی خواهد شد.

اخبار

با مسئولانخبر روز

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری 
بیان کرد:

 اجرای هدفمند آسفالت
 در معابر شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان با 
اشاره به توجه به کاربری معابر در اجرای عملیات 
آسفالت گفت: برای معابر دارای ترافیک سنگین 
از جمله مســیرهای ویژه اتوبوس های تندرو و 
مسیرهای دارای شیب خاص از آسفالت های 
مخصوص استفاده شــده اســت تا در آینده 
مشــکلی برای آنها ایجاد نشــود.امیرعباس 
رحمتی اظهار کرد: ســازمان عمران شهرداری 
اصفهان در نیمه نخســت سال جاری توانست 
۷۲ هزار تن آسفالت در معابر سطح شهر اصفهان 
اجرا کند.وی ادامه داد: از نخســتین روزهای 
کاری ســال ۱۴۰۱، کارکنــان ســازمان عمران 
شــهرداری اصفهان عملیات اجرایی آسفالت 
معابر و پروژه های شــهر اصفهان را آغاز کردند 
و با در نظر گرفتن صرفه و صاح شهر، عملیات 
اجرایی آسفالت در بخش های آسفالت تراشی، 
اجرای آسفالت جایگزین و همچنین روکش 
آســفالت معابر اصلی و پروژه های در دســت 
احداث، در دســتور کار قرار گرفت.مدیرعامل 
سازمان عمران شــهرداری اصفهان با اشاره به 
عملیات اجرایی آســفالت معابر، خاطرنشان 
کرد: ایــن عملیات با رعایت تمــام نکات فنی 
مطابق نشریه های فنی و اجرایی و تحت نظارت 
کامل و دائمی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 
شــهرداری اصفهان و در نظر گرفتن اینکه هر 
محل کاربری، شرایط و بهره برداری مخصوص 
به خود را دارد، اجرا شــده اســت.وی تصریح 
کرد: در اجرای عملیات آسفالت های جایگزین 
آسفالت تراشی و روکش های آسفالت معابر از 
آسفالت سرباره ای، پلیمری و آسفالت هایی که 
با پودر الستیک تولید می شود در دانه بندی های 
مختلف اســتفاده کرده ایم تا شــاهد دوام و 
مقاومت بیشتری باشیم و بتوانیم مسیر هموار 
با عمر طوالنی تری را در اختیار شهروندان قرار 
دهیم.برای معابر دارای ترافیک ســنگین از 
جمله مســیرهای ویژه اتوبوس های تندرو و 
مسیرهای دارای شیب خاص از آسفالت های 

مخصوص استفاده شده است.

رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد:

بازدید از »خانه اژه ای ها« در سومین رویداد گردشگری »نیم رخ«
رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از برگزاری تور بازدید از خانه تاریخی اژه ای ها در قالب سومین رویداد از برنامه »نیم رخ« 
خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، علیرضا مساح با اعام این خبر گفت: برنامه نیم رخ با هدف دیدار با آثار تاریخی کمتر دیده شده یا 
دیده نشده اصفهان، اولین رویداد خود را به بازدید از شاه نشین پل خواجو اختصاص داد و طی ۱۰ روز با استقبال بیش از ۳ هزار و ۱۴۰ نفر روبه رو شد.وی افزود: 
دومین بازدید نیز با استقبال حدود ۴ هزار نفر به کوشک باغ زرشک اختصاص داشت.مساح  با بیان اینکه خانه اژه ای ها برای مقصد سومین رویداد انتخاب شده 
است، تاکید کرد: خانه های تاریخی جزو مکان های کمتر دیده شده هستند و روایت های کمتری درباره آنها موجود است و تاش داریم با برگزاری تور گردشگری 
در خانه های تاریخی اصفهان مردم را به حفظ و حراست از این میراث های فرهنگی تشــویق کنیم.رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان ادامه داد: خانه تاریخی اژه ای ها در یکی از تاریخی ترین بخش های شهر یعنی محدوده مسجد جامع و در نزدیکی محاتی مانند جویباره و دردشت 

واقع شده و آثاری از دوره های گوناگون تاریخی پیش و پس از اسام در اطراف آن قرار دارد.این رویداد از اول تا دهم آبان ماه از ساعت ۱۵ تا ۲۲ برگزار می شود.

کمیته نظارتی 
شورای شهر

کمیته نظارتی شورای اسامی 
شهر اصفهان یکشــنبه، یکم 
آبان ماه در منطقه ۷ شهرداری 

اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گفت: ساالنه بیش از 500 نقطه 
حادثه خیز در کشور شناسایی و اصالح می شود.

رضا اکبری در حاشیه سفر به شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در گفت و 
گو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه یکی از رسالت های مهم سازمان راهداری و حمل و 

نقل جاده ای بازسازی جاده های سطح کشور است، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی 
که در این حوزه مهم است، اصالح نقاط حادثه خیز است.

