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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

برای اصفهان، در همچنان روی همان پاشنه می چرخد؛

بیشترین مالیات، کمترین بازگشت درآمد!

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

 مخالف استیضاح
 وزیر صمت هستم

برچسب گذاری 
زباله های خانگی خارج 

از نوبت در اصفهان

برخورد قاطع دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان 

با داروخانه های 
احتکار کننده دارو

تایید نهایی 42 هزار و 
108 متقاضی نهضت 
ملی مسکن در اصفهان

صرفه جویی 
۷0 میلیون 

دالری پاالیشگاه 
اصفهان با خرید 
تجهیزات داخلی

در گفت وگو با معاون شهردار اصفهان بررسی شد؛
 چرا مدیران شهری با اتوبوس
 به محل کار نمی روند؟

 دردسر بزرگ 
 »ارلینگ هالند«

  برای کی روش
 و ایران!
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 حداقل افزایش حقوق کارمندان
 یک میلیون تومان است

تشریح پرونده »توماج صالحی« از زبان 
دادستان اصفهان 

 نگرانیم ...
 زمزمه های مازوت سوزی در نیروگاه های اصفهان دوباره به گوش می رسد؛ 

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان 
با  ارزیابی کیفی )روش فشرده(

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان  م الف:1403247

)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران 2001001205000048 (
 شرکت ســهامی آب منطقه ای اصفهان در نظــر پروژه ســاماندهی رودخانه زاینده رود در محدوده روستای بالن و ساحل چپ روســتای اشکهران را از طریق 

مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )روش یکپارچه( و با شرایط و مشــخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه 
گرانی که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور دارند، دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد ایران( به نشانی اینترنتی )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.

68/954/950/201 ریال )شصت و هشت میلیارد و نهصد و پنجاه و چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار و دویست و یک ریال( و بر مبنای فهرست بهای واحد پایه رشته 
آبیاری و زهکشی سال 1401 است.

مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 3/44۷/۷4۷/510 ریال )ســه میلیارد و چهارصد و چهل و هفت میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و ده ریال(  و 
نوع آن از تضمینهای معتبر جدول شــماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شــماره 123402/ ت 50659 هـ مورخ 

 1394/09/22 و نیز تبصره ماده 11 آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه ســال 1397 کل کشور موضوع تصویبنامه هیات وزیران به شماره

 12155/ت 55264 هـ مورخ 1397/12/09 باشد. 

اعتبار پروژه: تامین مالی توسط مناقصه گزار ) کارفرما( و نوع اعتبار طرح اعتبارات جاری )هزینه ای( شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان و محل تامین اعتبار از 
منابع داخلی است.

شرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری پایه 5 یا باالتر )یک تا چهار( در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و دارای ظرفیت 
آزاد )مبلغ و تعداد کار مجاز( و دارای گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد. سایر شرایط مندرج در اسناد استعالم ارزیابی کیفی 

و مناقصه می باشد.

محل اجرا: واقع در استان اصفهان- شهرستان ورزنه روستاهای بالن و اشکهران می باشد و مدت اجراء ۷ ماه شمسی است.
مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه 3 ماه شمسی با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها است.

 نام و نشانی مجری طرح و دستگاه نظارت: الف( نماینده کارفرما و مجری طرح: معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان به نشانی اصفهان-
 پل خواجو- آبشار اول- ساختمان شماره دو – ب( دستگاه نظارت )مشاور( : شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن به نشانی اصفهان- ملک شهر – خیابان 

گلستان نبش صفائیه- مجتمع تجاری اداری گلستان – واحد 13 و 14 

تاریخ مهلت، نشانی و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی کیفی و ارسال پاسخ:
 کلیه مراحل ارزیابی کیفی و مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به نشــانی اینترنتی www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 

مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه، مطابق شرایط و مواعد زمانی قید شده در آن سامانه ) به شماره فراخوان فوق( مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد 

استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه و ارسال پاسخ ارزیابی کیفی و پیشنهاد مناقصه به صورت همزمان و از طریق همین سامانه اقدام نمایند. 

 نشــانی مناقصه گزار: اصفهان- پــل خواجو- بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شــرکت ســهامی آب منطقــه ای اصفهان- کدپســتی 8164676473-
 صندوق پستی 391 

آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابــق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

نوبت دوم نوبت اول
شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

632.000.000جاری خرید حوضچه پلی اتیلن  کنتور آب 40 * 230 /218 -2 -401

401 -3- 239/ 2PAC 2.360.000.000جاریخرید پلی آلومینیوم کلراید  مایع

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/8/28

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/8/29
  محل دريافت اسناد: سایت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان

W WW.abfaesfahan .ir 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (
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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اینکه اصفهان اختالف زیادی در میان درآمد و میزان بهره برداری دارد، گفت: طی 11 سال گذشته درآمدهای پیش بینی 
شده استان هیچ زمان به صورت کامل محقق نشده است
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پایان دوران ریاست جمهوری ترامِپ برزیل
لوال داسیلوا، رییس جمهور اسبق برزیل توانست در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور، ژایر 
بولسونارو، رییس جمهور کنونی را شکست داده تا به عنوان رییس جمهور بعدی برزیل انتخاب شود.

پس از شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل، لوال داسیلوا توانست 58.81 درصد 
آرا را به دست بیاورد و به عنوان رییس جمهور بعدی برزیل انتخاب شود. ژایر بولسونارو نیز با به دست 
آوردن 49.19 درصد آرا، نخســتین رییس جمهور برزیل شد که نتوانســت برای بار دوم در انتخابات 
ریاست جمهوری پیروز شــود. از بولســونارو با عنوان ترامپ برزیل نیز یاد می شده است.دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری برزیل در حالی روز یکشنبه برگزار شد که در دور نخست آن که روز 11 مهر 
ماه برگزار شده بود  لوال داسیلوا ،رییس جمهور سابق و چپ گرای این کشور با کسب 46.5 درصد آرا از 
ژائیر بولسونارو ،رییس جمهور تندروی فعلی با 44.8 درصد به دور دوم رفتند.انتخابات برزیل در حالی 
انجام شد که براساس گزارش نیویورک تایمز، »برزیل طی دهه گذشته، از یک بحران به بحران دیگر 
گذر کرده است: تخریب محیط  زیست، رکود اقتصادی، استیضاح یک رییس جمهور، زندانی شدن 
دو رییس جمهور و یک بیماری همه گیر )کرونا( که بیش از هر جای دیگری در خارج از ایاالت متحده 
باعث مرگ مردم شد«.به نوشته این روزنامه آمریکایی، »مورخان در برزیل می گویند این انتخابات به 
طور گسترده به عنوان مهم ترین رای مردم این کشور در دهه های اخیر در نظر گرفته می شود چرا که تا 

حدی ممکن است سالمت یکی از بزرگ ترین دموکراسی های جهان در خطر باشد«.
 

شروع بزرگ ترین رزمایش هوایی مشترک آمریکا و کره جنوبی
آمریــکا و کره جنوبی یکی از بزرگ تریــن رزمایش های هوایی ترکیبی خود را بــا به کارگیری صدها 
هواپیمای جنگی ارتش های دو کشور برای اجرای حمالت شبیه سازی شده ۲4 ساعته شروع کردند.

به نقل از خبرگزاری رویترز،  نیروی هوایی ارتش آمریکا چند روز پیــش در بیانیه ای اعالم کرد، این 
رزمایش تحت عنوان رزمایش»طوفان هوشیار« تا روز جمعه این هفته ادامه خواهد داشت و حدود 
۲4۰ هواپیمای جنگی در آن به اجرای حدود 16۰۰ سورتی پرواز  می پردازند. در ادامه این بیانیه اضافه 
شد، این باالترین تعداد ماموریت اجرا شده در این رزمایش ساالنه خواهد بود.این در حالی است که 
پیونگ یانگ معموال این مانورهای مشترک آمریکا و کره جنوبی را به عنوان تمرینی برای حمله به خود 
تلقی کرده و آنها را به عنوان اقدامات اثبات کننده سیاست های خصمانه واشنگتن و سئول علیه خود 
محکوم کرده است.  کره شــمالی در اعتراض به رزمایش های اخیر آمریکا و کره جنوبی، پرتاب های 

موشکی، مانورهای هوایی و شلیک های توپخانه ای در دریا انجام داده است.
 

مشاور اسد: 

سوریه، دیکته های کسی را نمی پذیرد
مشاور ویژه ریاست جمهوری سوریه در سخنانی با انتقاد از اقدامات آمریکا با هدف تاثیر گذاری در 
تصمیم گیری مستقل دمشق تاکید کرد که کشورش تسلیم دیکته های هیچ طرفی نمی شود و دیر یا 
زود پیروز خواهد شد.بثینه شعبان، مشاور ویژه ریاست جمهوری سوریه در مصاحبه با روزنامه عمانی 
»اثیر« اظهار کرد:  آمریکا و متحدان غربی آن در حال جنگ تروریستی علیه سوریه هستند، ثروت 
و منابع آن را به غارت برده و تحریم های اقتصادی غیرقانونی را بــا هدف تضعیف وهدف قرار دادن 
تصمیم گیری مستقل آن اعمال می کنند.وی گفت: پایداری بشــار اسد، رییس جمهوری سوریه و 
ارتش در کنار انسجام و همبستگی ملت سوریه، دلیل اســتواری سوریه در برابر توطئه غرب هستند 
که سعی در تجزیه سوریه داشته و همچنان دارند.مشاور ویژه ریاست جمهوری سوریه در این راستا 
بر اهمیت حمایت دوستان و متحدان سوریه به ویژه روسیه و ایران و حمایت اخالقی و دیپلماتیک 
عمان از کشورش تاکید کرد.شعبان خاطرنشان کرد: ارتش عربی سوریه به پیروزی های بزرگی دست 
یافت و بیشتر مناطق را از دست تروریسم آزاد کرد و این امر باعث شد که آمریکا و ترکیه که از تروریسم 

حمایت می کنند، مستقیما مداخله کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:

قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی غیرقانونی است

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
نهاد نظامی رسمی ایران است و قرار دادن ســپاه در لیست گروه های 

تروریستی غیرقانونی است.
ناصر کنعانی در نشســت خبری با اصحاب رسانه ضمن محکوم کردن 
حادثه تروریستی شاهچراغ، اظهار کرد: جنایت رخ داده در حرم احمد 
بن موسی)ع( در  شیراز را از طرف خودم و همه خدمتگزاران ملت شریف 
ایران در دستگاه دیپلماسی محکوم می کنم. این جنایت متاسفانه منجر 
به شهادت تعدادی از شــهروندان عزیز و بی گناه ایرانی شد و جمعیت 

زیادی هم مجروح شدند.
وی بیان کرد: این حادثه تلخ و شهادت جمعی از فرزندان ایران زمین را 
به محضر مقام معظم رهبری و آحاد ملت شریف ایران تسلیت می گویم 
و از خداوند برای خانواده های داغدار صبر و اجر و برای عزیزان از دست 
رفته علو درجــات و برای مجروحان این حادثه تروریســتی از خداوند 

شفای عاجل مسئلت می کنم.
ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: متاسفانه کسانی که خود را 
مدعی باغ نشــینی و دیگران را مدعی جنگل نشینی توصیف می کنند، 
در این روزها زبان به کام گرفته و ســخن نمی گویند و حمایت از حقوق 
بشــر و حمایت از حقوق زن و کودک را که همواره مدعی آن هستند، به 

فراموشی سپرده اند.کنعانی تاکید کرد: اگر نقش برجسته ایران و سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم تکفیری و داعشی نبود، 
قطعا جامعه جهانی و همه دولت های مدعی حقوق بشــر تا این زمان 
درگیر جنایات ناشــی از این جریان تروریستی بودند و نقش برجسته 
جمهوری اسالمی ایران و نقش این ســردار بزرگ ایرانی در دور کردن 
این تهدید از سر جامعه جهانی در تاریخ ثبت خواهد شد و آزادگان جهان 
حتما با انصاف و قضاوت عادالنه جهانی به این موضوع نگاه می کنند و 
نقش ایران و سردار ایرانی را به یاد خواهند سپرد.وی در مورد اظهارات 
اخیر وزیر خارجه آلمان مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا در حال بررسی این 
موضوع است که سپاه را در لیست گروه های تروریستی قرار دهد، تاکید 
کرد: سپاه پاسداران انقالب اســالمی نهاد نظامی رسمی ایران است و 

انجام چنین اقداماتی غیرقانونی است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در مورد تصمیم نیوزلنــد در مورد تعلیق 
گفت و گو با ایران در مورد مســائل حقوق بشر به دلیل تحوالت داخلی 
کشورمان، گفت: این اقدامات غیرمسئوالنه، احساسی و عمال مبتنی بر 
رویکرد سیاسی اســت.وی با تاکید بر اینکه اروپا نباید منافع خود را به 
منافع آمریکا گره بزند، اظهار داشــت: ایران مایل نیست وارد یک روند 
تقابلی با اتحادیه اروپا شود و موضع ایران گفت وگو و تعامل مبتنی بر 

احترام متقابل و منافع مشترک است.
کنعانی در پاسخ به سوالی در مورد ممانعت اســترالیا از بازدید کمیته 
پیشگیری از شکنجه سازمان ملل از بازداشتگاه ها، گفت: دولت استرالیا 
هم جزو کشورهای مدعی حقوق بشر است و همواره نسبت به اتفاقات 
سایر کشــورها از جایگاه یک کشــور مدعی و مداخله جویانه اظهارنظر 
می کند، اما سال هاست که نســبت به حقوق پناهجویان در این کشور 

بی تفاوت بوده و حقوق آنها را نقض می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشــت: هدف اصلی این برگزاری 
هم اعمال فشــار سیاسی بر جمهوری اســالمی ایران است و در ادامه 
فعالیت های مداخله جویانه مشخص دولت آمریکا در ارتباط با تحوالت 
داخلی ایران است. متاسفانه امپراتوری رسانه ای دولت آمریکا هم در 
خدمت چنین هدفی همچنان به کار گرفته می شود و با تحریف و وارونه 
نمایی حقایق مرتبط با جمهوری اسالمی ایران تالش می کند که فضای 
سیاسی را برای شکل گیری چنین نشست هایی و رویکردهای سیاسی 

علیه جمهوری اسالمی ایران فراهم کند.
کنعانی در پاسخ به سوالی در مورد ارسال تسلیحات نظامی به روسیه، 
گفت: جمهوری اسالمی ایران صادر کننده سالح به هیچ طرفی از جمله 

روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین نیست.

به گزارش فــارس؛  وزیر اطالعات گفت: ســربازان 
گمنام امام زمان)عج( توانستند عامل دوم جنایت 
تروریســتی حمله به حرم مطهر حضرت شاهچراغ 
)ع( را دستگیر کنند.حجت االسالم سید اسماعیل 
خطیب، وزیر اطالعات صبح روز گذشــته در نهمین 
همایش ملی پدافند غیرعامل ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدای جنایت تروریستی شیراز و تبریک 
بیستمین سالگرد تاسیس سازمان پدافند غیرعامل 
گفت: آنچه که می تواند در برابــر تهدیدات از مردم و 
ملت ما حفاظت کند و باید برای ایجاد، فراهم کردن 
و زمینه سازی تالش کنیم، نعمت الهی است که یاری 
خواهد کرد و نصــرت را به همراه خواهــد آورد.وزیر 
اطالعات با بیان اینکه امنیت بر هر چیزی برتر بوده و 
امنیت زیرساخت و پایه همه امور کشور است، تاکید 

کرد: آنچه که این امنیت را تهدید کند از اولویت هایی 
اســت که باید به آن پرداخت؛ می خواهد شناختی، 
زیستی، اجتماعی و یا زیرســاختی باشد. بنابراین 
هر کجا که موضوع امنیت مطرح می شود باید همه و 

تمام توان را در جهت ارتقا و پایداری آن به کار گرفت.
وی ادامه  داد: یکی از مهم تریــن عوامل حفاظتی و 
حراستی و پاسداری از این امنیت در مقابل تهدیدات 
مســتمر و گســترده دشــمنان، پدافند غیرعامل 
اســت. پدافند غیرعامل اگر بتواند هوشــمند، موثر 
و مصونیت ساز باشــد، می تواند در جهت برقراری و 
تامین امنیت مــا نقش اصلی و جــدی ایفا کند. به 
همین دلیل، یکی از عوامل عمده اولویت دار کشور، 
حاکمیت و حکمرانی ما پدافند است،بنابراین ارزیابی 
آن کمتر از اهمیت آن نیست.حجت االسالم خطیب 

با اشاره به اهمیت نقش ســازمان پدافند غیرعامل 
تصریح کرد: باید نسبت به پدافند غیرعامل به صورت 
مستمر نظارت، ارزیابی، کنترل و برآورد وجود داشته 
باشــد و همه آنچه که برای آن ســازمان، کمیته و یا 
مسئولیت ســازی در دســتگاه ایجاد می کنیم باید 

نسبت به آن نیز ارزیابی انجام بدهیم.
وزیر اطالعات اعالم کرد: ســربازان گمنام امام زمان 
)عج( توانســتند با رعایت یکی از اصــول امنیتی، 
عامل دوم اقدامات تروریســتی شــاهچراغ )ع( را 

دستگیر کنند.

