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بزرگ ترین 
جشنواره 

استعدادیابی 
و نخبه پروری 

ذوب آهن

ظرفیت 
سینمای 
اصفهان را 

فراملی ببینید

در حالی که پلیس فتا و معاونت غذا و داروی اصفهان می گویند مخالف خرید و فروش 
اینترنتی دارو هستند، »اسنپ دارو« مدعی است که برای کسب و کار خود مجوز دارد؛

استثمار  یا  استنکاف؟!
5

پز عالی، جیب خالی!
حکایت و روایت اصفهان در مجمع مطالبه گران استان ؛

3

۹۸ درصد استان 
اصفهان درگیر 
خشکسالی است

درخشش مهاجم کهنه کار درصدمین 
بازی اش برای سپاهان؛

»خلعتبری« به کمک 
رفیق قدیمی آمد

معاون اشتغال کمیته امداد استان 
اصفهان خبر داد:

ایجاد ۸۰۹ شغل صنعتی 
 برای مددجویان امداد

 در سال ۹۹

3

5

6 5

تکمیل مرکز توانمندسازی 
 معتادان باغ فدک اصفهان؛

تا ۲ ماه آینده

7

افتتاح بیش از ۳۳ میلیارد 
تومان پروژه در میدان 

مرکزی میوه و تره بار اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی   

شنبه 1۲  تیــر 14۰۰
۲۲  ذی القعده 144۲

۰۳ جوالی  ۲۰۲1
 شماره ۳۲۹1 

۸ صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

چرا اصفهان سرمایه گذارگریز است؟

استاِن پرپتانسیل بی سرمایه !
3

 پیک به پیک با کرونا! 
 سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان: زنگ خطر قرمز شدن اصفهان به صدا درآمده است؛ 

5

منا
 ای

س:
عک

معاون توسعه پیش بینی و تحقیقات اداره 
کل هواشناسی اصفهان:

بارندگی در استان ۳۵ درصد 
کمتر از سال قبل است

پایان تلخ زندگی آقا معلمی 
که مقابل دادگستری اصفهان 

خودسوزی کرد؛
شمع شدی، شعله شدی، 

سوختی!

مهر خاموشی بر لب مسئوالن اصفهان 
درباره بازگشایی زاینده رود؛

رنج آبی

3

1

5 3

رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی 
انتظامی استان خبرداد:

احتکار روغن خودروهای 
سنگین در اصفهان

5

نظارت، راهکار حل آشفتگی بازار سیمان 
چهارمحال و بختیاری؛

 نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 10 تیـــر  1400 
 20  ذی القعده  1442 

 01 جوالی 2021
 شماره ۳290

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

دولت جدید و 
وزارت صمت نگاه 
جامع و كامل به 
كل زنجیره فوالد 

داشته باشند
8

سکوت مســئوالن درباره بازگشــایی زاینده رود برای توزیع آب کشاورزی طی 
روزهای اخیر به شــایعات زیادی در رســانه ها و فضای مجــازی دامن زده و 

شهروندان اصفهانی را سر در گم کرده است.
موضوع رهاسازی آب در زاینده رود برای کشت بهاره کشاورزان اصفهان پس از 
حدود ۱۱ ماه در هفته های اخیر جدی تر شده و این در حالی است که مسئوالن 
اســتان از ابتدای بهار امسال با اشاره به کم آبی شدید ســد زاینده رود در سال 
جاری و خشکی کامل چاه های فلمن درباره مشکالت تامین شرب ۵۷ شهر و 

۳۱۰ روستای اصفهان در ماه های پیش رو هشدار می دهند.
کشاورزان اصفهان از پاییز سال گذشته و در شرایطی که ذخیره سد زاینده رود 
کمتر از ۲۰۰ میلیون مترمکعب بود برای دریافت حقابه کشــت پاییزه هر هفته 
دست به تجمع می زدند به امید آنکه اگر بارندگی شد حقابه را در زمستان یا در 

بهار دریافت کنند.
کشاورزان که به وعده رهاسازی آب برای کشــت بهاره دل خوش کرده بودند و 
عده ای از آنان که چاه آب داشتند کشت و کار خود را انجام دادند، اکنون خواهان 

دریافت بخشی از حقابه خود شده اند.
اسفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان در گفت وگو اخیر 
خود گفت که طبق قانون ۷۴ درصد آب ســد زاینده رود متعلق به کشاورزان و 
محیط زیست رودخانه است؛ اما از حقابه کشــاورزان به زور برداشت می کنند 
و براســاس نتیجه جلسات با مســئوالن شــرکت آب منطقه ای قرار بود ۲۵۰ 
میلیون متر مکعب در شــرایط خشکســالی امسال برای کشــاورزان غرب و 
شرق رهاسازی شود ولی مسئوالن برخالف این مصوبه در جلسه ای مجدد به 
نمایندگان کشاورزان اعالم کردند که حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در یک نوبت 
برای باغات رهاسازی شود که با مخالفت نمایندگان صنف در این جلسه مقرر 
شد با اصالحاتی در رودخانه بین سد چم آسمان تا نکوآباد و حذف موانع و آب 
بندها، مسیر رودخانه برای جریان آب هموار شده و از پرت آب جلوگیری شود.

