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 به کووید

آالینده ها جا خوش کرده اند
 چرا بارش های چند روز اخیر هم نتوانست آلودگی هوای اصفهان را از بین ببرد؟
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بسم الله الرحمن الرحیم

َه َعِلیٌم َخِبیٌر ِه َأْتَقاُکْم ِإنَّ اللَّ ن َذَکٍر َوُأنَثى  َوَجَعْلَناُکْم ُشُعوبًا َو َقَبآِئَل ِلَتَعاَرُفوْا ِإنَّ َأْکَرَمُکْم ِعنَد اللَّ ا َخَلْقَناُکم مِّ اُس ِإنَّ َها النَّ َیآ َأیُّ
ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبلیه قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین 

شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست بی تردید خداوند دانای آگاه است. 
) سوره متبرکه حجرات، آیه شریفه 13(

روز ملی ثبت احوال یادآور میثاق همیشگی ما با مردم گرانقدر ســرزمین مان برای ادای بایسته خدمت و تالش در جهت اعتالی ملی است. در سال 
بسیار دشواری که مملو از آزمون های الهی و دسیسه های استکبار جهانی بود، همکاران تالش گر و کوشای سازمان ثبت احوال کشور با تکیه بر پروردگار 
بزرگ، نجیبانه و مســئوالنه در ایفای نقش اجتماعی خود کوشیدند و بی توجه به کاســتی ها و محدودیت امکانات، به نحو شایسته سعی در انجام 

وظایف محوله داشتند.
این پایان مسیر نیســت و راهی که در پیش گرفته ایم با رفع مضایق و تنگناهای احتمالی، بهبود مداوم بازده کاری، مدیریت مناسب منابع و به ویژه 
سرمایه های انسانی، افزایش شاخص های خدمت رسانی و در نتیجه شکوفایی سازمانی به لطف خداوند طی خواهد شد. از ترمیم خویش باز نمی 

ایستیم و می کوشیم اخالص، تعهد، روزآمدی، توسعه منابع و یکپارچگی و همبستگی سرلوحه رفتارمان باشد.
در آغاز یکصد و سومین ســال که از افتخار خدمت به میهن برخوردار هستیم، با آرزوی ســالمتی و طول عمر رهبر فرزانه انقالب و توفیق دولت کریمه 
جمهوری اسالمی بر روان پاک امام راحل و شهدای گران سنگ انقالب و به ویژه شهدای مدافع سالمت و سنگربانان امنیت ایران اسالمی و مرزبانان 
هویت ایرانیان درود می فرستیم و برای تمامی اعضای خانواده بزرگ ثبت احوال کشور، عزت، سالمتی و سربلندی از درگاه ایزد یکتا مسألت می نماییم.

حمید درخشان نیا
 معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور

شعار: »خدمت هوشمند، شفافیت و کارآمدی«
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بر اساس گرایش های سیاســی ســعودی، ریاض همواره خواستار 
قطع یا کم رنگ شدن رابطه بین پاکســتان و ایران بوده است، چرا که 
عربســتان اســام آباد را صاحب عناصری برای تاثیرگذاری بر ایران 
می داند و دلیل آن، مرز های مشــترک وســیع بین دو کشور و امکان 
اثرگذاری امنیتی و دینی پاکســتان بر ایران است.شارل ابی نادر در 
العهد نوشت: موضع اخیر عربســتان در قبال پاکستان و درخواست 
بازپرداخــت وام آن به صورت فــوری و بدون دادن مهلــت، با اینکه 
ســعودی ها از اوضاع اقتصادی نابسامان پاکســتان مطلع هستند، 
جالب توجه بود. آنچه که باعث توجه اسام آباد به چین و درخواست 
کمک از آن برای پرداخت وام شــد. در ادامه این مطلب آمده است: 
نکته ای که در موضع سخت گیرانه سعودی در قبال اسام آباد جلب نظر 
می کند، آن است که ریاض همواره پاکستان را نقطه تمرکز استراتژیک 
خود در شــرق آســیا دانســته اســت و دلیل آن، قدرت تاثیرگذاری 
پاکســتان بر دولت های اطرافش به ویژه ایران است. با توجه به این 
ســابقه، دالیل تغییر موضع سعودی در مورد پاکســتان کدام است و 
آیا می توان گفت روابط دو کشور به ســمت بحرانی شدن می رود؟بر 
هیچ کس و به خصوص بر دولت پاکستان پوشیده نیست که ریاض 

در حال حاضر در وضعیت مالی بحرانی به ســر می برد که مهم ترین 
دلیل آن، ورود به ششمین سال جنگ در یمن است که هزینه نظامی 
گزافی برای سعودی ها دربرداشته و اقتصاد این کشور به شدت تحت 
تاثیر جنگ یمن قرار گرفته اســت، به ویژه آنکه در جریان این جنگ، 
یمن تاسیســات اقتصادی و نفتی حیاتی داخل عربســتان را هدف 
گرفت.اما این دلیل، نمی تواند برای تصمیم حســاس و سختگیرانه 
ریاض کافی باشــد، چرا که در نتیجه آن، عربستان رابطه استراتژیک 
خود با پاکستان را از دســت می دهد.از سوی دیگر، اختاف بین هند 
و پاکستان در مورد پرونده کشــمیر، بخش گسترده ای از درگیری در 
شرق آسیا را به خود اختصاص داده است و با توجه به اینکه پاکستان 
با تکیه بر مســلمان بودن خود روی کمک و حمایت مالی و سیاسی 
کشور هایی مثل عربستان در ماجرای اختافش با کشمیر حساب کرده 
بود، اما هیچ فعالیت جدی از سوی سعودی ها در این رابطه مشاهده 
نکرد، اســام آباد تصمیم گرفت تــا حدی از گرایش های سیاســی 
عربســتان دوری کند، امری که می تواند دلیل عصبانیت عربســتان 
باشد، چرا که ریاض همواره به تاش برای خرید گرایش های سیاسی 
دیگر دولت هایی که به کمک مالی آن نیاز دارند، شهرت دارد.اینگونه 

جهت گیری های سیاسی ســعودی که روی آن حساب کرده است را 
می توان در رابطه اش با مصر دید که ســعودی ها توانستند تا قاهره را 
به سمت حمایت از تجاوز به یمن قانع کنند، هر چند که حمایت مصر 
از این مسئله به دخالت نظامی در یمن نرســید.همچنین بر اساس 
گرایش های سیاسی سعودی، ریاض همواره خواستار قطع یا کم رنگ 
شدن رابطه بین پاکستان و ایران بوده است، چرا که عربستان اسام 
آباد را صاحب عناصری برای تاثیرگذاری بر ایران می داند و دلیل آن، 
مرز های مشترک وســیع بین دو کشــور و امکان اثرگذاری امنیتی و 
دینی پاکستان بر ایران اســت.به نظر می رسد پاکستان متوجه شده 
است که منفعت قومی، سیاسی و اقتصادی آن به طور خاص در گرو 
رابطه خوب با ایران، ترکیه و اغلب دولت های همســایه اش است و 
هر موضع گیری برخاف این، می تواند خسارت های زیادی را متوجه 
پاکستان کند، به نحوی که وام های سعودی هم نمی تواند مشکلی از 
آن حل کند، به ویژه آنکه جایگاه جغرافیایی پاکستان، به اضافه رابطه 
خوب آن با تهران، اسام آباد را شایسته ایفای یک نقش محوری در 
خط اقتصادی استراتژیک کند: اول خط شرق غرب یا راه ابریشم چین 

و دوم، خط جنوب شمال در شمال روسیه.

رهبر معظم انقاب مطرح کردند: 

تاکید بر لزوم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری
رهبر معظم انقاب اســامی در سخنرانی به مناسبت ســالروز والدت حضرت زینب)س( و روز 
پرستار، ضمن تقدیر از زحمات پرســتاران، بر لزوم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
و همچنین استخدام پرستار تاکید کردند.حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقاب اسامی 
صبح روز گذشته در سخنان زنده و تلویزیونی به مناسبت میاد حضرت زینب کبری سام ا... علیها 
و روز پرســتار، ضمن تبریک این روز به همه پرستاران، پرستار را فرشــته رحمت بیمار خواندند و 
گفتند: پرستاران عزیز ما در دوران کرونایی و در شرایطی بسیار دشوارتر و پراضطراب تر از شرایط 
معمولی، کار بزرگی را به ثبت رساندند و صحنه ها و فعالیت هایی را به نمایش گذاشتند که حقیقتا 
اعجاب انگیز اســت.حضرت آیت ا... خامنه ای به خانواده های گرامی که عزیزان پرســتار خود را 
در شــرایط کرونا از دست داده اند، تســلیت گفتند و با اشاره به نقش پرســتار در بهبود جسمی و 
آرامش روحی بیمار، افزودند: در زمینه بهبود جســمی بیمار، پرستار شــریک و مددکار پزشک 
است و هر چقدر هم که پزشک حاذق و توانا باشد اما نبود پرستار ممکن است بهبود جسمی را با 
مشکل مواجه کند.رهبر انقاب اسامی خاطر نشــان کردند: پرستار از نظر کمک روحی نیز با یک 
لبخند و یا یک حرکت و ســخن مهربانانه در واقع غمگسار و روحیه بخش بیمار است و این، یکی 
از ارزش های واالی اسامی است.ایشان با اشــاره به سخت تر و پراضطراب تر شدن کار پرستاران 
در دوران کرونا به دلیل احتمال ابتا و خطر واگیری، گفتند: مجاهدتی که پرستاران در این مدت 
انجام دادند، آنها را در چشم مردم، عزیزتر و شــرافتمندتر از همیشه کرد.رهبر انقاب اسامی در 
ادامه سخنان خود به وظایف و تکالیف مسئوالن در قبال زحمات و از خودگذشتگی های پرستاران 
پرداختند و افزودند: یکی از کارهای الزمی که به من گزارش شــده و مسئوالن باید انجام دهند، 
اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاران اســت که مدت ها قبل تصویب شده؛ اما هنوز اجرا 
نشــده اســت.حضرت آیت ا...خامنه ای افزودند: همچنین استخدام پرســتاران یکی دیگر از 
کارهای ضروری و خیلی خوب اســت که باید با جدیت دنبال شــود تا وضع پرستاران به گونه ای 
 باشــد که با خیال راحت به کار خود بپردازند و خانواده های آنها هم نسبت به وضعیت آنها خاطر

 جمع باشند.

پاسخ مثبت دولت برای اصالح الیحه بودجه 1400
عضو هیئت رییسه مجلس از پاســخ مثبت دولت به نامه رییس مجلس به رییس جمهور برای 
اصاح الیحه بودجه 1400 خبر داد.حجت االسام علیرضا ســلیمی نماینده مردم محات ، گفت: 
رییس مجلــس در نامــه ای از رییس 
جمهور خواســته تا دولت الیحه بودجه 
1400 را اصاح کنــد.وی افزود: رییس 
مجلس در این نامه عنوان کرد که دولت 
الیحــه بودجه 1400 را اصــاح و مجدد 
به مجلس ارســال کنــد و دولت نیز در 
پاســخ به این نامه قــول داده تا الیحه 
بودجه را اصاح و به مجلس ارسال کند.

پیش از این رحیم زارع، عضو کمیسیون 
تلفیق گفته بود: بعد از اباغیه ۲۳ آذرماه 
رهبری به دولت مبنی بر استفاده حداقلی از منابع نفتی برای هزینه های جاری، منابع و مصارف 
الیحه بودجه 1400 دچار تغییرات عمده ای شــدند در همین راستا رییس مجلس طی نامه ای در 
تاریخ ۲۵ آذر خطاب به رییس جمهور، مطابق اصل ۵۲ قانون اساســی، اصاحات الیحه دولت 
را مطالبه کردند تا بودجه با درآمدهای پایدار، حداقل وابســتگی به نفت و اصاحات ســاختاری 

بودجه ارائه شود.

سیاستکافه سیاست

 تشدید تنش در روابط سعودی - پاکستان؛ 

دعوا بر سر ایران است؟

شرط تشکیالت خودگردان برای عادی سازی روابط 
رییس تشکیات خودگردان فلسطین شــرط های رام ا... را برای از ســرگیری روابط با آمریکا اعام کرد.

محمود عباس، لغو پشتیبانی از برنامه های رژیم صهیونیستی برای گسترش حاکمیت غیرقانونی خود بر 
بخش هایی از کرانه باختری و اقدامات در زمینه شهرک سازی و از سرگیری مباحث مربوط به راه حل دو 
کشوری برای رفع مناقشه چند دهه ای رام ا... و تل آویو را از دیگر شروط تشکیات خودگردان برای بازگرداندن 
روابط به مسیر عادی عنوان کرد.بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی وعده داده که حاکمیت این 
رژیم را بر سرزمین های فلسطین بسط دهد، اما این طرح که تحت توافق ادعایی صلح دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریکا ماه هاست که به تعویق افتاده است. برنامه نتانیاهو برای گسترش حاکمیت غیر قانونی رژیم 

صهیونیستی بر سرزمین های فلسطین از سوی اعضای سازمان ملل و اتحادیه اروپا محکوم شده است. 

مصر، مجازات جمعی زندانیان سیاسی را تکذیب کرد
مقامات مصر گزارش دیده بان حقوق بشر درباره وجود مجازات جمعی در زندان العقرب را صرفا یک 
ادعا دانستند!به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری رسمی مصر اعام کرد، گروه اخوان المسلمین و برخی 
سازمان های هم پیمان با آن، ادعاهایی درباره وجود مجازات جمعی در داخل یکی از زندان ها منتشر 
کرده اند. این ادعاها هیچ یک صحت ندارند و یک مشت دروغ برای تحریک افکار عمومی هستند.در 
زندان العقرب که شدیدا حفاظت می شود رهبران و اعضای اخوان المسلمین و دیگر مخالفان دولت 
بازداشت هستند. مقامات مصر بارها نقض حقوق زندانیان این زندان را رد کرده اند.دیده بان حقوق 
بشر در گزارشی اعام کرد، قاهره زندانیان العقرب را مجازات جمعی می کند. زندانیان عاوه بر اینکه 
قبا از ماقات و ورزش محروم شده بودند، اکنون از تهویه، برق و آب گرم هم تقریبا محروم هستند. 

خشم مقامات اطالعاتی آمریکا از اظهارات »ترامپ«
به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، کم اهمیت جلوه دادن حمله سایبری گسترده به آمریکا از سوی دونالد 
ترامپ، رییس جمهور این کشور منجر به خشم مسئوالن ســرویس های اطاعاتی آمریکا شد.بر این 
اساس، ترامپ پس از افشای حمات سایبری به دولت فدرال و شرکت های بزرگ آمریکایی در صفحه 
شخصی خود در توئیتر مدعی شد: رسانه های جعلی در حمله سایبری اخیر بزرگنمایی بسیاری داشتند، 
من توضیحات کامل را دادم و همه چیز تحت کنترل است. روسیه، روسیه، روسیه تنها چیزی است که 
رسانه های جریان اصلی درباره آن حرف می زنند، زیرا به دالیل اقتصادی از بحث درباره اینکه می تواند کار 
چین باشد واهمه دارند )که امری محتمل است.(با این حال، منابع خبری کاخ سفید بیانیه ای درباره 
دست داشتن روسیه در حمات سایبری آماده کرده بودند، اما در آخرین لحظه از انتشار آن خودداری 

کردند. مقامات اطاعاتی آمریکا به دلیل اظهارات نسنجیده ترامپ بسیار خشمگین هستند.

هشدار »الکاظمی« نسبت به فروپاشی عراق
نخست وزیر عراق ضمن مرتبط دانستن بحران سیاسی در این کشور با فساد، نسبت به فروپاشی 
نظام سیاسی و اجتماعی عراق هشــدار داد.مصطفی الکاظمی، در جلسه فوق العاده کابینه درباره 
بودجه ۲0۲1، گفت: از ســال ۲00۳ از اشــتباهاتی رنج می بریم که نظام سیاســی و اجتماعی را به 
فروپاشی کامل تهدید می کند. یا باید فروپاشی کامل و آشوب را بپذیریم یا اصاحات انجام دهیم. 
عاقانه نیست تسلیم معادله فساد سابق شویم یا اوضاع را درست کنیم یا مردم را به بازی بگیریم.

الکاظمی گفت: بحران سیاسی در عراق با سه مسئله قدرت، پول و فساد مرتبط است و ما برای حل 
بحران با روش اقتصادی و با اتخاذ تصمیمی جســورانه برای از بین بردن مانع فساد و پول تاش 
می کنیم.الکاظمی گفت: من اولین متضرر از بودجه ســال آتی هستم چرا که در معرض انتقادات 
زیادی قرار می گیرم. می توانستم وارد انتخابات شوم و مردم را فریب دهم اما وجدانم هرگز این را 
قبول نمی کند. ما باید مسئولیت پذیر باشیم چراکه این یک مسئله تاریخی و سرنوشت ساز است.

پس از کــش و قوس های فــراوان و انجام برخی 
اصاحات در قانون ریاســت جمهوری، نمایندگان 
شــرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاســت 
جمهوری را مشــخص کردند. بر اساس تصمیمات 
مجلس شــورای اســامی، محدوده ســنی 40 تا 
70 ســال برای کاندیداتوری معین شد و همچنین 
نداشتن تابعیت و گرین کارت از دیگر تغییرات مهم 
نمایندگان مجلــس برای کاندیداهــا در انتخابات 
اســت. نمایندگان در نشســت علنی روز یکشنبه 
مجلس شــورای اســامی، در جریان رسیدگی به 
اصاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری 
اســامی ایران با ماده یک بــا 1۵1رای موافق، ۳۵ 
رای مخالــف و 14 رای مخالــف از مجمــوع ۲4۲ 
نماینده حاضر در جلســه موافقت کردنــد. بر این 

اساس داوطلبان ریاست جمهوری باید واجد شرایط 
اختصاصی و عمومی ذیل باشــند: رجال مذهبی و 
سیاسی، ایرانی  االصل و نداشتن تابعیت و اقامت 
یا مجوز کارت سبز )گرین کارت( کشورهای دیگر در 
گذشــته و حال، مدیر و مدبر، حسن سابقه، امانت 
و تقوا. مومن و معتقد به مبانی جمهوری اســامی 
ایران و مذهب رسمی کشــور. همچنین در بند ب 
تاکید شد: داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز 
شــرایط اختصاصی موضوع بند »الف« باید واجد 
شرایط عمومی ذیل باشند: داشتن مدرک تحصیلی 
حداقل کارشناسی  ارشــد یا معادل آن مورد تایید 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت 
و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه 
های علمیه. حداقل سن 40 ســال تمام و حداکثر 

سن 70 ســال تمام در هنگام ثبت نام. برخورداری 
از سامت و توانایی جســمی و روانی کافی، جهت 
ایفای مسئولیت ریاســت جمهوری. داشتن کارت 
پایان خدمت یا معافیت دائــم قانونی. در جریان 
رسیدگی به جزئیات نمایندگان بند ۵ را به کمیسیون 
ارجاع دادند، در این بند آمده است: عدم محکومیت 
به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت 
داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری 
اسامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه 

عفت عمومی.

شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاست جمهوری 
مشخص شد

چهره روز

نماینده پیشین مجلس:

 ظاهرا مجلس به دنبال 
حذف رقیب است

نماینده پیشــین مجلس گفت: مجلس 
یازدهــم در آســتانه انتخابات ریاســت 
جمهوری در حال بررســی اصاح قانون 
انتخابات ریاست جمهوری است و شرایط 
احراز خیلی واقع بینانه و مطابق با نیازهای 
جامعــه ارزیابی نمی شــود، کمــا اینکه 
برداشت بســیاری این است که دوستان 
ما در مجلس یازدهــم، برای حذف رقیب 
و ایجاد زمینه برای انتخاب افراد مورد نظر 
خود، این قانون را دنبال می کنند.»احمد 
مازنی«، بــا بیان اینکه مشــکل ما احراز 
شرایط ریاســت جمهوری نیست اگر هم 
باشــد مســئله فرعی اســت، اظهار کرد: 
مشکل اصلی ما نظام انتخابات است. ما 
برای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس 
و شــوراها و خبــرگان نظــام انتخاباتی 
مناسبی نداریم.وی افزود: در حال حاضر 
نظام انتخاباتی که در ایران هســت تقریبا 
در دنیا کمتر کشــوری است که با این نوع 
نظام، بخواهد انتخابــات برگزار کند.این 
فعال سیاســی اصاح طلب، خاطرنشان 
کرد: بنابرایــن فکر می کنم یــک تعلل و 
ســهل انگاری در دولت انجام شد، دولت 
یازدهم و دوازدهم الیحــه را با تاخیر ارائه 
داد و به کمسیون شوراهای مجلس دهم 
با تاخیر رسید. با وجود پیگیری هایی که 
صورت گرفت، متاسفانه مجلس دهم در 
این زمینه کارنامه موفقی نداشت.مازنی 
در پایان تصریح کرد: مجلس یازدهم در 
آستانه انتخابات ریاست جمهوری در حال 
بررســی اصاح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری است و شرایط احراز خیلی واقع 
بینانه و مطابق با نیازهای جامعه ارزیابی 
نمی شود، کما اینکه برداشت بسیاری این 
است که دوســتان ما در مجلس یازدهم، 
برای حذف رقیــب و ایجــاد زمینه برای 
انتخاب افراد مورد نظر خود، این قانون را 
دنبال می کنند؛ به نظر می رسد این اشکال 

وجود دارد.

بین الملل

وز عکس ر

بزرگداشت روز پرستار 
با حضور فرمانده سپاه 

تهران بزرگ
بــه مناســبت ســالروز والدت بــا 
ســعادت زینــب کبــری )س( 
مراســم بزرگداشــت روز پرســتار 
بــا حضور ســردار حســن حســن 
تهــران  ســپاه  فرمانــده  زاده، 
 بــزرگ در بیمارســتان فیروزگــر

 برگزار شد.

نامه ایران به سازمان ملل درباره اینستکس و برجام
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، بر لزوم اثبات کارایی اینستکس از طرف اروپایی ها تاکید کرد و گفت: ایران باید از مزایای اقتصادی برجام بهره مند شود.