وزیر اطالعات: 

عامل دوم جنایت تروریستی شیراز دستگیر شد

رئیس قوه قضاییه گفت: انتظار و توقع به حق مردم آن است که عوامل و مسببین قضایای اخیر شناسایی و دستگیر شوند و به مجازات مستحق شان برسند.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای طی سخنانی در جلسه شــورای عالی قوه قضاییه گفت: نظام و دستگاه های مســئول نیز در طول این مدت نهایت 
خویشتنداری را به خرج دادند تا صفوف کاماًل از هم جدا و متمایز شود؛ یک سری از افراد به هر دلیلی ناراضی هستند و حتی ممکن است معترض نیز باشند؛ اما 
این افراد به هیچ وجه نمی خواهند با نظام مقابله کنند و امنیت مردم را به خطر بیندازند؛ لذا آنهــا باید صف خود را جدا کنند؛ نظام نیز فرصت کامل به آنها داده تا 
صف خود را جدا کنند.حتی در میان اغتشاشگران هم باید روشن شود که کدامیک قصد مقابله با نظام و براندازی را داشتند. همکاران ما در دستگاه قضایی تمام 

تالش خود را انجام دادند که این صفوف را جدا کنند و این امر محقق شد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: قطعًا آن کســانی که قصد مقابله با نظام و براندازی را دارند و وابسته به بیگانه هســتند، منطبق با موازین قانونی به مجازات شان 
خواهند رسید. از همین تریبون باید از مراجع قضایی برخی اســتان ها بویژه تهران که پرونده های عناصر اغتشاشات را جدا کرده و دادگاه های رسیدگی به آنها را 

آغاز کرده اند، تشکر و قدردانی کنم. 

خبر روزانتظار مردم این است که عوامل قضایای اخیر دستگیر و مجازات شوند

وز عکس ر

توقیف نفتکش 
حامل سوخت قاچاق 

درخلیج فارس
در راســتای اجرای دستور قضایی، 
دالورمــردان منطقه یکــم نیروی 
دریایی ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی نسبت به توقیف یک فروند 
نفتکش خارجی حامل 11 میلیون 
لیتر ســوخت قاچــاق در آب های 

خلیج فارس اقدام کردند.

وزیر خارجه آلمان:

  ما و اتحادیه اروپا در حال بررسی معرفی سپاه به عنوان 
یک سازمان »تروریستی« هستیم

آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ARD گفت کشورش و اتحادیه اروپا در 
حال بررسی هستند که آیا سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه بندی کنند یا خیر.
وزیر خارجه آلمان می گوید آلمان و اتحادیه اروپا در حال بررســی معرفی سپاه پاسداران به عنوان 
سازمانی تروریستی هستند.آنالنا بائربوک در مصاحبه با شــبکه تلویزیونی »آ.ار.د« گفت: »هفته 
گذشته روشن کردم که ما بسته دیگری از تحریم ها را به اجرا خواهیم گذاشت، و این که بررسی کنیم 
چطور می توانیم سپاه پاسداران را به عنوان سازمانی تروریستی معرفی کنیم«.آلمان هفته گذشته اعالم 
کرده بود که فراتر از تحریم های اتحادیه اروپا، محدودیت های بیشتری در قبال ایران اعمال خواهد 
کرد.بائربوک همچنین گفت که در حال حاضر هیچ مذاکره ای بین ایران و غرب بر سر توافق هسته ای 
با تهران موسوم به »برجام« در جریان نیست.سپاه پاسداران در حال حاضر در فهرست سازمان های 

تروریستی آمریکا قرار دارد.
 

دستگیری سه اغتشاشگر  با سالح جنگی توسط وزارت اطالعات
دادستان عمومی و انقالب خرم آباد گفت: سه اغتشاشگر که قصد ایجاد ناامنی در استان از طریق سالح 
گرم داشتند شناسایی، دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شدند.داریوش شاهون وند در یک مصاحبه 
تلویزیونی افزود: با رصد اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان )عج( اداره کل اطالعات استان، ۲۲ قبضه 
کلت کمری و 6 قبضه سالح شکاری از این افراد کشف و ضبط شد. وی اظهار داشت: این افراد قصد 
داشتند از این سالح ها برای کشته سازی در اغتشاشات اخیر، ناامن کردن فضای استان لرستان و 
سایر استان ها استفاده کنند که به 15 سال حبس محکوم می شوند.دادستان عمومی و انقالب خرم 
آباد ضمن هشدار به خانواده ها در خصوص لزوم مراقبت بیشتر از فرزندان خود در مقابل توطئه های 

دشمن و افراد بزهکار و ضد انقالب گفت: والدین باید در این زمینه هوشیارتر باشند.
 

تعداد نمایندگان مجلس افزایش می یابد؟
رییس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: در ادامه رسیدگی به طرح اصالح موادی از قانون انتخابات 
مجلس، افزایش تعداد نمایندگان دستور کار کمیسیون شوراهای مجلس قرار گرفت.محمدصالح 
جوکار با اشاره به جلسه عصر یکشنبه، هشتم آبان این کمیســیون، گفت: ادامه رسیدگی به طرح 
اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس در دستور کار اعضای کمیسیون قرار گرفت.وی افزود: در 
ادامه رسیدگی به این طرح رسیدگی به موضوع افزایش تعداد نمایندگان و افزایش تعداد حوزه های 
انتخابیه در دســتور کار قرار گرفت و بحث و بررســی های زیادی پیرامون آن مطرح شــد.رییس 
کمیسیون شوراهای مجلس اظهار کرد: بررســی ها درباره پیشنهادات مطرح شده درباره افزایش 
تعداد نمایندگان به جمع بندی نهایی نرســید و بنا شــد تا این موضوع در کارگروه  تخصصی مورد 

رسیدگی قرار گیرد و نتیجه کار برای تصمیم گیری به صحن کمیسیون ارائه شود.
 

نماینده مردم اصفهان: 

در حوادث اخیر به رسانه باختیم
امیرحسین بانکی پور فرد، نماینده مجلس گفت: دچار غفلت فرهنگی شدیم و  باید به خاطر غفلت 
فرهنگی در سال های گذشــته از مردم عذرخواهی کنیم. در هیچ یک از کشورهای اروپایی دانش 
آموزان را دو سال تمام به فضای مجازی نفرستادند ولی ما بچه های خود را به قتلگاه فضای مجازی 
سپردیم.نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: به یک قرارگاه رسانه ای تحت نظارت شورای امنیت 

ملی نیاز داریم که در این گونه حوادث روایت اول را به موقع منتشر کنند.

کافه سیاست

ادعای دخالت سایبری 
ایران در انتخابات اسراییل

در حالی که اســراییل خود را آمــاده برگزاری 
پنجمین انتخابات سراســری خود در 4 سال 
گذشــته می کند، برخی کارشناسان اسراییلی 
مدعی دخالت ایران در فرآیند انتخابات  از طریق 
تشــدید اختالفات اجتماعی و سیاسی درون 
اسراییل، شده اند.به گزارش عصرایران، وبگاه 
»تایمز اسراییل« در این باره نوشت: تحلیلگران 
و مقامات اسراییلی می گویند در حالی که نگرانی 
ها در مورد حمله مستقیم به زیرساخت های رای 
گیری کم است، اما دشــمنان اسراییل ممکن 
است در تالش باشــند تا از طریق کارزار انتشار 
اخبار جعلی آنالین، اختالفات درونی و اجتماعی 
در اسراییل ایجاد کنند.چند روز قبل از انتخابات 
کنست، اسراییل برای حمالت سایبری احتمالی 
یا کارزار های نفوذ رقبای خارجی، به ویژه ایران، 
در حالت آماده باش قرار دارد  که هدف آن ایجاد 
تنش بیشــتر در میان جامعه به شدت قطبی 
شده اسراییل اســت.دفتر »یوآز هندل« وزیر 
ارتباطات اســراییل، اعالم کرده» انتخابات این 
هفته هدف مطلوبی برای کارزار های نفوذ است، 
زیرا یک بن بست سیاسی بی سابقه در اسراییل 
وجود دارد.«این وزارتخانه و اداره ملی سایبری 
برای مبارزه با حمالت مســتقیم به زیرساخت 
های رای گیری، از جمله تــالش های هکری 
که سرورها و وب ســایت های کمیته مرکزی 
انتخابات را هــدف قرار می دهد، آماده شــده 
اند.اما نگرانی از هدف قرار دادن ســامانه های 
رای گیری چندان جدی نیســتند، به این دلیل 
که اسراییلی ها به صورت دستی و کاغذی رای 
خواهند داد. مقامات و کارشناسان می گویند که 
کارزار های آنالین با هدف تضعیف اعتماد به روند 
دموکراتیک اســراییل جدی تر است.»اسحاق 
آمیت« رییس کمیته انتخابات اسراییل، نسبت 
به تالش ها برای »مشروعیت زدایی از نتایج« 
و در نتیجه »آسیب رســاندن به دموکراسی با 
ایجاد شکاف و ســوء ظن« هشدار داده است.
از نظر »افیــر بارل«محقق دانشــگاه تل آویو، 
شواهدی از تالش های ایران برای تاثیرگذاری بر 
جامعه اسراییل از طریق نشر اکاذیب با محتوای 

سیاسی وجود دارد.

وی در مورد اظهارات اخیر وزیر خارجه آلمان مبنی بر 
اینکه اتحادیه اروپا در حال بررسی این موضوع است 
که سپاه را در لیست گروه های تروریستی قرار دهد، 
تاکید کرد: سپاه پاسداران انقالب اسالمی نهاد نظامی 
رسمی ایران است و انجام چنین اقداماتی غیرقانونی 

است

بین الملل

عکس: مهر
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 رضایت استاندار اصفهان از وضعیت تسهیالت 
در بانک های استان

استاندار اصفهان گفت: نســبت مصارف به منابع بانک های استان اصفهان در سال گذشته ۵۷ درصد 
بود که این رقم در سال جاری به ۶۸ درصد رسیده و نســبت مصارف بانک های استان اصفهان رشد 
۶۰ درصدی داشــته  و نسبت منابع ۳۰ درصد رشــد کرده  است.ســیدرضا مرتضوی در حاشیه جلسه 
ستاد ســاماندهی امور جوانان اســتان از وضعیت های تسهیالت در بانک های اســتان ابراز رضایت 
کرده و بیان کرد: نســبت مصارف به منابع بانک های استان در سال گذشته ۵۷ درصد بود که این رقم 
در سال جاری به ۶۸ درصد رسیده است؛ بر همین اســاس نسبت مصارف بانک های استان رشد ۶۰ 
 درصدی داشته  و نســبت منابع ۳۰ درصد رشد کرده  است و بانک های اســتان در این زمینه رتبه اول

 کشور را دارند.
 

 تایید نهایی 42 هزار و 10۸ متقاضی نهضت ملی مسکن 
در اصفهان

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان گفت: در مجموع ۱۳۴ هزار و ۱۰۷ متقاضی طرح 
نهضت ملی مسکن در ۱۰۱ شهر استان اصفهان ثبت نام کردند که ۸۷ هزار و ۷۶۹ نفر حائز شرایط اولیه 
شدند و از این تعداد تاکنون ۴۲ هزار و ۱۰۸ متقاضی تایید نهایی شده اند.غالمحسین خانی اظهار کرد: 
قائم مقامی طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن در شــهر های زیر ۱۰۰ هزار نفر و پنج شهر باالی ۱۰۰ 
هزار نفر جمعیت استان به عهده بنیاد مسکن استان اصفهان است.وی ادامه داد: ثبت نام و تشکیل 
پرونده متقاضیان انجام شــده و اجرای پروژه های آن نیز به صورت بنیاد ســاخت یا گروه ساخت به 

متقاضیان واگذار می شود.
مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اسالمی اســتان اصفهان اظهار داشــت: تفاهم نامه طرح اقدام ملی 
مسکن در  اســتان اصفهان با پیش بینی ۱۱ هزار و ۲۳۰ واحد مسکونی منعقد شده است.وی اضافه 
کرد: همچنین ۶ هزار و ۱۶۷ واحد مسکونی در ۲۱ شهر از جمله پنج شــهر باالی ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 
شاهین شهر، خمینی شهر، شــهرضا، کاشان و نجف آباد در دست ساخت اســت.خانی گفت: بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی اســتان اصفهان تاکنون بیش از ۱۲۴ هزار واحد مسکونی در قالب پروژه های 
خیران، طرح رهبری، مسکن محرومان، انبوه سازی مسکن روستایی ساخته و به متقاضیان تحویل 
داده است.اصفهان حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در ۲۸ شهرستان دارد و سومین استان 

پرجمعیت کشور به شمار می آید.
 

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

هر کیلو گوشت از 1۷۵ تا 1۸۵ هزار تومان عرضه می شود
رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان گفت: در حال حاضر قیمت گوشــت قرمز نســبت به تابستان 
گران تر شده است.اصغر پورباطنی اظهار کرد: در حال حاضر قیمت گوشــت قرمز نسبت به تابستان 

گران تر شده است.
وی افزود: به طورمعمول نرخ گوشــت در فصل بهار و تابستان ارزان تر و با شروع فصل سرما قیمت ها 
بیشتر می شود.به گفته رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان، با این وجود قیمت ها نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته تغییر چندانی نداشته اســت.پورباطنی در رابطه با دلیل گرانی گوشت نسبت به 
فصل گذشته توضیح داد: در فصل گرم به دالیلی مانند ییالق و قشالق عشایر، گوسفند بیشتر و ارزان تر 
هم می شود، اما در فصول سرد به دلیل کمبود گوسفند، قیمت ها افزایش پیدا می کند.وی اضافه کرد: 
البته به دلیل قدرت مالی پایین مردم، تقاضا نســبت به قبل کمتر شــده است که در صورت افزایش 
تقاضا احتمال گرانی بیشــتری وجود دارد.پورباطنی گفت: قیمت گوشــت قرمز وابســته به عرضه و 

تقاضاست. فعال هر کیلو گوشت از ۱۷۵ تا ۱۸۵ هزار تومان عرضه می شود.

برای اصفهان، در همچنان روی همان پاشنه می چرخد؛

بیشترین مالیات، کمترین بازگشت درآمد!

مردادماه امســال مدیر کل امــور مالیاتی  پریا پارسادوست
استان اصفهان با بیان اینکه پارسال حدود 
۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات در این استان وصول شد، گفت: پیش بینی 
امسال وصول ۳۱ هزار میلیارد تومان مالیات است. به گفته »مزیکی« و به 
گواه آمار، اصفهان بعد از مؤدیان بزرگ، رتبه دوم کشور را در وصول مالیات 
دارد؛ اما در زمینه بازگشت درآمد، چه رتبه ای دارد؟ مدیرکل امور اقتصادی 
و دارایی استان اصفهان گفته »کمترین بازگشت درآمد را داریم.« و نگاهی 
به اخبار در سالیان گذشته نشان می دهد این قصه سر دراز دارد و داستان 
بی مهری نسبت به اصفهان، مربوط به امروز و دیروز نیست. ۱۱ سال پیش 
)۱۳۹۰( رییس وقت سازمان امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان خبر داده 
بود که  در سال ۸۹، از مجموع  ۱۵۰ میلیارد تومان مازاد درآمد این استان، 
تنها ۱۳ میلیارد تومان آن به اســتان بازگشــت داده شــد. محمد رحیم 
احمدوند گفته بود: »این در حالی است که بر اساس قانون باید نیمی از  
مازاد درآمد وصولی استان ها به آنها بازگردد ولی  سهم استان اصفهان از 
مازاد درآمد سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد بوده است.«اصفهان سال گذشته 
در وصول درآمدها از نظر مبلغ در جایگاه دوم کشــوری و از نظر درصد در 
جایگاه شانزدهم کشور قرار گرفت. اما امسال وضعیت چطور است؟ در 
همچنان بر همان پاشــنه می چرخد!  علیرضا عرب هــا، مدیرکل امور 

اقتصادی ودارایی اصفهان در حاشیه نشست تجهیز درآمد استان اصفهان 

با اشاره به اینکه بیش از هفت درصد درآمدهای وصول مالیاتی در سطح 
کشور مربوط به استان اصفهان است، گفت: درآمد وصولی مالیاتی استان 
اصفهان در شش ماهه نخست امسال بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده 
که پنج درصد از این مبلغ محقق نشده است.عرب ها با اعالم اینکه استان 
 اصفهان در زمینه وصــول درآمدهای خزانه در رتبه دوم کشــور قرار دارد، 
می گوید: این استان طی ۲۰ سال گذشته به جز سال ۱۳۸۳ در رتبه دوم 

کسب درآمد در سطح کشور بوده است.

کمترین بازگشت درآمد را داریم!
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان اصفهان همچنین تصریح کرد: 
اصفهان همچنین در سال گذشــته رتبه دوم از لحاظ کمترین بازگشت 
درآمد را داشته است.وی با اشاره به اینکه اصفهان اختالف زیادی در میان 
درآمد و میزان بهره برداری دارد، گفت: طی ۱۱ ســال گذشته درآمدهای 

پیش بینی شده استان هیچ زمان به صورت کامل محقق نشده است.

وقتی تهران همه کاره است!
عرب ها با اشاره به برخی از مشکالت شرکت های دانش بنیان در سطح 

استان اصفهان گفت: تامین وثیقه های معتبر و هزینه بر بودن دریافت 
تسهیالت از جمله این مشکالت و چالش ها برای شرکت های دانش 

بنیان است.
اما یکی از چالش های مهم در این زمینه، این اســت که اختیارات را به 
تهران داده اند و به عنوان مثال؛ بررسی طرح های شرکت های دانش 
بنیان برای اعطای تسهیالت در تهران انجام می گیرد که یکی از چالش 
های شرکت های موجود در سطح اســتان اصفهان هم همین است و 
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی اســتان هم با اشــاره به همین مشکل و 
چالش می گوید: از جمله چالش هایی که برای شرکت های تولیدی و 
حتی دانش بنیان وجود دارد پرداخت تسهیالت برای شرکت هایی است 
که با وجود فعالیت در استان، منابع مالی خود را در بانک های خارج از 

استان سپرده گذاری کرده اند.