وی با بیان اینکه نقاط حادثه خیز جاده ای یکی از دالیل تصادفات در کشور است، 
ابراز داشت: با اصالح این جاده ها توسط ســازمان راهداری شاهد کاهش سوانح 
رانندگی در این محورها هستیم.معاون ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کشور با اشاره به اینکه ســاالنه بیش از 500 نقطه حادثه خیز در کشور شناسایی و 
اصالح می شود، تصریح کرد: فقط در سال گذشته 588 مورد از نقاط حادثه خیز در 
سطح کشور اصالح و بازسازی شده اند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اینکه بیش از 30 طرح ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در شهرستان 
شاهین شهر و برخوار و میمه در حال انجام است، گفت: امیدواریم با برنامه ریزی 
انجام شده بیش از 80 درصد از این طرح ها تا پایان سال به اتمام و به بهره برداری 
برسد.اکبری با اشــاره به اینکه عمده درخواست های انجام شده برای این منطقه 
مربوط به آسفالت است، افزود: البته درخواست آسفالت در تمام کشور به نسبت 
وجود دارد و حتی با وجود گران شدن قیر سعی می کنیم پروژه های تعریف شده را 

به نحو مطلوب به پایان برسانیم.

سارقانی که به دنبال برداشت 33 هزار لیتر نفت خام در محدوده شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان بودند، ناکام ماندند.به گزارش خبرگزاری 
صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس حراست شــرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه اصفهان گفت: در این عملیات کارکنان حراســت با رصد و پایش 
مســیر خط لوله 30 اینچ نفت خام مارون به اصفهان در محدوده کیلومتر 85 
)شهرستان باغملک( یک انشعاب غیر مجاز 2 اینچی را روی خط لوله اصلی 
کشــف و موفق به ردیابی و شناسایی سارقان هنگام برداشــت از خط لوله و 
بارگیری شدند.علیرضا سنگکی زاده افزود: یکی از سارقان حرفه ای دستگیر 

و یک دستگاه نفتکش با 33 هزار لیتر نفت خام سرقتی توقیف و فرد خاطی 
به مراجع قضایی تحویل داده شد.وی گفت: با حضور تیم های فنی و عملیاتی 
منطقه، محل انشــعاب ایمن سازی و بســته شــد و 33 هزار لیتر نفت خام 
سرقتی از طریق مخازن زیر زمینی مرکز انتقال نفت شهید ملک تخلیه و وارد 
شبکه انتقال شد.حوزه استحفاظی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
اصفهان دارای یک هزار و 100 کیلومتر خطوط لوله نفت خام و فرآورده های نفتی 
در سه استان؛ خوزستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان است که به صورت 

شبانه روزی پایش و رصد می شود.

دوازدهمین نمایشــگاه تخصصی صنعت برق و اتوماســیون صنعتی در اصفهان 
برگزار می شود.دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع برق و اتوماسیون صنعتی 
در محل برگزاری نمایشگاه های اصفهان از تاریخ 4 آبان ماه کار خود را آغاز می کند 
و شرایطی را فراهم می آورد تا واحدهای تولیدی، جدیدترین تجهیزات، خدمات 
و کاالهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان، متخصصان، کارشناسان و عالقه 
مندان به رویدادهای نمایشگاهی و فعاالن این حوزه قرار دهند.در این نمایشگاه 120 
شرکت فعال و مطرح از استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، 
تهران، قزوین، خراسان رضوی، یزد و اســتان البرز در طول چهار روز برگزاری این 
رویداد نمایشگاهی تخصصی آخرین توانایی هایی خود را به نمایش می گذارند.

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق و اتوماسیون صنعتی در فضایی بالغ 
بر 6 هزار مترمربع و با هدف شناسایی و توانایی صنعتگران برق، ارائه ظرفیت های 
تولیدکنندگان تجهیزات برق خانگی و صنعتی و شناخت نیازهای بازار برق کشور 

برگزار می شود.از برندهای مطرح که در این رویداد تخصصی نمایشگاهی حضور 
دارند می توان به شرکت مپنا، گروه ماد، یکتا افروز، برنا الکترونیک، سپاهان تابلو، 
شیوا امواج و آرین نیرو اشاره کرد. در این دوره از نمایشگاه صنعت برق شاهد حضور 
نمایندگی هایی از کشــورهای جمهوری چک، انگلســتان، چین، مالزی، آلمان، 
اسپانیا، ترکیه، ژاپن، کره جنوبی و ایتالیا هستیم.این نمایشگاه با مشارکت، همکاری 
و هم اندیشی تاثیرگذارترین کانون های صنعت برق کشور از جمله شرکت توزیع برق 
استان اصفهان، انجمن همگن برق و الکترونیک اصفهان، سندیکای صنعت برق 
ایران، انجمن های صنفی اتوماسیون صنعتی ایران، انجمن تولیدکنندگان کنترل 
و ابزار دقیق، اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان الکتریک و الکترونیک اصفهان 
برگزار خواهد شد.دوازدهمین نمایشگاه صنعت برق و اتوماسیون صنعتی از تاریخ 
4 تا 7 آبان ماه در ساعات بازدید 15 تا 21 واقع در کمربندی شرق، روبه روی منطقه 

روشن دشت میزبان عالقه مندان و متخصصان صنایع برق خواهد بود.