همچنین هوشنگ مالیی، رییس حوضه آبریز زاینده رود در مصاحبه ای با یکی 
از رسانه ها اعالم کرد که با توجه به کاهش بارندگی ها حتی برای تامین آب شرب 
اصفهان مشکل داریم و نیاز اســت که مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند. 
وی افزود: فقط قرار است تامین آب برای باغات غرب استان اصفهان در مدت 
کوتاهی انجام شود تا از خشک شدن این باغات جلوگیری شود که البته تاریخ 

انجام آن هم مشخص نیست.
صحبت های رییس حوضــه آبریز زاینده رود با واکنش شــدید شــماری از 
کشاورزان مواجه شد و روز دوشنبه هفتم تیر برخی از آنان که تعدادشان به حدود 
۲۰۰ نفر می رسید در مقابل شرکت آب منطقه ای اصفهان تجمع کرده و بخشی از 
دیوار حیاط این مجموعه را تخریب کردند. روز دوشنبه در نهایت طی جلسه بین 
مسئوالن آب منطقه ای و نمایندگان صنف کشاورزان به معترضان اعالم می شود 

که دریچه های سد تا شامگاه امشب )دوشنبه( بازگشایی خواهد شد.
اما این تصمیم گیری نیز با مخالفت کشاورزان شهرستان اصفهان و شرق این 
استان از جمله برآن، رودشتین و ورزنه رو به رو شد. کشاورزان شرق می گویند 
آبی که به مقدار کم و مدت ۱۰ روز قرار اســت رهاسازی شــود به پایین دست 
رودخانه نمی رسد و نمی توان با آن هیچ کشت و کاری انجام داد. از این رو اکنون 

به رهاسازی آب نیاز ندارند و خواهان تامین آب برای کشت پاییز هستند.
هرچند اسفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان نیز با اذعان 
به این موضوع که با مقدار و مدت آبی که در نظر گرفته شــده کشاورز نمی تواند 
کشت جدیدی داشته باشد گفت که این آب برای آبیاری باغات و جلوگیری از 
خشکی درختان و کشاورزانی که چاه آب یا استخر دارند، اثر بخش خواهد بود.

در حالی که روز سه شنبه خبر بازگشــایی آب زاینده رود در شبکه های مجازی 
دست به دست می شــد و حتی اطالعیه ای منسوب به یگان حفاظت رودخانه 
زاینده رود مبنی بر آب انــدازی رودخانه، افزایش خروجی از ســد و ضرورت 
خودداری از تردد و توقف در حاشــیه زاینده رود منتشر شــد؛ اما هیچ یک از 

مسئوالن استان حاضر به پاسخگویی یا تایید و تکذیب این موضوع نشدند.
اگر چه طبق وعده های کاغذی قرار است با ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب احتمالی 
نیاز درختان و باغات غرب تامین شــود و بنا به گفته عضو هیئت مدیره صنف 
کشــاورزان حدود ۵۰ میلیون مترمکعب این آب برای محیط زیست رودخانه 
در نظر گرفته شده؛ اما سکوت مسئوالن اســتان سبب سردرگمی شهروندانی 
شده که ۱۱ ماه است به امید جریان دوباره آب در شاهرگ حیاتی اصفهان انتظار 
می کشند؛ جریان آبی که به نظر می رسد نه کشــاورز را راضی کند نه زاینده رود 
فصلِی رنجور را آن هم در شرایطی که اصفهان از دو ماه قبل برای آب آشامیدنی 
با مشکل مواجه شده و حتی در مقطعی با تانکر به شهروندان اصفهانی آبرسانی 

شده است.

مهر خاموشی بر لب مسئوالن اصفهان درباره بازگشایی زاینده رود؛
مودیان محترم مالیاتیرنج آبی

15 تیرماه 
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد 1۳99 صاحبان محترم مشاغل 

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سالجاری
www.intamedia.ir

پاسخگویی سریع و به موقع از طریق مرکز ارتباط مردمی 1۵26 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان م الف:1154891 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان نوبت اول

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد 
شرايط واگذار نمايد.

مبلغ تضمين مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
)ريال(

۴۰۰-۲-89/۲

بهره برداری و نگهداری 
از چاه ها،ایستگاه پمپاژ و 

خطوط انتقال منطقه شهرضا
۱۴.8۷۷.8۳۰.۷6۰۵۷6.۳۳۴.۰۰۰جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292: تاساعت: ۱۵:۰۰ روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲6
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

دريافت اسناد: سایت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  ۳668۰۰۳۰-8- ۰۳۱
)داخلی ۳۳۴(

نام روزنامه: زاینده رود
تاريخ انتشار: 1400/04/10

نوبت دوم

1۲

کشف هزار تن چوپ قاچاق از سودجویان؛

تیشه بر ریشه جنگل های اصفهان
5

چرا اعتراض اصفهانی ها 
وارد نیست؟

 نمایندگان استان، فعاالن محیط زیستی و مردم اصفهان 
نسبت به ادامه پروژه انتقال آب ونک-سولگان نگران هستند؛

3

 تاکید آبفای استان اصفهان بر سالمت
 آب شرب؛

چاه های فلمن کامال 
خشک شده است

تجلیل جمعی از رؤسای 
 دانشگاه های استان 
از سردار مجتبی فدا

فصل نوین همکاری بانک 
اقتصادنوین و ذوب آهن 

اصفهان

8

8

7 6

 خداحافظی یا شرکت در 
رقابت های جهانی؛

دوراهی سرنوشت ساز

5

 رییس سازمان زندان ها در مراسم
 تکریم و معارفه مدیرکل زندان های 

استان اصفهان خبرداد:
 اشتغال 54 درصدی

 زندانیان کشور

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 05 تیــر 1400
15 ذی القعده 1442

26 ژوئن 2021
 شماره 3285

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

رهبر انقالب پس از دریافت 
واکسن »کوو ایران برکت«: 

منتظر واکسن ایرانی 
ماندم برای پاسداشت 

2افتخار ملی

شرکت توزیع برق آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه 
معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شهرداری کوهپایه به استناد مجوز شــماره 4 مورخ 1400/03/01 شورای محترم اسالمی شــهر کوهپایه در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 
قطعه از پالکهای مجموعه کارگاهی به متراژهای مختلف متعلق به شــهرداری واقع در بلوار امام رضا)ع(- کیلومتر یک جاده کوهپایه به طرف 

جبل، جنب مزرعه شمس آباد با قیمت کارشناسی و از طریق انتشار آگهی مزایده اقدام نماید. پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را تا آخر 

وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/04/07 به شهرداری ارائه دهند. ضمنًا کلیه هزینه های کارشناسی و آگهی به عهده برنده آگهی می باشد. 