اختیارات از پایتخت به مراکز استان ها واگذار شود
عرب ها با اشــاره به اینکه الزم اســت برای کاهش بروکراسی اداری 
و تمرکززدایی، اختیارات از پایتخت به مراکز اســتان ها واگذار شــود، 
تاکید کرد: امید است با این اقدامات شاهد رونق تولید و فعالیت های 

اقتصادی و اشتغال زایی در سطح استان باشیم. 

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که بر 
اساس مصوبه اخیر  مجلس، حقوق کارمندان مجرد 
و خانم های متاهل یک میلیون تومان اضافه شــده 
و مشمول فوق العاده ویژه می شوند. برای کارمندان 
متاهل این میزان افزایش حقوق یک میلیون تومان 
به اضافه فوق العاده ویژه، حق عائله مندی و حق اوالد 
اســت.حمیدرضا حاجی بابایی در گفت وگو با ایسنا 
در توضیح میزان افزایش حقــوق کارمندان دولت و 

بازنشستگان با مصوبه مجلس،  گفت: طبق مصوبه 
اخیر مجلس حقوق کارمندان یــک میلیون تومان 
اضافه شــده و عالوه بر آن حــق عائله مندی حدود 
۲۰۰ هزار تومان و حق اوالد به ازای هر فرزند ۱۰۰ هزار 
تومان و همچنین فوق العاده ویژه اضافه خواهد شد. 
بر این اساس اگر کارمند مجرد و یا خانم متاهل باشد 
میزان افزایش حقوق او یک میلیون تومان به اضافه 
فوق العاده ویژه خواهد بود و اگر کارمند مرد متاهل 
باشد، یک میلیون تومان به اضافه حق اوالد به اضافه 
حق عائله مندی و به اضافه فوق العاده ویژه است.وی 
درباره فوق العاده ویژه گفت: دولت در الیحه آورده بود 
که تا ۳۵ درصد برای فوق العاده به هرجایی خواست 

اضافه کند؛ اما این میــزان در قانون تا ۵۰ درصد قید 
شده است.بنابراین برخی فوق العاده ویژه ۵۰ درصد 
را گرفته و برخی نگرفته اند. برای رفع این مشکل ما 
عین قانون را آوردیم به این شکل که دولت می تواند 
با اعتبارات در اختیارش تا ۵۰ درصد فوق العاده ویژه 
لحاظ کند.رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
دربــاره افزایش حقوق افراد تحت پوشــش کمیته 
امداد و بهزیستی گفت: در ابتدای سال ۲۰ درصد برای 
افزایش حقوق آنها اعمال شد و ما امروز ۳۰ درصد را 
لحاظ کردیم. بر این اساس از ابتدای سال افراد تحت 
پوشش کمیته امداد و ســازمان بهزیستی مشمول 

افزایش ۵۰ درصد حقوق می شوند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

حداقل افزایش حقوق کارمندان یک میلیون تومان است

خبر روز

درآمد وصولی مالیاتی استان اصفهان در شش ماهه 
نخست امسال بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که 

پنج درصد از این مبلغ محقق نشده است

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

زمین برای ساخت 600 واحد از طرح نهضت ملی مسکن 
شهرستان سمیرم تامین شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت:تا کنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر از متقاضیان طرح نهضت 
ملی مسکن شهرستان سمیرم تایید نهایی شده اند.علیرضا قاری قرآن در سفربه شهرستان سمیرم از 
نزدیک با روند اجرای پروژه های حوزه راه و شهرسازی به خصوص طرح نهضت ملی مسکن این شهرستان 
را مورد بررسی قرار داد.وی در حاشیه این بازدید ها اظهار داشت: مطابق با آخرین آمار ها بیش از چهار هزار 
نفر برای طرح نهضت ملی مسکن شهرستان سمیرم ثبت نام کردند که افزون بر سه هزار نفر آنان حائز 
شرایط اولیه بوده اند و تا کنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر تایید نهایی شده اند.مدیر کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان ادامه داد: در حال حاضر زمین جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان سمیرم 
برای تعداد ۶۰۰ نفر از متقاضیان تامین شده است که پس از تهیه طرح تفکیکی و آماده سازی به متقاضیان 
واجد شرایط واگذار می شود.وی اذعان داشت: تاکنون زمین به ۲۰ نفر از متقاضیان تایید نهایی شده در 
شهر سمیرم واگذار شده و روند اجرای پروژه نیز در مرحله سفت کاری قرار دارد.قاری قرآن گفت: از شش 
شهر شهرستان سمیرم، بیشترین ثبت نامی های نهضت ملی مسکن برای دو شهر سمیرم با تعداد ثبت 

نامی بیش از دو هزار و ۷۰۰ نفر و حنا با افزون بر ۷۹۰ نفر ثبت نامی بوده است.
 

نسبت به ارقام بلندمدت؛

ذخیره سد زاینده رود ۷۹ درصد کاهش یافت
مدیر بهره برداری و نگهداری از ســد زاینده رود گفت: ذخیره ســد زاینده رود در مقایسه با متوسط 
بلندمدت )دوره ۵۲ ساله( ۷۹ و نسبت به میانگین ۱۰ سال اخیر ۳۹ درصد کاهش دارد. سید مجتبی 
موسوی نایینی، با اعالم اینکه ذخیره فعلی این ســد حدود ۱۳۷ میلیون مترمکعب است، افزود: 
حجم ذخیره بلندمدت ســد زاینده رود ۶۵۰ و میانگین حجم آن طی ۱۰ سال گذشته ۲۲۶ میلیون 

مترمکعب بوده است.
وی تصریح کرد: این میزان نسبت به ســال قبل ۲۵ درصد کمتر است و پارسال بالغ بر ۱۸۱ میلیون 
مترمکعب آب در مخزن این سد وجود داشــت.وی اضافه کرد: میزان پر بودن سد، اکنون معادل 
۱۱ درصد اســت در حالی که این رقم در چنین روزهایی از سال گذشــته معادل ۱۵ درصد بود.مدیر 
بهره برداری و نگهداری از سد زاینده رود، میزان ورودی به ســد زاینده رود را ۷.۷ مترمکعب بر ثانیه 
اعالم کرد و افزود: خروجی آن نیز ۱۲.۶ متر مکعب بر ثانیه است.موســوی ادامه داد: ورودی آب 
به سد زاینده رود نسبت به میانگین ۱۰ ســال اخیر ۱۹ و نسبت به بلندمدت ۴۸ درصد کاهش دارد.

سد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب به عنوان یکی از اصلی ترین 
سدهای مرکز کشور و تامین کننده آب آشامیدنی، محیط زیســت، کشاورزی و صنعت در منطقه 

مرکزی ایران محسوب می شود.

 تسهیالت 200 میلیون تومانی با کارمزد 4 درصد 
برای اشتغال جوانان فریدنی

فرماندار فریدن، جزییات تسهیالت ارزان قیمت بانکی برای اشتغال جوانان را اعالم کرد.فرماندار 
فریدن در جلسه مشترک ستاد ساماندهی امور جوانان و عفاف و حجاب شهرستان فریدن گفت: 
زمینه های الزم برای اشــتغال آفرینی جوانان با انگیزه فراهم شده است و تسهیالت به میزان ۲۰۰ 
میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد و باز پرداخت ۷ ساله در اختیار آنان قرار می گیرد.عزیزا... عباسی 
همچنین با اشاره به وظیفه همه ادارات در موضوع عفاف و حجاب افزود: در مسئله عفاف و حجاب 
ادارات شهرستان و کارمندان آن باید الگو باشــند و در طرح امین از کارشناسان منطقی، عالم و با 

اخالق در راستای راهنمایی و مشاوره افراد استفاده شود. 

کافه اقتصاد

یک عضو کمیسیون انرژی:اخبار

مردم مصرف آب را مدیریت کنند
یک عضو هیئت رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: از آنجایی که آب با قیمت ارزان در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد متاسفانه بخشی از مردم 
توجهی به مدیریت مصرف ندارند و مصرف بی رویه در امور روزمره زندگی مردم دیده می شود.عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت 
منابع آبی کشور بر ضرورت مدیریت صحیح منابع آبی موجود تاکید و بیان کرد: کمیسیون انرژی تاکنون چندین جلسه با موضوع مدیریت منابع آبی کشور با وزارت 
نیرو برگزار کرده است. کنترل آب های سطحی به ویژه در سیالب های فصل تابستان و تکمیل پروژه های سدسازی که دچار عقب ماندگی شده و قریب به ۳۰ سال 
ساخت آن ها به طول انجامیده است از جمله مواردی است که برای مدیریت بحران آبی در دستور کار قرار گرفته و وزارت نیرو نیز اقدامات خوبی انجام داده است.وی 
در ادامه اظهار کرد: کارخانجات بزرگ نباید از آب شرب استفاده کنند بلکه باید کم کم به سمت استفاده از پساب ها گام بردارند. توسعه شبکه فاضالب شهری نیز به طور 
جدی دنبال می شود. بخش زیادی از آب که مورد استفاده قرار می گیرد قابل بازگشت به چرخه مصرف است؛ اما متاسفانه امروز به این بخش آنطور که باید و شاید 
توجه نمی شود.این نماینده مجلس گفت:  قطعا اگر مردم مصرف آب خود را مدیریت نکنند حتی بحث جیره بندی آب نیز نمی تواند مشکل بحران آب را حل کند. 
جیره بندی، مردم را به سمت استفاده از مخازن ذخیره سوق می دهد و مردم در زمان ممکن حداکثر استفاده را از آب خواهند برد. این وضعیت نتیجه ای در مدیریت 

منابع آبی نخواهد داشت بلکه یک مسئله جدید به مسائل قبلی می افزاید.

اولین خودروی 
ملی ترکیه

شرکت توگ قرار است  اولین 
خودروی تمام برقــی را با دو 
پیشرانه عرضه کند. نسخه اول 
به یک موتور ۲۰۰ اسب بخاری 
مجهز اســت و دومین نسخه 
هم پیشــرانه ای دو موتوره با 
۴۰۰ اســب بخار قــدرت را در 

اختیار دارد.

وز عکس ر

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

مخالف استیضاح وزیر 
صمت هستم

رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن 
و کشــاورزی اصفهان گفت: نشــانه گرفتن 
اصــالح ســاختار وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت از همان آغاز وزارت، جزو برنامه های 
فاطمی امین بوده  و تغییر وزیر صمت موجب 

توقف اصالحات ساختاری می شود.
مسعود گلشیرازی در گفت وگو با ایمنا، اظهار 
کرد: نشــانه گرفتن اصالح ســاختار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از همان آغاز وزارت 
از برنامه های فاطمی امین بوده است. معنی 
این اصالح ساختار، دگرگونی در وزارت صمت 
بوده که این اقدام هم طی یک سال اخیر در 
حال انجام اســت.وی افزود: براین اساس 
تغییر وزیر صمت، منجر به توقف اصالحات 
ســاختاری در حوزه وزارت صمت می شود. 
قطعا استیضاح وزیر از نظر استیضاح کنندگان 
جای تامل دارد؛ اما مهم آن است که طی یک 
سال اخیر، کشــور ما هزینه تغییر ساختار را 
داده و اکنون که زمان ریشــه گرفتن است، 
 این تغییــر هزینــه ای را به کشــور تحمیل

 خواهد کرد.
رییس اتــاق بازرگانی اصفهــان اضافه کرد: 
تغییر وزیــر صمت در این مقطــع، جدای از 
نقاط قوت و ضعفی که دارد، صحیح نیست؛ 
باید فرصت دهیم که تغییر ساختار رخ دهد.

گلشــیرازی در پاســخ به این پرســش که 
اقدامات انجام گرفته از سوی این وزارتخانه 
برای اتاق چه بوده است؟ گفت: ایراد مهمی 
که بر وزیر صمت در یک ســال گذشته وارد 
بــوده، قیمت گذاری اســت کــه البته فقط 
معطوف به این وزارتخانه نمی شــود؛ وزارت 
صمت یکــی از دســتگاه های ذی ربط بوده 
اســت.وی اظهار کرد: دولت سیاست کنترل 
قیمت ها را داشت و مشکل تولیدکنندگان هم 
رفتار نظارتی در وزارت صمت بوده اســت که 
این اتفاق موجب گالیه مندی فعاالن را فراهم 
کرد.رییس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: 
با وجــود مباحث موجود، در شــرایط فعلی 

مخالف استیضاح وزیر صمت هستم.

عکس: مشرق نیوز
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   نیاسر؛ بهشت خوش آب و هوای کاشان
یکی از خوش آب و هواترین مناطقی که در کاشان وجود دارد، شهر تاریخی نیاسر است. نیاسر که معموال با آبشار آن شناخته می شود، منطقه ای است پر از ناشناخته ها. غار نیاسر، 
چشمه اسکندریه، چهارطاق نیاسر، حمام و آسیاب آبی آن که ساختار کارکردی آن به آبشار متصل است، بخشی از جاذبه های تاریخی و طبیعی نیاسر به شما می رود. همچنین 
با سفر به نیاسر در فصل بهار، می توانید از جذابیت های مراسم گالب گیری نیز بهره مند شوید. نیاسر به عنوان مرکز اصلی تولید گالب و دیگر عرق ها و عصاره های گیاهی به طور 
گسترده ای مشهور است. باغ های دوست داشتنی نیاسر در دی ماه با شکوفه های بادام و در اردیبهشــت که جشنواره ساالنه  گالب آغاز می شود، با گل سرخ محمدی پوشیده 
می شود؛ اما این تنها چیزی نیست که نیاسر به بازدیدکنندگان خود ارائه می دهد. این شهر ترکیبی شگفت انگیزی است از جاذبه های طبیعی، فرهنگی و تاریخی. تاریخ طوالنی و 
قدیمی نیاسر، با داستان ها و افسانه های زیادی گره خورده است. یکی از این داستان ها، پایه گذاری شهر را به اردشیر بابکان، بنیانگذار سلسله ساسانی نسبت می دهد. نام شهر 
نیز با ماجراهای اردشیر بابکان گره خورده است. ماجرایی که در این داستان روایت می شود راجع به این است که اردشیر بابکان مجبور شد در اولین روزهای حکومت خود بر ایران 
چندین شورش را خاموش کند. برای مقابله با یکی از این شورش ها، او باید به اصفهان می آمد. هنگامی که  شورشیان را شکست داد، رهبران آن ها را اسیر کرد و همه آن ها را گردن 
زد. سپس سرها را گرفت و به سمت چشمه اسکندریه حرکت کرد. در آنجا، ضیافتی ترتیب داد و به عنوان بخشی از سخنرانی پیروزی خود، گفت: »ما بر سر افراد برجسته جشن 
گرفتیم.«بر اساس این داستان، »افراد برجسته« در زبان پهلوی »نیکان سر« ترجمه می شود. بعد از آن، با گذشت زمان، »نیکان سر« به »نیاسر« تبدیل شد.یکی از مکان های 
پیک نیک محبوب در ایران نیز، آبشار نیاسر است که در شهر تاریخی نیاسر و در ۱۳۰ کیلومتری شمال غربی کاشان واقع شده است.آبشار نیاسر در فصل پاییز در کمترین حجم و در 
فصل زمستان در بیشترین حجم خود قرار دارد. این آبشار عالوه بر دارا بودن چشم اندازهای زیبا و خارق العاده، مکان روییدن گیاهان دارویی منحصر به فردی نیز هست. گیاهانی 
مانند پرسیاوشان و رازیانه که برای کمردرد، سردرد و پا درد استفاده می شود. به عالوه پزشکان در گذشــته از گرد و غبار سنگ در بستر آبشار به عنوان مرهم برای زخم استفاده 

یافت می شوند.اگر می خواهید کاشــان گردی کنید، نیاسر باید جزو می کردند. بیدهای شــیرین، درختان توت و انگور از جمله درختانی هستند که در کنار آبشار 
آب و هواترین منطقه در کل کاشان اولویت های شما باشد و علت آن این است که نیاسر خوش 

است. به عالوه وجود جاذبه های 

طبیعی مانند آبشار نیاسر، غار نیاسر که به غار رییس معروف است و چشمه نیاسر این ناحیه تاریخی را به یکی از مکان های مناسب برای کسانی کرده است که عاشق طبیعت 
گردی  هستند.همانگونه که پیش تر گفته شد، نیاسر جاذبه های طبیعی منحصر به فردی را داراست. اما عالوه بر جاذبه های طبیعی، مکان های تاریخی گردشگری زیادی نیز دارد.