مجید تخت روانچی در نامه ای به آنتونیو گوترش و جری ماتجیا، نماینده آفریقای جنوبی در سازمان ملل متحد و رییس دوره ای شورای امنیت، ارزیابی ایران را از 
دهمین گزارش دبیرکل این سازمان درباره قطعنامه ۲۲۳1 تشریح کرد.طبق قطعنامه ۲۲۳1 شورای امنیت که پس از توافق هسته ای ایران در سال 1۳۹4 به تصویب 
رسید، دبیرکل سازمان ملل متحد موظف است هر ۶ ماه، گزارشی از نحوه اجرای این قطعنامه به شورای امنیت ارائه دهد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، 
با بیان اینکه واشنگتن ناقض فاحش توافقنامه هسته ای است، کاهش تعهدات هسته ای ایران را نتیجه قهری نقض توافق توسط دیگر طرف ها و مطابق با حقوق 
ایران در برجام دانست.تخت روانچی با اشاره به وعده کشــورهای اروپایی برای تضمین تداوم روابط اقتصادی پیش بینی شده در برجام با ایران و ایجاد سامانه 
اینستکس، تاکید کرد این سامانه پس از ۲ سال باید کارایی خود را به اثبات برساند.وی به موضوع ترور شهید محسن فخری زاده هم اشاره کرد و گفت: نحوه طرح 
موضوع در این گزارش به هیچ عنوان کافی نیست. این ترور در کنار ترور سال گذشته سردار شهید ســپهبد حاج قاسم سلیمانی، جنایت های آشکار و تروریستی 

هستند که باید به صورت صریح و بدون لکنت زبان محکوم شوند.

به نظر می رسد پاکستان متوجه شده است که منفعت 
قومی، سیاسی و اقتصادی آن به طور خاص در گرو 
رابطه خوب با ایران، ترکیه و اغلب دولت های همسایه 
اش است و هر موضع گیری برخالف این، می تواند 

خسارت های زیادی را متوجه پاکستان کند
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تکلیف ارزهای تخصیصی دو سال پیش مشخص نیست
عضو هیئت رییســه مجلس شــورای اســامی گفت: با ارائه دو تذکر کتبی، توضیح وزیر صنعت 
را در خصــوص واردات غیرضــروری هم چــون خال دندان، اره دســتی و تراز بنایی خواســتار 

شدم.حســینعلی حاجــی دلیگانــی 
خاطرنشــان کرد: وزارت صنعت معدن 
و تجارت معلوم نیســت بر اساس چه 
مبنای عقلی بــه واردکننــدگان اجازه 
واردات کاالهــای ســاده را می دهــد.

وی اظهار داشــت: جای شگفتی است 
که در شرایط ســخت اقتصادی مجوز 
واردات خال دندان به ارزش ۲۰۰ هزار 
دالر در ســال گذشــته صادر شد.عضو 
هیئت رییسه مجلس گفت: وزیر صمت 

را به خاطر ســلب اعتماد مردم از مســئوالن بازخواســت می کنیم و ضمن آرزوی موفقیت برای 
رزم حسینی، از وی این پرســش را داریم که آیا واردات خال دندان اولویت دارد یا واردات دارو 
و کاالهای اساسی؟وی خواستار آن شــد که وزیرصمت توضیح دهد این دسته از اقام  نظیر اره 
دستی، تراز بنایی ، مدادپاک کن ، مدادتراش، با چه نوع ارزی وارد و در بازار به چه قیمتی فروخته  

شده است؟

خودرو های داخلی ارزان می شوند
نایب رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان گفت: با عرضه  بیشتر محصوالت خودروسازان 
داخلی، احتماال تا هفته هــای آینده قیمت خودرو ها کاهش می یابد.مرتضی گل افشــان با بیان 
اینکه خبر ارزان شــدن خودرو های داخلی صحــت دارد، اظهار داشــت: ورود ۴۰هزار خودرو ی 
وعده داده شده توسط مسئوالن و خودروســازان داخلی، باعث ریزش و کاهش قیمت خودرو ها 
می شــود.وی افزود: وقتی عرضــه محصوالت زیاد باشــد نیاز های خریداران بیشــتری تامین 
می شــود و در نتیجه در بازاری که فروشندگان محصوالت بیشــتری برای فروش داشته باشند 
قیمت خودرو های تولید شــده پاییــن می آید.نایب رییــس اتحادیه فروشــندگان خودروی 
اصفهان گفت: حال باید منتظر بمانیم تا در روز های آینده وعده خودروســازان داخلی و مسئوالن 
 وزارت صمــت تحقق یابد و خودرو هــای داخلی با قیمــت کمتری در بازار فــروش محصوالت،

 عرضه شود.

هفت طرح تحقیقاتی منابع طبیعی به بهره برداری می رسد
معاون آبخیزداری ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور گفت: هفت طرح تحقیقاتی، 
مطالعاتــی و اجرایــی در زمینــه منابع طبیعــی و آبخیزداری ســال آینده در کشــور بــه بهره 
برداری می رســد.پرویز گرشاســبی در اصفهــان افزود: ایــن طرح ها در بخش هــای مختلف 
آبخیــزداری، بیابان زدایی، مهــار ریزگردها، اســتفاده از روان آب ها، توســعه مرتــع، افزایش 
پوشــش گیاهی و جلوگیری از فرســایش خاک در دســت اجراست.وی با اشــاره به اهمیت 
توســعه طرح های مرتبط بــا منابــع طبیعی و آبخیــزداری ادامــه داد: طرح هــای نامبرده در 
اســتان های مختلف اجرا می شــود و شــماری از آنها در قالــب همکاری بــا بخش خصوصی 
خواهد بود.معــاون آبخیزداری ســازمان جنگل ها، مراتــع و آبخیزداری کشــور اضافه کرد: در 
اجرای پروژه های جدید که در قالب فعالیت های مطالعاتی و پژوهشــی شــکل می گیرد سعی 
 شــده از توان و دانش دیگــر نهادهای علمی ماننــد معاونت علمی و فنــاوری رییس جمهوری

 استفاده شود.

 تالش برای راه اندازی برند هتل های ایمن در اصفهان؛

امید برای احیای یک صنعت نیمه جان

مرضیه محب رسول طی روزهای کرونایی، صنعت گردشگری 
عاوه بر گرانی های ناشــی از کم شــدن 
سفرها و نبود مسافران باید راهی برای دادن اطمینان به اندک مخاطب 
باقی مانده و فکری به حال روزهای آینده بکند. بهداشت و ایمنی یکی از 
اصلی ترین مسائلی است که صنعت گردشگری و در کنار آن هتل ها برای 
ادامه راه باید برای آن چاره اندیشی کنند. اگر چه همواره نظافت یکی از 
اصلی ترین آیتم ها در ارتقای سطح هتل ها و مراکز اقامتی بوده؛اما کرونا 
موجب شده تا حساسیت ها نسبت به این مسئله زیادتر باشد. در کنار 
طرح های اقتصادی و راهکارهایی برای احیای گردشــگری مسئوالن 
استان تاش دارند تا با تدوین استانداردهایی اعتماد به اقامت در هتل ها 
را افزایش دهند. در همین زمینه قرار اســت برند هتــل های ایمن در 
اصفهان تدوین و راه اندازی شــود. آنگونه که معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری اصفهان گفته است: آدرس هتل های ایمن روی 
ســامانه هایی مانند بلد و اسنپ نمایش داده می شــود تا در دسترس 
گردشگران قرار گیرد.حسن قاضی عسگر افزود: در جلسه ستاد احیای 
گردشگری استان مقرر شد مشکات در راستای سفر ایمن برطرف و برند 
هتل ایمن تعریف شود تا هتل هایی که پروتکل های بهداشتی را رعایت 

می کنند از ایــن برند اســتفاده کنند.بیش از ۱.۵ میلیــون نفر در حوزه 
گردشگری کشور فعالیت داشتند که به گفته وزیر میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری بخش اعظم این تعداد اکنون به خاطر شیوع کرونا 
بیکار قطعی و یا خانه نشین شــده اند.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان تصریح کرد: میزان تبعیت مراکز گردشگری از جمله 
هتل ها، اقامتگاه بوم گردی و رستوران ها نسبت به رعایت پروتکل های 
بهداشتی با استفاده از ســامانه رصد ارزیابی می شــود.وی ادامه داد: 
معاونت اجتماعی دادگســتری اصفهان اقدامات حقوقی در خصوص 
حقوق گردشگران و پشتیبانی حقوقی از این مجموعه انجام داده است.

قاضی عســگر با بیان اینکــه بایــد از برخوردهای ســلیقه ای در حوزه 
گردشگری اجتناب شــود، اظهار داشــت: همچنین مقرر شد معاونت 
گردشگری و سرمایه گذاری میراث فرهنگی دستورالعملی برقرار کند که 
اگر برخوردهای سلیقه ای با حوزه گردشــگری، هتل ها و اقامتگاه بوم 
گردی انجام شد مشکات را برطرف کند به همین دلیل تلفن ضروری 
توسط مجمع صنفی گردشگری استان به این موضوع اختصاص  می یابد.

وی یادآور شد: در همین ارتباط گروه کاری برای پیگیری تفاهم نامه ایران 
و قطر تشکیل شد، همچنین برگزاری هفته فرهنگی و گردشگری اصفهان 

در قطر مورد تاکید قرار گرفت.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: ایجاد ایرالین مشترک با قطر هم در این تفاهم 
نامه مورد بررســی قرار گرفت تا مقدمات ماقات با سفیر قطر و بحث 
پیرامون توافقات آماده شود.وی افزود: برای نجات گردشگری در شرایط 
کرونا طرحی توســط اتاق بازرگانی در قالب شــرکت توســعه مقاصد 
گردشگری راه ابریشم تشــکیل شد و قرار اســت با تبلیغات گسترده 
گردشگران به سمت اصفهان جذب شوند.قاضی عسگر ادامه داد: اما باید 
مجوز برگزاری سفرهای ایمن را از ستاد ملی کرونا دریافت کنیم تا برنامه 
مثلث گردشگری اصفهان، یزد و شیراز انجام شود از این رو امیدواریم این 
اقدامات حوزه گردشگری را نجات دهد و مانند گذشته ظرفیت حداکثری 
را در هتل ها ایجاد کنیم. صنعت گردشــگری اصفهان روزهای سختی 
پیش رو دارد، کرونا نسخه سفرهای داخلی و خارجی را در هم پیچانده و 
از جمله هتل ها و آژانس ها روبه ورشکستگی اند، همه اینها در حالی است 
که فعاالن گردشگری از مسئوالن خواسته اند تا برای بحران گردشگری 
اصفهان چاره ای بیندیشند. تاش ها برای زنده نگه داشتن صنعت نیمه 
جان گردشــگری بایــد عاوه بــر راهکارهــای روی کاغذ به ســرعت 

دستورالعمل های عملیاتی و اجرایی هم انجام بگیرد.

خبر روز

رکوردشکنی جدید بیت کوین
برای نخســتین بار، ارزش بیت کوین از ۲۴ هزار دالر عبور کرد.بیت کوین سرانجام نه تنها جایگاه 
خود را در کانال ۲۳ هــزار دالری تثبیت کرد بلکه به لطف ورود تقاضاهای جدید برای نخســتین 
بار به کانال ۲۴ هزار دالر نیز وارد شــد.  
بازدهــی هفتگــی محبــوب ترین ارز 
دیجیتالی جهان به مثبت ۳۰.۴۶ درصد 
رســیده اســت. به تازگی بیت کوین با 
ثبت صعود ۶.۵۸ درصدی به ۲۴ هزار و 
۷۳.۰۵ دالر رسید. باالترین رکورد ثبت 
شــده ارزش بیت کوین مربوط به روز 
نوزدهم دسامبر سال ۲۰۲۰ بوده که در 
آن این ارز به قیمت ۲۴ هزار و ۷۳ دالر 
رسید. رکورد قبلی این ارز مربوط به روز 
هجدهم دسامبر ســال ۲۰۲۰ بوده که در آن این ارز به قیمت ۲۳ هزار و ۴۰۰ دالر رسید.بیت کوین 
امسال را رویایی سپری کرده و ارزش آن نســبت به ابتدای سال حدود ۱.۷۴ برابر افزایش یافته 
است. معامله گران ارزهای دیجیتالی مدعی هستند که شرایط با سال ۲۰۱۷ متفاوت است و این 
ارز می تواند کانال شــکنی های جدیدی را تجربه کند. ارزش بازار بیت کوین در حال حاضر بیش 

از حدود ۴۰۰ میلیارد دالر است.

ادغام فیات و پژو نهایی شد
تا پایان ماه ژانویــه کار ادغام فیات کرایســلر در پژو انجام خواهد شد.شــرکت خودروســازی 
ایتالیایی فیات با صدور بیانیه ای اعام کرد تا پایان ماه ژانویه ســال آینده کار ادغام این شرکت 
با پژو نهایی خواهد شــد. مایک مانلی، مدیرعامل فیات با تایید این خبر گفته اســت با مدیران 
آمریکایی فیات کرایســلر در تماس است تا این پروسه نهایی شــود. خودروسازی چینی دانگ 
فنگ که پیشتر در ســال ۲۰۱۴ اقدام به خرید بخشی از سهام شــرکت پژو کرده بود حدود ۴.۵ 
درصد ســهام این غول خودرویی جدید را در اختیار خواهد داشــت. برند جدید محصوالت خود 
را تحت نام اســتانتیس به بازار عرضه خواهد کرد که نامی یونانی و برگرفته از واژه »اســتلو « به 
معنای ستاره خواهد بود.پژو از دهه ۱۹۹۰ بازار خودروی آمریکا را ترک کرد؛ اما انتظار می رود پس 
از داغام با فیات کرایسلر، بازگشــت آن به بازار خودرو آمریکا رقم بخورد. پیش تر قرار بود ادغام 
 این دو خودروســاز بزرگ جهانی تا پایان امسال انجام شود که شــیوع کرونا انجام این کار را به

 تعویق انداخت. 

 رشد 3۵ درصدی فروش جهانی رایانه شخصی در 
فصل آخر 2020

فروش جهانی رایانه های شــخصی انتظار می رود طی سه ماه آخر ســال ۲۰۲۰ به ۱۴۳ میلیون 
دستگاه برسد که نسبت به سال گذشــته ۳۵ درصد رشد نشان می دهد.این رقم مجموع فروش 
رایانه های شخصی در سال ۲۰۲۰ را به ۴۵۸ میلیون دستگاه خواهد رساند که ۱۷ درصد افزایش 
ساالنه نشــان خواهد داد.این درحالی اســت که با وجود افزایش چشــمگیر عرضه رایانه های 
شــخصی در جهان، نیاز به این دســتگاه های محاســباتی برای کارگران ماهر و دانشجویان به 
باالترین سطح خود رســیده است.رشــد فروش در بخش رایانه های شــخصی در سال ۲۰۲۱ 
نیز ادامه خواهــد یافت و پیش بینی می شــود فروش در ســه ماهه اول ســال آینده میادی 
 ۴۳ درصد افزایش داشته باشــد چرا که طی سه ماهه اول ســال  ۲۰۲۰فروش عملکرد ضعیفی

 داشته است. 

با مسئولان

صدور 10 پروانه کاربرد نشان حالل در استان اصفهاناخبار
مدیر کل استاندارد استان اصفهان از صدور پروانه کاربرد نشان حال برای ۱۰ محصول و فرآورده لبنی و طیور در استان اصفهان خبر داد و گفت: صدور مجوز حال در 
جهت توسعه صادرات به ویژه در زمینه صنایع غذایی انجام می شود.محمود فرمانی اظهار داشت: تاکنون در استان اصفهان نشان حال برای محصوالت شیر پاستوریزه، 
شیر استریل )فرا دما(، کره، شیر خشک و گوشت مرغ از چهار واحد صنعتی لبنی و کشتارگاه صادر شده است و با توجه به ظرفیت های باالی صنعتی، کشاورزی و 
خدماتی این خطه زمینه خوبی برای صدور نشان حال جهت محصوالت بیشتر وجود دارد.وی با تاکید بر اینکه اصفهان از استان های پیشرو در کشور در صدور پروانه 
کاربرد نشان حال است، افزود: نشان حال جزو استاندارد های تشویقی به شمار می آید، اما در بازار رقابت خارجی به ویژه در کشور های اسامی اهمیت بسیاری 
دارد و صادرکنندگان انواع محصوالت به ویژه صنایع غذایی می توانند با دریافت این نشان، سهم بیشتری در بازار جهانی داشته باشند.فرمانی با اشاره به اینکه ایران در 
تدوین نشان حال یکی از محور های اصلی در بین کشور های اسامی است، تصریح کرد: نشان حال صادر شده در کشورمان در سطح دنیا معتبر است و وزارت امور 
خارجه نیز در مکاتبه هایی با کشور های اسامی بر این موضوع تاکید کرده است.فرمانی، سازمان ملی استاندارد ایران را مرجع رسمی اعطای نشان حال در کشورمان 

خواند و گفت: صدور این مجوز از حدود ۲ سال گذشته در استان آغاز شده است و اصفهان جزو نخستین استان هایی است که در این زمینه اقدام کرد.

دولت با واردات نوشت افزار 
بی کیفیت خارجی مقابله کند

رییس اتحادیه فروشـندگان کتاب و نوشـت 
افـزار اصفهـان گفـت: دولـت بایـد جلـوی 
واردات نوشـت افزار بی کیفیـت خارجـی را 
بگیرد زیـرا ایـن محصـوالت مشـابه داخلی 
دارنـد و توسـط دالالن وارد کشـور می شـوند.

اکبـر چیت سـاز اظهـار داشـت: تولیـدات ما 
در زمینـه نوشـت افزار هـم از نظـر قیمـت و 
هـم از نظر کیفیـت قابـل رقابـت محصوالت 
مشـابه خارجـی اسـت.وی به نقـش دولت 
و گمـرک بـرای جلوگیـری از ورود اجنـاس 
بی کیفیت خارجی اشـاره کـرد و گفت: دولت 
بایـد جلـوی واردات نوشـت افزار بی کیفیـت 
خارجی را بگیرد؛ زیرا این محصوالت مشـابه 
داخلـی دارنـد و توسـط دالالن وارد کشـور 
می شوند.رییس اتحادیه فروشندگان کتاب 
و نوشـت افزار اصفهان بـه تبلیغ نوشـت افزار 
ایرانـی در مـدارس هـم اشـاره ای داشـت و 
گفـت: نوشـت افزار ایرانـی جـای خـود را در 
بیـن دانش آمـوزان و آحـاد جامعه بـاز کرده 
و در مـدارس هـم نوشـت افزار ایرانـی تبلیـغ 
می شود.چیت سـاز در ادامـه بـه حمایـت 
از تولیـد داخلـی اشـاره کـرد و گفـت: همـه 
ایرانی هـا بایـد از صنایـع مملکت خـود دفاع 
کند و ایـن امـر محقق نمی شـود مگـر اینکه 
مـا از محصـوالت کشـورخودمان اسـتفاده 
کنیـم.وی در بخـش دیگـری از سـخنانش 
گریزی هـم بـه موضـوع مالیـات زد و گفت: 
بـا توجه بـه فصلی بودن شـغل عرضـه کتاب 
و نوشـت افزار از اداره مالیـات می خواهیـم 
همـان طـور کـه بـرای کتـاب فروشـی ها 
معافیت مالیاتی در نظر گرفته شـده اسـت، 
بـرای خرده فروشـان نوشـت افـزار هـم این 
معافیـت را در نظـر بگیرند.رییـس اتحادیـه 
فروشـندگان کتاب و نوشـت افزار اصفهان به 
همدلـی و همراهـی اداره مالیات هم اشـاره 
و بیـان کـرد: البتـه مسـئوالن اداره مالیات تا 
کنون با مـا همدل و همـراه بوده اند. بخشـی 
از بودجه مملکت بـا دریافت مالیـات تامین 
می شـود، ولـی اگـر ایـن مالیـات از عمـده 

فروشـان گرفتـه شـود بهتر اسـت.

مجری کل  طرح های زیربنایی استان اصفهان گفت: 
با افزایش جبهه های کاری و ارتقای سرعت کار اجرای 
فعالیت قطعه سوم آزادراه اصفهان، قطعه سوم آزادراه 
شرق اصفهان سال ۱۴۰۰ در مســیر بهره برداری قرار 
می گیــرد و اتصال جاده اصفهان - تهران به شــیراز 
برقــرار می شــود.علیرضا صلواتی با اشــاره به روند 
اجرایی پروژه آزادراه شــرق اصفهــان طی ماه های 
گذشته و تکمیل قطعات دو و ســه این آزادراه اظهار 
داشــت: با تکمیل قطعات دو و ســه آزادراه شــرق 

اصفهان، در حال حاضر تمرکز و تــاش همه جانبه 
بر تکمیل قطعه سوم آزادراه شرق اصفهان معطوف 
شده و در این خصوص اتفاقات خوبی صورت گرفته 
است.مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان 
با بیان جزییات اجرایی قطعه ســوم آزادراه شــرق 
اصفهان تصریح کرد: قطعه سوم این پروژه به طول ۳۰ 
کیلومتر در مسیر اصفهان - نایین تا سه راهی مبارکه 
با سرمایه گذاری ســازمان همیاری شهرداری های 
استان اصفهان از سال ۱۳۹۸ کلید خورده و آمادگی 
الزم برای تکمیل هرچه ســریع تر آن وجود دارد.وی 
ادامه داد: بر اساس این مشــارکت، ۷۰ درصد منابع 
مالی این قطعه از پروژه با ســرمایه گذاری سازمان 
همیاری شــهرداری های اســتان خواهد شد و قرار 

اســت که ۳۰ درصد باقی مانده آن از ســوی دولت 
تخصیص یابــد  و برنامه زمان بندی ایــن پروژه در 
طول ســه ســال، با اعتبار ۶۴۵ میلیــارد تومانی تا 
ســال آینده مدنظر قرار گفته شده است.مجری کل 
طرح های زیربنایی اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
توجه بــه دغدغه های زیســت محیطی و مطالعات 
مناسب زیست محیطی در مسیر اجرای پروژه از جمله 
مهم ترین موضوعات آن به شمار می رود، اضافه کرد: 
با توجه به اهمیت توجه به موضوعات زیست محیطی 
و دغدغه ما در خصوص ایــن موضوعات، مطالعات 
زیســت محیطی پروژه با دقت الزم انجام شــده و 
تاش شده که همه موضوعات مدنظر سازمان محیط 

زیست در اجرای پروژه عملیاتی شده است.

اتصال جاده اصفهان- تهران به شیراز برقرار می شود

 بازار بی رونق
 در زنجان 

قیمت باالی میوه و خشکبار و 
نبود ثبات در بــازار و همچنین 
شــیوع کرونا باعث کــم رونق 

شدن بازار زنجان شده است.