آگهی مزایده عمومی مرحله پنجم نوبت دوم

محسن علیخانی کوپانی- شهردار کوهپایه  م الف:1150615

شهرداری قهجاورستان به استناد مصوبه شماره 1400/69/ق/ش مورخ 1400/03/22 شورای اسالمی شهر قهجاورستان نسبت به واگذاری پالک 2/70 با شرایط زیر اقدام نماید.

آگهی مزایده

مصطفی حسینی- شهردار قهجاورستان  م الف:1155096

شماره مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی اسناد 
مبلغ تضمین ارزیابی کیفی

400140402000093905000004

انتقال نیرو و 
برقرسانی ) تجهیز 

پست زمینی و 
نیرورسانی و بهینه 
سازی شبکه های 

فرسوده( در محدوده 
امور برق منطقه 4 
)شرق(- بسته سه

1400/04/051400/04/101400/04/211400/04/22600/000/000

 
پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 

1400/04/21 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان- سروش- حد فاصل 

خ آل خجند و حکیم شفایی- کوچه شهداد- شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه 2 – دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از 

مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

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

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 32299087  اداره مالی و اداری امور برق منطقه 4  و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، 

شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 32299001 اداره مهندسی و نظارت  تماس حاصل فرمائید.

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

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

https://  مناقصه گران جهت به روز رسانی مدارک و فعالیت های خود، در سامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی   

www.eepdc.ir  مراجعه نمایند. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

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

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

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

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

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

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات طبق قانون عمل خواهد کرد. 

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

      آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه کد آگهی: 1400-20 

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

1
مناقصه 
عمومی

48530349
خرید و تأمین سیستم های سرمایشی تبریدی 

به همراه راه اندازی و گارانتی معتبر
1400/04/10

قراردادهای 
خرید

2
مناقصه 
عمومی

48474419
ساخت ساختمان تجهیزات اندازه گیری 

واحد نورد گرم  شرکت فوالد مبارکه
1400/04/18

قراردادهای 
خرید

3
مناقصه 
عمومی

48532018
خرید تجهیزات، طراحی، حمل، اجرا و بسته بندی و تضمین 

عملکرد پروژه واحد بازیابی اسید شماره 1 نورد سرد
1400/04/29

قراردادهای 
خرید

4
مناقصه 
عمومی

48532020
خرید تجهیزات، طراحی، حمل، اجرا و بسته بندی و تضمین 

عملکرد پروژه واحد بازیابی اسید شماره 1 نورد سرد
1400/04/29

قراردادهای 
خرید

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.irلینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و تامین کنندگان مراجعه 
و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيســتم ارتباط با تأمين كنندگان )SRM( اقدام نمائيد. سایر فراخوان ها: جهت کسب 

اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

 

سپرده شرکت در مزایده )ریال(تاریخ چاپ موضوع آگهی قیمت پایه کارشناسی )ریال(شماره مزایدهردیف

1400/04/05440/000/000مزایده پالک 2/70 به متراژ 200 متر مربع119118/800/000/000

پیشنهاد دهندگان می توانند جهت اطالع از موقعیت زمین و دریافت فرم پیشنهاد 
قیمت همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تــا پایان وقت اداری مورخ 

400/04/14 به شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.
تلفن تماس شهرداری: 35776611

زمان تحویل پیشنهادات: 1400/04/14
زمان بازگشائی پیشنهادات: 1400/04/15 

ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و  کمیسیون در رد یا قبول 
پیشنهادات مختار است. 

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری نایین باستناد بودجه مصوب و مصوبه های شورای محترم اسالمی 
شــهر نایین به شــماره 78/5/84 مورخ 1400/03/11 در نظــر دارد عملیات 
اجرای آســفالت معابر شــهر نایین را از طریــق مناقصه با اعتبــاری بالغ بر 
47/289/138/550 )چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون 
و یکصد و ســی و هشــت هزار و پانصد و پنجاه( ریال از محل بودجه عمرانی 
شهرداری و طبق مفاد شرایط عمومی پیمان، نقشه و مشخصات فنی موجود در 
شهرداری و بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 1400 و تحت نظارت شهرداری 
و نظارت عالیه دفتر فنی استانداری و بدون تعدیل و ما به التفاوت به پیمانکار 

واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید:

  شرایط شرکت کنندگان:
1- دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه 5 رشــته راه و ابنیه از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی
2- رعایت منــع مداخلــه وزراء و نماینــدگان مجلس و کارمنــدان دولت و 

شهرداریها در معامالت دولتی و شهرداریها مصوب دی ماه 1337 
3- پیشنهاد دهندگان باید جهت کســب اطالعات بیشتر و بازدید از محدوده 
خدماتی مورد قرارداد و دریافت اســناد مناقصه )نقشــه و مشخصات فنی( 
پروژه تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/04/16 به شهرداری نایین 
مراجعه و پس از واریز مبلغ 1/500/000 ریال به حساب شماره 0105850677001 
شهرداری نزد بانک ملی شعبه نایین، نســبت به خرید اسناد مناقصه اقدام 

نمایند.
4- پیشنهاد دهندگان باید 5 درصد از کل اعتبار )معادل 2/365/000/000 ریال( 
را به عنوان ســپرده شــرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی )مدت 
اعتبار از تاریخ صدور کمتر از ســه ماه نباشــد( و یا وجه نقد به حساب شماره 
0105850675005 شهرداری نزد بانک ملی نایین واریز و مدارک مربوطه را به 
همراه اسناد مناقصه )کلیه اوراق مهر و امضا شود(، حداکثر تا آخر وقت اداری 
روز یک شنبه مورخ 1400/04/27 در ســه پاکت به صورت الک و مهر شده در 

قبال اخذ رسید به واحد حراست شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.
5- پیشنهادات رسیده در ساعت 15 روز یک شنبه مورخ 1400/04/27 با حضور 

کلیه اعضاء کمیسیون عالی معامالت که در محل شهرداری تشکیل می گردد 
باز و قرائت خواهد شد. 

6- حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنان با معرفی نامه و هماهنگی قبلی 
در کمیسیون مناقصه بالمانع است.

7- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و پیشنهاداتی 
که بعد از موعد مقرر در آگهی مناقصه رســیده مبهم و یا مخدوش یا مشروط 
باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و کمیســیون ظرف یک هفته پیشنهادات را 

بررسی و نتیجه را اعالم خواهد کرد.
8- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی 
خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبی ظرف مدت یک هفته نسبت 
به عقد قرارداد اقدام ننماید در اینصورت سپرده نفر اول به نفع شهرداری ضبط 
و با نفر دوم منعقد خواهد شد چنانچه نیز نفر دوم حاضر به انجام قرارداد نشود 

سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد خواهد شد.
9- برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد باید معــادل 10 درصد کل پیمان را به 
عنوان ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی به حساب شماره 0105850675005 
شهرداری نزد بانک ملی شــعبه نایین واریز و رسید آن را به شهرداری تسلیم 

نماید. 
10- هزینه آگهی و کســورات قانونی نظیر بیمه، مالیات و عوارض مربوطه به 

عهده برنده مناقصه می باشد و از صورت وضعیتها کسر خواهد شد. 
11- کافرما می تواند حداکثر 25 درصد کل پیمان را با نظر دســتگاه نظارت به 

مبلغ پیمان اضافه و یا کسر نماید. 
12- هزینه کارهای انجام شــده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیری و ارایه 
صورت وضعیت )کارکرد( توسط پیمانکار و رسیدگی آن توسط مهندس ناظر و 
تائید نهایی دستگاه نظارت و کارفرما طبق مقررات از طریق شهرداری پرداخت 

خواهد شد.
13- انجام مناقصه بر اســاس آئین نامه مالی شــهرداریها مصوب دوازدهم 

تیرماه 1346 و اصالحیه های بعدی انجام می گیرد. 
شرایط و ضوابط ذکر شده در قرارداد که بین طرفین منعقد خواهد شد مالک 

عمل طرفین خواهد بود.

اردشیر عسگری- شهردار نایین م الف:1158696

م الف:1158595

نوبت اول

معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی استان می گوید گسترش فروش صنایع دستی 
اصفهان در فضای مجازی ضروری است؛ اما در عمل سهم فروش ناچیز است

راه نجات مجازی
3

تابستان داغ
 دمای هوای تابستان اصفهان امسال

1/5 درجه گرم تر از  سال گذشته خواهد بود؛

5
هر

: م
س

عک

 معاون هماهنگی امور عمرانی
 استاندار اصفهان:

زمان اتمام پروژه قطار 
سریع السیر اصفهان- 
تهران مشخص نیست

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
مطرح کرد:

زاینده رود، قصه 
پرغصه

ابرپروژه 1۳۰هزار میلیارد 
تومانی قطار برقی اصفهان 

– اهواز روی ریل اجرا

3

3

7

برای کدام درد بنویسیم؟
ســرباز نیروی انتظامی پیرمردی که در صف واکسیناســیون کرونا 

پریا پارسادوست
ایستاده را هل می دهد و به پایین پرتاب می کند و ما متحیر می شویم 
که این سرباز بر ســر کدام سفره بزرگ شــده و تربیت شــده و حرمت پیر و جوان یاد نگرفته که 

پیرمردی که جای پدرش است را پرتاب می کند؟ 
باور کردنی نیست؛ کاری با حقوق شهروندی و کرامت انســانی و… نداریم اما به قول همکارمان: 

»اگر پای یکی از آنها می شکست، تا آخر عمر جوش می خورد؟«
جای شکرش باقی است که حداقل رییس پلیس پایتخت، در واکنش به این بی احترامی مامور 
ناجا، عذرخواهی کرد و گفت که »با مامور خاطی برخورد شده است و من هم از مردم عذرخواهی 
می کنم.« رییس سازمان محیط زیست اما این قدر برای مردم و جامعه عزادار رسانه ای احترام 
و ارزش قائل نبود که حداقل عذرخواهی کند؛ نه بابت اتفاق تلخ رخ داده در جاده ارومیه که منجر 
به پرپرشدن دو خبرنگار جوان کشورمان شد و نه به خاطر طرز نشستن مقابل خانم خبرنگاری که 

داشت از »درد« حرف می زد؛ درد ما خبرنگارها. 
»عیســی کالنتری« در گفت و گو با رســانه ها؛ ریلکس و بدون ذره ای پشــیمانی یا احســاس 
شرمندگی؛ گفت: »برای چه عذرخواهی کنم. طرز نشســتن من همیشه همین شکلی است!« . 
درباره حادثه تلخ سقوط اتوبوس خبرنگاران و فوت مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی هم مدعی شد 
اتوبوس هیچ مشکلی نداشته، مســئوالن هیچ قصوری نداشتند و در نهایت گفت:» اتفاقی است 
که افتاده!« بله، اتفاقی است که افتاده؛ مثل کشته شدن سربازان مظلومی که خبر تلخ جان دادن 
شان در جاده یزد-دهشیر آن هم در سالگرد حادثه تلخ و غم بار سقوط اتوبوس سربازان به دره نی 
ریز، خیلی ســر و صدا نکرد چون انگار اینجا عادت کرده ایم غم را با غم بشوییم و دیگر نمی دانیم 
برای کدام مصیبت زانوی غم بغل بگیریم و بنویسیم و فریاد بزنیم و منتظر واکنش و عذرخواهی 