برجسته ترین مکان تاریخی نیاسر، چهارطاقی است که یک بنای چهارگوش است که به دستور اردشیر بابکان و در دوران ساسانی ساخته شده و در گذشته بخشی از یک آتشکده 
و مکانی برای برگزاری مراسم مذهبی بوده است.حمام و آسیاب آبی از دیگر آثار گردشگری شهر تاریخی نیاسر است که قدمت آن به دوران صفوی برمی گردد. علت اینکه این 
آسیاب و حمام به یک مکان گردشگری تبدیل شده، نحوه کار، معماری و انتقال آب از آبشار معروف نیاسر است. اگر در فصل بهار و به خصوص در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد 
به نیاسر رفته اید شرکت در مراسم گالب گیری به شدت پیشنهاد می شود.از دیدنی های شهر تاریخی نیاسر می توان با غار نیاسر که غار ریس یا سوراخ ریس نیز نامیده می شود 
،اشاره کرد. قدمت غار نیاسر به دوران اشکانی برمی گردد و به معبد میترا نسبت داده می شود. برخی منابع گفته اند که این غار در گذشته محلی برای انجام مراسمات مذهبی بوده 
و منابع دیگر اشاره کردند که در گذشته عملکرد دفاعی داشته است . در کنار آبشار نیاسر حفره هایی در درون صخره ها دیده می شود که در گذشته ورودی غار معمایی نیاسر بوده اند. 
امروزه ورودی اصلی غار در باغ تاالر قرار دارد. این غار دست ساز به قدری استادانه طراحی شده است که گردش مطلوبی از هوا در سراسر غار، حتی در پایین ترین قسمت های 
آن وجود دارد. متاسفانه تخریب برخی از قسمت های غار در اثر زلزله این ویژگی را تحت اثیر قرار داده است. این غار در سه سطح ساخته شده و شامل ۲۰ اتاق در مساحت ۱۷۶.۵ 
متر مربع است. قسمت مرکزی غار دارای هفت اتاق است که از طریق مسیرهای پیچ خورده به طبقات پایین متصل می شوند.این غار برای باستان شناسان یک مکان برجسته 
است زیرا برخی از سفال های مربوط به دوران اشکانی و برخی دیگر متعلق به دوره ساسانی در این مکان پیدا شده است. مقداری سکه و چند قطعه ظروف سفالی نیز در نزدیکی 
ورودی غار به دست آمده که مربوط به دوره اسالمی است. در داخل غار، تعدادی سنگ آسیاب مشابه سنگ های پایه آبشار یافت می شود که احتماال ً در مراسمات مذهبی یا 
زما ن های دیگر به منظور مسدود کردن برخی معابر غار استفاده می شدند.در نزدیکی ورودی شهر در محله ای به نام چالقاب، یک برج مراقبت سنگی بر فراز تپه ای قرار دارد که 
قدمت آن به دوران قاجار می رسد. غار چالقاب از دو طبقه تشکیل شده و به نظر می رسد طبقه پایین به عنوان انبار و طبقه فوقانی عملکرد دفاعی داشته است. این برج مشرف 
به محیط اطراف نیاسر و همچنین سایر برج هایی است که در داخل شهر یا در مسیر کاشان به نیاسر ساخته شده است. به احتمال زیاد در گذشته پیام هایی بین این برج های 

حال حاضر برای بازدیدکنندگانی که در باره طراحی معماری و عملکرد برج های دیده بانی در ایران دیده بانی در زمان خطر رد و بدل می شــده است. این برج در 
عالقمندند، باز است.

  ایران گردی

مفاد آراء
8/58 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان 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 شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 7931 - 1401/07/17 هيات ســوم آقای احمد تيموری جروکانی 
به شناسنامه شــماره 24 کدملي 1290509786 صادره فرزند حسن در ششدانگ يکباب 
ســاختمان به مســاحت 173/93 متر مربع پالک شــماره 44 اصلي واقــع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از حســن تيموری جروکانی فرزند 

رجب علی ثبت در سامانه امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/10

م الف: 1393618  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/59 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان 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 شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 8111 - 1401/07/19 هيات اول خانم مريم اله داديان به شناسنامه 
شــماره 373 کدملي 1289036209 صادره فرزند ابراهيم نسبت به ســه دانگ مشاع از  
ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 149/01 متر مربع پالک شماره 239 فرعی از 40 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مريم اله داديان 

فرزند ابراهيم سند 66198 مورخ 1400/12/2 دفترخانه 135 اصفهان
رديف 2- راي شــماره 8109 - 1401/07/19 هيات اول آقای محمدرضا علی نســب به 
شناسنامه شــماره 474 کدملي 1288932162 صادره فرزند قنبرعلی نسبت به سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 149/01 متر مربع پالک شماره 239 فرعی 
از 40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مريم اله 

داديان فرزند ابراهيم سند 66198 مورخ 1400/12/2 دفترخانه 135 اصفهان
 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/10

م الف: 1393812  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/60 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان 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 شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 

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

رديف 1- راي شماره 4318 - 1394/02/28 هيات چهارم آقای محمد راستی جونقانی به 
شناسنامه شماره 94 کدملي 4679550317 صادره فارسان فرزند عباس نسبت به  ششدانگ 
يک باب خانه به مساحت 199/65 متر مربع از پالک شماره 32 فرعی از 27  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 196 دفتر 167 

از مالک رسمی علی ايروانی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/10

م الف: 1393963  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/61 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 1946 مورخ 1401/6/15 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم پوران ســخنور دستگردی به 
شناسنامه شــماره 100 کدملی 1288687982  صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ 
يکدرب باغ با کاربری کشاورزی به مساحت 665/33 متر مربع پالک شماره 4030 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجــب بيع نامه عادی و مع 
الواسطه از طرف آقای غالمحسين سمائی دستجردی )مالک رسمی( خريداری گرديده است.

 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/10

م الف: 1393881  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

8/62 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 1988 مورخ 1401/6/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای مهدی قمشه 
دستجردی  به شناسنامه شماره 20325 کدملی 1282673602 صادره اصفهان فرزند 
حسن در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 146/58 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
299 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  

در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شماره 1947 مورخ 1401/6/15 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای مهدی قمشه 
دستجردی  به شناسنامه شماره 20325 کدملی 1282673602 صادره اصفهان فرزند 
حسن در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 403/98 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 299 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/10

م الف: 1389716  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

8/63  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان 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 شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 8628 - 1401/07/28 هيات دوم آقای غالمرضا عشــقی نژاد به 
شناســنامه شــماره 1516 کدملي 1285891368 صادره اصفهان  فرزند محمد جواد  در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 158/26 متر مربع پالک شماره 28 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از حسين چراغی افارانی ثبت 

در سامانه امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/25

م الف: 1403012  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/64 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان 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 شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديــف 1- راي شــماره 8178 - 1401/07/21 هيــات دوم آقای ابوالقاســم مارانی  به 
شناســنامه شــماره 57 کدملي 1290140782 صادره اصفهان  فرزند حســين  نسبت به 
246/26 سهم مشاع از 346/26 سهم  ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 346/26 
متر مربع پالک شــماره 708 فرعــی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهان ثبت در ســامانه امالک به نام متقاضی و مع الواســطه از گوهر مارانی

 فرزند حاج رضا تائيد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/25

م الف: 1402998  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/65  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 8097 - 1401/07/19 هيات اول خانم فردوس مهر عليان 
گورتانی  به شناسنامه شماره 17 کدملي 1290244812 صادره فرزند مهدی نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 237 متر مربع پالک 
شماره  1298  فرعی  از 15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواســطه از حاجی رمضان جانثاری الدانی ولــد مرحوم کاظم طبق 

اظهار نامه ثبتی
رديف 2- راي شــماره 8099 - 1401/07/19 هيات اول آقای رجب سعادت نژاد  
به شناسنامه شــماره 1437 کدملي 1283431890 صادره فرزند رضا علی نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 237 متر مربع پالک 
شماره  1298  فرعی  از 15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواســطه از حاجی رمضان جانثاری الدانی ولــد مرحوم کاظم طبق 

اظهار نامه ثبتی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/25

م الف: 1402628  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/66 شــماره نامه: 140185602024008489 - 1401/08/03  نظر به اينکه ششدانگ 
پالک 25  فرعی از 3092  اصلــی واقع در بخش 5 اصفهان  به شــماره صفحه 111 دفتر 
111 امالک به شــماره ثبت 13051 و شــماره چاپی دفترچــه ای 195595 به نام محمد 
علی گازر جلفايی ثبت و صادر شده است ســپس با انتقال مع الواسطه به موجب سند انتقال 
169768- 1386/02/23 دفترخانه 71 اصفهان به خانم ترانه سالکی انتقال گرديده است 
سپس مالک مذکور با ارائه درخواست وارده به شماره 2850  مورخ 1401/07/21 به انضمام 
دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره يکتا  14012157024000413  و 
شــماره های رمز تصديق 904093  مورخ 1401/07/17 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی  
258 اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيت به علت نامعلوم مفقود و درخواست 
صدور المثنی سند مالکيت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 
آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت مذکور نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
 مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 1403051 مهــدي شــبان سرپرســت واحد ثبتــي حوزه ثبــت ملک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/67 شــماره نامه: 140185602210005560- 1401/07/26 شش دانگ پالک ثبتی 
62 فرعی از 2171 اصلی واقع در بخــش 6 ثبت اصفهان در صفحــه 394 دفتر 112 که 
شماره دفتر اشتباه و صحيح آن شماره 64 می باشد ذيل شماره ثبت 9496 به نام خانم زهرا 
فيض سابقه ثبت و سند مالکيت دفترچه ای به شــماره چاپی 957014 دارد سپس  نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهاديه که امضاء شهود آن ذيل شناسه يکتا 
140102157024000378 و رمز تصديق 07331  مورخ 1401/06/20 تنظيمی دفترخانه 
258 اصفهان مدعی مفقود شدن می باشد و اعالم نموده که سند مالکيت مذکور مفقود گرديده 
و درخواست صدور سند مالکيت المثنی ملک فوق مذکور را نموده است.   لذا مراتب  به استناد 
تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند 
معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1403116 ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
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زمزمه های مازوت سوزی در نیروگاه های اصفهان دوباره به گوش می رسد؛

نگرانیم ...

   دی ماه سال گذشته بود که پلمب مشعل های مازوت سوز نیروگاه 
حرارتی شــهید محمــد منتظری در مجــاورت شــهر اصفهان و 
شاهین شــهر با وجود مخالفت های مسئوالن اســتان با مصوبه شورای عالی 
امنیت ملی شکسته شــد و این نیروگاه در میان تاییدها و تکذیب ها در مدت 

نزدیک به دو ماه از نفت کوره به عنوان سوخت استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری »مهر«؛ هرچند مشعل های مازوت سوز نیروگاه منتظری 
از ســال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به مرور با حکم قضایی خاموش شده بود؛ اما از سال 
۹۸ موضوع فک پلمب مشــعل های این نیروگاه در ماه های سرد سال همواره 
مطرح می شــد و در نهایت ســال پیش با یک مصوبه، بــدون رعایت حداقل 
الزامات زیست محیطی و انجام فیلتراسیون خروجی ها، پلمب برداشته شد.

اصفهان، قطب صنعتی کشــور و آلوده ترین کالن شهر ایران طی سه سال اخیر 
شناخته می شــود. این کالن شهر از ابتدای ســال جاری تاکنون حتی یک روز 
هوای پاک نداشته؛اما شمار روزهای آلوده آن تا هفته نخست آبان امسال به 

۱۰۲ روز رسیده و روزهای سالم این خطه ۱۲۲ روز بوده است.
بررسی ها نشان می دهد همزمان با افزایش روزهای آلوده این کالن شهر طی 
سه سال گذشــته مرگ و میرهای منتســب به آلودگی هوا نیز طی این مدت 
افزایش معناداری داشته است؛ برپایه آماری که مرکز بهداشت استان در سال 
گذشته رسانه ای کرد در ســال ۱۳۹۸، یک هزار و ۳۳ نفر و در سال ۱۳۹۹، یک 
هزار و ۲۹۱ نفر در شــهر اصفهان به دلیل آلودگی هوا جــان باختند که این آمار 
جدا از بیماران کرونا بوده و به گفته رییس وقت مرکز بهداشــت اســتان مرگ 
و میر منتسب به آلودگی هوا در شهر اصفهان از ســال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ دو برابر 

افزایش یافته بود.
هرچند تاکنون آماری از وضعیت بیماری های منتســب به آلودگی هوای این 
کالن شهر در یک سال اخیر اعالم نشده؛ اما سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان طی هفته های اخیــر از افزایش مراجعان به مراکــز درمانی با عالئم 
بیماری های عفونت تنفســی خبــر می دهد و این در حالی اســت که عوارض 
مسمومیت آلودگی هوا نیز عالئمی مشابه کرونا و سرماخوردگی ایجاد می کند 
و از ۲۳ مهرماه تاکنون ۱۷ روز پیاپی است که شاخص هوای کالن شهر اصفهان 

در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.
در چنین شرایطی مازوت سوزی در کالن شهر اصفهان که از چهار سو در احاطه 
صنایع آالینده نفتی و گازی، نیروگاه، پاالیشگاه، سیمان و پتروشیمی، کوره های 
گچ و آجر قرار گرفتــه و بیش از ۴۰۰ واحد آالینده در شــعاع ۵۰ کیلومتری آن 
فعالیت می کنند، نمکی است بر زخم آلودگی هوای این کالن شهر که وضعیت 

را وخیم تر می کند.

هوای اصفهان، اشباع شده از اکسید گوگرد
در همین پیوند حسین احمدی کیا، دانشیار گروه مکانیک و عضو گروه پژوهش 
آلودگی هوای پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان با بیان اینکه سوخت 
مازوت اکسید گوگرد و ذرات بسیار باالیی دارد، می گوید: اصفهان به دلیل وجود 
صنایع فوالد و ذوب آهن، پتروشــیمی، سیمان و پاالیشــگاه اشباع از اکسید 
گوگرد است که وضعیت بسیار خطرناکی دارد و وقتی مازوت اضافه شود اوضاع 
را بدتر می کند زیرا اکسید گوگرد مازوت، ۱۳۰۰ برابر گاز و ذرات معلق مازوت ۱۱ 

برابر سوخت گاز است.
به گفته این استاد دانشگاه، با وجود طرح های توسعه صنایع فوالدی و از سوی 
دیگر فشار مخازن گاز و کاهش تولید آن، احتمال اینکه در سال های آینده نیز 

نیروگاه ها به سمت مازوت سوزی بروند، وجود دارد.

از تالش محیط زیست برای جلوگیری از مازوت سوزی تا یک شائبه
با افزایش نگرانی ها درخصوص مازوت سوزی نیروگاه ها، علی سالجقه رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست مهرماه امسال اعالم کرد مکاتبات خوبی با وزیر 
نفت انجام شــده تا بتوانیم نیروگاه ها را از مازوت سوزی دور کنیم و در استان 
اصفهان بین پاالیشگاه نفت و نیروگاه اصفهان قرارداد تهاتری در حال امضاست 

تا شاهد مازوت سوزی نباشیم.
احمدرضا الهیجان زاده، مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان نیز 
در گفت وگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: تالش می کنیم که امسال اجازه مازوت 
سوزی به ۲ نیروگاه اصفهان )نیروگاه شهید منتظری و اسالم آباد( داده نشود 
زیرا اثر آن را سال گذشته مشاهده کردند و در این راستا مکاتبات زیادی صورت 
گرفته و هم از طریق رییس سازمان حفاظت محیط زیست با وزیر نیرو و نفت 
صحبت شده است. به شدت پیگیر این مسئله هستیم زیرا مازوت سوزی دیگر 

نباید در اصفهان اتفاق بیفتد.
با وجود اینکه مسئوالن استان اصفهان می کوشند تا از مازوت سوزی در نیروگاه 
شهید منتظری اصفهان جلوگیری شود؛ اما پنجشــنبه هفته گذشته در پایگاه 
اطالع رسانی اســتانداری اصفهان از جلسه کارگروه اســتانی آلودگی هوا که با 
حضور استاندار برگزار شده بود، خبری منتشر شد که در خصوص مازوت سوزی 

دوباره نیروگاه شهید منتظری اصفهان شائبه ایجاد کرد.
 در این خبر آمده بود: باتوجه به شرایط تامین گاز در کشور با مصوبه شورای عالی 
امنیت ملی در سال گذشته به نیروگاه های کشور اجازه داده شد در ماه های آبان، 
آذر و دی از سوخت مازوت استفاده کنند که همین موضوع باعث تشدید آلودگی 
هوا در اصفهان شده اســت. برای رفع این مشکل مقرر شد استاندار اصفهان از 

طریق وزارت نیرو پیگیری هــای الزم را در هفته آینده به عمــل آورد تا در این 
خصوص تصمیمات مناسب اخذ و ابالغ شود.

فرماندار شاهین شهر، مازوت سوزی دوباره نیروگاه اصفهان را تکذیب کرد
در همین ارتباط محمدرضا کاظمی طبا، فرماندار شاهین شهر و میمه به خبرنگار 
مهر گفت که از ۲۰ اسفندماه سال گذشته که با حکم قضایی مشعل های مازوت 

سوز نیروگاه شهید منتظری پلمب شده، دیگر باز نشده است.
پیش تــر داریــوش گل علیــزاده سرپرســت مرکز ملی هــوا و تغییــر اقلیم 
ســازمان محیط زیســت نیز طــی مصاحبــه ای درخصوص مازوت ســوزی 
نیروگاه ها ابراز داشــت: نیروگاه اســالم آباد در اصفهان سال هاســت مازوت 
نمی سوزاند و نیروگاه شــهید منتظری شاهین شــهر اصفهان هم که پیرامون 
شــهر واقع شــده و قابلیت مصــرف ۶ میلیون متــر مکعب ســوخت را دارد 
طی ســه تاچهار ســال اخیر امــکان مصرف مازوت نداشــت چــون بخش 
 ســوخت مازوت آن پلمب بود؛ اما ســال گذشــته به دالیلی ۵۵ روز مازوت 

مصرف کرد.
به گفته وی، روزانه ۸۵۰ تا ۸۷۰ میلیون متر مکعب گاز با ورود به شبکه داخلی 

صرف بخش هــای مختلف خانگی، تجاری و صنعتی کشــور می شــود، حال 
اگر مصرف در یکی از این بخش هــا مثال خانگی افزایش یابــد به ناچار برای 
تامین سوخت کافی از ســهم نیروگاه ها کم می شود تا مشــکلی برای بخش 
خانگی ایجاد نشــود، ســوخت گاز مورد مصرف روزانه نیروگاه ها ۲۶۰ تا ۲۷۰ 
میلیون متر مکعب یــا معادل همین میزان ســوخت مایع ماننــد گازوییل و 
مازوت اســت، اما زمانی که هوا ســرد می شــود مصرف گاز در بخش خانگی 
روزانه بیــش از ۱۰۰ میلیون متر مکعــب افزایش می یابد که بــرای جبران آن 
باید از بخش صنعت کم شــود تا اختاللی در برق بخش هــای مختلف مانند 
خانگی، بیمارســتان ها و برخی صنایع ایجاد نشود در اینجا نیروگاه ها به ناچار 
به ســمت مصرف ســوخت دوم یعنی گازوییل یا مازوت می روند و گاهی هم 
 تلفیقی )گاز و مازوت( مصــرف می کنند که این امر موجب تشــدید آلودگی 

هوا می شود.
گل علیزاده با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به طور کامل با مصرف 
مازوت مخالف است، تصریح کرد: اگر قرار است مازوت یا زغال سنگ بسوزانند 
باید حتما سیســتم کنترلی نصب کنند تا خروجی منطبق با حدود مجاز تعیین 

شده از سوی دولت باشد، این در قانون هوای پاک هم آمده است.