وز عکس ر

در جلسه ستاد احیای گردشگری استان مقرر شد 
مشکالت در راستای سفر ایمن برطرف و برند هتل ایمن 
تعریف شود تا هتل هایی که پروتکل های بهداشتی را 

رعایت می کنند از این برند استفاده کنند
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آگهی

مفاد آراء
10/1 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابــر آراء صــادره هیات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب شرق 
اصفهان تصرفانه مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود ودر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی نسبت به ردیف )الف( به مدت دو 
ماه و نســبت به ردیف )ب( به مدت یک ماه اعتراض خود را به این منطقه تسلیم و پس 
از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع 
قضایی تقدیم نمایندو گواهی طرح دعوا را به این منطقه ثبتی ارائه نمایند.بدیهی است 
 درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر

 خواهد شد.
1- رای شــماره 139960302210002620 – 1399/08/29    آقای مهدی عابدی 
گچی به شماره شناســنامه 4492  اصفهان  و کدملی 1292938528  فرزند مسیب  در 
سه دانگ   یک خانه  به مســاحت 432/79مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف 
مصطفی انصاری  فرزند احمد    پالک 4 فرعــی از 2186   اصلی واقع در بخش 6 ثبت 

اصفهان 
2- رای شــماره 139960302210002619 – 1399/08/28 آقــای جالل عابدی 
گچی   به شــماره شناســنامه 1069 و کدملی 1289547882 فرزند  مســیب   ســه 
دانگ  یک بــاب خانه  به مســاحت 432/79 مترمربــع انتقال عادی مع الواســطه از 
 طرف مصطفی انصاری  فرزند احمد    پالک 4 فرعــی از 2186   اصلی واقع در بخش

 6 ثبت اصفهان
3- رای شماره 139960302210002615 – 1399/08/27 آقای فرامرز مرادی شاه 
قریه    به شماره شناسنامه 4301   و کدملی 1292936614 فرزند  داریوش  ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی با بنای احداثی 20 متر مربع   پالک شــماره 1482 فرعی از 

2248 اصلی   واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
4- رای شــماره 139960302210002325 – 1399/07/10 خانم فاطمه بچاریانی 
به شماره شناســنامه 277   و کدملی 1819271501 فرزند  چویت  در ششدانگ یک 
باب خانه باســتثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مســاحت 293/96مترمربع به موجب سند 
 50415 - 1328/08/08  حســین بنکدارپــور  پالک شــماره 671 اصلــی   واقع در 

بخش 6 ثبت اصفهان 
5- رای شماره 139960302210002310  – 1399/07/09 آقای مهدی ردانی پور   
به شماره شناسنامه 2338   و کدملی 1289631565 فرزند  ابراهیم  در ششدانگ یک 
باب مغازه  به مساحت 19مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف یوسف خاکی  پالک 

شماره 99 اصلی   واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
6- رای شماره 139960302210002518 – 1399/08/10 آقای علیرضا کالنتری  
به شماره شناســنامه 4529   و کدملی 0061653624 فرزند بهمن  در ششدانگ  یک 
باب ساختمان مســکونی به مســاحت 220مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف 
 احدی از ورثه مونس چم انگیز پالک شــماره1186 فرعــی از 2248 اصلی   واقع در

 بخش 6 ثبت اصفهان
7- رای شماره 139960302210002614 – 1399/08/27 آقای فخرالدین خزاعی   
به شــماره شناســنامه 3307   و کدملی 1294398276 فرزند حســن  در قسمتی از 
1373/24 متر از 3266425 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف علی اعلم فرزند 
 رضا صفحه 359 دفتر 53 بصورت مشــاع  پالک شــماره فرعی 646 از 2190  اصلی

 واقع در بخش6
8- رای شــماره 139960302210002613 – 1399/08/27 آقای حســین علیزاده 
کردآبادی     به شماره شناسنامه 2 و کدملی 1291335382 فرزند حسنعلی  در قسمتی 
از 3484/30 متر از 3266425 متر مربع انتقال عادی مع الواســطه از طرف علی اعلم 
فرزند رضا صفحه 359 دفتر 53 بصورت مشاع  پالک شماره فرعی 646 از 2190  اصلی 

واقع در بخش6
9- رای شــماره 139960302210002612 – 1399/08/27 خانم سکینه سعیدی   
به شــماره شناســنامه 123   و کدملی 1283994690 فرزند در قسمتی از 3484/30 
متر از 3266425 متر مربع انتقال عادی مع الواســطه از طرف علــی اعلم فرزند رضا 
 صفحه 359 دفتر 53 بصورت مشــاع  پالک شــماره فرعی 646 از 2190  اصلی واقع 

در بخش6
10- رای شماره 139960302210002611 - 1399/08/27 آقای حسین جان نثاری  
به شماره شناســنامه 867   و کدملی 1283447851 فرزند ابوالقاسم درششدانگ  یک 
قطعه باغ مشجر محصور   به مســاحت3445/71 مترمربع انتقالذ عادی مع الواسطه از 
طرف حسین صیام پور اشــکاوندی فرزند عبدالخالق   پالک شماره فرعی 7 از 1762  

اصلی واقع در بخش6
11- رای شــماره 139960302210002622 - 1399/08/29 آقــای  علیدادطالبی 
برام  به شماره شناســنامه 224 و کد ملی 5559141380 فرزند سبزوار   در  ششدانگ  
یک باب ســاختمان به مســاحت 240  مترمربــع انتقال عادی مع الواســطه از طرف 
 احدی از ورثه مونس چــم انگیز   پالک 1186 فرعــی از  2248  اصلی واقع در بخش

 6 ثبت اصفهان 
12- رای شماره 139960302210002543 - 1399/08/15 شرکت تعاونی داروسازان 
اصفهان  به شماره ثبت 130564  در  ششــد انگ    یک خانه    به مساحت 1382/38 
مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسین توالیی فرزند علی   پالک 987فرعی 

از 2248 اصلی واقع در بخش 6  ثبت اصفهان.
13- رای شماره 139960302210002514 - 1399/08/10 آقای مرتضی اسماعیلی  
به شماره شناسنامه 3 و کدملی 1291797114 فرزند حســن  در ششدانگ   یک باب 
خانه    به مساحت 155/21 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسینقلی نادری 

باستثنای ثمنیه اعیانی پالک 997اصلی بخش 6
14- رای 139960302210002515 - 1399/08/10 آقای رضا اسماعیلی  به شماره 
شناســنامه 2461 صادره اصفهان  کدملی  1290781850  فرزند حسن   در ششدانگ   
یک باب خانه    به مساحت 155/17مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسینقلی 

نادری باستثنای ثمنیه اعیانی پالک 997اصلی بخش 6
15- رای شــماره 139960302210002513 - 1399/08/10 آقای مجتبی افشاری 
به شمار شناســنامه 351 صادره ســمیرم به کد ملی 1209664208 فرزند کیامرث در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 209 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف 

سلیمان ربیعی فرزند یداله پالک 70 فرعی از 2248 اصلی بخش 6.
16- رای شــماره 139960302210002520 -1399/08/10 آقــای  رحمــت 
مهیاری ده ســرخی      به شــماره شناســنامه 7115 و کدملی 1282854453  فرزند 
غالمعلی در ســه دانگ یک باب خانه   به مســاحت 138/03 مترمربــع انتقال عادی 
 مع الواســطه از طرف علی محمد بنکدار پور   پالک شــماره610 اصلی واقع در بخش

 6 ثبت اصفهان 
17- رای شــماره 139960302210002521 - 1399/08/10 آقــای رامیــن 
مهیاری ده ســرخی  به شــماره شناســنامه 10510 و کد ملی 1292633751 فرزند 
غالمعلی  در ســه دانگ یک باب خانه به مســاحت 138/03 متر مربــع انتقال عادی 

 مع الواســطه از طرف علــی محمــد بنکدارپور  پــالک 610 اصلی واقــع در بخش
 6 ثبت اصفهان 

18- رای شــماره 139960302210002544 - 1399/08/15 خانم مریم سبحانی  
شــماره شناســنامه 747 و کد ملی 1289444757 فرزند حســن  در ششدانگ  یک 
باب خانــه  به مســاحت 99/50 مترمربع انتقال عــادی مع الواســطه از طرف آقایان 
 عباس اســماعیلی دنارتی فرزند حســن   پالک شــماره 99 اصلی   واقــع در بخش

 6 ثبت اصفهان
19- رای شــماره 139960302210002516 - 1399/08/10 آقــای مجتبی صیام 
پور اشکاوندی  شــماره شناســنامه 29 و کد ملی 1291782575 فرزند  عبدالخالق در  
ششــدانگ    یک باب آغل و دامداری به مســاحت 855/79 مترمربع انتقال عادی مع 
الواسطه از طرف محمد جعفر کازرونی  پالک شماره فرعی 361 از  1762 اصلی   واقع 

در بخش 6 ثبت اصفهان
تاریخ انتشار اول: 1399/09/15 
تاریخ انتشار دوم: 1399/10/01 

م الف: 1050641 ناصر صیادي رئیس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب شــرق 
اصفهان 

مفاد آراء
10/2 آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ســاختمانهاي فاقد سندرسمی شهرســتان گلپایگان به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.

بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.

1- رای شماره  1770-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا شایسته 
فرزند علي بشماره شناســنامه 27 صادره از محالت در ششدانگ ساختمان به مساحت 
44.14 مترمربع مجزی شــده از پالک 1148 فرعي از6 اصلي  واقع در بخش4 محرز 

گردیده است.
2- رای شــماره 1771- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم احترام یاســیني 
فرزند سید حسین بشــماره شناسنامه 2564 صادره ازخوانســار در ششدانگ انباری و 
زمین متصل به مساحت 270.31 مترمربع مجزی شده از  پالک 261 فرعي از 4 اصلي  
 واقع در بخش2 خریداري مع الواســطه از مالک رســمي آقاي محســن یاوری محرز 

گردیده است.
3- رای شــماره   1788- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي محرابي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1210075814 صادره از گلپایگان در ششدانگ مغازه  به 
مساحت 102.56 مترمربع مجزی شده از پالک 216 فرعي از 5 اصلي واقع در بخش4 

خریداري از مالک رسمي آقاي علی حاج نوروزی  محرز گردیده است.
4- رای شماره    1811-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي قاسم جمالي فرزند 
امیر بشماره شناســنامه 1160 صادره از گلپایگان در ششــدانگ ساختمان به مساحت 
59.03 مترمربع مجزی شده از  پالک 10  فرعي از 212 اصلي   واقع در بخش1  محرز 

گردیده است.
5- رای شماره 1808- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سلمان شیراني فرزند 
علي اکبر بشماره شناسنامه 1210012324 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 108.12 مترمربع مجزی شــده از پالک34 فرعي از 3918 اصلي واقع در 

بخش1 محرز گردیده است.
6- رای شــماره 1810-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  مســعود شاهي 
فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 16827 صادره از خوانسار در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 554.31 مترمربع مجزی شــده از  پالک 6 و 11فرعي از1026 اصلي  واقع 

دربخش1محرز گردیده است.
7- رای شــماره 1769-  تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي آقــاي محمدجعفر 
اشراقي فرزند ابوالفضل بشماره شناســنامه 191 صادره از گلپایگان در ششدانگ مغازه 
به مساحت 33.78 مترمربع مجزی شــده از پالک4 فرعي از 668 اصلي واقع در بخش 

1محرز گردیده است.
8- رای شــماره 1768- تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضي آقــاي محمود 
احمدي فرزند علي اکبر بشــماره شناســنامه 712 صــادره از الیگودرز درششــدانگ 
ســاختمان به مســاحت 203.64 مترمربع مجزی شــده از پــالک1755 اصلي واقع 
 در بخش1 خریداري مع الواســطه از مالک رســمي خانم ربابه نصیــر دفتری محرز

 گردیده است.
9- رای شــماره1767- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن بیات فرزند 
رحمت اله بشماره شناسنامه 527 صادره ازالیگودرز در ششدانگ ساختمان به مساحت 
107.85 مترمربع مجزی شده از  پالک 4233 اصلي واقع دربخش 1 خریداري از ورثه 

مالک رسمي مرحوم غالمرضاجوانبخت محرز گردیده است.
10- رای شــماره 1812- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجید شــعیبی 
فرزند قدرت اله بشماره شناســنامه 113 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به 
مســاحت192.16 مترمربع مجزی شــده از پالک 242 فرعي از 1870 اصلي  واقع در 

بخش1 محرز گردیده است.
11- رای شــماره 1993- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم عصمت عمادي 
فرزند رضا بشــماره شناســنامه 67 صادره از خوانسار درششــدانگ یک ساختمان به 
 مســاحت 152 مترمربع مجزی شــده از پالک 2401 اصلي واقــع در بخش1محرز

 گردیده است.
12- رای شــماره 1992- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي تعالي فرزند 
محمدعلي بشــماره شناسنامه 49909 صادره از خوانســار در ششدانگ یک ساختمان 
به مســاحت 152 مترمربع مجزی شــده از پالک 2401 اصلي واقع در بخش1محرز 

گردیده است.
13- رای شماره 2030- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي احمدرضا موگویي 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 276 صادره از گلپایگان در ششدانگ زمین مزروعی  به 
مساحت 1600.44 مترمربع مجزی شــده از پالک 102فرعي از1870  اصلي   واقع در 

بخش1 خریداري از مالک رسمي آقاي محمد رضا زهری  محرز گردیده است.
14- رای شماره 1891- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد ربیعي فرزند 
مصطفي بشماره شناســنامه 18376 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان و زمین 
متصله به مساحت 588.77 مترمربع مجزی شده از پالک 10 فرعي از 2742 اصلی واقع 

در بخش1 محرز گردیده است.
15- رای شماره 1493-تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا اشراقي 
فرزند محمد مهدي بشماره شناســنامه 214 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان   
به مســاحت 178.79 مترمربع مجزي شــده از پالک1 فرعي از4571 اصلي  واقع در 

بخش1محرز گردیده است.
16- رای شماره 1893- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمحسین گنجي 
فرزند حاجي بشماره شناسنامه 3 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت 

235.07 مترمربع مجزی شده از پالک 266فرعي از 8  اصلي واقع در بخش2خریداري 
از مالک رسمي آقاي رضا گنجی محرز گردیده است.

17- رای شماره 1890- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم معصومه مرجاني 
فرزند احمد بشــماره شناســنامه 240 صادره از گلپایگان درششــدانگ ساختمان به 
 مســاحت 169.15 مترمربع مجزي شــده از پالک250 اصلي واقع در بخش1 محرز 

گردیده است.
18- رای شــماره 2029- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي آقــاي  محمدجعفر 
اشراقي فرزند ابوالفضل بشماره شناســنامه 191 صادره از گلپایگان در ششدانگ مغازه 
 به مســاحت 10.73مترمربع مجزی شــده از  پالک670 اصلي واقع در بخش1محرز 

گردیده است.
19- رای شــماره 2017- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي آقاي  احســان اله 
محمدشریفي فرزند ماشــااله بشــماره شناســنامه 1150107014 صادره از بوئین و 
میاندشت در ششدانگ ساختمان به مســاحت 235.86 مترمربع مجزی شده از پالک 

580فرعي از3 اصلي واقع در بخش2محرز گردیده است.
20- رای شــماره 2019- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجید داودوندي 
فرزند رمضانعلي بشماره شناســنامه 21 صادره از خوانسار در ششــدانگ ساختمان به 
مساحت 176.24 مترمربع مجزی شــده از  پالک 2401 اصلي واقع در بخش1 محرز 

گردیده است. 
21- رای شــماره 2031- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي آقــاي محمدرضا 
سهرابي فرزند حسین بشماره شناســنامه 1283 صادره از تهران در801 سهم از 5528 
سهم  ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مســاحت 5528.23 مترمربع پالک 16فرعي 
 از4 اصلي واقع در بخش2 خریداري از مالک رســمي آقاي حســین ســهرابی محرز

 گردیده است.
22- رای شــماره 2028- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقای احمد صالحي 
فرزند ولي اله بشماره شناســنامه 144 صادره ازگلپایگان در ششــدانگ ساختمان  به 
مساحت 101.85 مترمربع مجزی شــده از  پالک 3960 اصلي واقع در بخش1  محرز 

گردیده است.
23- رای شماره 1916- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید هادي موسوي 
فرزند سید جواد بشماره شناسنامه 2035 صادره از گلپایگان درششدانگ ساختمان  به 
مساحت 192.86 مترمربع مجزی شده از پالک3 فرعي از 4021 اصلي  واقع در بخش1 

محرز گردیده است.
24- رای شماره 2020 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي سهرابي 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 96 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان  به مساحت 
127.18 مترمربع مجزی شــده از پالک1 فرعي از1728  اصلي واقع در بخش1 محرز 

گردیده است.
25- رای شــماره 2021 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم شوکت مهدوي 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 286 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان   به 
مساحت 137.18 مترمربع مجزي شده از  پالک 547 فرعي از 3 اصلي  واقع در بخش2 

محرز گردیده است.
26- رای شــماره 1892 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي بقعه امامزاده ســید 
محمدابراهیم ابن حنفیه در ششدانگ ساختمان بقعه امامزاده به مساحت 500 مترمربع 

مجزی شده از پالک 1 فرعي از 66 اصلي واقع در بخش 7محرز گردیده است.
27- رای شماره 2032- صرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي براتعلي نیازي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 331 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان وزمین متصل   
به مساحت 1272.5 مترمربع مجزی شــده از  پالک 2 فرعي از 1 اصلي واقع در بخش 

2محرز گردیده است.
28- رای شــماره 2022- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي آقــاي حمید رضا 
اسدي فرزند اسماعیل بشماره شناســنامه 85 صادره ازگلپایگان درششدانگ ساختمان 
به مســاحت 199.82 مترمربع مجزی شــده ازپالک 1026 اصلــی و  پالک1 فرعي 
 از1026  اصلي واقع در بخش 1خریداري از مالک رســمي خانــم طیبه جعفری  محرز 

گردیده است.
29- رای شــماره 1889 و 1888- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن 
کوه بري دینه کبودي فرزند احمد بشماره شناسنامه 2265 صادره از اراک در سه دانگ 
مشــاع و خانم مریم غفاري فرزند احمدرضا بشماره شناسنامه 2478 صادره از اراک در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک ساختمان به مساحت 190.36 مترمربع مجزی شده از  

پالک1422 فرعي از1 اصلي واقع در بخش2 محرز گردیده است.
30- رای شــماره 2018- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي سلطاني 
فرزند خسرو بشــماره شناســنامه 2639 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 125.27 مترمربع مجزی شده از پالک 18 فرعي از488  اصلي واقع در بخش 1 

خریداري از مالک رسمي آقاي سیف اله نوروزی  محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/10/16

م الف: 1060596 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالک گلپایگان
تحديد حدود اختصاصي

10/4 شماره: 99301939640-1399/09/23 چون تحدید حدود ششدانگ باقیمانده  
پالک 1593  واقع در بخش چهار ثبــت اصفهان که طبق پرونــده ثبتي به نام محمد 
رفیعی فرزند رحمت اله در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضــور متقاضی به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز شنبه 1399/11/04 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهي در محل حضور یابند، اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حــدود تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی، نســبت 
به معترضین ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به ایــن منطقه ثبتی، با ارائه 
گواهی ماخوذه تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی می باشد. در ضمن مقدار 
39 و  861/9325   حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک مزبور به شهرداری اصفهان 
و مابقی به مالک نامبرده فوق انتقال یافته که شهرداری اصفهان به موجب نامه شماره 
1/98/295 مورخ 1398/01/26 با توجه به اینکه کل سهم مالکیت شهرداری در مسیر 
 قرار گرفته، اعالم نموده در باقیمانده پالک مذکور مالکیتی ندارد. م الف: 1061262  

ابوالفضل ریحاني رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان
تحديد حدود اختصاصی

10/5 شــماره نامه : 139985602024009442-1399/09/24 چون تحدید حدود 
ششــدانگ یک باب خانه پالک 4786/647 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام خانم طیبه وفائی حســین آبادی فرزند مجید در جریان ثبت اســت 
و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبــت و طبق تقاضــای نامبرده تحدیــد حدود پالک مرقــوم در روز 
شــنبه مورخ 99/11/4 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب ایــن آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گــردد که در روز و ســاعت مقرر در 
این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترضین 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به ایــن اداره با تقدیم دادخواســت به 
 مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نمایید. 