و استعفای یک مقام مسئول باشیم!
و البته چه توقع بیهوده ای است؛ وقتی اینجا مقام مسئولی داریم که برای »خودشیرینی« و »بر سر 
زبان ها افتادن«، معترضین را »پفیوز« می خواند و درست وقتی مردم خواهان و خواستار برخورد 
با این مسئول و کنارگذاشتن او از مجموعه وزارتخانه می شــوند، مسئول مافوق که وزیر بهداشت 
اســت، ضمن تایید توئیت توهین آمیز کارمند خود، می گوید: به »جهانپور« گفتم چرا خودت را 

توی دردسر می اندازی؟!
و دردسر اصلی ما برعکس شدن ارزش هاســت؛ اینجا هیچ کس یادش نیست که قرار بود مردم 
»ولی نعمت« باشند و مسئوالن »خدمتگزار«. قرار نبود مردم الیق پرتاب شدن و »پفیوز« نامیده 
شدن و قربانی شدن در جاده ها باشند و مسئوالن از پشت شیشه های دودی ماشین های خارجی 
خود، از درد مردم حرف بزنند و چیزی از این همه غم ندانند بس که دور شده اند از مردمی که درد را 

از هر طرف برای شان بخوانی، درد است. 

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

دوشنبه ۰7 تیر  14۰۰ 
 17 ذی القعده  1442 

28 ژوئن  2۰21
 شماره ۳287

8 صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

5

اصفهان، یکی 
از مشهورترین 

بازارهای جهانی 
سفر است

7

11 شهر اصفهان 
در وضعیت 

نارنجی کرونا 
قرار گرفت

آگهی فراخوان عمومی فروش امالک و مستغالت

شرکت عمران شهر جدید مجلســی وابسته به وزارت راه و شهرســازی در نظر دارد تعداد 
محدودی از واحدهای تجاری ســاخته شــده واقع در شهر جدید مجلســی را ازطریق 

 برگزاری فراخوان عمومــی )مزایده( و از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت

 )Setadiran.ir( به فروش برساند.

- تاریخ انتشار و دریافت اسناد: از تاریخ 1400/04/08 لغایت 1400/04/22 
- مهلت ارسال پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14/00 مورخ 1400/04/22 

- تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10/00 صبح مورخ 1400/04/23 
به منظور دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به امور امالک و واگذاری شرکت عمران 

شهر جدید مجلسی مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های : 2284 و 

52472228-031 تماس حاصل فرمایید.

- نشانی: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن – شــهر جدید مجلسی- بلوار ارم- 
شرکت عمران مجلسی 

کدپستی: 86316-45775  دورنگار: 031-52472214    
www.majlesi.ntdc.ir :سایت اینترنتی شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شرکت عمران شهر جدید مجلسی م الف:1156242

نوبت اول

یادداشت

شهرداری قهجاورستان
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مرگ مشکوک ژنرال رژیم صهیونیستی
ایرنا نوشت: منابع خبری رژیم صهیونیستی از مرگ مشکوک یک ژنرال ارتش رژیم صهیونیستی 

در پایگاهی در غرب فلسطین اشغالی خبر دادند.
رسانه های رژیم صهیونیســتی اعالم کردند که ژنرال »شارون اســمان« فرمانده تیپ پیاده نظام 
موسوم به »ناحال« در ارتش این رژیم صبح پنجشــنبه در جریان تمرینات رزمی در پایگاهی در 

نزدیک شهر نتانیا فوت کرد.
برپایه این گزارش، شــارون اســمان فرماندهی تیپ ناحال را برعهده گرفته بود. رسانه های رژیم 
صهیونیستی مدعی شــدند که ژنرال اسمان در جریان تمرین آمادگی جســمانی در داخل پایگاه 
نظامی  سقوط کرده و روی زمین افتاده است و پس از آن وی فورا تحت مراقبت های پزشکی قرار 

گرفت، اما اندکی بعد فوت کرد.
به گفته این رسانه ها، ارتش رژیم صهیونیستی تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده است. ژنرال 
اسمان به مدت ۲۵ سال در ســمت های میدانی، فرماندهی، ستادی و آموزشــی در ارتش رژیم 

صهیونیستی خدمت کرد و در تجاوز نظامی به لبنان شرکت داشت.

»ترامپ «از حضور خود در انتخابات 2024 خبر داد
رییس جمهور ســابق آمریکا در مصاحبه با شــبکه »فاکس نیوز« تلویحا گفت کــه قصد دارد در 
رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ۲0۲4 این کشور شرکت کند، زیرا ایاالت متحده به حضور او 
نیاز دارد. »دونالد ترامپ« رییس جمهور سابق آمریکا در مصاحبه با شبکه »فاکس نیوز« گفت که 
تصمیم خود را در این خصوص که آیا در سال ۲0۲4 بار دیگر در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 
شرکت کند یا خیر، گرفته است.  به گزارش »یاهو نیوز« در حالی که ترامپ علنی نگفته که قصد رقابت 
در انتخابات ۲0۲4 را دارد یا خیر، روز چهارشنبه، وقتی »شان هانیتی « مجری فاکس نیوز از او در 