جامعه

رییس کل دادگستری استان مطرح کرد:

تعیین شعب ویژه برای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده های اغتشاشگران
رییس کل دادگستری استان از تعیین شعب ویژه برای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده های اغتشاشگران خبر داد.حجت االسالم اسدا... جعفری گفت: در 
نشست شورای مدیران قضایی استان، تبیین و تشریح برنامه های اولویت دار امسال بررسی شد و برای ادامه اجرای برنامه ها تا پایان سال برنامه ریزی صورت 
گرفت.وی افزود: اجرای برنامه های اولویت دار سال ۱۴۰۲ با مدیران قضایی بررسی شد.رییس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه محور دوم هماهنگی 
در رابطه با نحوه رسیدگی پرونده های اغتشاشگران است، افزود: این پرونده ها با سرعت در حال پیگیری اســت و شعب و قضات ویژه در مرحله مقدماتی ۷۰ 
پرونده از پرونده های متهمان را با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به دادگاه ها و محاکم شــامل عمومی و انقالب ارسال کردند.جعفری با توضیح این که به 
بعضی از پرونده ها به صورت علنی رسیدگی می شود، گفت: به خصوص پرونده هایی که در صالحیت دادگاه انقالب باشد و اغتشاشگران اموال عمومی را تخریب 

و علیه امنیت ملی اقدام کرده و نظم عمومی را برهم زده باشند.

تشریح پرونده »توماج صالحی« از زبان دادستان اصفهان 
دادستان اصفهان گفت: توماج صالحی با نیابت قضایی در یکی از استان های کشور دستگیر شــد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سید محمد 
موسویان اظهار کرد: این فرد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت های متخاصم و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور با نیابت 
قضایی در یکی از استان های کشور دستگیر شد. وی افزود: متهم در حال حاضر با صدور قرار تحت نظر شعبه بازپرسی قرار دارد. دادستان اصفهان ادامه داد: این 
متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین شهر نقش کلیدی داشته است. موسوی 

افزود: کیفرخواست پرونده متهم توماج صالحی پس از بررسی کامل پرونده برای محاکمه به دادگاه ارجاع خواهد شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون عدم عرضه داروهای 
موجود توسط داروخانه ها تصریح کرد: داروخانه  ای که به علت احتمال افزایش 
قیمت، از عرضه داروهای موجود خودداری کنــد، تخلف کرده و حتما با چنین 
داروخانه هایی برخورد می شــود.معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان درباره طرح دارویار اظهار داشــت: طرح دارویار بخش های مختلفی 
را شامل می شود که به نظر می رســد، بخش بیمه تامین اجتماعی، به تعهدات 
خود عمل نکرده و در حال حاضر مورد تایید نیست؛ اما تولید اقالم دارویی که با 
افزایش بها همراه بوده و نیز پوشش بیمه ای این داروها توسط بیمه ها، بهبود پیدا 
کرده است.محمود اعتباریان ادامه داد: در  تولید اقالمی که مشکل تامین مواد 
اولیه و لوازم جانبی آن ها برطرف شد، بهبود پیدا کرده ایم ولی متاسفانه هنوز در 
بازپرداخت مطالبات داروخانه ها، سازمان بیمه تامین اجتماعی به تعهدات خود 
عمل نکرده و این موضوع ما را در تامین این داروها دچار مشکل کرده است.وی 
بیان کرد: یکی از اهداف طرح دارویار که بارها از سوی مسئوالن وزارت بهداشت 
بیان شد، پایان دادن به کمبودهای دارویی بود؛ اما طی روزهای گذشته در شاهد 
برخی کمبودها بوده ایم که گفته می شود به علت احتمال افزایش قیمت، این 
داروها در داروخانه ها توزیع نمی شــود و یا داروخانه ها از عرضه آن خودداری 
می کنند.معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره کمبود دارو 

در کشور و استان بیان کرد: نمی توان گفت کمبودی وجود ندارد؛ اما ما همیشه 
این کمبودها را رصد و به سازمان غذا و دارو منعکس می کنیم و پیگیر برطرف 
شدن آن از طریق شرکت های توزیعی می شویم که معموال هم این پیگیری ها به 
نتیجه می انجامد؛ اما درباره برخی اقالم خاص و معدود متاسفانه هنوز آرامش 
الزم به بازار بازنگشته است. وی با اشاره به داروهای بیماری های خاص نظیر 
»ام اس« افزود: اگر دارویی در هیچ داروخانه ای موجود نباشد، به آن کمبود دارو 
اطالق می شود؛ اما مواردی مثل داروهای بیماری های خاص که بر اساس برخی 
فاکتورها مثل نسخه پزشک و سقف تامین توسط ســازمان بیمه گر و توسط 

داروخانه های منتخب ارائه می شود، مشکل چیز دیگری است.

برخورد قاطع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با داروخانه های احتکار کننده دارو

فقدان سند مالکیت
8/68 شــماره نامه: 140185602210005224- 1401/07/14 ششدانگ پالک ثبتی  
شــماره 66 فرعی از 2171 اصلی واقع در بخش- 6 ثبت اصفهان به نام حسین بدیعی در 
دفتر 64  صفحه 415 ذیل ثبت 9503  سابقه ثبت و صدور سند دفترچه ای به شماره چاپی 
957018 دارد که به موجب سند انتقال قطعی بشماره 27635 مورخ 1376/12/28 دفتر 
54 اصفهان تمامت شش دانگ را به خانم آصفه بدیعی انتقال قطعی داده است سپس خانم 
زهرا فیض طبق وکالت نامه شماره 164489 مورخ 1390/05/17 دفترخانه 86 اصفهان 
بوکالت از طرف آصفه بدیعی با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که 
امضاء شهود آن ذیل شناســه یکتا 140102157024000380 و رمز تصدیق 647696  
مورخ 1401/06/20 تنظیمی دفترخانه 258 اصفهان رسیده  مدعی است که سند مالکیت 
آن  به علت جابجایی مفقود گردیده و وی درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک 
فوق مذکور را نموده  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1403114 ناصــر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/69 شــماره نامه: 140185602210005211- 1401/07/12 ششدانگ پالک ثبتی 
شــماره  58 فرعی از 2171 اصلی واقــع در بخش6 ثبت اصفهان به نام حســین بدیعی 
سابقه ثبت و صدور ســند دفترچه ای به شماره مسلســل 957010  در دفتر 64 صفحه 
382 ذیل ثبت 9492 دارد  که به موجب گواهی حصــر وراثت 9809976794001293 
مورخ 1398/10/03 وراث حین الفوتش عبارتند از: زهرا فیض زوجه و آصفه و محســن 
و احسان شهرت هر ســه نفر بدیعی فرزندان متوفی که خانم زهرا فیض احد از وراث به 

موجب وکالتنامه های 175285 مــورخ 1400/4/13 دفتر 86 اصفهان و 175292 مورخ 
1400/4/15 دفتر 86 اصفهان و 164489 مورخ 1390/5/17 دفتر 86 اصفهان از طرف 
خود و بقیــه و وراث با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء 
شهود آن ذیل شناســه یکتا 140102157024000376 و رمز تصدیق 566965  مورخ 
1401/06/20 که به گواهی دفترخانه 258 اصفهان رسیده  مدعی است که سند مالکیت 
آن  به علت جابجایی مفقود گردیده و وی درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق 
را نموده  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1403112 ناصــر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/70 شماره نامه: 140185602210005563- 1401/07/26 شش دانگ پالک ثبتی  
57 فرعی از 2171 اصلی واقع در بخش6 ثبت اصفهان  در صفحه 379 دفتر 64 ذیل شماره 
ثبت 9491 به نام آقای حسین بدیعی سابقه ثبت و سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی 
957009 دارد سپس نامبرده بموجب گواهی انحصار وراثت 1293 مورخ 1398/10/03 
شعبه 10 حصر وراثت شورای حل اختالف اصفهان فوت نموده وراث حین الفوتش عبارتند 
از: زهرا فیض زوجه و آصفه و محسن و احسان شهرت هر سه نفر بدیعی و الغیر خانم زهرا 
فیض احد از وراث  به موجب وکالتنامه های 175285 مورخ 1400/4/13 دفتر 86 اصفهان 
و 175292 مورخ 1400/4/15 دفتر 86 اصفهان و 164489 مورخ 1390/5/17 دفتر 86 
اصفهان از طرف خود و بقیه و وراث با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه 
که امضاء شهود آن ذیل شناسه یکتا 140102157024000375 و رمز تصدیق 996782  
مورخ 1401/06/20 تنظیمی دفترخانه 258 اصفهان  مدعی مفقود شدن می باشد و اعالم 

نموده که سند مالکیت مذکور مفقود گردیده  و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک 
فوق مذکور را نموده  است لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1403108 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/71 شماره نامه: 140185602210005554- 1401/07/26 شش دانگ پالک ثبتی  
54 فرعی از 2171  اصلی واقع در بخش6 ثبت اصفهان  در صفحه 370 دفتر 64 ذیل شماره 
ثبت 9488 به نام آقای حسین بدیعی سابقه ثبت و سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی 
957006  دارد سپس نامبرده بموجب گواهی انحصار وراثت 1293 مورخ 1398/10/03 
شعبه 10 حصر وراثت شورای حل اختالف اصفهان فوت نموده وراث حین الفوتش عبارتند 
از: زهرا فیض زوجه و آصفه و محسن و احسان شهرت هر سه نفر بدیعی و الغیر خانم زهرا 
فیض احد از وراث  به موجب وکالتنامه های 175285 مورخ 1400/4/13 دفتر 86 اصفهان 
و 175292 مورخ 1400/4/15 دفتر 86 اصفهان و 164489 مورخ 1390/5/17 دفتر 86 
اصفهان از طرف خود و بقیه و وراث با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه 
که امضاء شهود آن ذیل شناسه یکتا 140102157024000381 و رمز تصدیق 217879  
مورخ 1401/06/20 تنظیمی دفترخانه 258 اصفهان  مدعی مفقود شدن می باشد و اعالم 
نموده که سند مالکیت مذکور مفقود گردیده  و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک 
فوق مذکور را نموده  است لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 

و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1403119 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/72 شــماره نامه: 140185602210005231- 1401/07/14 ششدانگ پالک ثبتی 
شــماره  61 فرعی از 2171  اصلی واقع در بخش6 ثبت اصفهان   به نام حســین بدیعی 
سابقه ثبت و صدور سند دفترچه ای به شماره مسلسل 957013 در دفتر 64 صفحه 391 
ذیل ثبــت 9495 دارد که بموجب گواهی حصر وراثــت 9809976794001293 مورخ 
1398/10/03 فوت نمــوده  وراث حین الفوتش عبارتند از: زهــرا فیض زوجه و آصفه و 
محسن و احسان شهرت هر ســه نفر بدیعی  فرزندان متوفی که خانم زهرا فیض احد از 
وراث  به موجب وکالتنامه های 175285 مورخ 1400/4/13 دفتر 86 اصفهان و 175292 
مورخ 1400/4/15 دفتر 86 اصفهان و 164489 مورخ 1390/5/17 دفتر 86 اصفهان از 
طرف خود و بقیه و وراث با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء 
شهود آن ذیل شناســه یکتا 140102157024000377 و رمز تصدیق 137148  مورخ 
1401/06/20 که به گواهی  دفترخانه 258 اصفهان رسیده  مدعی است که سند مالکیت 
آن بعلت جابجایی مفقود گردیده و وی  درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق 
را نموده  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1403110 ناصــر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان



ارلینگ هالند در لیگ برتر انگلیس شروع درخشانی داشته است.هالند از زمان پیوستن به منچسترسیتی عملکرد شگفت انگیزی در لیگ برتر انگلیس داشته و 
آمار فوق العاده ای را به ثبت رسانده است. غول نروژی سیتیزن ها در 11 بازی این فصل 17 گل به ثمر رسانده و از همین حاال بخت نخست آقای گلی در لیگ برتر 
انگلیس به حساب می آید.نکته جالب در خصوص حضور هالند در لیگ برتر انگلیس این است که از زمان پیوستن مهاجم نروژی به منچسترسیتی، عملکرد دیگر 
مهاجمان حاضر در لیگ برتر هم پیشرفت کرده و خیلی ها معتقدند دلیل این موضوع رقابت آن ها با یکدیگر است.یکی از از این نفرات هری کین، مهاجم انگلیسی 
تاتنهام است که امسال بهترین شروع خود در لیگ برتر انگلیس را داشته و 10 گل تا اینجای فصل به ثمر رسانده است.اوج گیری کین برای کارلوس کی روش و 
تیم ملی ایران هم خبر نگران کننده ای به حساب می آید؛ ایران و انگلیس در اولین بازی خود در جام جهانی 2022 به مصاف هم خواهند رفت و سه شیرها امیدوار 

به درخشش مهاجم گلزن تاتنهام هستند.

دردسر بزرگ »ارلینگ هالند« برای کی روش و ایران!

سه شنبه 10 آبان  1401 /  6 ربیع الثانی  1444  /  01  نوامبر   2022 / شماره 3661 

اخراج ستاره محبوب رئال مادرید پس از 15 سال!
تونی کروس، ســتاره رئال مادرید، برای اولین بار در طول دوران حرفه ای فوتبالش از زمین بازی 
اخراج شد.رئال مادرید در چارچوب رقابت های هفته دوازدهم اللیگا به مصاف خیرونا رفت و به 
تساوی 1-1 برابر این تیم رضایت داد. در نیمه دوم این بازی بود که کروس به دلیل دریافت کارت 
زرد دوم از زمین بازی اخراج شــد تا رئال 10 نفره به کارش تا پایان ایــن دیدار ادامه دهد و او هم 
برای اولین بار در طول 15 سال دوران حرفه ای فوتبالش رنگ کارت قرمز را به خودش دیده باشد.

این بازیکن 32 ســاله پیش از این در طول بیش از 600 بازی در ســطح باشگاهی به عنوان یک 
بازیکن حرفه ای هرگز از زمین بازی اخراج نشده بود. اگر کروس پیش از این از حضور در دیداری 

محروم بود، به خاطر دریافت کارت زرد بود.
 

»آنچلوتی« نقره داغ می شود
ســرمربی تیم فوتبال رئال مادرید به دلیل اظهاراتی که در اعتراض به عملکرد داور بازی مردانش 
برابر جیرونا در هفته دوازدهم اللیگا عنوان کرد، ممکن است محروم شود.به نقل از نشریه اسپورت 
کاتالونیا؛ تساوی یک - یک تیم فوتبال رئال مادرید برابر جیرونا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با 
اتفاقاتی در دقایق پایانی همراه شد که کارلو آنچلوتی، ســرمربی مادریدی ها را از کوره به در برد.

رئالی ها در دقیقه 70 توسط وینیسیوس جونیور گل اول را به ثمر رساندند؛ اما 10 دقیقه بعد ملرو 
لوپس داور مسابقه به سود جیرونا یک پنالتی اعالم کرد که کریستین استوانی آن را به گل تساوی 

تیم میهمان تبدیل کرد.
 در دقیقه نخســت وقت های تلف شــده نیمه دوم هم تونی کروس با دریافت کارت زرد دومش 
اخراج شد تا کهکشانی ها 10 نفره بازی را به پایان برسانند. تصمیمات لوپس نارضایتی آنچلوتی را 
به همراه داشت و سرمربی ایتالیایی در پایان بازی جمالتی را بیان کرد که به سبب آنها ممکن است 
مجازات شود. طبق ادعای نشریه اســپورت، انتقاد کارلتو از ملرو لوپس ممکن است برای او تا 4 
جلسه محرومیت از نشستن روی نیمکت کهکشانی ها به همراه داشته باشد.سرمربی ایتالیایی 
کهکشانی ها در پایان بازی گفت: من معموال دوست ندارم چندان درباره داوری بازی ها صحبت 
کنم؛ اما این بار این کار را انجام می دهم. داور برای حریف یک پنالتی ســاخت. من با آسنســیو 
صحبت کردم، او گفت که توپ را با سینه اش کنترل کرد. درست است که دست چپ او در موقعیتی 
غیرعادی قرار داشت اما به موازات بدنش بود و ابعاد بدن او را بزرگ تر نکرده بود. شاید بعضی ها 
درباره برخورد توپ با دست او تردید داشته باشند ولی به نظر من او عمال توپ را با دستش نزد و 

داور خواست که یک پنالتی ساختگی را به حریف تقدیم کند.
 