م الف: 1062943 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/6 شــماره نامه: 139985602025010757- 1399/09/15 نظر به اینکه صدیقه 
ریاحی فرزند عبدالعلی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره رمز تصدیق 523811 و 
مورخ 1399/8/22 دفترخانه اسناد رسمی شماره 12 شهر اصفهان  مدعی مفقود شدن 
سند مالکیت به میزان دو دانگ از ششدانگ پالک 1060فرعی از 12 اصلی مورد ثبت 
21188 صفحه 550 دفتر 197 بخش چهارده اصفهان تحت شماره چاپی 096051/2 
سری ب سال 83 صادر و تسلیم گردیده سند مالکیت مرقوم در اثر  سهل انگاری مفقود 
گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است و اظهار داشته که سند مالکیت 
مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. 
لذا دفترچه ســند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ســاقط و مقتضی اســت چنانچه سند 
مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله 
خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله با 
سند مالکیت المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد.  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 ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. به موجب سند رهنی 74882 
مورخ 1353/03/14 دفترخانه 7 اصفهان در رهن هدایت ا... جوزدانی می باشــد و نیز 
به موجب سند رهنی 86897 مورخ 1388/04/21 دفترخانه 40 اصفهان در رهن بانک 
ملی می باشد و طی نامه 10751 /202 مورخ 1385/10/17 در بازداشت اداره وصول و 
اجرای مالیاتهای دارایی اصفهان می باشد. م الف: 1063843 ابوالفضل شهریاری 

نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/7 طبق تقاضای وارده 83033 مورخ 1399/09/12 باســتناد دو برگ استشهادیه 
مصدق پیوست که امضای شــهود رسما گواهی گردید آقای محســن عرفان که سند 
مالکیت ششدانگ قطعه زمین به مســاحت 569/90 متر مربع به شماره پالک 4733 
فرعی مفروز و مجزی شده از 3572 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبتی کاشان 
که ذیل شماره 17222 دفتر 114 صفحه 505 صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی 
مفقود گردیده و اینک تقاضای صدور ســند المثنی را نموده است لذا طبق تبصره یک 
ماده 120 اصالحی آیین نامه ثبت مراتب آگهی تا هر کس مدعی انجام معامله نســبت 
به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت وسند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد 
بدیهی اســت چنانچه  ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد  یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی ســند مالکیت مزبور صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 1060379 اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 
حصر وراثت

10/8  آقای محمدرضا رضایی ده آبادی فرزند عزیزاله باســتناد شهادت نامه و گواهی 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالسه 461/99 به این شورا 
چنین اشعار داشته است که شادروان عزیزاله رضایی ده آبادی فرزند حبیب  در اقامتگاه 
دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- محمدرضا رضایی 
ده آبادی ، ت.ت 47/2/1 نســبت فرزند به کدملی 1239275536، 2- مجتبی رضایی 
ده آبادی، ت.ت 62/4/11 نسبت فرزند به کدملی 1239931166 ، 3- مرضیه رضایی 
 ده آبادی ، ت.ت 51/6/9 نســبت فرزند به کدملی 1239276354 ، 4- فاطمه رضایی 
 ده آبادی، ت.ت 50/6/30 نسبت فرزند به کدملی 1239070683 ، 5- منتهی زارعی 
ده آبادی، ت.ت 1306/7/1 نسبت مادر به کدملی 1239771204، 6- اشرف محمدی 
 ده آبادی ، ت.ت 1328/1/25 نسبت همســر به کدملی 1239705311 و  به جز افراد 
فوق الذکر وارث دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
ارســال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 1064150 عباس کاملی رئیس شــعبه اول شــورای حل اختالف بخش 

امامزاده ) بادرود (
مفاد آراء

10/3 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش  16 ثبت اصفهان باستاد اســناد رسمی مالکیت مشاعی 
و اسناد عادی تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15  روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات اســناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
بــر رای شــماره  139960302018001065  کالســه پرونــده   1-برا
1397114402018000052 آقای محمد مهدی زارعــان دولت آبادی   فرزند 
حسین   بشماره شناسنامه  10416  صادره از دولت آباد  نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان نیمه ساز به مساحت 419/28  متر مربع احداثی 
بر روی قسمتی از پالک 435 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد  بخش 16 

ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه  از آقای جمشید رهبران
2- برابــر رای شــماره  139960302018001064  کالســه پرونــده  
1397114402018000050 آقای مســعود زارعان دولت آبادی   فرزند حسین   
بشماره شناسنامه  11 صادره از حسن آباد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان نیمه ســاز به مســاحت 419/28  متر مربع احداثی بر روی 
قســمتی از پالک 435 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد  بخش 16 ثبت 

اصفهان خریداری بطور مع الواسطه  از آقای جمشید رهبران
تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/9/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/10/01
م الف : 1054701 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
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 شهادت 4 پرستار اصفهانی و ابتالی 2 هزار نفر
 به کووید

رییـس هیئـت مدیـره سـازمان نظـام پرسـتاری اصفهـان بـا تاکیـد براینکـه پرسـتاران در بحران 
کوویـد تمـام قـد ایسـتاده انـد، گفـت: در ایـن دوران جامعـه پرسـتاری ۴ شـهید پرسـتار مدافع 

سـامت تقدیـم کـرد و حـدود ۲ هـزار 
نفـر از پرسـتاران مـا بـه بیمـاری کووید 
مبتا شـدند کـه برخـی همچنـان درگیر 
عوارض ناشـی از ایـن بیماری هسـتند.
شـیما صفـازاده بـا اشـاره بـه جمعیـت 
حدود ۱۰ هـزار نفـری جامعه پرسـتاری 
اصفهـان، گفـت: از این تعـداد ۸ هـزار و 
۵۰۰ پرسـتار در بخـش هـای دولتـی و 
دانشـگاهی و مابقی در مراکز خصوصی، 
خیریـه و سـایر ارگان هـا مشـغول بـه 

فعالیت هسـتند. وی بـا بیـان اینکه خدمـات پرسـتاران شـبانه روزی اسـت، تصریح کرد: شـاید 
در مقطعـی جامعـه ما اسـتراحت کـرد ولی همـکاران مـا همچنان پـای کار بودنـد و بـدون وقفه و 

اسـتراحت خدمـت رسـانی کردنـد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان:

 زمان امتحانات دانش آموزان در اصفهان تغییر 
نکرده است

معـاون آمـوزش متوسـطه اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان گفـت: طـرح بـه تعویق 
افتـادن امتحانات دانـش آموزان فقـط مخصوص تهـران اسـت و امتحانات در اصفهان براسـاس 

زمان بنـدی قبلـی برگـزار می شـود.
محمد رضا ناظـم زاده ادامه داد: طرح بـه تعویق افتـادن امتحانات دانش آمـوزان فقط مخصوص 
پایتخـت اسـت.وی با بیـان اینکـه ایـن تصمیم جنبـه کشـوری نـدارد، گفـت: در اسـتان اصفهان 

امتحانـات دانش آمـوزان در زمـان اعام شـده قبلـی برگزار می شـود.

 2300پرس غذا در قالب اجرای طرح شهید سلیمانی
 در اصفهان توزیع شد

رییـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان اصفهـان ناحیـه یـک گفـت: همزمـان باهفتـه 
بزرگداشـت مقـام پرسـتار ویـژه برنامه طـرح شـهید سـلیمانی با هـدف توزیـع ۲۳۰۰ پـرس غذا 

اجـرا شـد.
حجت االسـام اصغر توسـلی اظهار کرد: در راسـتای فرمایشـات مقام معظـم رهبری بـرای ادامه 
کمک هـای مومنانه بـه منظـور تهیـه و توزیـع بسـته های حمایتـی و اقـام معیشـتی خانوارهای 
نیازمند، طرح بزرگ شـهید سـلیمانی همزمان با هفته بزرگداشـت مقام پرسـتار آغاز شده و ادامه 
خواهد داشـت.رییس اوقاف و امور خیریه شهرسـتان اصفهان ناحیه یک گفت: حمایت از آسـیب 
دیدگان در موج سـوم کرونا، با تأسـی از روحیه جهادی سـردار شـهید سلیمانی در دسـتور کار اداره 
اوقاف و امـور خیریـه شهرسـتان اصفهان قـرار گرفتـه اسـت.وی در ادامه بـا توجه بـه اینکه طرح 
شـهید سـلیمانی با شـعار »راه سـلیمانی از کوچه خدمت به محرومین می گذرد« در امامزادگان و 
 بقاع متبرکه شهرسـتان در حـال اجراسـت، ارزش ریالی غذاهـای توزیع شـده را۴۶۰میلیون ریال

 اعام کرد.

 چرا بارش های چند روز اخیر هم نتوانست آلودگی هوای اصفهان را از بین ببرد؟

آالینده ها جا خوش کرده اند

هفته گذشــته آلودگی هوا در اصفهان تا  پریسا سعادت
آستانه بحران و تعطیلی کامل شهر پیش 
رفت؛ اتفاقی که هر چند پیش بینی شــده بود، اما شواهد نشان داد که 
چندان راهکاری برای آن اندیشیده نشــده بود. باران اما این خطر را تا 
حدودی از ســر اصفهان کم کرد ولی دوباره پس از بارش های چند روز 
اخیر آلودگی ها با شدت بیشتری به اصفهان هجوم آوردند که نشان می 
دهند منابع آالینده در استان همچنان به شدت در حال فعالیت هستند. 
فعاالن محیط زیســت معتقدند آلودگی هوا در اصفهان در حال تبدیل 
شدن به وضعیتی ثابتی اســت و این می تواند برای حیات زیستی در 
خطه اصفهان یک تهدید جدی باشد. به گفته طاهره دادخواهد، فعال 
محیط زیســت با اینکه خودروها متهم اصلی آلودگــی هوا در اصفهان 
شناخته می شوند اما شیوع کرونا و کاهش تردد ها نشان داد که ریشه 
آلودگی هوای اصفهان عمیق تر از متهم اصلی اســت.این فعال محیط 
زیست با اشاره به اینکه هر سال وضعیت آلودگی هوای اصفهان بدتر می 
شود، تصریح کرد: صنایع اطراف اصفهان به ویژه نیروگاه ها که از مازوت 
یا نفت کوره استفاده می کنند را می توان به عنوان عامل موثر در آلودگی 

هوای اصفهان برشــمرد.وی اضافه کرد: بهترین گزینه برای استفاده از 
مازوت، در حمل ونقل دریایی یا صنایع بسیار دور از شهرها با وزش باد 
مناسب است، اما در شــرایط تحریمی نمی توان به راحتی از این ماده 
استفاده کرد و  یا به کشتی ها فروخت و امکان ذخیره آن به علت تولید 
دائم، بسیار پرهزینه اســت و به امکانات و تجهیزات به روز نیاز است.

دادخواه با اشاره به مصاحبه ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست 
ایران به مناسبت روز »هوای پاک« گفت: تحریم های ناجوانمردانه از 
یک طرف باعث شده که وزارت نفت نتواند مازوت تولیدی خود را صادر 
کند از طرف دیگر انبار پاالیشگاه ها مملو از مازوت شده و به ناچار نیروگاه 
ها به سمت سوزاندن مازوت روی آورده اند.وی به نامه مدیر کل اداره 
محیط زیست استان اصفهان خطاب به معاونت سازمان محیط زیست 
در تاریخ اول آذرماه هم اشاره ای کرد و گفت: در این نامه آمده نفت کوره 
در اراضــی اطراف جــاده جهاد آباد )شــمال وشــمال غــرب منطقه 
پاالیشگاهی اصفهان( توسط شرکت نفتی واقع در منطقه بختیار دشت 
اصفهان تخلیه شده است که این اتفاق می تواند خاک های اصفهان را 
آلوده کند.این فعال محیط زیســت با تاکید بر اینکه گوگرد موجود در 

مازوت تولیدی ایران بیشتر از استاندارد جهانی است، گفت: این ماده 
ارزان ترین سوخت کوره هاست که در شــرایط پایداری جوی آلودگی 
بسیاری را پدید می آورد و خودروهای سنگین هم به علت استفاده از 
گازوییل نقش مهمی در آالیندگی هوای اصفهان دارند.وی، علت پاک 
نشدن هوای اصفهان را با وجود بارش های اخیر در توسعه نامتوازن و 
بارگذاری های بیش از توان صنعتی در شــهر اصفهان دانست و اظهار 
داشت: الزم است از توسعه صنعتی اصفهان جلوگیری کرد، گاز الزم را در 
اختیار صنایع قرارداد و با نظارت دقیق بر فیلتراسیون این صنایع اقدام 
کرد. ناوگان عمومی به روز با سوخت اســتاندارد را توسعه داد و منابع 
خانگی و تجاری را با فرهنگ سازی بر صرفه جویی انرژی ترغیب کرد. 
هر چند مسئوالن اســتانداری اعام کرده اند مشعل های مازوت سوز 
نیروگاه ها را فعا پلمــب کرده اند؛ اما به نظر می رســد کمبود گاز مایع 
ناشــی از افزایش مصرف و زیاد بودن تولیدات مازوت شــاید موجب 
استفاده از سوخت در نیروگاه ها به صورت شبانه و یا خارج از نظارت ها 
شده است. محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی گفته 
که وضعیت ســوخت رســانی به نیروگاه ها در یک هفته اخیر مناسب 
نبوده و گاز کمتری نسبت به گذشته در اختیار آن ها قرار گرفته است، به 
همین دلیل مجبور به استفاده بیشتر از سوخت مایع شدیم و از این باب 
کمی جای نگرانی وجود دارد.به گفته وی، قرار شده این مشکل برطرف 
شود و قول هایی نیز در این رابطه داده شده اســت و ما نیز امیدواریم 
مشکات فعلی برطرف و سوخت رسانی به نیروگاه ها همچون گذشته 
ادامه یابد.مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی گفت: با اشاره به علت 
عدم تخصیص گاز کافی به نیــروگاه ها، علت عمده ای که ذکر می کنند 
مصرف مشــترکان خانگی و صنایع دیگر اســت که اگر این مشکات 
برطرف شــود ما ســوخت مایع کمتری مصرف خواهیم کرد. هر چند 
مســئوالن همچنان ســوخت نیروگاه ها  و ارتباط آن با آلودگی هوا را 
تکذیب می کنند ولی مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر 
اینکه هنوز مازوت اطراف تهران و اصفهان و کان شهرهای دیگر استفاده 
نمی شــود و نمی توان آلودگی های اخیر را به این مســئله ارتباط داد، 
گفت: باید فیلترهایی در نیروگاه ها نصب شود، در کشورهای دیگر زغال 
سنگ نیز در نیرووگاه ها استفاده می کنند و تا این میزان آلودگی ندارند. 
یکسری دســتگاه هایی وجود دارد که باید در نیروگاه ها نصب شود که 
اســتفاده از آن ها میزان آلودگی را کاهش می دهد عاوه بر این وزارت 
نیرو باید سعی کند در حد امکان از نیروگاه های سیکل ترکیبی استفاده 
کند که هم راندمان باالتری دارد و هم سوخت کمتری استفاده می شود.

 

با مسئولان 5جامعه

به اســتناد آخریــن ارزیابی صورت گرفته براســاس 
داده  های پایگاه اســتنادی اسکوپوس که با همکاری 
موسســه الزویر انجام شده اســت، بیش از ۴۰ نفر از 
اعضای هیئت علمی دانشگاه های مختلف اصفهان، 
در فهرست دو درصد و یک درصد دانشمندان برتر دنیا 
قرار گرفتند.با انتشار اسامی ۱۶۰ هزار دانشمند ۲ درصد 
برتر دنیا توسط موسسه اســکوپوس، ۴۳۳ دانشمند 

ایرانی در زمره دانشــمندان برتر دنیا قرار گرفتند. این 
فهرست معتبر بین المللی، دانشمندان شاخص جهان 
را  با ارزیابی بیشترین تعداد مقاالت تالیفی و ارجاعات 
و اســتنادهای کامل معرفی می کند.بر اساس اعام 
روابط عمومی دانشگاه اصفهان، در سال ۲۰۲۰ هشت 
نفر از اســتادان این دانشگاه در فهرســت یک درصد 
پژوهشگران پر استناد جهان قرار گرفتند که دکتر امین 
خدابخشیان، عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق، 
دکتر داود میرزایی، عضو هیئت علمــی گروه ریاضی 
کاربردی و علوم کامپیوتر، دکتر علیرضا امینی هرندی، 
عضو هیئت علمی گروه ریاضی محض، دکتر رحمت ا... 
هوشمند، عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق، دکتر 

ولی ا... میرخانی، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی، 
دکتر ایــرج محمدپور،عضو هیئت علمی دانشــکده 
شیمی، دکتر مجید مقدم، عضو هیئت علمی دانشکده 
شیمی و دکتر شهرام تنگستانی نژاد، عضو هیئت علمی 
دانشکده شیمی این پژوهشگران برتر هستند.همچنین 
از دانشگاه صنعتی اصفهان نیز براساس فهرست منتشر 
شده از موسسه اســکوپوس، ۱۵ نفر از اعضای هیئت 
علمی این دانشگاه در لیست دانشمندان ۲ درصد برتر 
دنیا قرار گرفتند.براساس اعام روابط عمومی دانشگاه 
صنعتی اصفهان، دانشکده شــیمی دانشگاه صنعتی 
اصفهان با بیشترین تعداد پژوهشگر برتر بین المللی در 

ابتدای این فهرست جای گرفته است. 

پژوهشگران اصفهانی در میان دانشمندان درصد برتر دنیا

تجلیل از پرستاران 
دیار نصف جهان در 
حسینیه جواداالئمه 

موسســه فرهنگی شــهید بهشتی 
در مراســمی از پرســتاران تجلیل 
کرد.ایــن مراســم به مناســبت 
)س( زینــب  میادحضــرت 

 در حســینیه جواداالئمــه اصفهان 
برگزار شد.

کشف 55 میلیارد ریال اموال مسروقه در اصفهان 
جانشین فرمانده انتظامی اســتان، از دستگیری اعضای 7 باند ســرقت خودرو، کاهبرداری و 
موبایل قاپ و کشف ۵۵ میلیارد ریال اموال مســروقه در عملیات »نصر 9۳« توسط کارآگاهان 
پلیس آگاهی این فرماندهی خبر داد. 
محمدرضا هاشمی فر اظهار داشت: در 
پی وقوع سرقت هایی در زمینه خودرو، 
قاپ زنی موبایل، سرقت از کهنساالن و 
کاهبرداری با شیوه بدل اندازی ساعت 
و شــکایت مال باختگان بــه پلیس، 
موضوع به صورت ویژه در قرارگاه مبارزه 
با ســرقت فرماندهی انتظامی استان 
اصفهــان مطرح و عملیاتــی ضربتی با 
عنوان »نصــر9۳« برای شناســایی و 
دســتگیری عامل یا عامان این سرقت و احقاق حق هرچه ســریع تر مال باختگان طراحی و به 
مرحله اجرا گذاشته شــد.وی افزود: در این خصوص اقدامات علمی و اطاعاتی وسیعی انجام 
گرفت و سرانجام با اقدامات هوشمندانه و تاش شبانه روزی کارآگاهان سخت کوش و پرتاش 
پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اعضای 7 باند سرقت شناسایی و طی اقدامی 

ضربتی در مخفیگاه هایشان دستگیر شدند.

انهدام باند سارقان خودرو در »نجف آباد« 
فرمانده انتظامي شهرســتان نجف آباد از دســتگيري اعضای باند ۳ نفره سارقان خودرو حين 

سرقت يك دستگاه سواري پرايد خبر داد.
 سرهنگ محمدحسين باباكاني اظهار داشت: در پي سرقت يك دستگاه سواري پرايد در حوالي 
گلزار شهداي شــهر نجف آباد موضوع در دســتور كار ماموران كانتري ۱۱ قرار گرفت.وي افزود: 
ماموران دايره تجســس كانتري با كنترل نامحســوس محل هاي پارك خودرو در حوالي گلزار 
شهداي اين شهر ، متوجه رفتار مشکوک سرنشــينان يک دستگاه خودرو سواري پرايد، شدند و 

دقايقي آن را تحت مراقبت نامحسوس قرار دادند.
ســرهنگ باباكانــي عنــوان داشــت: در زمانــي كــه سرنشــينان ســواري پرايــد در حال 
باز کردن درب يك دســتگاه خــودروی ديگر بودنــد، هر ۳ ســارق را دســتگير کردند.فرمانده 
انتظامي شهرســتان نجــف آبــاد از تحويل متهمان بــه پليس آگاهــي شهرســتان نجف آباد 
جهت بررســي ســاير جرائم احتمالي خبــر داد و به شــهروندان توصيــه كرد: وســايل نقليه 
 خود را بــه لــوازم ايمنــي و وســايل بازدارنده مجهــز و از پــارك خــودرو در اماكــن خلوت 

خودداري کنند.

کشف 6 کيلو شيشه در اصفهان 
رییس پليس مبارزه بامواد مخدراســتان از کشــف ۶ کيلو ماده مخدر شيشــه در اصفهان خبر 
داد.ســرهنگ غامحســين صفري اظهار داشــت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان مطلع شــدند قاچاقچيان قصد دارند محموله اي مواد مخدر را در شــهر اصفهان توزيع 
کنند.وي افزود: ماموران اين پليس پس از کســب اطــاع از اين موضــوع بافاصله وارد عمل 
شــده و طي عملياتي يک قاچاقچي را در شــهر اصفهان دســتگير کردند.ســرهنگ صفري در 
ادامه از کشــف ۵ کيلو و 97۰ گرم شيشــه در بازرســي از منزل فرد دســتگير شــده خبر داد و 
 گفت: متهم دســتگير شــده پس از تشــکیل پرونده و برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی

 تحویل داده شد.

وز عکس ر

چهره روزاخبار

 بدهکاری جوانان به
  بانک ها با »وام ازدواج

 ۸0 میلیونی«
معاون ســاماندهی امور جوانــان وزارت 
ورزش و جوانــان با اظهار تاســف از عدم 
تدوین دستورالعمل مشخص برای نظارت 
بر دریافت کننــدگان وام ازدواج تا کنون، 
گفت: باید فکــری در جهت تــاب آوری 
جوانان برای بازپرداخت وام ازدواج شود تا 
زوج های جوان با دریافت وام ازدواج برای 
رفع بخشی از مشــکات شان، در ابتدای 
زندگی به بدهکاران بانکی تبدیل نشوند.

محمد مهدی تندگویان معتقد اســت که 
علت و میزان افزایش وام ازدواج باید به 
صورت ریشه ای بررسی و به آن پاسخ داده 
شود که افزایش وام ازدواج بر مبنای چه 
تناسبی و برای پاسخگویی به چه اتفاقی 

انجام می شود؟
 همچنین رقم اقســاطی کــه زوجین با 
افزایش رقــم وام ازدواج بــه ۸۰ میلیون 
تومــان و بازپرداخت ۸ ســاله بــر عهده 
می گیرند بــه نظر می رســد در حدود دو 
میلیون تومان باشد که خود این رقم نیز از 
جمله نکات قابل توجهی است که باید در 
نظر گرفت که آیا زوج های جوان در ابتدای 
زندگی قــادر به پرداخت آن هســتند؟به 
گفتــه وی، کمک های مقطعــی در بحث 
افزایــش وام ازدواج نتوانســته منجر به 
افزایش امر ازدواج در کشور شود و به رغم 
افزایش هرســاله وام ازدواج شاهد آمار 
رو بــه کاهــش ازدواج و افزایش تبعات 

آن بوده ایم.
 تندگویان افزود: ما باید مطمئن شــویم 
ایــن وام در امر ازدواج هزینه می شــود. 
متاســفانه پس از دریافت وام ازدواج در 
کشور هیچ دستورالعملی برای نظارت بر 
آن وجود ندارد و دستورالعمل دار شدن آن 
باید هرچه ســریع تر انجام شود، رییس 
جمهوری نیز دستور آن را به بانک مرکزی 
داده اما متاسفانه پس از گذشت هشت 
ماه همچنان اقدامی در این راســتا انجام 

نشده است. 