همین خصوص سوال کرد، به نظر می رسید که در تصمیم خود پیشرفت داشته است. 
چهارشنبه شب »شان هانیتی « خطاب به ترامپ گفت: بیایید درباره برنامه های آینده شما صحبت 
کنیم. شما قرار نیست پاسخ دهید ولی من باید بپرسم، در کجای مراحل قرار دارید، بگذارید این را 
از شما بپرسم، بدون دادن پاسخ، پاسخ این است که، آیا تصمیم خود را گرفته اید؟ ترامپ در پاسخ 
گفت »بله« و سپس مجری فاکس نیوز با خوشحالی گفت که »کار درستی کرده اید«. مجری در 
ادامه گفت »اگر پیش بروید، می دانید که چقدر سخت اســت، اما برای رقابت دوباره به نظر آماده 
می رسید«. رییس جمهور جنجالی سابق آمریکا که هنوز هم شکست در انتخابات گذشته را نپذیرفته، 
در پاسخ گفت: مسئله این نیست که من می خواهم. کشــور به آن نیاز دارد و باید مراقب این کشور 

باشیم.

نیروهای آمریکایی، پایگاه بگرام افغانستان را ترک کردند
یکی از خبرنگاران امنیت ملی آمریکا در شبکه خبری فاکس نیوز گزارش کرد، نیروهای آمریکایی 
پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را که بزرگ ترین پایگاه مورد استفاده از سوی ایاالت متحده در این 
کشور بود، همزمان با خروج از این کشور ترک کرده اند. جنیفر گریفین، خبرنگار امنیت ملی فاکس 
نیوز در توئیتر خود نوشت:  یکی از مقام های ارشد آمریکایی به من گفت که تمامی نیروهای این کشور 
پایگاه هوایی بگرام را ترک کرده اند. این پایگاه هوایی اصلی آمریکا درست یک ساعت با کابل فاصله 
دارد و در شمال پایتخت افغانستان واقع شده است. روز سه شنبه، شبکه خبری افغانستان از قول 
یکی از سخنگوهای ارتش آمریکا که خواست نامش فاش نشود گزارش کرد، این پایگاه هوایی به 

کنترل نیروهای امنیتی افغان در می آید و به آنها واگذار می شود.
دولت جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا وعده داده که خروج نیروهای این کشــور از افغانستان 
تا ۱۱ سپتامبر ســال جاری میالدی پایان می یابد و به این ترتیب، این کشور به جنگی ۲0 ساله در 

افغانستان پایان می دهد.

گزارش »میدل ایست آی« از طرح این سه مقام عربی علیه ایران!

شراکت عربی ضدایرانی
تحلیلگران سیاســی در مورد توانایی مصر، عراق و اردن برای پیشبرد 
برنامه خود به منظور تشکیل یک اتحاد منطقه ای پس از اجالس سران 
که هفته گذشته رهبران سه کشور را گرد هم آورد، شک و تردید دارند. در 
ادامه این مطلب آمده است: مروت زکریا، متخصص امور ایران به میدل 
ایســت آی گفت: چالش های مختلفی برای همکاری بین سه کشور 
وجود دارد که شامل رقبای منطقه ای به ویژه ایران است. گفتنی است؛ 
عبدالفتاح السیسی، رییس جمهور مصر در تاریخ ۲7 ژوئن وارد بغداد 
شد. این اولین سفر رییس دولت این کشور از سال ۱990 تاکنون به عراق 
است. وی در چارچوب یک مکانیزم همکاری سه جانبه که این کشورها 
در سال گذشــته از آن رونمایی کردند، جلسه ای با مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق و عبدا...دوم، پادشاه اردن داشت. السیسی تصریح 
کرد: مصر می خواهــد فصل جدیدی در روابط خود بــا عراق باز کند که 
شامل منافع متقابل باشــد. رییس جمهور مصر گفت: ما دری را برای 
مشارکت استراتژیک جدید و همکاری نزدیک بین سه کشور به منظور 
دستیابی به توسعه پایدار و رفاه مردم خود باز می کنیم. همچنین برای 
تقویت همکاری بین اعراب و محافظت از امنیت آنها تالش خواهیم کرد.

روند طوالنی ایجاد اتحاد
مصر مدت هاســت که در تالش اســت تا این اتحاد جدید را با اردن و 
عراق ایجاد کند. در مارس ۲0۱9، مقامات قاهره از پادشاه اردن و سپس 
نخســت وزیر عراق برای حضور در جلســه ای در قاهره دعوت به عمل 
آوردند. در آگوست سال گذشته، السیســی، ملک عبدا... و الکاظمی 
در عمان، پایتخت اردن با یکدیگر دیدار کردنــد. آنها از طرح خود برای 
ایجاد آنچه »شام جدید« نامیدند به عنوان یک اتحاد جدید اقتصادی، 
سیاسی و امنیتی بین ســه کشــور رونمایی کردند. در ادامه، جلسات  
مقامات سه کشور برای نظارت بر اجرای توافقات اولیه آغاز شد. در اکتبر 
سال گذشته، مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر از بغداد دیدار کرد و 
۱۵ قرارداد همکاری را در زمینه های مختلف از جمله نفت، زیرساخت، 
حمل و نقل، آب و کشاورزی با مقامات این کشور به امضا در آورد. یک 
هیئت عراقی در اوایل ماه ژوئن به قاهره سفر کردند و در مورد همکاری با 
مصری ها از جمله بازسازی مناطقی از عراق که در جنگ با داعش ویران 
شده بود، گفت وگو کردند. اجالس یکشــنبه در بغداد قرار بود در ژانویه 
سال جاری برگزار شود که به دلیل وخیم شدن شرایط امنیتی در عراق به 
تعویق افتاد. سپس اجالس سران برای ماه مارس امسال برنامه ریزی 
شد. این بار نیز اجالس به دلیل تحوالت داخلی مصر از جمله مسدود 

شدن کانال سوئز و سقوط مرگ بار قطار به تعویق افتاد.