پیدا شدن 250 قبر در زمین »پیکه«!
جرارد پیکه، مدافع بارسلونا، با مشکل عجیبی در زمینه سرمایه گذاری خارج از فوتبالش روبه رو 
شده است.پیکه در چند ماه اخیر به واسطه ماجرای طالقش از شکیرا همیشه در صدر اخبار قرار 
داشته است؛ اما حاال موضوع دیگری باعث شده که نام او در رسانه های اسپانیایی مطرح شود.

این بازیکن جدای از زمینه های ورزشی، در ســایر زمینه ها نیز سرمایه گذاری های متعددی دارد. 
او در سال 2015 زمینی به ارزش 20 میلیون دالر در ماالگا خرید که بتواند هتلی مجلل در آن بسازد، 
زمینی که در یکی از منحصر به فردترین مناطق این شــهر قرار داشت.اما حاال که زمان آغاز به کار 
رسیده است، اتفاقی رخ داد که همه را عصبانی کرد. در زمینی که متعلق به این بازیکن است 250 
قبر پیدا شده است. این قبرها متعلق به چند قرن قبل است و همین کار را پیچیده تر کرده است.

آلبرتو کومپیان، باستان شــناس، به یکی از روزنامه های ماالگا گفت:» ما نزدیک به 250 قبر پیدا 
کردیم که بیشتر آنها خالی هستند. شاید این قبرها هرگز مورد استفاده قرار نگرفتند. این یکی از 

بزرگ ترین گورستان های کشور به حساب می آید.«

قطرپسازجامجهانیچهمیکند؟

رویاهایی که واقعی شدند
قطر با اجرای پروژه هــا و تبلیغاتی کــه تنها به جام 
جهانی فوتبال 2022 محدود نشــده اســت، قصد 

رساندن سهم بخش گردشــگری در تولید ناخالص دارد تا سال 2030 با 
ملی به 12 درصد، ساالنه میزبان بیش از شش میلیون گردشگر باشد.قطر 
اخیرا آمار و ارقامی را منتشر کرده که نشان می دهد شمار گردشگران این 
کشور پس از ناکامی های ناشی از همه گیری کرونا بهبود یافته است و بر 
این اساس ورودی  گردشگران بین المللی به این کشــور از ژانویه تا ژوئن 
امسال به 72۹ هزار نفر رسید که 1۹ درصد بیشــتر از 611 هزار نفری است 
که برای کل ســال 2021 ثبت کرده بود.نکته قابل توجه این اســت که این 
تعداد گردشگر در ســال 2021 و پیش از رقابت های جهانی فوتبال در سال 
2022 ثبت شده است؛ رویدادی که پیش بینی می شود حدود 1.2 میلیون 
بازدیدکننده به این کشور جذب و حدود 17 میلیارد دالر به اقتصاد ملی قطر 
اضافه کند.»برتولــد ترنکل«، مدیر اجرایی در بخش گردشــگری قطر در 
این باره می گوید: سرمایه گذاری روی گردشگری فعلی یک موضوع است  
و اطمینان از رشد پایدار موضوعی دیگر. ســال گذشته شورای عالی امور 
اقتصادی و سرمایه گذاری از ما خواسته بود تا یک برنامه 10 ساله ارائه دهیم 
که شامل استراتژی و معیارهایمان باشد. گردشگری حدود شش تا هفت 
درصد از تولید ناخالص داخلی قطر را تشکیل می دهد و در این طرح، اساسا 
تا سال 2030 این سهم دو برابر خواهد شد و به 12 درصد می رسد.   این رقم 
12 درصدی، شامل تاثیرات مستقیم و هم غیرمستقیم گردشگری است، 
به این معنی که مخارج و هزینه های زندگی صدها هزار ذی نفعی که از کل 
اکوسیستم گردشگری در قطر حمایت می کنند را در نظر می گیرد. از لحاظ 
اشتغال نیز بخش گردشگری در قطر پیش از همه گیری کرونا حدود 120 
هزار کارمند داشت که برای دو برابر کردن سهم آن در تولید ناخالص داخلی، 
باید سهم اشتغال را به حدود 220 تا 250 هزار کارمند افزایش دهیم.رسیدن 
به مرز ســهم 12 درصد در تولید ناخالص ملی، گردشگری را به یکی از سه 
بخش مهم اقتصادی قطر تبدیل می کند. با توجه به این که صنایع مرتبط با 
کربن، ساخت وساز، صنایع زیرساخت، مراقبت های بهداشتی، لجستیک 
و آموزش به طور سنتی بخش های مورد توجه قطر بوده اند، این یک تغییر 
بزرگ محسوب می شود و می توان گفت گردشگری اکنون جایگاه خود در 
قطر را به دست آورده است.»برتولد ترنکل« همچنین اظهار می کند: قطر در 
نظر دارد تا سال 2030 ساالنه شــش میلیون بازدیدکننده جذب کند. برای 
حمایت از رشد گردشگری در این کشور، تعدادی اقامتگاه  جدید لوکس یا 
اخیرا افتتاح شــده اند یا به زودی افتتاح خواهند شد که شامل هتل های 
 »The Ned« فرمونت« و »رافلز« در برج های نمادین کاتارا در دوحه، هتل«
که احتماال امسال افتتاح می شــود و همچنین می توان به  استراحتگاه 

ساحلی »هیلتون سالوا« و »ویالس« و استراحتگاه سالمتی »زالل« اشاره 
کرد.وی بیان می کند: در حالی که این امالک در ســطح باالیی قرار دارند، 
قطر باید کسانی را که ممکن اســت با بودجه های کمتری خواهان سپری 
کردن تعطیالت در این کشور باشــند، در نظر بگیرد. ما در حال گفت وگو با 
بخش خصوصی در بخش ســرمایه گذاری هتل هستیم تا رشد در بخش 
اقامتگاه های مقرون به صرفه را نیز تشویق کنیم تا عالوه  بر هتل های پنج 
ستاره استثنایی، اقامتگاه های سه و چهار ستاره خوب و مقرون به صرفه هم 
داشته باشیم.مشارکت بخش خصوصی برای رشد گردشگری در این کشور 
حیاتی است، اما ارائه مقرراتی که فرآیندها را ساده می کند نیز به همان اندازه 
مهم است و چیزی است که »ترنکل« و تیمش به دقت در حال بررسی آن 
هستند. وی در این باره می گوید: بخش دشوار ایجاد تعادلی درست است. 
شما به ســطحی از مقررات نیاز دارید، اما نمی خواهید بیش از حد ایجاد 
مقررات کنید. کل این اســتراتژی مقررات چیزی است که ما طی دو سال 
گذشته با مشاوران روی آن کار کرده ایم. در چند حوزه مقررات چندان پخته 
نبود، به عنوان مثال گردشگری ماجراجو و فعالیت در بیابان، که یا مقرراتی 
نداشت یا مقررات بسیار سبکی داشت. ما این مقررات را بسیار حرفه ای تر 
و قوی تر می کنیم و این حتما روی بخــش خصوصی تاثیر می گذارد؛ زیرا 
ما استانداردهایی را برای آن ها وضع می کنیم تا یا مجوز داشته باشند و یا 
مورد بازرسی قرار بگیرند.فرودگاه بین المللی حمد دوحه که فرودگاه اصلی 

قطر محسوب می شود، پس از پایان فاز A طرح توسعه، می تواند میزبان 
5۸ میلیون مسافر باشد. فاز B این برنامه ســال آینده آغاز خواهد شد و 
ظرفیت آن را به بیش از 60 میلیون مســافر افزایش می دهد. گردشگری 
قطر همچنین یک کمپین تبلیغاتی با هدف جلــب توجه میلیون ها نفر از 
توریست ها برای گردش در این کشــور در طول 4۸ ساعت راه اندازی کرده 
اســت. »دیوید بکهام« فوق ستاره پیشــین فوتبال جهان که بیش از 75 
میلیون دنبال کننده در اینستاگرام دارد، تبلیغ کننده این کمپین چند رسانه ای 
است که او را در حال ســفر روی یک قایق چوبی ســنتی، گشت وگذار در 
بازارهای پیچ در پیچ ادویه »سوق واقف«، تماشای هنرهای خیابانی محلی، 
پختن تاکو، کمپینگ در صحرا و موتورسواری برای بازدید از نقاط مختلف 
نشــان می دهد. مهاجران مقیم و همچنین قطری های برجسته ای مانند 
شیخه ریم آل ثانی، سرآشپز نور المزرویی، فیلمساز حمیده عیسی الکواری 
و همچنین قهرمان موتورسیکلت سعید السلیتی نیز در این کمپین تبلیغاتی 
حضور دارند.جدا از برگزاری نمایشگاه های جاده ای در کشورهای مختلف 
برای جلب حمایت بازارهای اصلی، از جمله هند و عربستان سعودی، بخش 
توریسم قطر در ماه آگوست 2022 نیز نخستین دفتر نمایندگی خود را در 
تهران، پایتخت ایران افتتاح کرد. این سیزدهمین افتتاحیه جهانی آن در 
ادامه شبکه بین المللی از دفاتر نمایندگی بود که در حال حاضر بازارهایی از 

جمله استرالیا، هند، چین و ایاالت متحده را در بر می گیرد.

خبر روز

خط خوردن خدابنده لو و سهرابیان از لیست »کی روش«؟
دو بازیکن گل گهر ســیرجان به هفته چهارم اردوی ریکاوری تیم ملی فوتبال دعوت نشــدند و این 
موضوع گمانه زنی ها درباره خط خوردن آن ها را افزایش می دهد.محمد خدابنده لو و آرمین سهرابیان، 
دو بازیکن تیم فوتبال گل گهر سیرجان توسط کارلوس کی روش به اردوی ریکاوری تیم ملی دعوت 
می شــدند؛ اما این اتفاق پس از پایان هفته یازدهم رخ نداد تا گمانه زنی ها درباره خط خوردن این 
دو بازیکن آغاز شود.این هفته از اردوی ریکاوری از این جهت حائز اهمیت است که آخرین اردوی 
ریکاوری تیم ملی منتهی به اردوی پایانی آماده سازی برای جام جهانی است. به همین دلیل دعوت 
نشدن خدابنده لو و سهرابیان به هفته چهارم اردوی ریکاوری احتمال حضور نداشتن این دو بازیکن 
در اردوی نهایی را قوت می بخشد.با این حال هنوز مشخص نیست که خدابنده لو و سهرابیان به طور 
کامل کنار گذاشــته اند یا نه و هم چنان این احتمال وجود دارد که کی روش آن ها را به اردوی نهایی 

تیم ملی برای حضور در جام جهانی دعوت کند.
 

لقب جدید »مهدی طارمی« در اروپا
ستاره تیم ملی کشــورمان لقب جدیدی در فوتبال اروپا کســب کرد.مهدی طارمی، ستاره تیم ملی 
کشورمان درخشش بی نظیری در این فصل به همراه پورتو داشــته است.طارمی با پورتو به جایی 
رسید که هفته گذشته با درخشش در لیگ قهرمانان اروپا باالتر از لیونل مسی بهترین بازیکن هفته 
اروپا شد.درخشش طارمی باعث شده تا بســیاری از رسانه های خارجی به این بازیکن توجه ویژه 

داشته باشند و او را استاد همه فن حریف بنامند.
 

»فرهاد مجیدی« در امارات شاه شد!
فرهاد مجیدی موفق به کســب یک برد ارزشــمند شــد.به گزارش خبرآنالین؛ تیم اتحاد کلبا  که 
سرمربیگری آن بر عهده فرهاد مجیدی است در یک دیدار جذاب و تماشایی موفق شد با نتیجه 5 بر 
3 النصر را شکست دهد. این نتیجه در شرایطی به دست آمد که تیم مجیدی تا پایان نیمه اول 3 بر 
یک از حریف خود عقب بود و در نیمه دوم با یک بازگشت تماشایی توانست حریف خود را شکست 
دهد.اتحاد کلبا با این برد 14 امتیازی شد و در پایان هفته هشــتم لیگ امارات به رده پنجم لیگ 
امارات رسید. صفحه اینستاگرام باشگاه اماراتی در پایان بازی با انتشار تصویری از فرهاد مجیدی 

و ایموجی تاج پادشاهی، از سرمربی خود تقدیر کرد.
 

دو ضربه سر نجات بخش »زاهدی« برای پوشکاش
شهاب زاهدی در عرض کمتر از  15 دقیقه دوبار تیمش را از شکست نجات داد؛ او هر دو بار با ضربه سر 
گلزنی کرد. تیم فوتبال پوشکاش آکادمیا به تساوی سه بر سه مقابل اویپست دست یافت و با وجود 
21 امتیازی شدن، همچنان در رده چهارم جدول لیگ برتر مجارستان قرار گرفت. شهاب زاهدی، ستاره 
تیمش در این دیدار پرگل و هیجان انگیز بود.مهاجم ایرانی پوشکاش آکادمیا در بازی این هفته مثل 
بازی قبل جایی در ترکیب اصلی نداشت و در دقایق پایانی وارد زمین شد. او در دقیقه 76 جانشین پولیچ 

شد و در عرض 15 دقیقه، دو بار با ضربه سر دروازه حریف را باز کرده و تیمش را از شکست نجات داد.

تعلیق نماد معامالتی باشگاه استقالل تمدید شد
تعلیق نماد معامالتی باشــگاه استقالل ادامه خواهد داشــت.تعلیق نماد معامالتی باشگاه استقالل در 
فرابورس که تا تاریخ 1401/۸/۸اعالم شــده بود، همچنان ادامه خواهد داشــت.بر اســاس بند 7 ماده 
13مکرر2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران، با توجه به عدم رفع 
ابهام، تعلیق نماد معامالتی به استناد تبصره 1ماده مذکور حداکثر تا تاریخ 1401/۸/15ادامه خواهد داشت.

مستطیل سبز

پرونده اخراج ملی پوش 
 ایران از جهانی اسپانیا

 روی میز
سجاد غالمی، نماینده وزن ۸6 کیلوگرم ایران 
در مبارزه نخســت خود در رقابت های کشتی 
آزاد امیدهای جهان در اســپانیا، مقابل ترنت 
هیــدالی از آمریکا با نتیجه 15 بر 6 شکســت 
خورد و با توجه به فینالیست شدن کشتی گیر 
آمریکایی، غالمی به گــروه بازنده ها رفت. اما 
پس از این اتفاق در حالی که غالمی در ســالن 
مسابقات حضور داشت به علت تحلیل شدید 
قوای جسمانی، تزریق پنهانی ســرم به او در 
رختکن تیم ایران انجام شــد که این موضوع 
با گزارش سرپرســت تیم آلمان به مســئوالن 
برگزاری مسابقات، محرومیت غالمی را از ادامه 

حضور در این رقابت ها به دنبال داشت.
با توجه به اینکه ایران تنها بــا 6 امتیاز اختالف 
پس از گرجستان به عنوان نایب قهرمانی رسید، 
حضور غالمی در دیدار رده بندی حتی در صورت 
باخت نیز می توانســت 10 امتیاز تیمی به ایران 
اضافه کند و باعث قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد 
زیر 23 سال ایران در رقابت های قهرمانی جهان 
شود؛ اتفاقی که عصبانیت شدید علیرضا دبیر 
رییس فدراسیون کشتی را نیز در پی داشت و 
قرار است جلســه کمیته انضباطی فدراسیون 
کشتی با دعوت از پژمان درستکار سرمربی تیم 
ملی کشتی آزاد، محســن کاوه مدیر تیم های 
ملی کشتی آزاد، ســجاد غالمی، امید قاسمی 
پزشک تیم ملی و هادی عباسی تدارکات تیم 
ملی برگزار شود تا در نهایت رای کمیته انضباطی 
درباره خاطیان این اتفاق عجیب صادر شود.اما 
نکته ای که برخی کارشناسان طی روزهای اخیر 
بر آن تاکید کرده اند، این است که قطعا در این 
اتفاق نباید کشتی گیر یا حتی پزشک تیم قربانی 
شوند و نقش عوامل فنی در این ماجرا نادیده 
گرفته شود. به طور قطع درک این موضوع کار 
چندان سختی نیست که سجاد غالمی به عنوان 
 کشــتی گیر و امید قاســمی به عنوان پزشک
 هرگز و تحت هیچ شرایطی بدون هماهنگی، 
دســتور و اجازه مســئوالن فنی تیــم ملی در 
اسپانیا، نمی توانســتند نسبت به تزریق سرم، 

اقدام کنند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

مارادونا در ناپل زنده شد!
یکی از ســورپرایزهای فصل جدید فوتبال 
اروپا ظهــور یک ســتاره گرجســتانی در 
ســری آ ایتالیا تیم ناپولی است. خویچا 
کواراتســخلیا، وینگر گرجستانی ناپلی ها 
امسال عملکرد درخشانی داشته و توانسته 
نام خود را به عنوان یکی از ستارگان آینده دار 
فوتبال اروپا مطرح کند. درخشــش این 
وینگــر گرجســتانی باعث شــده خیلی 
از هــواداران ناپولی او را با دیگــو مارادونا، 
اسطوره آرژانتینی این باشگاه مقایسه کنند.

باشگاه االهلی قطر  دو  مدافع ملی پوش ایران را در 
اختیار تیم ملی قرار نداد.