رییس کل دادگستری استان:

پیشگیری از وقوع جرم با بومی سازی منطقه ای دنبال شود
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: پیشگیری از وقوع جرم که از سیاســت های مبنایی قوه قضاییه است، با بومی سازی منطقه ای دنبال شود.محمدرضا 
حبیبی بیان داشت: توجه به امر پیشگیری به عنوان یک سیاست مبنایی در قوه قضاییه نیازمند بومی سازی منطقه ای است؛ چرا که نوع و میزان فراوانی وقوع جرائم 
و یا موضوعات حقوقی در مناطق مختلف کشور متفاوت است.وی با تاکید بر پیگیری و اجرایی شدن دو سیاست مهم قوه قضاییه افزود: بر همین اساس مسئوالن 
قضایی با همکاری سایر دستگاه ها با پژوهش و تحقیق و برنامه ریزی و تشکیل کارگروه ویژه نسبت به اجرای این سیاست مهم و مبنایی قوه قضاییه اقدام کنند تا 
شاهد کاهش ورودی و موجودی پرونده در محاکم دادگستری در سطح استان باشــیم. وی تقویت و توجه به امر صلح و سازش در دعاوی را به عنوان یکی دیگر از 
سیاست های مهم در قوه قضاییه مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: امر صلح و سازش به عنوان یک سنت حسنه و بر پایه فرهنگ غنی اسامی در آموزه های دینی ما 
شناخته و توصیه شده است و اگر با بهره مندی از ظرفیت خوب شوراهای حل اختاف در این مسیر حرکت شود بی شک نتایج مطلوب و ماندگاری پس از مختومه شدن 
دعاوی با صلح و آشتی در جامعه بر جای خواهد ماند تا صدور احکام قضایی. رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: با پیش رو بودن برخی مناسبت ها از جمله 
ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( ضروری است مراســم عزاداری به صورت خانوادگی و در قالب سیاه پوش و عزادار کردن نمای ادارات شهرها و مناطق انجام 
پذیرد؛ چرا که تجربه نشان داده عدم رعایت دستورالعمل ها و شکل گیری تجمعات، گسترش و فراگیری سریع و غیر قابل کنترل این ویروس وحشی را به دنبال دارد .
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    مروری بر بازیکنان خارجی که طی چند فصل اخیر لیگ برتر موفق به ثبت هت تریک شده اند؛

گلزن های خاطره ساز
اینکه بازیکنی بتواند در یکی از دیدارهای   سمیه مصور
لیگ برتر ایران که جزو کم گل ترین لیگ 
های آسیا محسوب می شود، ســه گل بزند و هت تریک کند، نشان از 
قابلیت های باالی این بازیکن  دارد. در چند فصل اخیر لیگ برتر فوتبال 
کشور، بازیکنان خارجی ســهم پررنگی در هت تریک تیم هایشان در 
لیگ برتر داشته اند به طوری که در هفت هت تریک اخیر که در لیگ به 
ثبت رسیده است، شش تای آنها به وســیله بازیکنان خارجی به ثبت 
رسیده است و تنها علی علیپور، مهاجم سابق پرسپولیس توانست فصل 
قبل در دیدار برابر شاهین بوشــهر هت تریک کند. در گزارش پیش رو 
نگاهی خواهیم داشت به این بازیکنان خارجی که موفق به انجام هت 

تریک برای تیم هایشان شده اند.

گادوین منشا ) گل گهر سیرجان(
گادوین منشا در دیدار گل گهر سیرجان با شهر خودرو سه گل وارد دروازه 
حریف کرد تا در روزهایی که درخشــش قابل توجهی داشته موفق به 
ثبت هت تریک شود. او با  زدن سه گل تعداد گل هایش را به 9 رسانده 
و با فاصله در صدرجدول گلزنان قرار گرفت. منشــا اکنون میانگین گل 
هایش در هر مسابقه را به 1.3 گل در هر بازی رسانده ، آمار فوق العاده 
ای که اگر تا پایان فصل برای این مهاجــم ادامه پیدا کند می تواند یک 
رکورد جالب را در تعداد گل های زده در لیگ برتر توسط یک بازیکن به جا 
بگذارد.منشا در حالی در این فصل در فوتبال ایران باردیگر شکوفا شده 
که در 5 سال قبل حضورش نتوانسته بود چنین آماری را از خودش به 
جا بگذارد.بهترین سال او در لیگ برتر کماکان اولین سال حضورش در 
لیگ شانزدهم است که در ترکیب تیم پیکان توانست در لیگ برتر در 28 
بازی 15 گل به ثمر برساند. میانگین 0.53 گل در هر مسابقه که نسبت 
به آمارش تا این زمان به مراتب ضعیف تر به حساب می آید؛ اما موضوع 
مهم این اســت که این مهاجم که اصوال در فوتبال ایران پرفراز و نشیب 

بوده بتواند آمار و میانگین امروزش را تا حد قابل قبولی حفظ کند.

شیخ دیاباته ) استقالل تهران(
 شــیخ دیاباته، مهاجم اهل مالی استقالل در فصل گذشته رقابت های 
لیگ برتر فوتبال کشــور موفق به هت تریک شد. این بازیکن در  دیدار 
استقالل تهران با تراکتور سازی تبریز که با برتری چهار بر دو آبی پوشان 
پایتخت به پایان رسید سه گل زد تا یک روز رویایی را پشت سر بگذارد. 
دیاباته ششــمین بازیکن اســتقالل و اولین خارجی این تیم است که 

در  لیگ برتر هت تریک کرده است و این در حالی است که هت تریک 

دیاباته در هفته نهم لیگ برتر، نخستین هت تریک آبی ها مقابل تراکتور 
و هشتمین هت تریک این تیم در تاریخ رقابت های لیگ برتر محسوب 
می شود. پیش از دیاباته، آرش برهانی، رضا عنایتی، سیاوش اکبرپور، 
مجتبی جباری و محسن کریمی دیگر نفراتی بودند که سابقه هت تریک 

در این رقابت ها را دارند.

کی روش استنلی ) سپاهان(
کی روش استنلی، بازیکن برزیلی سپاهان نیز در فصل گذشته رقابت 
های لیگ برتــر موفق به ثبت هت تریک شــد. او که یکــی از بهترین 
مهاجمان سرزن چند فصل اخیر رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور بوده 
و عنوان آقای گلی را در کارنامه دارد، در دیدار تیم های سپاهان اصفهان و 
شاهین بوشهر سه گل وارد دروازه حریف کرد. در این دیدار طالیی پوشان 

با پنج گل موفق به عبور از تیم شاهین بوشهر شدند.

آنتونی استوکس )تراکتورسازی تبریز(
آنتونی استوکس، مهاجم ایرلندی در هجدهمین دوره رقابت های لیگ 
برتر فوتبال کشور در دیدار تراکتورسازی تبریز با استقالل خوزستان موفق 

به ثبت هت تریک شــد. این بازیکن که با پیراهن تراکتور در آن دوره از 
مسابقات لیگ به میدان می رفت سه گل از شش گل تبریزی ها را زد تا 
خود را به عنوان یکی از مهاجمان خوب خارجی لیگ معرفی کند هرچند 

استوکس در ادامه نتوانست عملکرد خوبش را ادامه بدهد.

لی اروین )تراکتورسازی تبریز(
 یکی دیگر از بازیکنان خارجی که موفق به ثبت هت تریک در رقابت های 
لیگ برتر شده ، لی اروین است که با پیراهن تراکتورسازی تبریز برابر 
تیم ذوب آهن اصفهان سه گل زد تا این دیدار را سرخ پوشان تبریزی با 
برتری چهار بر یک به پایان برسانند. لی اروین، سریع ترین هت تریک 
تاریخ لیگ برتر را در 7 دقیقه به نام خود ثبت کرد. رکورد قبلی ســریع 

ترین هت تریک لیگ برتر در اختیار آرش برهانی بود.
جاناتان بالوتلی )صنعت نفت( 

جاناتان بالوتلی نیز در رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور هت تریک کرده 
است، این بازیکن که با پیراهن صنعت نفت مقابل تیم فوالد خوزستان 
قرار گرفته ، سه گل زد تا یک رکورد برای خود به ثبت برساند. این دیدار 

با برتری چهار بر یک تیم صنعت نفت  به پایان رسید.

کریسمس شیرین برای »کلوپ« و لیورپول
 لیورپول با صدرنشینی قاطع به استقبال کریسمس می رود. لیورپول نشان داد در این فصل هم 
مدعی جدی قهرمانی در لیگ برتر انگلیس است و حاال در آستانه کریسمس این تیم با برد پرگل 
در هفته چهاردهم لیــگ برتر انگلیس 
خودش را به عنوان صدرنشــین قاطع 
معرفی کرد. تیم یورگن کلوپ اکنون به 
استقبال کریسمس می رود و با توجه به 
اینکه در جام اتحادیه حذف شده است، 
استراحت بیشتری نســبت به حریف 
های خود دارد و می تواند زمان بیشتری 
قبل از بازی هفته پانزدهم برابر وســت 
برومویچ داشته باشــد. لیورپول فصل 
قبل بعــد از 3 دهه قهرمــان لیگ برتر 
انگلیس شــد و این فصل نیز در صدر جدول قرار گرفته است و توانسته به یک هشتم نهایی لیگ 

قهرمانان اروپا صعود کند تا همه چیز برای این تیم خوب پیش رفته باشد.

پیام احساسی »پله« برای »مسی«
لیونل مسی در دیدار برابر والنسیا که با تســاوی دو بر دو به پایان رسید توانست یکی از گل های 
تیمش را به ثمر رساند.مسی با گلی که در این دیدار به ثمر رساند، به رکورد خاص پله رسید. اسطوره 
فوتبال برزیل از سال 1957 تا 197۴ توانست با پیراهن سانتوس ۶۴3 گل به ثمر رساند که مسی 
بعد از ۴۶ سال به این رکورد پله رســید.پله پیامی را برای مسی منتشر کرد و در آن نوشت: وقتی 
قلبت سرشار از عشق است دیگر بسیار سخت است راهت را تغییر دهی. من به مانند تو هستم و 
به خوبی احساست را هنگامی که پیراهن تیمی را که عاشق هستی بر تن می کنی درک می کنم. 
می دانم که هیچ چیز بهتر از مکانی که احســاس می کنیم منزل ماســت وجود ندارد.او در ادامه 
نوشــت: لیونل! رســیدن به این رکورد گلزنی را به تو تبریک می گویم اما قبل از آن باید عملکرد 
درخشانت را در بارسلونا تبریک بگویم. داستان تو مانند داستان من است. این داستان عشق به 
یک پیراهن و باشگاه را نشان می دهد. متاسفانه مانند تو در فوتبال نادر هستند. من بسیار به تو 

عالقه دارم مسی.

منچستریونایتد، بی سروصدا در اندیشه قهرمانی
دیمیتار برباتوف، ستاره سابق منچســتر یونایتد می گوید در حالی که کسی روی منچستریونایتد 
حساب چندانی به عنوان شانس قهرمانی باز نکرده ولی این تیم مثل سایه ای در حاشیه حرکت 
کرده و حاال خودش را بی ســر و صدا به عنوان شــانس قهرمانی در لیگ برتر مطرح کرده است.

یونایتد که فصل جاری را بد شروع کرده بود کم کم به شــرایط خوب برگشته و حاال در رتبه هفتم 
جدول ایستاده و با لیورپول صدرنشین 8 امتیاز فاصله دارد. شاگردان سولسشر اگر دو بازی بعدی 
خود را با پیروزی پشت سر بگذارند می توانند به رتبه دوم جدول صعود کنند.برباتوف ستاره سابق 
یونایتد در این باره گفت: همه عالقه مندان باشگاه از حذف مان از لیگ قهرمانان ناراحت هستند 
ولی این ماجرا دیگر تمام شده و در حال حاضر در لیگ برتر اوضاع برای یونایتد خوب پیش می 
رود.مهاجم سابق شیاطین سرخ گفت: همه نگاه ها به لیورپول و تاتنهام است ولی شک ندارم در 
ادامه سورپرایزهایی در کار خواهد بود. امسال شاهد رقابتی سخت و نزدیک در لیگ برتر هستیم 
و یونایتد برای رســیدن به صدر جدول خواهد جنگید. تیم ما فقط باید این عادت اول گل خوردن 
را ترک کند چون وقتی در مقابل یک تیم خوب قرار می گیرید جبران این گل و برگشــت به بازی 

کار سختی می شود.

زشفوتبال جهان ور

کسب 3 کرسی فدراسیون جهانی تیراندازی توسط ایران
در پایان نشست فدراسیون جهانی تیراندازی سه ایرانی به مدت دو سال به عضویت کمیته های مختلف ISSF در آمدند. این نشست با حضور اعضای فدراسیون 
جهانی تیراندازی اعم از رییس، دبیر، نواب رییس، شورای اداری و ... به صورت وبینار برگزار شد.علی دادگر، رییس فدراسیون تیراندازی کشورمان نیز به عنوان 
عضو ایرانی شواری اداری فدراسیون جهانی در این مجمع شرکت داشت.مسائل ورزش تیراندازی در جهان و برنامه های پیش روی فدراسیون جهانی تا بازی 
های المپیک 202۴ پاریس از جمله موارد مهم این جلسه 3 ساعته بود که در خصوص آن بحث و تبادل نظر شد.در پایان در خصوص انتخابات کمیته های مختلف 
فدراسیون جهانی رای گیری شد که در نهایت با رایزنی های رییس فدراسیون تیراندازی کشورمان، این فدراسیون موفق شد عالوه بر دو کرسی قبلی در فدراسیون 
جهانی 2 کرسی جدید نیز کسب کند.ندا نوذری در کمیته پزشکی و دوپینگ ابقا شد و الهام هاشمی در کمیته مربیان و حامد جالل زاده در کمیته پایداری محیط 
زیست پس از رای گیری به مدت دوســال به عضویت کمیته های مذکور در آمدند.اکنون فدراســیون تیراندازی ایران ۴ کرسی در فدراسیون جهانی دارد و برای 

نخستین بار توانست این موفقیت را به افتخارات اخیر خود اضافه کند.

به گزارش »ورزش سه«، نصرا... سجادی، سرپرست 
کاروان ایران در المپیک توکیو در نشست با رسانه ها 
آخرین اخبار را پیرامــون چگونگی برگزاری المپیک 
در تابستان 2021 ارائه کرد. سجادی با اشاره به تاکید 
IOC به برگزاری المپیک توکیو در سال 2021 گفت: 
دیدیم که توماس باخ هم در سفر اخیر خود به توکیو 
به ورزشکاران پیام داد آن ها را در دهکده ورزشکاران 
مالقات خواهد کرد. اینطور که اعالم شده قرار است 
حتی در شرایطی که وضعیت کرونا مثل حال حاضر 
باشد، بازهم المپیک برگزار شــود. البته ورزشکاران 
حاضر در توکیو قرار اســت دو هفته قبل از شــروع 
المپیک در دهکده ورزشــکاران حاضر شــوند و 72 
ساعت قبل از ورودشان به توکیو نیز تست کرونا داده 

باشند و نتیجه آن منفی باشد. 
وی افــزود: در ضمن با توجه به پروســه ســاخت 

واکســن، ورزشــکاران باید قبل از ورود به دهکده 
واکسینه شده باشــند یا اگر دسترسی نداشتند، در 
توکیو این واکسیناسیون صورت می گیرد. به هر حال 
میزبان تاکید کرده مســائل بهداشتی را به خوبی در 
المپیک رعایت می کند. از ماه ســپتامبر کارگروهی 
تشکیل شــده که نمایندگانی از ســازمان بهداشت 
جهانی، کمیته بین المللی المپیک و کشــور ژاپن در 
آن حضور دارند. این کارگروه قرار اســت اطالعات را 
به روز در اختیار کمیته برگزاری مســابقات بدهند. 
سجادی در ادامه گفت: گفته شده IOC کمک هایی 
را به کشــورهای عضو خــود می کند تا ورزشــکاران 
بتوانند خودشــان را بهتر آماده حضــور در المپیک 
کنند. وی همچنین در رابطه با ابــراز نگرانی دبیرکل 
فدراســیون جهانی وزنه برداری از وضعیت سهمیه 
های ایران اضافه کرد: وزنه برداری ایران دو سهمیه 

برای المپیک می تواند داشته باشــند و در واقع در 
دو وزن می توانیم نماینده داشــته باشــیم. اینطور 
که دبیرکل فدراســیون جهانی وزنه بــرداری اعالم 
کرد در وزن 9۶ کیلوگرم با حضور کیانوش رســتمی 
یا ســهراب مرادی از ایران و نمایندگان چین و قطر 
رقابت خیلی نزدیک است. دیگر نماینده ایران هم بر 
اساس امتیازات احتماال علی هاشمی خواهد بود. به 
هر حال ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سهمیه ایران 
صورت گرفت و این موضوع باید مورد توجه مسئوالن 

فدراسیون وزنه برداری ایران قرار بگیرد.

شروط کرونایی حضور ورزشکاران در المپیک توکیو

وز عکس ر

تیم منتخب فینال 
آسیا با شش 
پرسپولیسی 

کنفدراســیون فوتبال آسیا تیم 
منتخب بازی فینــال را معرفی 
کرد. حامد لک، ســعید آقایی، 
میالد سرلک، بشــار رسن، امید 
عالیشــاه و مهدی عبدی از تیم 

پرسپولیس حضور دارند.

بحران همسترینگ در استقالل!
اســتقالل تهران در بازی ذوب آهن عارف غالمی را در اختیار نداشت. این بازیکن به دلیل آسیب 
دیدگی تیمش را همراهی نکرد. بررســی پزشکان استقالل نشــان داد همسترینگ این بازیکن 
دچار کشــیدکی شــده و به همین خاطر باید درمانش را ادامه دهد. بازی بعدی استقالل 10 دی 
ماه مقابل گل گهر خواهد بود و اســتقاللی ها امیدوارند او به این مسابقه برسد. جالب اینجاست 
مصدومیت اکثر بازیکنان استقالل در فصل جاری از ناحیه همسترینگ بوده  و به نوعی این عضله 

بحران ساز شده است!

مهندسین لیگ قهرمانان آسیا مشخص شدند
با وجود قهرمانی اولسان هیوندای در لیگ قهرمانان آسیا، اما اســم بازیکنی از این تیم در میان 
بهترین پاسورهای لیگ قهرمانان آسیا دیده نمی شود.پس از پایان بازی های فصل 2020 لیگ 
قهرمانان آسیا، ســه بازیکن در این رقابت ها ۴ پاس گل دادند و در صدر بهترین پاسورهای لیگ 
قهرمانان قرار گرفتند. تروهیتو ناکاگاوا از یوکوهاما مارینوس ژاپن در کنار سلطان الغنام هافبک 
النصری ها و جاناتان ویرا، بازیکن باتجربه بیجینگ گوان با ۴ پاس گل در این دوره از رقابت ها در 
صدر بهترین پاسورهای آسیا قرار گرفتند.سعید آقایی با 3 پاس گل در رده دهم بهترین پاسورهای 
لیگ قهرمانان جای گرفت. او در زمان حضور در ســپاهان 2 پــاس گل داد و پس از عضویت در 
پرســپولیس، در بازی با پاختاکور نیز یک پاس گل داد و در مجموع در این رقابت ها روی شکل 

گیری 3 گل نقش داشت.

چالش جدید در اردوی سرخ؛

چه کسی جای »بشار« را پر می کند؟
پرسپولیس در غیاب بشار رسن باید به مصاف تیم های لیگ برتری برود و لیگ قهرمانان 2021 را 
بگذراند. قرار نیست بشار رسن به تهران بازگردد و پرسپولیس دوباره پس از بازی سرنوشت ساز، 
یک ستاره اش را از دست می دهد. اگر علی علیپور و مهدی ترابی پس از نیمه نهایی جام حذفی 
جدا شدند و شجاع خلیل زاده پس از نیمه نهایی آسیا اردوی پرسپولیس را ترک کرد، حاال بشار 
هم بعد از بازی با اولسان به فهرست بلندباالی جدا شده ها می پیوندد تا پرسپولیس همچنان از 
فقدان ثبات در فهرست نیروی انسانی اش رنج ببرد.رســن اولین بار در مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان 2017 برای پرسپولیس به میدان رفت و با حضورش در زمین روند بازی با االهلی 
را تغییر داد و در دو بازی رفت و برگشت، به عنوان یک چهره شاخص و عامل صعود خود را مطرح 
کرد. او در این سال ها درخشش ویژه ای را از خود نشــان داد و به عنوان باسابقه ترین آسیایی 
پرسپولیس در تاریخچه این باشگاه ثبت شد. بشار که از ویژگی های اخالقی خوبی هم برخوردار 
بود، در دوره برانکو اغلب وینگر بود اما پس از آن به هافبک هجومی منتقل شد و در لیگ قهرمانان 

2020 هم بیشتر نقش یک بازیکن کناری را ایفا کرد.

مجوز حرفه ای باشگاه فوالد خوزستان صادر شد
صالح عامری، مســئول مجــوز حرفه ای باشــگاه فوالد خوزســتان گفت: با توجه بــه الزامات 
کنفدراســیون فوتبال آســیا و تاکیــد و حمایت مدیرعامل باشــگاه فــوالد خوزســتان، روند 
دریافت مجوز حرفه ای باشــگاه بــا ایجاد یــک کمیته متشــکل از آقای ســامانی مدیر روابط 
عمومی و حســینی نژاد مدیر مالی باشگاه تشــگیل شــد.وی افزود: در زمان مقرر نیز فرم ها و 
الزامات حرفه ای ســازی باشگاه در ســامانه مربوطه بارگذاری و پس از بررســی از سوی کمیته 
 مجوز حرفه ای کنفدراســیون فوتبال آســیا، مجوز حرفه ای باشــگاه فوالد خوزســتان در سال 

2021 صادر شد.