مزایای اقتصادی
مقامات دولت مصر می گویند که قصد دارند همکاری خود را با ســایر 
کشورها گسترش دهند. گفتنی اســت، آنان به منافع اقتصادی ای که 
می تواند از همکاری های گســترده به دســت آید، چشــم دوخته اند. 
مادبولی پس از دیدار با فواد حســین، وزیر امور خارجه عراق در فوریه 
سال جاری در قاهره گفت که وی شخصا اجرای توافق نامه های دولت 
خود را با عراق به دقت دنبال می کنــد. وی تصریح کرد: ما همه تالش 
خود را برای حمایت از اقداماتی که به منظور توسعه عراق در دستور کار 
قرار دارد، انجام خواهیم داد. مصر امســال ۱۲ میلیارد بشکه نفت خام 
ســبک بصره را وارد خواهد کرد. عراق نیز می خواهد به منظور کاهش 
وابســتگی به گاز ایران برای فعالیت نیروگاه های برق خود، گاز طبیعی 

را از مصر وارد کند.

رقابت با ایران
به گفته تحلیلگران، مصر و اردن می خواهند عــراق را از ایران دور کنند. 
تهران از نظر سیاسی، نظامی، اقتصادی و مذهبی اهرم های زیادی در 
این کشــور عربی دارد. تحلیلگران معتقدند که این دو کشور بخشی از 
طرح هستند که عربستان سعودی را نیز شــامل می شود تا با محروم 

کردن تهران از یکی از مهمترین پایگاه های منطقه ای خود، نفوذ ایران 
را در منطقه تضعیف کند. احمد یوســف، استاد علوم سیاسی دانشگاه 
قاهره به میدل ایست آی گفت: مصر و اردن می خواهند عراق را به آغوش 
اعراب برگردانند. بغداد نیز می خواهد در تالش خود برای جدایی از نفوذ 
ایران، گزینه های دیگری را مدنظر داشــته باشد. مصر رقیب مذهبی و 
عقیدتی ایران است و این دو کشور از زمان انقالب اسالمی سال ۱979 

تاکنون روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند. 
ظاهرا آمریکا در پشــت این طــرح جدید قاهره، امــان و ریاض علیه 
تهران قرار دارد. خوب اســت بدانید که در ۲8 ژوئــن، ایاالت متحده از 
نشست مصر، اردن و عراق اســتقبال کرد و آن را گامی مهم در تقویت 
روابط اقتصادی و امنیتی منطقه ای و پیشبرد ثبات منطقه ای دانست. 
همچنین به نظر می رسد که عراق می خواهد به دولت جدید واشنگتن 
ثابت کند که آماده است با ایجاد روابط نزدیک با متحدان مهم منطقه ای 
ایاالت متحده از حوزه ایران دور شــود. تحلیلگران معتقدند که وخیم 
شدن اوضاع امنیتی در عراق و نفوذ ایران در این کشور مانع بزرگی در راه 
مصر برای حضور اقتصادی چشــمگیر در عراق خواهد بود. کارشناسان 
اعتقاد دارند که ایران مطمئنــا از نیروهای خود برای جلوگیری از اتحاد 

جدید مصر، اردن و عراق استفاده خواهد کرد.

نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی از عدم 
آمادگی برخی طرف های مذاکــرات وین برای آغاز 
دور هفتم خبر داد. »میخائیــل اولیانوف«  در این 
خصوص در توئیتی اعالم کــرد: گفت وگوهای وین 
دربــاره برجام به محــض این که همه کشــورهای 
مشــارکت کننده آمادگی آنچه دور پایانی مذاکرات 
تصور می شــود را داشته باشــند، ادامه پیدا خواهد 
کرد.  این دیپلمات روس افزود: هنوز این مســئله 
محقق نشده است. برخی از مشــارکت کنندگان به 
زمان بیشتری نیاز دارند. به نظر می رسد ما زودتر از 
روز دوشــنبه در وین دیدار، نخواهیم داشت. پیش 
تر پایگاه اینترنتی شبکه آمریکایی »بلومبرگ« در 
اشاره به گفت وگوهای برجامی وین نوشت، مذاکراتی 
که ماه هاســت در جریان بوده اکنون با چشم انداز 

تاخیرهای جدید و افزایش این خطر مواجه اســت 
که در احیای توافق با شکســت مواجه شــود. طبق 
این گزارش، چهار منبع ناشــناس در خصوص این 
مذاکرات گفتند نماینده ها طبق برنامه این هفته در 
وین گرد هم نمی آیند و مطمئن نیســتند دور هفتم 
مذاکرات برای چه زمانی برنامه ریزی خواهد شــد. 
طبق این گزارش، در حالی که تاکنون »انریکه مورا« 
معاون مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا دو 
بار قریب القوع بودن رســیدن به نتیجه در مذاکرات 
را پیش بینی کرده بود، به دلیل کوتاه نیامدن ایران و 
آمریکا از مواضع شان این روند )رسیدن به نتیجه( 
متوقف شده است. وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی 
جدید درباره وضعیت مذاکــرات وین برای احیای 
توافق هسته ای ایران گفت که مذاکرات غیرمستقیم 

آمریکا با ایران در وین باعث شــده که برخی موانع 
)احیای برجام( برداشــته شــود؛اما هنــوز برخی 
اختالفات اساسی وجود دارد. وزیر خارجه دولت جو 
بایدن در سخنان تازه خود بدون اشاره به مسئولیت 
آمریکا در نقض تعهدات خود در برجام، دست پیش 
را گرفت و مدعی شد که »توپ در زمین ایران است«.