طبق قوانین فیفا، ملی پوشــان کشورهای مختلف 
برای حضور در جام جهانــی 2022 قطر از تاریخ 14 
نوامبر یعنی یک هفته قبل از آغاز مســابقات باید 
به تمرین تیم های ملی اضافه شــوند. با این حال 
باشــگاه االهلی بعــد از تعطیلی لیگ قطــر اجازه 
داده بــود که شــجاع خلیل زاده و محمدحســین 

کنعانی زادگان به تمرینات تیم ملی اضافه شوند.
اما پس از گذشــت چنــد روز، باشــگاه االهلی به 
تیم ملی اعالم کرد که این دو بازیکــن باید به قطر 
بازگردنــد، موضوعی که به یکی از ســردرگمی های 

کی روش تبدیل شده است.
کارلوس کی روش، ســرمربی تیم ملی درباره این 
موضوع می گوید:» متاسفانه باشگاه االهلی اجازه 
تمرین کردن بازیکنان با ما را نداد و ما فرصت تمرین 

کردن بــا دو بازیکــن تاثیرگذارمان یعنی شــجاع 
خلیل زاده و کنعانی زادگان را از دســت دادیم. پنج 
هفته بازی نکــردن این دو بازیکن، حضورشــان را 
در لیســت تیم ملی ســخت می کند. ما با باشگاه 
االهلی صحبــت کردیم. همــه بازیکنان ملی پوش 
دیگر کشورها از تونس، استرالیا و الجزایر در اختیار 
کشورهای شــان قرار گرفتند به غیر از دو بازیکن ما 
که در بین ما حضور ندارند. قوانین فیفا واضح است 
و بازیکنان می توانند 14 نوامبر یعنی هفت روز قبل 
از آغاز جام جهانی در اختیار تیم ملی قرار بگیرند. ما 

نمی توانیم گله کنیم چرا که این قانون است.«
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این سوال 
که آیا ارتباط دو فدراســیون ایــران و قطر می تواند 
به حضور خلیــل زاده و کنعانــی زادگان در تیم ملی 
کمک کند؟ اظهار کرد: ســوالی که پیش می آید به 
فدراسیون فوتبال ایران یا قطر ارتباطی ندارد، بلکه 

راجع به باشگاه االهلی قطر است. ما درک نمی کنیم 
که چرا این مشــکل به وجود آمده اســت. من به 
همراه نایب رییس فدراســیون به باشگاه رفتیم و 
به صورت حضوری تشکر کردیم. حتی اگر به منابع 
رسمی باشــگاه االهلی مراجعه کنید، آن ها تشکر 
کردند اما به یک باره گفتند خیر و عقب کشــیدند. 
آن ها حق شان اســت که این کار را  بکنند. به نوعی 
حق دارند ؛ اما درک نمی کنیم چرا این باشگاه همه 
ملی پوشان را ترخیص کرده و ملی پوشان قطر 6 ماه 
در اردو هستند و فقط شجاع و کنعانی زادگان در قطر 

نشسته اند. این موضوع را درک نمی کنم.

اقدام تبعیض آمیز االهلی قطر علیه تیم ملی فوتبال ایران
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مدیر منطقه ۹ شهرداری:

»جروکان« منقش به دیوارنگاره شد
مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان از اجرای طرح دیوارنگاره با محتوای تلفیقی ورزش، خانواده و 
سالمتی در محله جروکان خبر داد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲.۵ میلیارد ریال اجرا شده 
است.سیدسلمان قاضی عسگر در گفت وگو با ایمنا، با اشــاره به اهمیت افزایش نشاط شهروندان 
با حرکت در مسیر زیباسازی منظر شــهر، اظهار کرد: یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران شهری، 
ارتقای کیفی زیباسازی منظر شــهر با تکیه بر فعالیت های هنری از نظر محتوا و کیفیت است.وی 
تصریح کرد: هنر دیوارنگاره شهری عالوه بر زیباسازی شهر با تکیه بر چند المان گرافیکی، سرشار 
از معنا و زیبایی بصری است و نقش موثری در ارتقای هویت شــهر دارد.مدیر منطقه ۹ شهرداری 
اصفهان هنر دیوارنــگاره را دیالوگی جذاب و ماندگار در انتقال بســیاری از مفاهیم به شــهروندان 
دانست و خاطرنشان کرد: اجرای طرح دیوارنگاره با محتوای تلفیقی ورزش، خانواده و سالمتی با 
اعتبار ۲.۵ میلیارد ریال در محله جروکان اجرا شده اســت.وی با بیان اینکه دیوارنگاره دربردارنده 
پیام های مختلف اجتماعی و فرهنگی است، اضافه کرد: این طرح در راستای اشاعه آرامش بصری، 
زیباسازی و آراستگی منظر شهری در نظر گرفته شد و پس از بازســازی دیوار و زیرسازی، اجرای 

نگاره انجام شده است.
 

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری:

مرز اصفهان و خمینی شهر ساماندهی می شود
مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان با بیــان اینکه خیابان شــهدای غربی، مرز بیــن این منطقه و 
محدوده خمینی شهر است که تا پایان امسال ساماندهی می شود، گفت: در سال جاری زیباسازی، 
پیاده روسازی و رفیوژ میانی این خیابان انجام خواهد شد.حسن محمدحسینی اظهار کرد: خیابان 
شهدای غربی، به عنوان مرز بین منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان و محدوده خمینی شهر به صورت یک 
الین و خاکی بود که با پیگیری های انجام شــده در چند ماه اخیر با دو باند رفت و برگشــت به بلوار 
تبدیل شد.وی با بیان اینکه زیرسازی و روکش آســفالت محور فرعی خاکی مجاور خیابان شهدای 
غربی نیز انجام شده است، ادامه داد: در سال جاری زیباسازی، پیاده رو سازی و رفیوژ میانی خیابان 
شهدای غربی انجام خواهد شد و در اختیار شهروندان قرار  می گیرد.مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: ساماندهی پیاده روهای سطح این منطقه به منظور ایجاد نظم بصری و زیبایی معابر 
در دستور کار قرار دارد، بنابراین انتظار می رود شهروندان شهرداری را در اجرای پیاده روسازی خیابان 
مطهری یاری کنند.وی با بیان اینکه محدوده خیابان شــهدای غربی جزو حاشیه منطقه ۱۱ است و 
سال های قبل کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، گفت: در این دوره مدیریت شهری با همکاری شهرداری 

خمینی شهر به این محدوده حاشیه ای توجه بیشتری خواهیم داشت.
 

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خبر داد:

انجام 10۹۸ عملیات امدادرسانی توسط آتش نشانان اصفهان
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از انجام ۱۰۹۸ عملیات امدادرسانی 
)آتش ســوزی و امداد و نجات( در مهرماه امسال خبر داد و گفت: آتش نشــانان در این عملیات ها 
۳۹۶ نفر از شهروندان را نجات دادند.سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به گزارش عملکرد مهرماه 
سال جاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان، اظهار کرد: ماه گذشته در پی 
تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ این سازمان، ۱۰۹۸ عملیات امدادرســانی )آتش سوزی و امداد و 
نجات( انجام شد که از این تعداد ۳۷۹ مورد حادثه، ۵۵۳ مورد حریق و ۱۶۶ مورد خدمات ایمنی بوده 
است.وی با بیان اینکه در مهرماه امسال ۲۲۱ استقرار خودرو در نقاط پرترافیک شهر داشتیم تا زمان 
رسیدن به محل حریق و حوادث کاهش یابد، افزود: میانگین زمان رسیدن نیروهای این سازمان به 

محل حادثه سه دقیقه و ۵۲ ثانیه است که آمار آن توسط سیستم ارائه می شود.

در گفت وگو با معاون شهردار اصفهان بررسی شد؛

چرامدیرانشهریبااتوبوسبهمحلکارنمیروند؟

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان به سوالی مبنی بر اینکه 
»چرا مدیران شهری که شهروندان را به استفاده از حمل ونقل همگانی 
برای انجام سفرهای درون شهری تشویق می کنند، خود از این وسایل 

نقلیه برای رفتن به محل کار استفاده نمی کنند؟«، پاسخ داد.
حسین حق شناس در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص استفاده 
مســئوالن از وســایل حمل ونقل عمومی، اظهار کرد: این گونه نیست 
که بگوییم هیچ یک از مدیران در هیچ زمانــی از حمل ونقل همگانی 
اســتفاده نمی کنند، بلکه بســته به نوع مســئولیت، وظایف خود و 
مسیرها از ناوگان این بخش اســتفاده می کنند تا در جریان مسائل 
شهروندان قرار گیرند.وی با بیان اینکه من یک روز در هفته که بیشتر 
روزهای پنجشــنبه امکان آن فراهم می شود، با وســایل حمل ونقل 
همگانی یا دوچرخه، سفرهای درون شــهری خود را انجام می دهم، 
ادامه داد: برخی از مسئوالن استفاده از وســایل حمل ونقل همگانی 
را در برنامه خود قرار داده اند، زیرا این اقدام در شناســایی مسائل و 
بررسی آن موثر است و با رصد مشــکالت از داخل خودروی شخصی 

بسیار متفاوت اســت.معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با 
بیان اینکه در نخستین روز آغاز فعالیت در این معاونت با اتوبوس به 
محل کار رفتم، خاطرنشان کرد: اینکه چرا مسئوالن از اتوبوس یا دیگر 
وسایل حمل ونقل همگانی اســتفاده نمی کنند دالیلی دارد؛ از جمله 
اینکه برنامه ها و جلسات مدیران، متراکم و در مکان ها و ساعت های 
مختلف است، بنابراین برای این نوع مسئولیت پیش بینی شده است 
که از خودروی اداری استفاده شود تا مدیران به اهداف سفر برسند.وی 
با بیان اینکه این فرهنگ ســازی نیاز است و جای خالی آن احساس 
می شود تا مســئوالن حداقل یک روز در هفته از سیستم حمل ونقل 
همگانی استفاده کنند، تاکید کرد: با توجه به اینکه بعضی ادارات برای 
مدیران پارکینگ اختصاصی در نظر گرفته اند، در شورای ترافیک استان 
پیشنهاد دادیم طبق آنچه در سایر شهرهای کشورهای جهان متداول 
است، اختصاصی بودن این پارکینگ ها برداشته شود یا همراه با هزینه 
و محدودیت استفاده باشد و در کنار آن سرویس هایی برای کارکنان در 

نظر گرفته شود تا بیشتر از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنند.

استفاده نمادین مدیران از وسایل حمل ونقل همگانی تاثیری در 
رصد مشکالت ندارد!

حق شناس با بیان اینکه ســرویس ادارات باید ایجاد شــود، زیرا با 
اســتفاده چند سرنشــین از یک خودرو، می توان زمان رسیدن آن ها 
به محل کار را مدیریت کرد، تصریح کرد: گســترش این ســرویس را 
در برنامه داریم و اپلیکیشــنی در این خصوص پیش بینی شده است 
که کارکنان مســیر خود را ثبت کنند تا متناسب با آن سرویس در نظر 
گرفته شود.وی با بیان اینکه پیش بینی سرویس برای مسیرهای ثبت 
شده، نوع جدیدی از حمل ونقل همگانی ویژه ادارات است، گفت: این 
اقدام عالوه بر دارا بودن مزایای حمل ونقل همگانی و نداشتن مضرات 
استفاده از خودروهای شخصی، قابلیت برنامه ریزی و رسیدن به محل 

کار در زمان مقرر را نیز دارد.
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان با بیان اینکه نمونه این 
سرویس ها را دانشــگاه صنعتی اصفهان و بعضی کارخانجات اطراف 
شهر دارد که با توجه به این موضوع، تجربه موفقی در اصفهان محسوب 
می شود، گفت: این سرویس باید در ادارات داخل شهر نیز برقرار شود 
تا پارکینگ های اختصاصی برداشــته و مدیران به سمت استفاده از 

حمل ونقل همگانی سوق پیدا کنند.
وی با بیــان اینکه اســتفاده نمادیــن مدیران از وســایل حمل ونقل 
همگانی تاثیری در رصد مشــکالت ندارد، زیرا در این مواقع شــرایط 
خوبی برای اســتفاده مدیر فراهم می شــود، تاکید کــرد: قبول دارم 
که مدیران باید بــه صورت عادی بــدون همراهی افراد از تاکســی، 
اتوبوس یا مترو اســتفاده کنند تا بهتر بتوانند مشــکالت را رصد کنند، 
اما اگــر این گونه باشــد، خبرنگاران آگاه نمی شــوند کــه مدیران از 
وســایل حمل ونقل عمومی استفاده کرده اســت و باز هم این سوال 
در ذهن آن هاســت که چرا مدیران شــهری با اتوبوس بــه محل کار 
نمی روند؟حق شــناس با بیان اینکه آسیب شناســی مشکالت حوزه 
حمل ونقل همگانی پیشنهاد خوبی است و به صورت کلی وجود دارد، 
تصریح کرد: این موضوع یک جور فرهنگ مدیریتی شــده اســت که 
برای مدیران سطح باال خودرو اختصاصی در نظر گرفته می شود با این 
توجیه که به جلسات و بازدیدها برســند و این فرهنگ باقی می ماند.

وی تاکید کرد: مســئوالن حتی وقتی مکان هــا و زمان های مختلف 
جلســاتی ندارند و می توانند محل کار را با وسایل حمل ونقل همگانی 
بروند، از خودرو اســتفاده می کنند زیرا فرهنگ سازمانی و مدیریتی 
 شــده که نیاز به اصالح دارد و باید این فرهنگ برای ســرویس دهی

 استفاده شود.

مدیر کل هماهنگــی و نظارت بر خدمات شــهری 
شهرداری اصفهان گفت:روی کیســه زباله هایی که 
خارج از زمــان مقرر و برخالف روزهــای زوج و فرد 
هفته بیرون از منازل قرار داده شود، برچسب گذاری 
می شود.امیرحســین خســروی  اظهار کرد: طرح 
جمع آوری زباله ها در شهر اصفهان که تا پیش از این 
طبق روز های زوج و فرد تقویم انجام می شد از چهارم 
تیرماه امسال  به روز های زوج و فرد هفته )روز های 
زوج شامل: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و روز های فرد 
شامل: یکشنبه، سه شنبه و پنجشــنبه( تغییر کرد.

وی با بیان اینکه طرح جمع آوری زباله ها بر اساس 
روز های زوج و فرد هفته از طریق تبلیغات شــهری 
به شهروندان اطالع رسانی شده است، افزود: دلیل 
اصلی اجرای این طرح آن بود که شــهروندان گاهی 
روز ها و تاریخ زوج و فرد تقویم را فراموش و اشتباه 
می کردند و این موضوع منجر بــه تجمع زباله ها در 
معابر شهر می شــد.مدیر کل هماهنگی و نظارت بر 
خدمات شــهری شــهرداری اصفهان تاکید کرد: با 
اجرای این طرح به دنبال کم شدن شیرابه و استفاده 
از خشکاله هســتیم که در مدت شش ماه باید این 
اقدام صورت بگیــرد و با آموزش چهــره به چهره و 
فرهنگ سازی شهروندان را ملزم به گذاشتن زباله ها 
در تاریخ های معین کنیم تا دیگر شاهد قرار دادن آن ها 
در روز جمعه بیرون از منازل نباشیم.وی با بیان اینکه 

استفاده از قانون جریمه و برخورد با افرادی که خارج 
از زمان مقرر، زباله ها را خارج از منزل قرار می دهند، 
لحاظ خواهد شد، اظهار کرد: روی کیسه زباله هایی که 
خارج از زمان مقرر و برخالف روز های زوج و فرد هفته 
بیرون از منازل قرار داده شود، برچسبی مبنی بر اینکه 
»زباله خارج از نوبت جمع آوری نمی شــود« نصب 
می شود.خســروی ادامه داد: نصب برچسب روی 
کیسه زباله ها گویای آن است که شهرداری در زمان 
مقرر وظیفه خود مبنی بر جمع آوری پســماند های 
خانگی را انجام داده و این کیســه ها خارج از نوبت، 
بیرون از منازل قرار داده شده است و از سوی دیگر، 
شهروندان متوجه می شود که زباله ها خارج از نوبت، 
جمع آوری نمی شود و نسبت به رعایت زمان قراردادن 

زباله در زمان مقرر دقت خواهند کرد.

مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مطرح کرد:

برچسب گذاری زباله های خانگی خارج از نوبت در اصفهان

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:

مصالحه و گفت وگوی ملی، بهترین میان بر حل مشکالت است
عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه اصفهان گفت: مطالبات و خواسته های معترضین باید بررسی 
و تفکیک شود، چرا که امکان اجابت سریع همه مطالبات و خواسته ها وجود ندارد، از سوی دیگر برخی 
از این مطالبات بحق و برخی ناحق، برخی اصالح طلبانه و برخی ساختارشکنانه و براندازانه است.علی 
امیدی، در گفت  وگو با ایسنا با اشاره به انباشت برخی مشکالت و نارضایتی ها در حوزه های سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی در مدت طوالنی، اظهار کرد: این نارضایتی ها با فوت مرحوم امینی فوران کرد و خود 
را به صورت اعتراضات نشان داد.وی افزود: بخشی از جامعه ما احساس می کند که همواره هیچ پاسخ 
مناسبی برای اعتراض خود از سوی مسئوالن دریافت نکرده و همین موضوع اعتراض را از حالت موقت 
و جسته گریخته به حالت جنبشی تبدیل کرده است و مادامی که مطالبات مورد توجه و رسیدگی قرار 
نگیرد، شاهد بهبود واقعی اوضاع نخواهیم بود. بدون توجه به مطالبات مردم، ممکن است اعتراضات 

به صورت موقتی به حاشیه رانده شود، اما با حادثه دیگر مجددا شعله ور خواهد شد.
 

مدیر مجموعه فرهنگی دختران آسمانی:

نوجوان امروز،  تشنه شنیده شدن است
مدیر مجموعه فرهنگی دختران آسمانی گفت: امروز همه خود را برای نوجوان والد می دانند، اما والدین، 
معلم و مربی نوجوان در درجه اول باید درک کند که او انســان و صاحب اعتقاد، سبک و سلیقه است، از 
تحمیل و اجبار گریزان است و می خواهد تجربه کند. اگر به دنبال اعتماد نوجوان هستیم باید نشان دهیم 
که او را درک می کنیم و الزمه این درک، دیدن با چشم او، شنیدن با گوش او و اندیشیدن با ذهن اوست.