خبر روز

بندی عجیب در پرونده 
محرومیت »عیسی آل کثیر«

با توجه به حکم ابالغی از ســوی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا، عیسی آل کثیر حتی حق همراهی 
تیم در دوحه را نیز نخواهد داشت.عیســی آل 
کثیر که بعد از گلزنی در دیدار نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا برابر پاختاکور ازبکستان با شادی 
گلش جنجالی شــد، طبق نظر کنفدراسیون با 
محرومیت از همراهی تیم در دیدار بعدی این 
تیم مقابل النصر عربســتان مواجه شد. حکم 
نهایی بــرای محرومیت مهاجم پرســپولیس 
با اتهام توهین نژادپرســتی دوری شش ماهه 
وی از همراهی تیم بود.این در حالیست که طی 
روزهای اخیر تالش برای بخشش این بازیکن 
از سوی تیم حقوقی و مدیریتی باشگاه دنبال 
شده است. اولین جلسه استیناف این بازیکن 
که با حضور دو وکیل ایرانی و یک شاهد )سعید 
آقایی( همراه بود بی نتیجه ماند و حکم نهایی 
محرومیت شش ماهه وی باپرجا باقی ماند تا 
عیسی آل کثیر از همراهی تیم محروم بماند.با 
این حال تالش مدیران و وکالی پرســپولیس 
برای بخشش این مهاجم تاثیرگذار ادامه دارد 
و آنها دادخواهی خود را بــا دریافت گراندز رای 
به فیفا نیز اعالم کرده انــد. موضوعی که باعث 
خوش بینی این تیم برای بخشودگی این بازیکن 
و حضورش در دیدار فینــال لیگ قهرمانان نیز 
شده است. آل کثیر که بعد از عمل جراحی روی 
انگشــت پای خود به دلیل محرومیت، حتی 
قادر به حضور در تمرینات پرسپولیس نیست 
و تمرینات اختصاصی خــود را دنبال می کند، 
اکنون با خبر ناامیدکننده  دیگری نیز مواجه شده 
است؛ محرومیت از همراهی کاروان پرسپولیس 
برای تماشای فینال لیگ قهرمانان در استادیوم 
الجنوب.حکم محرومیت عیســی آل کثیر از 
همراهی پرسپولیس باعث شده تا او نه تنها از 
تمرین در کنار تیم طی شش ماه محروم بماند 
که اکنون طی این ابالغ از حضور در کاروان تیم 
برای سفر به دوحه و بازی فینال حتی به عنوان 
تماشــاگر نیز محروم خواهد بــود. موضوعی 
که باعث می شــود آل کثیر با حضــور در ایران 
دستش از دریافت جایزه و تماشای این بازی 

نیز خالی بماند.

مستطیل سبز



دوشنبه  1  دی    1399 / 6 جمادی االول1442/ 21 دسامبر 2020/ شماره 3147
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

اختصاص9.5 ميليارد تومان جهت پروژه مسير BRT  و 
دوچرخه  فعال در شهر

 BRT مهندس ايرج مظفر، معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان هزینه  پروژه های مســير
)اتوبوس های تندرو( و دوچرخه  شهر اصفهان را به ميزان 9.5 ميليارد تومان اعالم كرد و افزود: در 
حال حاضر هفت پروژه با اعتباری بالغ بر 9 ميليارد تومان و 4 پروژه با اعتباری بالغ بر 5 ميليارد تومان 
در سطح مناطق شهرداری فعال است.وی مهم ترین اين پروژه ها را احداث ایستگاه های اتوبوس 
تندرو حدفاصل چهارراه تختی تا صمدیه در منطقه يك، احداث مسیر اتوبوس تندرو خیابان هشت 
بهشت غربی حدفاصل خیابان نشاط تا خیابان بزرگمهر در منطقه 3 واحداث مسیر اتوبوس تندرو 
خیابان هشت بهشت شرقی حدفاصل خیابان بزرگمهر تا چهاراه پیروزی در منطقه 4 و مابقی را در 
ساير مناطق عنوان كرد.معاون عمران شهری شهرداری اصفهان، پيشرفت فيزيكی اين پروژه ها را 
خوب ارزيابي كرد و اعالم كرد به زودی قابل بهره برداری خواهد شد .وی در خصوص اهميت توسعه 
سيســتم اتوبوس های تندرو افزود: یکی از چالش هایی که معموال در زمینه توسعه پایدار شهرها 
مطرح است، تعیین نوع سیستم حمل و نقل مطلوب شهر است. افزایش سریع وسایل حمل و نقل 
موتوری به ویژه اتومبیل و استفاده زیاد از آن در شهرها و مشخصا در کالن شهرها همراه با رشد جمعیت 
و گسترش بی رویه آن و نیز عدم برنامه ریزی علمی و جامع و مشکالت عدیده سیستم حمل و نقل 
عمومی باعث بروز مشکالتی نظیر آلودگی های شدید زیست محیطی، ترافیک های زیاد، اتالف وقت 
شهروندان، مصرف بیش از حد انرژی، ناامنی مسیرها و تصادفات شده است لذا در چنین شرایطی 
توسعه  سیســتم BRT به عنوان یکی از کارآمدترین سیســتم های حمل و نقل شهری، می تواند 
به کاهش آلودگی زیســت محیطی، کاهش مصرف انرژی، کاهش ترافیک و استفاده از خودروی 
شخصی و ... منجر شده و به توســعه حمل و نقل شهری کمک شــایانی می كند وباعث می شود 

هزینه های حمل و نقل را کاهش يابد.

رییس گروه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع 
انسانی شهرداری خبر داد:

اعالم پروژه های برنامه راهبردی اصفهان 1405
رییس گروه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد معاونت برنامه ریزی و توســعه منابع انسانی شهرداری 
اصفهان گفت: تا اواخر دی ماه امسال الیحه بودجه سال ۱4۰۰ شهرداری به شورای شهر ارائه می شود 
که پروژه های برنامه ۱4۰5 نیز در قالب بودجه در آن وجود دارد.محمدمهدی توکلی اظهار کرد: ششمین 
برنامه پنج ساله شهرداری با عنوان »برنامه راهبردی اصفهان ۱4۰5« در شورای شهر در حال بررسی 
است که پیش بینی می شود تا دو هفته آینده بررسی های شورا انجام شده و به شهرداری ابالغ شود.

وی افزود: با توجه به اینکه شهرداری از اوایل مهرماه سال جاری فرآیند تدوین بودجه سال ۱4۰۰ به 
عنوان اولین سال برنامه اصفهان ۱4۰5 را آغاز کرده است، برای دستیابی به اهداف مورد نظر در انتهای 
سال پنجم باید برنامه ای قوی برای نخستین سال برنامه راهبردی اصفهان ۱4۰5 ارائه می کرد.رئیس 
گروه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری اصفهان 
ادامه داد: از این رو با هماهنگی اعضای شواری شهر، برنامه تدوین شده در قالب پروژه و اقدامات به 
معاونت ها و سازمان های شهرداری و مناطق ۱5 گانه و مدیریت ناژوان ابالغ شد تا در فرآیند تدوین 
بودجه، اعتبارات الزم را مورد توجه قرار دهند.وی خاطرنشان کرد: با این اقدامات شهرداری اهداف 
و راهبردهای مد نظر برنامه ۱4۰5 را در حوزه های مختلف پیگیری خواهد کرد تا بتواند سال به سال 
هدف گذاری شاخص های برنامه را محقق کند.توکلی با بیان اینکه هدف گذاری های کالن برنامه ۱4۰5 
مانند کاهش آلودگی هوا و توسعه گردشگری در تدوین بودجه ۱4۰۰ مورد توجه قرار گرفته است، گفت: 
بر اساس برنامه زمان بندی شده تا اواخر دی ماه امسال الیحه بودجه سال ۱4۰۰ شهرداری به شورای 

شهر ارائه می شود که پروژه های برنامه ۱4۰5 نیز در قالب بودجه وجود دارد.

 شهردار اصفهان در صحن شورا:

خودراپاسدارتاریخبشریاصفهانمیدانیم

شهردار اصفهان با حضور در یکصد و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« ابتدا 
با حضور اعضای شورا و مردم محالت بســیار پر شور برگزار می شد، اما 
شرایط کرونایی وضعیت اجرای برنامه ها را تغییر داد و امروز در حالت 
مظلومانه ای پروژه ها بهره برداری می شود.قدرت ا… نوروزی افزود: با 
وجود اینکه شیوع ویروس کرونا باعث اخالل در بسیاری از برنامه ها و 
اقدامات شد، اما برگزاری برنامه های افتتاح هفتگی با قوت مسیر خود 
را ادامه می دهد و چند افتتاح و کلنگ زنی را شاهد هستیم که یکی از آنها 
کلنگ زنی احداث پارکینگ سنبلستان است.شهردار اصفهان تصریح 
کرد: بیشــتر بافت تاریخی اصفهان در ۱4 محله منطقه سه قرار دارد و 
می توان گفت این منطقه گنجینه ای از تاریخ بشری و میراث فرهنگی را 

در خود جای داده است.
وی ادامه داد: خود را پاســدار این میراث و تاریخ می دانیم و اگر امروز 
به تملک و مرمت »حمام شاهزاده ها« با هزینه ای بالغ بر 5۰۰ میلیارد 
ریال ورود کردیم به این دلیل بود که شاهد ویران شدن بخشی از میراث 
شهر بودیم و نمی خواســتیم این آثار ویران، نابود و محو شود.نوروزی 
این اقدام را نشان بزرگی از احساس مسئولیت پذیری مدیریت شهری 
در قبال میراث فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: این حساسیت برای 
میراث فرهنگی همه نقاط شــهر وجود دارد و این رسالت عظیم به نحو 

شایسته ای انجام شده اســت؛ هرچند برخی می خواهند موضوع را به 
گونه ای دیگر نشان دهند.

وی افزود: این حساسیت را به مدیر منطقه سه گوشزد و تاکید کرده ایم 
که باید در خصوص حفظ بخش های مهم میراثــی کامال مراقب بود و 
اگر جایی سهوا خطایی رخ می دهد و موجب آزردگی دوستداران شهر 
می شود، به سرعت اصالح شود تا در پرونده این مدیریت نقطه تاریکی 

وجود نداشته باشد.
شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه یقینا با اقدامات اصالحی و روندی که 
سیاست های آن به مناطق شهرداری اعالم شده، توجهی بیش از گذشته 
در حفظ میراث شهر خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: همانگونه که این 
حمام مرمت شد، امیدواریم شاهد هیچ گونه آسیبی به دستاوردهای 
مدیریت شهری در زمینه صیانت از میراث فرهنگی نباشیم.وی گفت: 
به خاطر شرایط خاص کشور این فرصت از مردم اصفهان گرفته شده تا 
در برنامه های افتتاح هفتگی شهر شــرکت کنند که از این بابت از آن ها 
عذرخواهی کــرده و می خواهیم که این افتتاحیه هــا را از طریق فضای 
مجازی و رســانه ها دنبال کنند.نوروزی از اعضای شــورای شهر برای 
حساسیت داشتن بر مسائل میراثی شهر و حمایت هایی که با مصوبات 
خود داشته اند تا شهرداری با افتخار بتواند این اقدامات را اجرایی کند، 

قدردانی کرد.

استان های همجوار اصفهان برای تحقق 
طرح های قانونی انتقال آب کمک کنند

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این جلسه اظهار کرد: موضوع آب، 
دغدغه مهمی است که در جلسات مختلف به آن پرداخته ایم و همچنان پیگیر 
تحقق حق قانونی مردم اصفهان در این رابطه هستیم.علیرضا نصراصفهانی 
با بیان اینکه امیدواریم نزوالت آسمانی روز به روز افزایش پیدا کرده و جبران 
گذشته شود، افزود: هرگونه کوتاهی در خصوص طرح های انتقال آب چه 
مواردی که مربوط به سازمان محیط اســت، چه بخشی که در اختیار وزارت 
نیرو است و چه آن تدابیری که باید توسط دولت و مجلس اندیشیده شود، 
پذیرفته نیســت و امیدواریم این دغدغه مردم اصفهان مورد توجه باشد.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: اگر محبت یا ناهمراهی در 
این زمینه اتفاق افتد، هم استانی های ما در زمان خود هر دو را جبران خواهند 
کرد پس چه بهتر که این موضوع در ذهن مردم اصفهان با خاطرات خوشی 
رقم بخورد.وی ادامه داد: الزم است اســتان های همجوار نیز کمک کنند و 
دست به دست هم دهند تا آنچه با در نظر گرفتن ابعاد مختلف و با طی فرایند 

قانونی در خصوص طرح های انتقال آب انجام شده، محقق شود.

حمایت یلدایی مدیریت شهری از کارکنان شهرداری
نصراصفهانی خاطرنشــان کرد: مدیریت شهری به مناســبت شب یلدا و با 
ارائه بسته های حمایتی و شارژ اصفهان کارت به جمعی از کارگران، رانندگان 
و کارکنان شهرداری ســعی در حمایت از آن ها داشته که این توجه در شرایط 
اقتصادی کنونی قابل تحسین است و امیدواریم منجر به برکت سفره بزرگ 
شهرداری شود.وی افزود: در کنار این موضوع باید به شرکت سیاحتی سپاهان 
نیز اشاره کرد که به دلیل تعطیلی ناشی از شیوع کرونا در شرایط سختی قرار دارد 
و تقریبا درآمدهای این شرکت به صفر رسیده است.رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان خاطرنشــان کرد: ماهانه بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان 
هزینه های جاری این شرکت اســت که وقتی ورودی مالی نداشته باشند، 
خروجی مطلوبی نیز برای پرداخت این هزینه ها و تامین حقوق و دســتمزد 
وجود ندارد.وی ادامه داد: امیدوارم مدیریت شهری با وجود هزینه هایی که 
شیوع کرونا به بخش های دیگر شهرداری تحمیل کرده، اهتمامی در حمایت از 
این شرکت داشته باشد و از ستاد استانی مقابله با کرونا نیز درخواست داریم 
به دلیل اینکه اغلب خدمات این شــرکت در فضای باز است، مجوز فعالیت 
مجدد آن را صادر کند.نصراصفهانی افزود: اگر در شرایط فعلی فعالیت سایر 
مجموعه های مشابه نیز محدود می شد، توقعی برای بازگشایی نداشتیم اما 
وقتی سایر مجموعه های تفرجگاهی و پارک ها باز است، امیدواریم شرایطی 

فراهم شود تا بیش از این زیان مالی به این شرکت آسیب نزند.

با مسئولان

مدیر پژوهــش، خالقیــت و فناوری هــای نوین 
شهرداری اصفهان با اشاره به دشواری و پیچیدگی 
اداره شــهرها، اظهار کرد: شــهرها ابرسیستم هایی 
هســتند که با زیرسیســتم های مختلفی همچون 
اسکان، حمل و نقل، ایمنی و سالمتی، مواجه بوده 
و هر گونه اقدام، فعالیت و پروژه ســطح شهر روی 
تمام این زیرسیســتم ها آثار مثبت و منفی بر جای 

می گذارد.
مرتضــی نصوحی ادامــه داد: با توجه بــه اهمیت 
جهان شهر اصفهان، اجرای پروژه های عمرانی شهری 
در آن از حساســیت های زیادی برخوردار اســت؛ 
بنابراین باید تصمیمات، اقدامات و برنامه ریزی های 

مدیران شــهری اصفهــان از پشــتوانه های علمی 
و پژوهشــی برخوردار باشد تا شــاهد تصمیمات 
ســلیقه ای نباشــیم زیرا در این صورت بــا تغییر 
مدیریتی با چالــش مواجه و پروژه هــا نیمه تمام 

باقی می ماند.
مدیر پژوهــش، خالقیــت و فناوری هــای نوین 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکــه در حال حاضر 
سه فراخوان مسابقه برای طراحی و ساخت نمونه 
المان های شــهر همچون ایســتگاه های اتوبوس، 
نیمکت ها و ســطل های زباله برگزار شــده است، 
افزود: از افراد نخبه فعال در زمینه طراحی همچنین 
صنعتگران دعوت می شود در این فراخوان مسابقه 
شرکت کنند.وی تاکید کرد: هر چه طرح ها خالقانه، 
چند کاربردی و دارای ویژگی فناورانه باشــد، امتیاز 
بیشتری خواهد گرفت.نصوحی با اشاره به فراخوان 
مســابقه طراحی و ســاخت نیمکت، تصریح کرد: 
از شــاخص های ارزیابی در این بخش همخوانی 
با بافت ارزشــمند تاریخی اصفهان، خالقانه بودن، 
ترکیب با فناوری های جدید، طول عمر محاســب 
و نیاز نداشتن به تعمیرات زودهنگام جهت اجرا در 

فضای شهری، چند کاربردی بودن و همچنین آماده 
بودن با قابلیت اجرای سریع است.وی در ارتباط با 
طراحی ایستگاه های اتوبوس، افزود: شاخص های 
ارزیابی در این بخش شــامل هم خوانــی با بافت 
ارزشــمند تاریخی اصفهان، خالقانه بــودن، چند 
کاربردی بودن، ترکیب با فناوری های جدید، طول 
عمر مناسب و عدم نیاز به تعمیرات زودهنگام جهت 
اجرا در فضای شهری و آماده بودن با قابلیت اجرای 
سریع است.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های 
نوین شــهرداری اصفهان ادامــه داد: در فراخوان 
مسابقه طراحی و ساخت سطل زباله شاخص های 
ارزیابی همانند شاخص های ارزیابی ایستگاه های 
اتوبوس اســت.نصوحی با بیان اینکه عالقه مندان 
برای شرکت در این فراخوان مسابقه تا ۲5 دی ماه 
سال جاری فرصت دارند، گفت: شــهرداری نمونه 
آماده شده طرح صاحب ایده نفر اول در هر بخش 
را خریداری خواهد کرد.وی اظهــار امیدواری کرد: 
با برگزاری این مســابقه، فضاها و مبلمان شهری 
اصفهان که جزو عناصر شــهری به شــمار می آید 

خالقانه تر از گذشته شود.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان:

طراحان اصفهانی ایده های خالقانه دهید
اضافه شدن ظرفیت های جدید به نیروگاه های شهرداری

معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان اظهار کرد: تاکنون ۲۷ نیروگاه تولید انرژی خورشیدی 
توسط شهرداری اصفهان احداث شــده که در حال حاضر تمامی آنها به صورت کامل و با ظرفیت 
نامی در حال تولیــد انرژی است.حســین امیری با بیان اینکــه از ابتدای نصــب نیروگاه های 
خورشــیدی در ســال ۱39۲ تا پایان مهرماه ســال جاری حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلووات 
ساعت برق تولید شده است، افزود: با توجه به اســتفاده نکردن از سوخت های فسیلی در تولید 
برق تاکنون از انتشار بیش از یک هزار و ۱۰5 تن گازهای گلخانه ای جلوگیری شده که تأثیر بسزایی 

در کاهش آلودگی هوا داشته است.
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان ادامه داد: در شش ماهه نخست سال جاری ۲۷ نیروگاه 
تولید انرژی خورشــیدی شــهر اصفهان با ظرفیت ۲3۰ کیلووات ۲9 هزار و 43۱ کیلووات ساعت 

انرژی الکتریکی تولید کرده است.
وی با بیان اینکه حرکت به سمت اجرایی شدن توسعه زیرســاخت های انرژی های تجدیدپذیر 
در اصفهان از اهداف اولویت دار شهرداری است، اظهار کرد: در حال حاضر و در راستای استفاده از 
فن آوری های نوین در قالب انرژی های پاک با بهره گیری از توانمندی های سرمایه گذاران بخش 
خصوصی، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری نســبت به شناسایی سرمایه گذار 
حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه احداث نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در سطح 
مناطق شــهری اصفهان اقدام کرده است.امیری گفت: تا پایان ســال جاری اجرای نیروگاه ۲۶۰ 
کیلو واتی میدان مرکزی میوه و تره بار، ۶۰ کیلوواتی منطقه ۱5، نیــروگاه ۱۰۰ کیلوواتی باغ گل ها 
و نیروگاه 5۰ کیلوواتی شــهرداری منطقه هشــت در دســتور کار این معاونت قرار دارد که با اجرا 
شدن نیروگاه های اعالم شــده با ظرفیت 4۷۰ کیلو وات، میزان ظرفیت تولید برق از نیروگاه های 

خورشیدی شهرداری اصفهان به سه برابر ظرفیت موجود خواهد رسید.

۸5 واگن، سهم اصفهان از تولید ملی
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه با اشــاره به رونمایی از نخستین قطارهای تولید 
داخل کشور در شرکت ایریکو ابهر، اظهار کرد: هفته گذشته در شهرستان ابهر با حضور رییس جمهور 
به صورت ویدئو کنفرانس آیین رونمایی از قطارهای مترویی ساخت داخل کشور برای استفاده در 

مترو تبریز، اصفهان و شیراز در کارخانه ایریکو برگزار شد.
محمدرضا بنکدار تصریح کرد: از مجموع 3۱5 واگن در حال ســاخت توسط کارخانه ایریکو، ۸5 
واگن متعلق به شهر اصفهان اســت که 3۰ واگن در مرحله قبل تحویل شد، ۱۰ واگن نیز در هفته 
جاری به سمت اصفهان ارسال شده و سایر واگن ها نیز به مرور به شبکه حمل نقل ریلی شهر اضافه 
می شود.مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه ادامه داد: دو رام قطار معادل ۱۰ واگن که 
مجوزهای حمل و نقل آن صادر شده است پس از ورود به اصفهان، وارد ناوگان ریلی شهر می شود 
تا شاهد کاهش سرفاصله زمانی حرکت قطار شــهری و کاهش زمان انتظار مسافران باشیم.وی 
با اشاره به آخرین وضعیت خط دو قطار شهری، گفت: چهارشــنبه هفته گذشته )۲۶ آذرماه 99( 
عملیات بتن ریزی فونداسیون اصلی محل استقرار تی. بی. ام جبهه غربی خط دو قطار شهری و 
ایستگاه کهندژ به صورت همزمان به تناژ حدود سه هزار و 5۰۰ تن معادل یک هزار و 4۰۰ مترمکعب 
انجام شد.بنکدار خاطرنشان کرد: اواخر هفته جاری نصب دستگاه تی. بی. ام در ایستگاه کهندژ 
آغاز خواهد شد تا از دهه فجر امسال شاهد آغاز عملیات حفاری جبهه غربی خط دو قطار شهری 
توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( به عنوان پیمانکار این سازمان باشیم.وی با بیان اینکه 
عملیات اجرایی ۱۲ ایستگاه از ۱۶ ایستگاه خط دو قطار شــهری اصفهان با درصد پیشرفت های 
متفاوت در حال اجراست، گفت: تالش می شود تا قبل از پایان امسال، عملیات اجرایی یکی دیگر 
از ایستگاه های خط دو را آغاز کنیم.مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه از سال آینده 

عملیات اجرایی احداث سه ایستگاه باقی مانده خط دو آغاز خواهد شد.