شرکت فوالد مبارکه برای نخستین بار با نظر کمیته داوری و بررسی احراز سطوح 
مختلف پنجمین جایزه ملی نگهداری و مدیریت دارایی های ایران، تندیس زرین 
جایزه ملی تعالی در بخش ساخت و تولید در سال 1400 را دریافت کرد.جایزه ملی 
نگهداری دارایی ها، فرآیندی است که هر ساله به شــرکت ها و سازمان های برتر 
در زمینه نگهداری صحیح دارایی ها و تجهیزات تعلق می گیرد تا با نهادینه ســازی 
فرهنگ نگهداری بتوانند گواهینامه، تقدیرنامه و یــا تندیس جایزه نگهداری را به 
خود اختصاص دهند.نگهداری صحیح دارایی ها با استفاده از روش های نوین در 
ارتقای بهره وری، کیفیت تولید کاال و کاهش هزینه ها، تولید ثروت بیشتر و سودآوری 
شــرکت ها تاثیرگذار بوده و هم اکنون به بخش مهم و جدایی ناپذیر ســازمان ها و 
بنگاه های اقتصادی تبدیل شده است.برگزاری این جایزه به بنگاه های اقتصادی 
و سازمان ها کمک می کند که همواره در مســیر نگهداری اموال و دارایی های خود 
گام های اساسی بردارند تا بتوانند از این دارایی ها به شکل مناسبی استفاده کنند.

همچنین نگهداری و مدیریت اموال و دارایی ها یک رویکــرد جدید برای ارتقای 
بهره وری از محل نگهداشت دارایی های فیزیکی شرکت های بزرگ صنعتی، فنی و 
تجاری است تا این شرکت ها بهره وری در فعالیت های صنعتی خود را ارتقا دهند.

نگهداری صحیح از اموال، دارایی ها و تجهیزات سبب خواهد شد که عمر مفید اموال 
و دارایی های سازمان ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و صنعتی بیشتر شود و 
در این راستا همواره راندمان کاری آن ها نیز روند رو به رشدی را تجربه خواهند کرد.

این جایزه در بخش ســاخت و تولیــد، خدمات، بخش عمومــی و بخش های 
تحقیقاتی به سازمان ها و بنگاه های اقتصادی کشور اعطا می شود . نخستین جایزه 
ملی نگهداری دارایی ها و اموال در ایران در ســال ۹6 بــا توجه به معیارهای ۹گانه 
رهبری، راهبردها، توســعه منابع انســانی، برنامه ریزی مدیریت منابع، مدیریت 
گردشکار، بهبود قابلیت اطمینان، بهبود کسب و کار و نتایج عملکردها با نظر کمیته 
داوری و بررسی احراز سطوح مختلف جایزه ملی به شرکت های صنعتی اعطا شد 
و امسال برای نخستین بار در کشور شرکت فوالد مبارکه تندیس زرین جایزه تعالی 
در این دوره را به خود اختصــاص داد.در پنجمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری 
و مدیریت دارایی ایران، 1۹ شرکت و سازمان موفق به کسب گواهی اهتمام تعالی 
نگهداری، تقدیرنامه و تندیس شده اند و شرکت فوالد مبارکه اصفهان برای نخستین 
بار در بین شــرکت های صنعتی کشــور موفق به دریافت تندیس زرین در بخش 

ساخت و تولید شده است.
همزمان با برگزاری این مراسم بیش از 10 شــرکت داخلی آخرین دستاوردهای 
خود را در زمینه ارائه سیستم ها و سامانه های تعمیر و نگهداری دارایی های فیزیکی 
شــرکت ها و بنگاه های اقتصادی و صنعتی را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار 
داده اند.محسن کفیل، مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات فوالد مبارکه به عنوان 
نماینده این شرکت، تندیس زرین جایزه ملی تعالی در بخش ساخت و تولید در 

سال 1400 را دریافت کرد.

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در حاشیه سفر به شاهین شهر و میمه:

ساالنهبیشاز۵۰۰نقطهحادثهخیزدرکشورشناساییواصالحمیشود

  در محدوده خطوط لوله نفت اصفهان؛

ناکامیسارقاندربرداشت۳۳هزارلیترنفتخام

گردهماییصنعتگرانبرقواتوماسیونصنعتیدراصفهان

برای نخستین بار در کشور؛

تندیسزرینجایزهملیتعالیمدیریتداراییهایایرانبهفوالدمبارکهرسید

منبع: بازار
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