حجت االسالم حسن امان اللهی، مشاور خانواده و مدیر مجموعه فرهنگی دختران آسمانی اظهار کرد: در 
رابطه با نوجوان تعریف های مختلفی وجود دارد. تعریف سنی، او را فردی معرفی می کند در سنین ۱۲ تا 
۱۸ سال اما تعریف کیفی، نوجوانی را دوره گذار میان دو دوره کامال متفاوت و معلوم می داند.وی افزود: 
دوره کودکی و بزرگ سالی، هردو مشخص و واضح هستند و بین این دو دوره فضایی است با ویژگی های 
خاص و گاهی مبهم و متفاوت که به آن نوجوانی می گویند. پیامبر اکرم )ص( نوجوانی را مساوی با جنون 
می داند، به این معنا که رفتارهای فرد کامال در اختیار خود او نیست؛ نوجوان می خواهد پا در دنیایی بگذارد 
که الزمه آن جدایی و استقالل از خانواده و نزدیک شدن بیشتر به خود است، اما درعین حال این استقالل 
و جدایی گاهی به دالیل مختلف ممکن نیست.امان اللهی معتقد است: این دوره خصلت ها و ویژگی هایی 
دارد که استقالل طلبی ازجمله مهم ترین و بارزترین آن هاست، همچنین واژه مقدسی به نام »انتخاب« از 
مولفه های مهم این دوره است. فرد باید در این دوره به انتخاب برسد و این همان چیزی است که خداوند 

در وجود ما قرار داده است، چنان که انسان را حیوان ناطق و انتخاب گر می دانند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان:
حماسه 2۵ آبان برگ زرینی از دفاع والیت است

دبیر شورای فرهنگ عمومی اســتان اصفهان گفت:ایثار و دالوری های مردم شریف اصفهان با تشییع 
شهدای گلگون کفن در عملیات محرم با بیش از ۳۷۰ شهید منجر به نام گذاری روز اصفهان در ۲۵ آبان در 
تقویم رسمی کشور شد.علی تمنایی، گرامیداشت ۲۵ آبان، روز اصفهان با رویکرد هم افزایی دستگاه ها در 
تقویت همبستگی ملی و توسعه و نشاط اجتماعی را یکی از دستور کار های نود و دومین جلسه ی شورای 
فرهنگ عمومی عنوان کرد.وی افزود: ایثار و دالوری های مردم شریف اصفهان با تشییع شهدای گلگون 
کفن در عملیات محرم با بیش از ۳۷۰ شهید منجر به نام گذاری روز اصفهان در ۲۵ آبان در تقویم رسمی 
کشور شد.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در ادامه به تبیین دومین دستور جلسه شورای 
فرهنگ عمومی استان با عنوان زیست عفیفانه به بررسی و تحلیل وقایع اخیر کشور پرداخت.اعضای 
جلسه شورای فرهنگ عمومی استان نیز نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص دستورات این جلسه 

ارائه کردند و به تحلیل و بحث و بررسی راهکار ها پرداختند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

برگزاری بیست و نهمین 
دوره مسابقات قرآن و 
عترت بسیج در اصفهان

مسئول دارالقرآن بسیج سپاه حضرت صاحب 
الزمان)عج( اســتان اصفهان گفت: بیست و 
نهمین دوره مســابقات قرآن و عترت بسیج 
آذرمــاه در اصفهان برگزار می شود.ســرهنگ 
پاسدار سید امیر ایزدی در جمع اصحاب رسانه 
اظهار کرد: براســاس بیانات و تاکیدات مقام 
معظم رهبری، مســاجد پایگاه قــرآن برای 
ورود نوجوانان و جوانان خواهــد بود که براین 
اساس با شعار »قرآن، کتاب زندگی« مسابقات 
سراسری قرآن کریم از آذرماه برگزار می شود.

وی افزود: مســابقات سراســری قرآن کریم 
با ابتکار ســازمان بســیج در قالب ۲۳ عنوان 
فردی، گروهــی و خانوادگی از ســنین زیر ۷ 
ســال تا ســنین باالتر تا ۲۰ آبان ماه از طریق 
quranbsj. سایت دارالقرآن بسیج به نشانی

ir ثبت نام کنند.مسئول دارالقرآن بسیج سپاه 
حضرت صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
در این باره گفت: سطح این دوره از مسابقات و 
رشته ها به گونه ای در نظر گرفته شده که عموم 
بسیجیان و آحاد مردم بتوانند در این مسابقات 
شرکت کنند. جهت بهره وری کامل از این رویداد، 
تلفیقی از آموزش و رقابــت را در این طرح در 
نظر گرفته ایم.وی تصریح کرد: بین مساجد و 
پایگاه ها در آذرماه مسابقات محلی و ناحیه ای و 
در دی ماه سطح استانی و در بهمن ماه مصادف 
با دهه مبارکه فجر مســابقات کشوری برگزار 
خواهد شــد.ایزدی ادامه داد: در مســابقات 
خانوادگی حداقل شــرکت کنندگان باید ۳ نفر 
)دارای فرزند( باشند و پدر باید ارائه ۵ دقیقه ای 
از ســوره حجرات و ترتیل خوانــی جزء یک و 
مادر حفظ ســوره نور و فرزند زیر ۱۰ سال حفظ 
۲۰ سوره آخر قرآن کریم و فرزند باالی ۱۰ سال 
حفظ دعای ۲۴ صحیفه سجادیه را انجام بدهد.

وی  افزود: در عنوان گروهی خواهران و برادران 
به صورت مجزا به تعداد ۳ نفر یا بیشــتر حفظ 
ســوره لقمان و حجرات و ارائــه ۵ دقیقه ای از 
نامه ۵۳ نهج البالغه و حفظ دعای ۲۴ صحیفه 
سجادیه به صورت جمع خوانی، آیات ۱۴ تا 

۱۸ سوره لقمان است.

مشاور و دستیار شهردار: 

در حوزه نهادهای مردمی در شرایط رکود قرار داریم
مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور فرهنگی، اجتماعی و رسانه ای با بیان اینکه در حوزه نهادهای مردمی در شرایط رکود قرار داریم، گفت: قرار است هر سال ۴۰ 
محله شهر در دستور کار رسیدگی شهرداری قرار گیرد که این برنامه شامل تمام بخش ها از مساجد تا پایگاه های بسیج، هیئت ها و کانون های مذهبی می شود. 
وحید ملتجی  در پنجاه وسومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اصفهان، اظهار کرد: یکی از سیاست های شهرداری در حوزه فرهنگی، خانواده محوری 
و توجه به نوجوان و کودکان است، بر همین اساس بیشــتر طرح ها در حوزه فرهنگی اجتماعی با محوریت خانواده و تاکید بر حوزه نوجوانان، کودکان و جوانان 
تعریف و اجرا می شود.وی دومین سیاست شهرداری را واگذاری مسئولیت های فرهنگی به ســمن ها و مجموعه های مردمی دانست و افزود: بر اساس این 
رویکرد، شهرداری تالش می کند پای خود را از میدان بسیاری اتفاقات به عنوان متولی بیرون بکشد که تاکنون ۵۰ درصد این هدف محقق شده است و به عنوان 

متولی در بسیاری برنامه ها حضور نداریم.

خانه تاریخی هارونیه 
اصفهان به مدت محدود به 

روی گردشگران باز است
خانه تاریخی اژه ای ها در میدان کهنه و محله 
هارونیه قرار دارد و براساس تزیینات به کار 
رفته در خانه احتمــال می رود بنا متعلق به 
دوران قاجار باشــد که به سبک خانه های 
صفوی ساخته شده اســت، تاالر اصلی دو 
طبقه است و به ســقفش نقاشی هایی از 
فرشته ها دیده می شــود.این بنا به مدت 

محدود برای گردشگران باز شده است.

عکس خبر
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سند تک برگ برای سه هزار و ۹74 هکتار اراضی دولتی شهر های کاشان، قمصر، 
نیاسر و جوشقان قالی دریافت شد.رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان 
گفت: در نیمه نخست امسال تثبیت مالکیت دولت با اخذ 86 فقره سند کاداستری 
)سند تک برگی( برای اراضی به مساحت سه هزار و ۹83 هکتار در شهرستان کاشان 
محقق شد.مجتبی آراسته افزود: این زمین ها شامل سه هزار و ۹74 هکتار اراضی 
دولتی در بخش های ثبتی 2، 3، 6 و 12 شهر کاشان، بیش از چهار هکتار در بخش 
ثبتی 7 شهر قمصر، 1.7 هکتار در بخش 6 نیاسر و 2.3 هکتار در بخش 12 جوشقان 
قالی بوده است.وی گفت: اخذ سند مالکیت برای اراضی ملی به نام دولت جمهوری 
اسالمی ایران با نمایندگی از سازمان ملی زمین و مســکن مانع از سوء استفاده 
جاعالن شده و مسیر مقابله با جعل و زمین خواری را فراهم می کند.رییس اداره راه 
و شهرسازی شهرستان کاشان با بیان اینکه اجرای کاداستر و سند دار شدن اراضی، 
بروز اختالفات بین مردم و دستگاه های دولتی را رفع می کند، گفت: افزایش ضریب 
حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی، دسترسی 

آســان به اطالعات ملکیت دولت و همه مالکان امالک از نظر محل و موقعیت، به 
روزسانی اطالعات نقشه ها و کاهش اختالفات حقوقی مردم را می توان بخشی از 

اهداف مهم اجرای این قانون عنوان کرد.

مدیر امور آب و فاضالب شهرســتان چادگان از حذف 5 روستای شهرستان 
چادگان از چرخه آبرسانی ســیار خبر داد.مدیر امور آب و فاضالب شهرستان 
چادگان گفت: با پایان مرحله اول عملیات اجرایی آبرسانی به مجتمع چنارود 
چادگان، 5 روستای این مجتمع به شبکه آب آشــامیدنی متصل و از چرخه 

آبرسانی سیار حذف شد.
مهدی زمانی با بیان اینکــه عملیات اجرایی این طرح از خرداد ماه امســال 
آغاز شد، افزود: در راســتای اجرای این طرح، 2 هزار و 800 متر لوله گذاری، 
احداث یک باب ایســتگاه پمپاژ، حفر یک حلقه چاه به عمق 100 متر همراه 
با تجهیز و اجرای شــبکه برق به طول 80 متر اجرا شده که عملیات حفر چاه 
پارسال به پایان رســیده است.وی با اشــاره به اینکه با اجرای این عملیات، 

تامین آب پایدار برای روستا های خرسانک چادگان شامل پنج روستا انجام 
و آبرسانی سیار در این روستا ها حذف شــد، گفت: این عملیات با هزینه ای 
بیش از 30 میلیارد ریال اجرا شده که با راه اندازی آن 450 نفر از آب آشامیدنی 
پایدار بهره مند شــده اند.مدیر آب و فاضالب شهرستان چادگان افزود: طرح 
آبرسانی به مجتمع روستایی چنارود چادگان شامل 15 روستای خرسانک ها، 
شــورنگاه، هرمانک ها، دولت آبادها، سرچشمه باغ ناظر، دره آلوچه و مناطق 
عشایرنشین این شهرستان با پیشرفت 30 درصدی در حال اجراست.زمانی 
گفت: در شهرستان چادگان دو شهر و 61 روستا زیر پوشش خدمات شرکت 
آب و فاضالب قرار دارند و روســتا های غیر تحت پوشش نیز به صورت سیار 

آبرسانی می شوند.

با خرید تجهیزات داخلی در پاالیشــگاه اصفهان، از خــروج 70 میلیون دالر ارز از 
کشور جلوگیری شد.مدیرعامل شرکت پاالیش نفت با اشاره به استفاده از ظرفیت 
تولید داخل برای تامین نیاز تجهیزات شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: باید 
توجه داشت که 25 درصد از سوخت مورد نیاز کشور در این شرکت تولید می شود و 
هرگونه اخالل در سیستم تولید به کشور آسیب می زند.محسن قدیری با بیان اینکه 
در چند سال اخیر همواره همه بخش ها و به ویژه صنایع به دلیل وجود تحریم ها 
با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کرده اند، افزود: با همت جوانان نخبه ایرانی 
بخش عمده ای از قطعات مورد نیاز خطوط تولید از شــرکت های داخلی به ویژه 

شرکت های دانش بنیان تامین می شود و می توان گفت امروز ۹0 درصد تجهیزات 
پاالیشگاه اصفهان ساخت داخل است.وی با اشــاره به تولید قطعه کمپرسورها، 
پروانه پمپ ها، کاتالیست ها و حتی کمپرسور های »اینتگرال گییر« در کشور گفت: 
شرکت پاالیش نفت اصفهان به 60 هزار قطعه ای نیاز دارد که عمده آن در داخل کشور 
تولید می شود.قدیری با تاکید بر اینکه سال گذشته 600 میلیارد تومان قطعات مورد 
نیاز پاالیشگاه اصفهان از شرکت های داخلی خریداری شد، افزود: چنانچه قرار بود 
این قطعات را از خارج وارد کنیم به حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز 

داشتیم که با این اقدام از خروج حدود 70 میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری شد.
به همت تالشگران مدیریت های راه آهن و ترابری و سفارشات و کنترل کاالی ذوب 
آهن اصفهان، جارینگ های پیستون لوکوموتیو TGM ۶ با صرفه اقتصادی بالغ 
بر 50 میلیارد ریال در شرکت ذوب آهن اصفهان احیا و بومی سازی شد.سرپرست 
تعمیرات ناوگان مدیریت راه آهن و ترابری شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: با توجه 
به نقش حساسی که پیستون های لوکوموتیو در موتور دارند، احیا و بازسازی آن ها 
توسط یک شرکت توانمند داخلی آغاز شد که انتقال تجربه خوبی نیز برای تعمیرات 
آتی به ثمر نشست.افشــین ژیانی فر افزود: این بازســازی که طی زمان کوتاهی 
انجام گرفت، توقفات حین کار را به میزان زیادی کاهش داد و بنابراین ارتقای بهره 
وری را رقم زد.این تالشگر ذوب آهنی اظهار داشت: حمایت مسئولین شرکت در 
احیا و بومی سازی پیســتون های لوکوموتیو بسیار موثر بود و چنین رویکرد هایی 
قطعا نوید بخش بومی ســازی های بیشتر برای کارخانه به شــمار می رود.پوریا 
مقدس، کاردان بازرگانی مدیریت خرید تجهیزات ذوب آهن اصفهان نیز گفت: بر 
اساس استعالم های اخذ شده در خصوص احیا و بازسازی این پیستون، شرکت 

سازنده مطابق با مشخصات مورد نیاز ذوب آهن مشخص شد.وی افزود: خرید 
این پیستون 50 میلیارد ریال برای شرکت هزینه در برداشت، اما بومی سازی آن با 
هزینه ای بالغ بر 350 میلیون تومان و طی شش ماه انجام گرفت.کاردان بازرگانی  
تصریح کرد: واردات این پیستون به دلیل تحریم ها امکان پذیر نبود و یک بار دیگر از 
دل تحریم ها فرصتی برای بومی سازی و اثبات توانمندی سخت کوشان ذوب آهن 
اصفهان فراهم آمد. کاردان مدیریت سفارشات و کنترل کاالی شرکت ذوب آهن 
اصفهان نیز اضافه کرد: پیستون های این لوکوموتیو، روسی هستند و واردات و تامین 
آن ها به دلیل تحریم ها زمان بر و  امکان پذیر نبود.اکبر سلیمیان افزود: نمونه اولیه 
این پیستون توسط شرکت سازنده آماده و به ذوب آهن ارائه شد و پس از بررسی 
فنی و تایید مدیریت  راه آهن و ترابری و جلســات با مدیریت سفارشات و کنترل 
کاال، احیا و بومی سازی 100 عدد از آن ها در دستور کار قرار گرفت.وی خاطر نشان 
کرد: این پیستون ها به دلیل مستهلک بودن قابلیت استفاده نداشتند، اما از طریق 

بومی سازی، مجددا احیا شدند و در فرایند بهره برداری قرار گرفتند.

میز خدمت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در حاشیه برگزاری نماز جمعه 
این هفته شهر اصفهان در مصالی نماز جمعه برپا شد.این میز خدمت به منظور 
خدمت رسانی، تکریم ارباب رجوع و پاســخگویی به مشکالت مردم، پیش از 
شروع خطبه های نماز جمعه بر پا شد که در آن مدیر سامانه 1522 آبفای اصفهان 
پاسخگوی سواالت و نقطه نظرات نمازگزاران بود و به تشریح خدمات 23 گانه 

این سامانه پرداخت.همچنین پوسترهایی با موضوع  صرفه جویی در مصرف آب 
که توسط دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت تهیه شده است، در بین 
نمازگزاران توزیع شد.گفتنی است؛ در طرح میز خدمت که هر هفته در مصالی 
نماز جمعه اصفهان برگزار می شود، مسئوالن چند دستگاه با حضور در این مکان 

در حوزه کاری خود پاسخگوی درخواست های مردم خواهند بود.

با اجرای قانون سند دار شدن اراضی صورت گرفت؛

تثبیت مالکیت سه هزار و ۹۷۴ هکتار از اراضی دولتی کاشان
حذف ۵ روستای شهرستان چادگان از چرخه آبرسانی سیار

صرفه جویی ۷۰ میلیون دالری پاالیشگاه اصفهان با خرید تجهیزات داخلی

صرفه جویی ۵۰ میلیارد ریالی در راه آهن و ترابری ذوب آهن اصفهان

برپایی میز خدمت آبفای استان اصفهان در مصالی نماز جمعه شهر اصفهان
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