خبر ویژهخبر خوان

آموزش و فرهنگ سازی 
در حوزه پسماند با هدف 
اعتمادسازی شهروندان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان جلب مشارکت و تقویت مشارکت جویی 
شهروندان را سرفصلی مهم در فرآیند آموزش 
دانســت و گفت: آموزش و فرهنگ ســازی در 
حوزه پســماند باید به گونه ای باشد که اعتماد 
شهروندان به مدیریت شــهری را تقویت کند.
رحیم محمدی با اشــاره به فعالیــت کارگروه 
فرهنگی مدیریت پسماند، اظهار کرد: تشکیل 
این کارگروه سبب شــکل گیری و هم افزایی با 
مجموعه های ذی نفع در حوزه مدیریت پسماند 
اســت و همکاری میــان مجموعه های مرتبط 
با حوزه فرهنگ شــهروندی را تقویت می کند 
تا بتوانیم بر این اســاس در زمینه هایی مانند 
اجتناب از تولید پسماند و کاهش آن گام برداریم 
چرا که این سطوح از آموزش مستقیما به نقش 
شــهروندان اشــاره دارد و بر بهبود فرآیندهای 
مدیریت پسماند تاثیر چندین برابری می گذارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان دانش ذخیره شــده و تجربه زیســته 
را از جمله ســرمایه های ارزشــمند در سازمان 
مدیریت پسماند دانســت و تصریح کرد: حوزه 
فرهنگ و آموزش به دلیل پویا بودن و نیاز دائم 
داشتن به روزرسانی، نیازمند کار بیشتری است.

وی ادامه داد: معتقدیــم که این اقدامات برای 
حصول نتیجه به زمان نیاز دارد و در این حوزه باید 
صبور بود و نمی توان به مثابه اقدامات عمرانی و 
خدماتی انتظار حصول نتیجه در زمان کوتاهی 
را داشــت، اما می توان از ظرفیت های گسترده 
سازمان مانند زیرساخت های شهری، نیروی 
انســانی، امکانات و منابع موجود بهره برد و با 
آغاز موج فرهنگی، به تدریج نتایج مطلوب را به 
دست آورد.محمدی، جلب مشارکت و تقویت 
مشارکت جویی شــهروندان را سرفصلی مهم 
در فرآیند آموزش دانســت و گفت: آموزش و 
فرهنگ سازی در حوزه پسماند باید به گونه ای 
باشد که اعتماد شهروندان به مدیریت شهری 
را تقویت کند تا بر این اســاس بتوانیم مفاهیم 
آموزشــی و فرهنگی مناسب شــهروندان را به 

سمت اجرایی شدن هدایت کنیم.

شهرداری تیران در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 99/۱۰۰/۱۱۰۷ مورخ 99/۰۷/۱9 شورای اسالمی شهر ایران نسبت به واگذاری واحدهای تجاری- اداری 
مجتمع نگین بصورت اجاره از طریق مزایده عمومی با شرایط مندرج در  آگهی اقدام نماید. 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ و تحویل فرم شرکت در مزایده  از تاریخ چاپ این آگهی به شهرداری تیران مراجعه نمایند. الزم به ذکر 
است مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری تیران پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱399/۱۰/۱5 می باشد.

آگهیمزایدهنوبتسوم

حسنشفیعی-شهردارتیرانمالف:1064553

چاپاول

دوشنبه 24 آذر  1399 / 28 ربیع الثانی  1442/ 14 دسامبر 2020/ شماره 3142
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

تمایلی به ورود شهرداری اصفهان به ورزش حرفه ای نداریم
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان، با بیان اینکه اخیرا سازمان میادین با مجاب کردن بهره برداران فروشگاه های کوثر مبادرت 
به خرید یک باشگاه فوتسال کرده است، گفت: چند سال پیش شــهرداری اصفهان قصد داشت 
امتیاز یک تیم ورزشی را در مسابقات کشوری خریداری کند که با مخالف اعضای شورای شهر مواجه 
شــد.علیرضا نصراصفهانی تصریح کرد: به هیچ عنوان تمایل نداریم شهرداری اصفهان به ورزش 
حرفه ای ورود کند زیرا وظیفه شــهرداری ترویج ورزش همگانی است بنابراین مسئوالن مرتبط با 
خریداری باشگاه فوتسال باید در خصوص تصمیم خود تجدیدنظر کرده و به ترویج ورزش همگانی 
بپردازند.وی ادامه داد: در مجاب کردن بهره برداران ممکن است انتظاراتی پیش آید یا پذیرش این 
امر به آن ها تحمیل شود؛ اگر این اقدام با اجبار بهره برداران برای همراهی با شهرداری انجام می شود 
قابل قبول نیســت زیرا هر اقدامی که بوی اجبار داشته باشــد را نخواهیم پذیرفت.نصراصفهانی 
خاطرنشان کرد: از طرفی اکنون موقع خشکسالی مالی شهرداری است بنابراین سازمان میادین باید 
از این اقدام خود منصرف شود.وی با اشاره به نقش توسعه حمل ونقل عمومی در بهبود هوای کالن 
شهر اصفهان، گفت: حال اصفهان به سبب آالینده های زیست محیطی خوب نیست و شرایط کنونی 
نگران کننده است.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه تمرکز بر مدیریت شیوع کرونا 
نباید سبب غفلت از مباحث دیگر مانند آلودگی هوا شود، افزود: پروژه های مطالعاتی در خصوص 
آلودگی هوای اصفهان به نتیجه رسیده و گزارش آن برای مدیران مربوطه ارائه شد که امیدوارم در 
استمرار مسیر، شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم.وی اضافه کرد: نتیجه پژوهش ها هرچه 
باشد باید به آن گردن نهیم و هرکدام از دســتگاه های مرتبط که سهمی در آالینده ها دارند سعی در 

جبران آلودگی ها داشته باشند و همگی به دور از بزرگنمایی، واقعیت ها را مدنظر قرار دهند.

پژوهش ها، گرفتار قفسه کتابخانه ها نشود
نصراصفهانی با اشــاره به هفته پژوهش و تقدیر از مرکز پژوهش های شــورای شــهر و معاونت 
برنامه ریزی شهرداری، اظهار کرد: پژوهش سبب گشودن افق های تازه برای آیندگان می شود بدین 
سبب امید است با برجسته تر شدن نقش پژوهش در کشور، از اشتباهات و دوباره کاری ها جلوگیری 
شده و سبب کم شدن هزینه ها شود.وی با بیان اینکه پژوهشگران باید از جایگاه خود که امر پژوهش 
است، صیانت کرده افزود: نباید چشمداشت مالی، محور انجام پژوهش باشد که اگر چنین شود 
پژوهش ها آسیب جدی می بیند؛ کاربست پژوهش ها نیز باید مورد توجه باشد تا هیچ پژوهشی 

گرفتار قفسه کتابخانه ها نشود.

لزوم یکسان سازی خدمات در مناطق شهری اصفهان
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به زمان تدوین بودجه ۱۴۰۰ شهرداری، گفت: بر اساس 
برنامه ریزی هرساله، بودجه شهرداری تا پایان دی ماه جهت بررسی در شورای شهر به صحن علنی 
آورده می شود لذا از همه کسانی که در تدوین بودجه ۱۴۰۰ نقش دارند درخواست می کنیم که عدالت 
فضایی و توزیع عادالنه خدمات را به ویژه در مناطق کم برخوردار در نظر گیرند.وی با بیان اینکه ارتقای 
خدمات در مناطق مختلف شهری ســبب افزایش تعلق منطقه ای، جلوگیری از سفرهای بیهوده، 
اعتماد بیشتر به مسئوالن و کاهش ناهنجاری اجتماعی می شود، تاکید کرد: اکنون عبور و مرور در 
شهر تسهیل شــده و اگر نتوانیم به همه مناطق به طور یکسان خدمات اولیه را برسانیم، شهروندان 
تمایل به استفاده از امکانات دیگر مناطق شهر خواهند داشت که این رویه نظم شهر را به هم می ریزد.
نصراصفهانی تصریح کرد: باید همانند سال های گذشته همچنان به عدالت فضایی پرداخته شود و 
بدین وسیله یکسان سازی خدمات را در شهر اصفهان رقم بزنیم.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
اضافه کرد: از همه کسانی که برای سامان بخشی به گونه های مختلف قراردادهای شهرداری تالش 

کردند تقدیر می کنم.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

افتتاح بهنگام مرکز همایش های اصفهان در صورت تحقق وعده دولت

در ادامه اجرای برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« پروژه های عمرانی، 
خدماتی و فرهنگی با حضور شهردار اصفهان و رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان در منطقه هفت افتتاح و بهره برداری شد.شاخص ترین 
این پروژه ها بهره برداری از بوســتان آرزو اســت که ویــژه کودکان و 
نوجوانان بوده و دارای اســباب بازی فیزیک، ســاعت خورشــیدی، 
زمین اسکیت و بازی توپی است. این پروژه در فضایی بالغ بر ۹ هزار 
متر مربع با هزینه ای بالغ بر ۲۲ میلیــارد و ۷۴۰ میلیون ریال به بهره 
برداری رسید.عملیات ســاماندهی و خیابان ســازی بلوار پرستار از 
دیگر پروژه های منطقه هفت به شمار می رود که بهره برداری شد؛ این 
خیابان حدفاصل خیابان گلســتان تا غرضی به طــول یک هزار و ۲۰۰ 
متر، مساحت آســفالت بالغ بر ۱۶ هزار متر مربع و دو هزار و ۵۰۰ متر 
مربع طول جدول گذاری است.عملیات ســاماندهی و خیابان سازی 
بلوار پرســتار، جابه جایی تاسیسات برق فشــار قوی و دفع آب های 
سطحی و زه کشــی همچنین ســاماندهی مادی با ســنگ مالون با 
هزینه ۳۵ میلیارد و ۴۵۷ میلیون ریال انجام شــده است.احداث و 
پیاده روسازی خیابان پوریای ولی حدفاصل خیابان اشراق جنوبی تا 
میدان کویتی پور به طول ۵۰۰ و عرض آسفالت ۱۳ متر به بهره برداری 
رسید.برای احداث و پیاده روسازی خیابان پوریای ولی، یک هزار متر 

جدول گذاری، مساحت آسفالت بالغ بر هشت هزار مترمربع، پیاده رو 
سازی خیابان بالغ بر دو هزار مترمربع و کانال دفع آب های سطحی و 
جابه جایی کابل فشــار قوی در مجموع ۱۶۷ میلیارد ریال هزینه شده 
اســت.دیگر پروژه ای که افتتاح شــد، دوربرگردان بلوار ایمان است؛ 
با توجه به طول یک هزار متری بلوار ایمان و نیــاز به دور برگردان و با 
توجه به انبوه درختان، در دو محل دوربرگردان به طول ۱۵ متر و عرض 
هفت متر و با هزینه دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال احداث شده است. 
پل ســنگی پیاده روی برازنده نیز در منطقه هفت افتتاح شد؛ این پل 
ســنگی طبیعی مالون به صورت قوســی با نورپردازی و روی مادی 
برازنده به صورت پیاده راه با هزینه ۶۰۰ میلیون ریال ایجاد شده است.

به منظور ســاماندهی پارک میخک نیز اقداماتی همچون ساماندهی 
پیاده رو با سطحی بالغ بر سه هزار مترمربع، تعمیرات آبنما و مبلمان 
شــهری و احداث موتورخانه با هزینه چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال 
انجام شده است.نصب نماد پرواز در میدان شهید کویتی پور با هزینه 
۴۰۰ میلیون ریال، اصالح بستر و ساماندهی فضای سبز شامل هرس 
و جوان سازی و کندوکوب با هزینه ســه میلیارد ریال، نصب مبلمان 
شهری در پارک های ســطح منطقه با انجام اقداماتی همچون ترمیم 
آبیاری قطره ای تحت فشار باغ فدک و پل شــریعتی، نصب نیمکت، 

سطل زباله، وسایل حرکت درمانی، تابلوهای معابر، میز شطرنج، میز 
پینگ پنگ، تعویض اسباب بازی های فرســوده و حادثه ساز و نصب 
کف پوش، از دیگر پروژه هــای بهره برداری شــده در منطقه هفت به 

شمار می رود.

تحقق آرزوهای کودکانه شهر
»قدرت ا... نوروزی« شهردار اصفهان در این آیین اظهار کرد: در منطقه 
هفت کلنگ احداث خیابان های بهشتی و عبدالرسول زرین به زمین 
زده شد و چندین پروژه دیگر مورد بهره برداری قرار گرفت.وی با اشاره 
به پروژه بوستان آرزو افزود: این بوستان با سبک جدید احداث شده 
و در اختیار کــودکان، دانش آموزان و معلمان قــرار گرفت زیرا در آن 
تاسیسات و امکاناتی فراهم شده تا بخشــی از دروس فیزیک برای 
دانش آموزان قابل درک و فهم باشد و درک عمیقی از مباحث تئوری 
با آزمایش هایی که در بوستان انجام می دهند، داشته باشند.شهردار 
اصفهان ادامه داد: بخش های دیگر بوستان آرزو، تحقق آرزوها را بیان 
می کند و جنبه آموزشــی و اندیشــیدن دارد. وی خاطرنشان کرد: در 
منطقه هفت چند پروژه دیگر از جمله پیاده رو ســازی ، خیابان سازی 
و اصالح دوربرگردان مورد بهره برداری قرار گرفت و در مجموع شاهد 
افتتاح بیش از ۸۰ میلیارد تومان پروژه در این منطقه هستیم.نوروزی 
تاکید کرد: با توجه به اینکه اصفهان در تالش برای پیوســتن به شبکه 
شهرهای دوستدار کودک است و مراحل کاندیدا توری آن در یونیسف 
را طی کرده پس باید در این شــهر پارک های ویــژه ای برای کودکان 
داشته باشــیم تا در آن کودکان عالوه بر تفریح از آموزش نیز برخوردار 
شوند.وی با بیان اینکه اصفهان شهر دوستدار سالمند است، تصریح 
کرد: در این شهر برخی امکانات برای ســالمندان در نظر گرفته شده 
که این امکانات را در پارک های شهر گســترش خواهیم داد.شهردار 
اصفهان با اشاره به فعالیت های شــهرداری در سه ماهه پایانی سال 
گفت: شعار »هر یکشــنبه، یک افتتاح« پا برجاست و هر هفته نه تنها 
یک افتتاح بلکه شــاهد بهره برداری از پروژه های عمرانی و خدماتی 
زیادی در مناطق مختلف شهر هستیم که شــهروندان از ثمرات آن ها 
بهره مند شده اند.وی ادامه داد: آیین افتتاح رسمی پل آفتاب و ادامه 
بلوار فرزانگان را تا پایان سال جاری برگزار خواهیم کرد همچنین پروژه 
بزرگ مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی مورد بهره 
برداری قرار می گیرد. نوروزی با اشاره به پروژه مرکز همایش های بین 
المللی اصفهان گفت: در صورت تحقق وعده های داده شــده از سوی 

دولت این پروژه نیز در موعد مقرر افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با 
اشاره به انتشــار »فراخوان طراحی هنری شهری، 
تلفیق نــور و حجم برای میدان شــهدای اصفهان« 
اظهار کرد: هنرمندان و عالقه مندان به عرصه طراحی 
شهری می توانند طرح های خود با موضوع ذکر شده 
را از طریق حضوری با درنظر گرفتن شرایط ذکر شده 
در فراخوانی که در سایت Isfahan.ir بارگذاری شده 
است، به سازمان زیباســازی تحویل دهند.   حسن 
موذنی ادامه داد: از بین طرح های ارســال شــده، 
ســه طرح برگزیده مورد تقدیر قــرار خواهد گرفت. 

مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: آثار و طرح های ارســال شــده، مورد 
داوری اساتید و هنرمندانی همچون دکتر طغیانی، 
مرتضی نعمت اللهی، ســید مجتبی موسوی، سید 
محمد عقیلی، پگاه دالوند، ارمغان احمدی، مرتضی 
بصراوی و نمایندگان سازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان قرار می گیرد.  وی افزود: هدف از برگزاری 
این فراخوان، ارتقای کیفی ســیما و منظر شهری و 
بهره مندی از آثار هنرمندان کشورمان در طراحی های 
شهر اصفهان است.موذنی بیان کرد: هنرمندان می 
توانند طرح  های پيشــنهادی خود در ارتباط با اين 
موضوع و متناسب با محل اجرای اين هنر شهری را 
روی لوح فشرده به صورت جانمايی شده در ميدان 
به صورت تصاوير سه بعدی يا عكس از چهار جهت، 

با ذكر نام و نام خانوادگی و شماره تماس به آدرس 
اصفهان، خيابان كاوه، ســه راه ملك شــهر، جنب 
ايستگاه آتش نشــانی، كوچه شــهيد جوراب دوز، 
سازمان زيباسازی شهر اصفهان ارسال کنند.   وی با 
اشاره به اینکه آثاری كه به صورت خالقانه با نور، حجم 
های شهری به وجود بياورند در اولويت خواهند بود، 
اظهار کرد: طرح پيشــنهادی باید تلفيقی از عناصر 
حجمــی و نورپردازی باشــد.مدیرعامل ســازمان 
زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: همچنین توجه 
به تكنولوژی هــای جديد نورپــردازی در ارائه بيان 
بصری حجمی در اولويت اســت و قابليت اجرايی 
و نگهداری طــرح در مقابل عوامــل متعدد از جمله 
سرقت و تخريب از نكات ضروری طرح است که در 

امتیازدهی داوران موثر خواهد بود. 

فراخوانی برای تغییر چهره میدان شهدا ؛

هنرمندان با تلفیق نور و حجم، میدان شهدای اصفهان را طراحی می کنند
مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان مطرح کرد:

رویداد »در مقیاس قوس« فرصتی برای گفتمان و معرفی 
نماد اصفهان

مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان با اشاره به برنامه رویداد »در مقیاس قوس«، گفت: این رویداد 
که در دو بخش یکی انتخاب و نمایش آثار و بخش دیگر جلســات گفت وگــو پیرامون نمادهای 
شــهری و لزوم برگــزاری رویدادهای 
مرتبط، تعریف و برنامه ریزی شده است 
در بخش نخست خود با انتشار فراخوانی 
ملی پیرامون خوانشــی معاصر از نماد 
اصفهان و با در نظر گرفتن اینکه این نماد 
شهری به ســبب ویژگی های تاریخی 
و اســطوره ای که دارد می تواند بخش 
های گســترده ای از جامعــه را با خود 
همراه سازد، منتشر شد.به گزارش اداره 
ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان، 
مهدی تمیزی تصریح کرد: در این فراخوان از شرکت کنندگان خواسته شده است که با استفاده از 
سه رسانه پوستر، مجسمه و ویدئوآرت که قابلیت نمایش شهری و عمومی در فضاهای بیرونی را 
دارند، با نگاهی خالقانه و معاصر به این نماد طرح های خود را ارسال کنند.مدیر موزه هنرهای معاصر 
اصفهان تاکید کرد: هدف ما از برگزاری این رویداد ایجاد گفتمان در ارکان مختلف جامعه و معرفی 
هرچه بیشتر نماد اصفهان) صورت فلکی قوس یا کماندار( به وسیله نگاه و فرم های نو است.  آرزو 
معتمدی، کیوریتور رویداد) مدیر رویداد و نمایشــگاه گردان( در مقیاس قوس گفت: فراخوان در 
تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹ منتشر شده و مهلت ارسال طرح های اولیه در ابتدا تا ۱۵ آبان ماه بوده است 
که یک ماه دیگرتا تاریخ ۱۵ آذر ماه تمدید شد. در بخش  پوستر ۷۸ طرح ، در بخش مجسمه ۴۶ 
طرح و در بخش ویدئوآرت ۱۹ طرح دریافت شده اســت که مقدمات داوری آنها توسط تیم رویداد 

شروع و اعالم نتایج بعد از داوری نهایی در تاریخ ۱۵ دی ماه خواهد بود.
وی تصریح کرد: برای هر رســانه حداکثر ۵ طرح برگزیده در نظر گرفته شــده که بعد از بررســی و 
داوری در هر بخش با توجه به کیفیت آثار تعداد قطعی آنها تعیین خواهد شد و چنانچه آثار دریافتی 
کیفیت های الزم برای نمایش نداشته باشند تعداد کمتری برگزیده خواهند شد. معتمدی تاکید 
کرد: داوری بخش ویدئوآرت به علت حضور هر ســه داور در اصفهان با رعایــت کلیه پروتکل های 
بهداشــتی به صورت حضوری در موزه هنرهای معاصر در تاریخ ۲۴ آذر ماه شروع می شود. در این 
بخش طرح ها به صورت پروپزال های متنی شامل شرحی از نگاه شرکت کنندگان به نماد قوس، به 
همراه شرحی از نحوه ساخت و اجرای ویدئوآرت و اطالعات فنی اثر است.  وی اضافه کرد: همچنین 
از شرکت کنندگان خواسته شده است به سبب اینکه رویداد راجع به یک نماد شهری است چنانچه 
مایل هستند فضاهای شهری که با مفهوم و فرم اثر آنها همخوانی دارد پیشنهاد دهند و امکان پذیر 
بودن اجرا در این فضاها توسط داوران و تیم رویداد بررسی شود. نحوه و زمان نمایش آثار منتخب 
در این بخش متعاقبا اعالم خواهد شد. وی با بیان اینکه در بخش پوستر داوری به صورت آنالین 
است، ادامه داد: طرح های دریافتی برای داوران ارســال و طی جلسات آنالینی که برگزار می شود 
برگزیدگان انتخاب خواهند شــد. در این بخش همانگونه که در فراخوان هم ذکر شــده پنج طرح 
توسط داوران برگزیده خواهد شد و با توجه به کیفیت آثار دریافت شده تعدادی نیز به انتخاب داوران 
برای یک نمایش شهری منتخب خواهند شد که نحوه اجرا و نمایش آنها در شهر و فضاهای عمومی 
متعاقبا اعالم می شــود. معتمدی گفت: در بخش مجسمه شــرکت کنندگان طرح های خود را به 
صورت پروپزال های متنی شامل خوانش و نگاه خود به  نماد قوس و نحوه ساخت، متریال و کلیه 
اطالعات فنی و همچنین تصاویر جانمایی و طراحی شده طرح خود را ارسال کرده اند، که داوری در 

این بخش نیز به صورت آنالین خواهد بود. 

شورا

خبر ویژهگزارش

همراه با برگزاری مناقصه؛

تبلت های اهدایی 
شهرداری به دانش آموزان 

مناطق کمتربرخوردار 
تامین می شود

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهــان و مدیــر اجرایی ســی و ســومین 
جشــنواره بین المللی فیلم هــای کودکان و 
نوجوانان اصفهان گفت: در پی دستور شهردار 
اصفهــان در ایــن دوره جشــنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان، مقرر شــد از محل صرفه 
جویی هــای جشــنواره امســال، مبلغی به 
خرید تجهیزات آموزشــی متناسب با شرایط 
آموزش آنالیــن برای دانش آمــوزان مناطق 
کمتربرخــوردار اختصاص یابد کــه مبلغ ۵۰۰ 
میلیــون تومان از ایــن محــل، در نظر گرفته 
شــد و اختصاص یافت. همچنین بر اساس 
الیحه شــهرداری اصفهان و با مصوبه شورای 
اسالمی شــهر اصفهان، مبلغ ۱۵ میلیارد ریال 
اعتبار برگزاری نمایشگاه طرح » یار مهربان« 
جهت تامین ملزومات مورد نیاز دانش آموزان 
بی بضاعت مناطق شــش گانه شهر اصفهان 
اختصاص یافت که مقرر شــد این تجهیزات 
آموزشی با نظر کمیســیون اجتماعی شورای 
شــهر و همکاری اداره کل آموزش و پرورش 
استان، توزیع شود.  به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه ای شــهرداری اصفهان، ایمان حجتی 
در خصوص تصمیم اخیر شــهرداری اصفهان 
برای اهدای تبلت به دانش آموزان بی بضاعت 
و مناطق کمتربرخوردار اظهار کرد: شــهرداری 
اصفهــان در نظر دارد برای تهیــه و تامین این 
۶۰۰ تبلت از طریق مناقصه عمومی اقدام کند.  
وی ادامه داد: ۶۰۰ تبلتی که قرار است از طرف 
شهرداری اصفهان به دانش آموزان بی بضاعت 
و مناطق کمتربرخوردار اصفهان اهدا شود، به 
زودی با برگزاری مناقصه و طی روندی شفاف 
طبق آیین نامه معامالت شهرداری تامین می 
شــود.    وی اعالم کرد: هدف از این تصمیم، 
برگزاری روند مشخص مناقصه عمومی برای 
انتخاب فروشنده در یک روند کامال قانونی و 

شفاف با قیمت مناسب بوده است. 

مسجد جامع نایین
بنــای اولیــه مســجد جامــع 
ناییــن را به عمربــن عبدالعزیز، 
خلیفه هشــتم، امویان که دوران 
خالفتش از ۹۹ تا ۱۰۱ بوده، نسبت 
داده اند. مسجد جامع نایین را از 
آثار نیمه دوم قرن ســوم هجری 
قمری دانســته اند. پروفســور 
پــوپ ســاختمان مســجد را به 
سال ۳۵۰ هجری قمری و آندره 
گدار فرانســوی آن را به حکومت 

دیلمیان منسوب می کنند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق  آگهی اقدام نماید:
موضوع مزایده: فروش چوب خشک و مصالحی

آگهی تجدید مزایده )چاپ اول(

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهرم الف:1060534

  مهلت ارائه پیشــنهادهای مزایده: پایان وقت اداری روز دوشــنبه 
مورخ ۹۹/۱۰/۱۵ 

  محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر
  محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

  تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۶
  مدت اعتبار پیشنهادها: شنبه ۹۹/۱۰/۲۷

  اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل 
تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.

چاپدومنوبتدومنوبت اول



دوشنبه  1  دی    1399 / 6 جمادی االول1442/ 21 دسامبر 2020/ شماره 3147

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

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

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

چاپخانه: شاخه سبز      آدرس: جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

 انرژی منفی تقریبا در همه جا وجود دارد. افرادی هستند که 
دائما از زندگی شکایت دارند، عادات بدی دارند و حال شما را 
بد می کنند. احساساتی که آنها از خود بروز می دهند بر افکار و 
کارهای شما تاثیر منفی می گذارد، پس اگر می خواهید موفق تر 
باشید باید از منابع انرژی منفی دوری کنید. هر کس به سادگی 
می تواند تحت تاثیر احساسات منفی قرار گیرد و تنها استثنا، 
کسانی هستند که یاد گرفته اند چطور با این انرژی منفی برخورد 
کنند. روش هایی که در ادامه معرفی می شــود به شما نشان 
می دهد که چطور مثبت   اندیش  ها انــرژی منفی را از خود دور 
می کنند و شما نیز می توانید با به کارگیری این روش ها، زندگی 

بهتری داشته باشید.
آنها از درون شاد هستند: افراد شــاد برای داشتن احساس 
شــادی، نیازی به محرک های خارجی ندارند. آنها می دانند 
که اگر این محرک ها از بین برونــد، حال خوب آنها نیز خراب 
می شــود. در مقابل، آنها به دنبال منابع درونی انرژی مثبت 

هستند و با حضور ذهن این کار را تمرین می کنند.
افکار مثبت را در خود پرورش می دهنــد: افکار بر اعمال تاثیر 
می گذارند، پس اگر منفی بافی کنید، آینده  روشنی در انتظارتان 
نخواهد بود. افراد مثبت اندیش، بهانه هایی را که ذهن شــان 

می آورد قبول نمی کنند. با باورهای مثبت و یافتن جنبه  مثبت 
در هر مشکلی، آنها از نظر ذهنی برای موفقیت آماده هستند.

به دنبال دلیلی برای باور به خودشان هستند: دالیل بی شماری 
وجود دارد که به خودتان باور داشــته باشــید، حتی زمانی که 
احساس می کنید کامال بیچاره و بی ارزش هستید. افکار منفی 
موانعی موقت هستند و در اکثر مواقع فقط ساخته ذهن اند و 

وجود خارجی ندارند!
از افراد منفی دوری می کنند: اطرافیان تان اثری بسیار عظیم 
بر شما می گذارند. اگر زمان تان را با مثبت اندیشان بگذرانید، 
احتمال بیشــتری وجود دارد که شاد و خشــنود باشید. اما 
اگر بیش از حــد به منفی باف ها و افرادی کــه از زمین و زمان 
ناراضی اند نزدیک شوید، بسیار دشوار است که نگرش منفی را 

از زندگی تان خارج کنید.
منظم ورزش می کنند: تمرین فیزیکی با آزادســازی ماده ای 
شیمیایی به نام اندورفین همراه اســت که باعث »احساس 
خوب« می شود. اگر به درستی با بدن تان رفتار کنید، استرس 
کاهش می یابد و شادی تان بیشتر می شود. اما اگر به نیازهای 
بدن تان توجه نکنید، خیلی زود پیامدهای منفی آن را تجربه 

خواهید کرد.

زمانــی را در طبیعت می گذراننــد: حضــور در طبیعت ذهن 
شــما را روشــن و نافذ می کند و باعث آرامش تان می شود. 
مثبت اندیشان بخشی از روز خود را برای بیرون رفتن و تحسین 
زیبایی های کره زمین کنار می گذارند. این کار به خوبی شما را 

شارژ می کند!
ولخرجی نمی کنند: ایــن روزها، تخفیف هــا و حراجی های 
مختلف در صدد جلب توجه شما هستند بنابراین به سادگی 
می توان مغلوب وسوسه  خرید مازاد شد. اگرچه خرید فراوان 
شاید در لحظه باعث ایجاد احساس بهتر در شما شود، اما در 
بلندمدت، عادتی نادرست است که افراد مثبت اندیش همیشه 
از آن اجتناب می کنند. آنها ترجیح می دهند برای کشف جهان 

و به وجود آوردن خاطراتی به یاد ماندنی هزینه کنند.
شکســت را می پذیرند: مثبت اندیشــان از قبول شکســت 
نمی ترسند، چون می دانند که تنها راه یاد گرفتن و رشد، شکست 
است. هرگاه در کاری ناکام می مانند، به جای ناامیدی، بیشتر 
تالش می کنند تا به موفقیت برســند. اگرچه یک شکست با 
احساسات منفی همراه است، آنها می دانند که این احساسات 
کوتاه هستند و سریع از بین می روند. برای شتاب بخشیدن به 

از بین رفتن احساسات منفی، آنها مثبت فکر می کنند.

آشپزی

تبوله یک ساالد لبنانی 
 مواد الزم:جعفری تازه  دو دسته،نعنا  یک دسته،گوجه بزرگ  سه 

عدد،خیار خیلی بزرگ  یک عدد،لیمو ترش  سه عدد،روغن زیتون  سه تا 
چهار قاشق غذاخوری،بلغور گندم  50 گرم،فلفل  به مقدار الزم،نمک  به مقدار الزم

طرز تهیه : برای تهیه این نوع ساالد ابتدا بلغور را درون کاسه ای کوچک بریزید و به 
آن مقداری آب بیفزایید و اجازه دهید تا بلغور پخته شود و به مدت 20 دقیقه صبر کنید تا 

بلغور آب را به خود جذب کند و حجم آن دو برابر شود.در این مرحله از طرز تهیه تبوله ، نعنا و 
جعفری را بشویید سپس آن ها را خشک کرده و سبزیجات را خرد کنید. پوست خیار را گرفته و 
همراه گوجه خرد کنید.سبزیجات خرد شده را درون ظرفی مناسب بریزید و آب اضافه بلغورها 
را بگیرید سپس بلغور را به سبزیجات بیفزایید. روغن زیتون و آب لیموی ترش و نمک و فلفل 

را به مخلوط مواد بیفزایید و مواد ساالد را هم بزنید تا طعم دار شوند.ساالد تبوله را درون 
ظرفی مناسب بریزید و آن را در صورت تمایل به همراه حمص و نان پیتا میل کنید. 

اگر تمایل دارید ساالد را یک ساعت قبل از سرو تهیه کنید باید سبزیجات و مواد را به 
خوبی خشک کرده سپس آن ها را خرد کنید و درون ظرفی مناسب بریزید و ظرف 

را درون یخچال قرار دهید و بعد از بیرون آوردن ظرف ساالد از یخچال به 
 مواد آن نمک ، فلفل ، روغن زیتون و

 آب لیمو بیفزایید.

راهکار مثبت اندیش ها برای دور کردن انرژی منفی از خود

 اکران آنالین »مردن در آب مطهر«
 از 4 دی ماه

زمان اکران فیلم شهاب حسینی در آمریکا 
مشخص شد

فیلم سینمایی »مردن در آب مطهر«  به نویسندگی و کارگردانی نوید 
محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی روز پنجشنبه 4 دی ماه 
به صورت آنالین از سامانه های فیلیمو و نماوا نمایش داده می شود.

این فیلم به دلیل شرایط کرونا به صورت آنالین اکران خواهد شد و پس از 
بازگشایی سینماها بر پرده سینما خواهد رفت.علی شادمان، ندا جبرائیلی، 
متین حیدرنیا، صدف عسگری در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.

شرکت IFC Midnight برای اکران »آن شب« فیلم ترسناک روانشناختی 
کوروش اهری در آمریکا تاریخ تعیین کرد .این فیلم ایرانی با بازیگری 
شهاب حسینی قرار است در تاریخ 29 ژانویه 2021 در سینماها اکران شود.

این فیلم به عنوان اولین فیلم تولید شده ایرانی در ایاالت متحده است که 
با دریافت مجوز نمایش از ایران، بناست به صورت همزمان اکران  شود.»آن 
شب« فیلمی ترسناک، دلهره آور و معمایی به محصول سال 2019است.

معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفای استان خبر داد:

  راه اندازی مرکز تحقیق وتوسعه شرکت آبفای استان اصفهان
ذوب آهن اصفهان، لوح رضایت مندی مشتری را کسب کرد

معاون منابع انســانی و تحقیقات شرکت آبفای اســتان اصفهان به مناسبت 
روز پژوهش اعالم کرد: مرکز تحقیق وتوسعه شرکت آبفای استان اصفهان با 
هدف  متمرکز کردن کلیه پایلوت های تحقیقاتی انجام شــده و در حال انجام 
که به صورت پراکنده در محیط های تصفیه خانه های آب و فاضالب ، دانشگاه 
ها در دستور کار قرار دارد ،راه اندازی شد تا با نگهداری   در یك محل ، محققین 
دانشگاهی ، پژوهشــگران و صاحب نظران صنعت در ســطح ملی  بتوانند از 

پژوهش های انجام شده در این مرکز بهره مند شوند.  
مجتبی قبادیان به برخی از اقدامات شاخص پژوهشی شرکت آب وفاضالب 
استان اصفهان طی سال های  98 و99 پرداخت و بیان داشت: انجام مراحل 
پایانی طرح » سامانه جامع صنعت آب وفاضالب کشور« و راه اندازی آزمایشی 
آن ، تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل از مدیران و کارشناسان متخصص، 
تعیین و تشــکیل بافت  جدید کمیته راهبردی تحقیقات شرکت ، پردازش و 
تعریف اولویت های تحقیقاتی و فراخوان آنها به مراکز علمی و پژوهشــی از 

مهم ترین اقدامات پژوهشی شرکت طی دو سال اخیر  محسوب می شود.
وی با بیان اینکه تهیه و تدوین و چاپ کتاب » تاریخچه آب وفاضالب در استان 
اصفهان « در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به عنوان نخستین سازمان مســتقلی که در میانه دهه 1340هجری 
شمسی درکشور تاســیس شــد تا به طور همزمان تامین و توزیع آب شرب و 
همچنین جمع آوری، تصفیه و دفع فاضالب کالن شهر اصفهان را بر عهده گیرد  
بر این اساس به منظور تدوین تاریخ 55ســاله  فعالیت شرکت   ، گفت وگو با 
صاحب نظران ،مدیران و کارکنان  و نیز جمع آوری اســناد و مدارک  فعالیت 

شرکت طی دهه های گذشته  در دستور کار قرار گرفت.
 معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفای استان اصفهان به برخی طرح 
های پژوهشــی که در ســال های اخیر انجام شد ، اشــاره کرد و خاطر نشان 
ساخت: امکان ســنجی روش های افزایش تولید بیوگازدر تصفیه خانه های 
فاضالب به روش لجن فعال درتصفیه خانه فاضالب شمال اصفهان، بررسی 
تاثیر استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب شهری در  تصفیه خانه فاضالب 
جنوب اصفهان بر کیفیت میکروبی خاک و محصوالت آبیاری شده با پساب 
،بررسی راندمان حذف میکروپالســتیک ها در تصفیه خانه فاضالب با فرآیند 
لجن فعال متداول درتصفیــه خانه فاضالب جنوب شــهر اصفهان، تحلیل و 
بررسی الگوی مصرف آب شهری با تاکید بر مدیریت بحران آب در شهر اصفهان، 

ارزیابی راندمان تصفیه فاضالب خانگی به وســیله سیســتم ورمی فیلتر در 
مقیاس پایلوت، پایش مولکولی روتاویروس و آدنوویروس انسانی در سیستم 
تصفیه خانه آب اصفهان با روش نوین تغلیظ،فیلتراسیون در تصفیه خانه آب 
باباشــیخعلی اصفهان، حذف ماســه در تصفیه خانه های فاضالب شهری با 
استفاده از هیدروسیکلون متوسط مقیاس با دانه گیری مرسوم در  تصفیه خانه 
فاضالب بهارستان اصفهان از مهم ترین فعالیت های صورت گرفته بوده است.

قبادیان به نظارت بر طرح های پژوهشی در حال انجام پرداخت و تصریح کرد: 
ارزیابی و مدلســازی کیفی تاالب های مصنوعی هیبریــدی به منظور تصفیه 
پساب شــهری، تحقیق ، مطالعات و پیشــنهاد روش های کاهش آب بدون 
درآمد روستاهای بخش زیار اصفهان، شناسایی، تعیین مقدار و بررسی میزان 
حذف میکروپالســتیک ها در تصفیه خانه آب باباشیخعلی از جمله پژوهش 

های درحال انجام است. 
وی اعالم کرد:  عالقه منــدان جهت ارائــه مقاالت و تحقیقات  انجام شــده 
می توانند  نسبت به فراخوان پژوهشگران درون ســازماني و برون سازماني 
 https: / / در ســامانه تحقيقات صنعــت آب وفاضالب كشــور بــه آدرس
research.nww.ir  ثبت نام کنند. همچنین ايميل گروه تحقيقات به آدرس  
research@abfaisfahan.ir آماده پاسخگويی به سواالت مطرح شده در 

خصوص سامانه تحقيقات است.

دهمین دوره همایش سراســری رضایت مندی مشتری با حضور دکتر میر 
محمد صادقی رییس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران ، دکتر محمد 
حسین فرهنگی عضو و ســخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی و 
ســيد حميد پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه 
سازمان برنامه و بودجه كشور 26 آذر ماه در مرکز همایش های رایزن تهران 
برگزار شد و ذوب آهن اصفهان توانست در این همایش لوح رضایت مندی 

مشتری را کسب کند  .
دکتر محمد حسین فرهنگی گفت : فعاالن اقتصادی نقش بسیار مهمی در 
رونق اقتصادی کشور دارند و این مهم وقتی با رضایت مندی مشتری باشد 
می تواند به یک برند محبوب تبدیل شود که در این صورت همیشه ماندگار 
خواهد بود ، رضایت مشتری می تواند یک رابطه دو سویه باشد تا بنگاه های 
اقتصادی فقط تولید ثروت نکنند و عوامل دیگر که مدنظر مشــتری است را 
در تولیدات خود رعایت کنند . وی، ایجاد تناســب بین پشــتیبانی و تولید ، 
پاسخگویی و بازخورد گرفتن از مشــتری را از عوامل مهم در کسب رضایت 
از مصرف کننده دانســت و یاد آور شــد : افزایش رضایت مشــتری یکی از 

راهکارهای تبلیغات و برندینگ است.
سيد حميد پورمحمدی گفت : یکی از واقعیت های تولید در بازار جهانی کسب 
رضایت مشتری و حصول اطمینان از رضایت در مصرف است و همیشه باید 
نیاز مشتری مهم ترین مقصد تولید کننده باشد و این رضایت باید استمرار 
داشته باشــد .وی افزود : مسئولیت اجتماعی همیشــه انجام کارهای عام 
المنفعه نیست بلکه ایجاد اشتغال ، احیای صنعت ، صیانت از محیط زیست 

و مشتری مداری نیز می تواند به نوعی مسئولیت اجتماعی باشد .
علیرضا عباسیان، مدير مهندسی فروش و توسعه بازار شرکت گفت : شرکت 
سهامی ذوب آهن اصفهان با تولید مقاطع ســاختمانی و طویل ، انواع ریل 
،آرک معدن ، کالف های صنعتی و ســاختمانی و غیره طیف وسیعی از نیاز 
جامعه را به لحاظ صنعتی و ســاختمانی و همچنین زیر ساخت ها پوشش 

می دهد این شــرکت به عنوان اولین و بــزرگ ترین تولیــد کننده مقاطع 
ساختمانی و صنعتی به عنوان یک برند جهانی شــناخته شده در بازار های 
خارجی و داخلی به شــمار مــی رود از این رو همواره دغدغــه توجه به نیاز 
مشتری خود را داشته و در این راستا در کل فرآیند تولید ، فروش و تحویل 
دیدگاه های مشتریان و ذی نفعان خود را مدنظر قرار می دهد . وی با اشاره 
به اینکه تولید براساس سفارش و نیاز سنجی بازار از فعالیت مستمر شرکت 
اســت ، تصریح کرد : ارتقا و حفــظ کیفیت محصول مطابق بــا به روز ترین 
استانداردهای ملی و جهانی همواره در ذوب آهن مورد توجه بوده و رضایت 

مندی باالی 75 درصد از شرکت از دیدگاه مشتریان گواه این ادعاست.
عباسیان گفت : در تمامی مراحل تولید تا تحویل ، مشتریان به اطالعات مورد 
نیاز خود دسترسی داشته و با بسترهای ارتباطی متنوع که پیش بینی شده 
ضمن دسترسی به اطالعات فنی و تجاری با قسمت های مرتبط ارتباط برقرار 
می کنند . وی خاطر نشان ساخت : محصوالت ذوب آهن اصفهان در پروژه 
های ساختمانی ، صنعتی و عمرانی دولت و زیر ساخت ها استفاده می شود 
و شرکت همواره با توجه به نیاز سنجی توسعه محصوالت جدید و استراتژیک 
را در برنامه کاری خود دارد که تولید انواع ریل ، سپره آسانسور ، آرک معدن 

و انواع تیر آهن های بال پهن و ... از جمله محصوالت جدید شرکت است .
مدير مهندسي فروش و توسعه بازار شرکت گفت : شرکت سهامی ذوب آهن 
اصفهان سنجش رضایت مشتریان مورد توجه ویژه در شرکت قرار دارد و  با 
نظر ســنجی های دوره ای و دریافت بازخورد و تحلیل آن نظرات اخذ شده 
به قسمت های مربوطه ارسال می شود تا اقدامات اصالحی در تولید لحاظ 
شود و این روند به منظور مشتری مداری و رعایت حقوق مصرف کننده است 
. وی تصریح کرد : در ذوب آهن اصفهان ســعی بر این است با به کار گیری 
رویکردهای بهبود مستمر و استراتژی های توسعه بازار ، در راستای جلب نظر 
مشــتریان اهداف و برنامه های خود را تدوین کند و به همین منظور کسب 
حداکثر رضایت مشتریان را به عنوان یکی از اولویت های مهم خود می داند .

مدیر شعب بانک صادرات استان اصفهان با حضور در دفتر سرپرست مخابرات 
منطقه اصفهان با وی دیدار و گفت وگو کرد.

 مهدی میری جهرمی، مدیر شعب بانک صادرات استان در این دیدار صمیمی 
ضمن تبریک به ناصر مشــایخی به جهت انتصاب به  سرپرســتی مخابرات 
منطقه اصفهان  بر همــکاری دو جانبه  بانک صــادرات و مخابرات  در جهت 

گسترش  خدمت رسانی بهتر به هم استانی های عزیز تاکید کرد.سرپرست 
مخابرات منطقه اصفهان   نیز با استقبال از پیشنهاد افزایش سطح  همکاری 
دو جانبه آمادگی مجموعه متبوع خود را برای مذاکرات کاربردی در راســتای 
هم افزایی جهت توسعه خدمات و سرویس های مخابراتی در سطح استان 

اعالم کرد.

دیدار مدیر شعب بانک صادرات با سرپرست مخابرات استان اصفهان
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