به ادعای آنتونی بلینکن، ایران است که باید تصمیم 
بگیرد که آیا آماده بازگشت به تعهدات خود در توافق 

هسته ای )برجام( است یا خیر.

عدم آمادگی برخی طرف های مذاکرات وین برای آغاز دور هفتم

سناتور جمهوری خواه آمریکایی: 

هر توافقی با ایران را دولت بعد پاره می کند
سناتور جمهوری خواه تندروی آمریکایی در واکنش به درخواست تضمین ایران درباره عدم خروج دوباره واشنگتن از برجام، مدعی شد هر توافقی که به شکل معاهده 
نباشد، در دولت بعدی آمریکا پاره خواهد شد. »تد کروز« در واکنش به تاکید ایران بر اینکه آمریکا باید تضمین کند توافق هسته ای ایران )برجام( را ترک نمی کند، 
مدعی شد هر توافقی که به معاهده تبدیل نشود، دوام نخواهد آورد و دولت بعدی آمریکا آن را پاره می کند. کروز که از تندروترین نماینده های ضد ایرانی در سنای 
آمریکاست، در این خصوص در توئیتی نوشت: این فقط یک راه دارد که بایدن توافق هســته ای ایران را به عنوان معاهده به سنا ارائه کند، که این کار را نخواهد کرد، 
زیرا آن ها می دانند مخالفت حداکثری دو حزبی وجود دارد. وی افزود: هر توافقی که معاهده نباشد دوام نخواهد آورد و دولت بعدی در روز اول روی کار آمدن آن را 
پاره خواهد کرد. »مجید تخت روانچی« سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل در نیویورک چهارشنبه شب )به وقت ایران( در نشست شورای 
امنیت در خصوص اجرای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ طی اظهاراتی عنوان کرد: با توجه به نقض جدی برجام توسط طرف های دیگر طی چند سال، ارائه تضمین کافی که 
تمام تحریم ها به صورت قابل راستی آزمایی برداشته می شوند و آمریکا بار دیگر از برجام خارج نخواهد شد یا از سازوکار موجود در آن برای ایجاد بحران دیگری برای 

محروم کردن ایران از منافع برجام سوء استفاده نخواهد کرد، کامال ضروری است. 

غرامت  خواهی پایداری ها از 
»رییسی«

خبر روز

وز عکس ر

اعتراضات 
ضددولتی در کلمبیا

کلمبیا بیش از دو ماه اســت 
که شاهد اعتراضات خیابانی 
مردم در اعتراض به وضعیت 
معیشــتی و اقتصــادی این 

کشور است.

ایده ای برای اداره کشور دارم؟!
عبدا... گنجی از تماس دفتر رییسی با خود خبر داد.  مدیرمسئول روزنامه جوان در توئیتی نوشت: از دفتر 
رییس جمهور منتخب تماس گرفتند که اگر ایده، طرح یا نظری برای رییس جمهور دارید ارسال کنید. اصل 
کار خیلی خوب است اما مهم تر اینکه از خودش می پرسد واقعا من برای اداره کشور چه حرف و ایده ای 

دارم؟ مدعای انسان در خلوت تنهایی محک می خورد، شاید هم هیچی.

ادعای عجیب »کیهان« درباره قتل های زنجیره ای
روزنامه کیهان در خبر ویژه خود مدعی شد مرگ یک روشنفکر دیگر در آذر ۱۳77 مرتبط با پرونده قتل های 
زنجیره ای است. در این مطلب آمده است: در فتنه قتل های زنجیره ای، چند منتقد نجیب نظام به قتل 
رسیدند و فضای تبلیغاتی مسمومی  به راه افتاد. یکی از قربانیان این جنایت مشکوک، مرحوم دکتر مجید 
شریف، مترجم کتاب روشنگرانه و ضد صهیونیستی پروفسور روژه گارودی با نام »اسطوره های بنیانگذار 
سیاست اسراییل- تاریخ یک ارتداد« بود. آقای یونسی که پس از کناره گیری وزیر وقت، وزیر اطالعات 

شد، آیا بررسی مستقلی انجام داد که چرا باید مترجم کتاب ضد صهیونیستی در تهران  ترور شود؟

گفت و گوی »بنت« با رییس جمهور آلمان درباره ایران
دفتر نخســت وزیری اســراییل در بیانیه ای اعالم کرد که در دیدار نخســت وزیر ایــن رژیم با رییس 
جمهور آلمان، به مسئله برنامه هسته ای ایران نیز پرداخته شده است. نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی روز پنجشنبه در دیدار با فرانک والتر اشتاین مایر رییس جمهور آلمان، گفت که اسراییل در 
»جلوگیری از دست یابی ایران به توان هسته ای« مصمم است. طبق بیانیه دفتر نخست وزیری رژیم 
صهیونیستی، آن ها در این دیدار درباره آنچه »تهدید هسته ای ایران« می خواندند، گفت و گو کردند. بر 
اساس این گزارش، تکرار ادعای وجود اهداف نظامی در برنامه هسته ای ایران و »تهدید« قلمداد کردن 
آن در حالی مطرح می شود که مقام معظم رهبری کشــورمان در فتوایی، تولید، نگهداری و به کارگیری 
تسلیحات هسته ای را حرام اعالم کرده اند. مقامات ایران نیز بر اساس همین فتوا تاکید کرده اند که برنامه 

هسته ای ایران صرفا اهداف صلح آمیز را دنبال می کند.

احتمال مذاکره پشت پرده ایران و آمریکا صفر است
حسن بهشتی پور، یک کارشناس مسائل بین الملل  گفت: در شرایطی که در آن قرار داریم، احتمال مذاکره 
پشت پرده با آمریکا صفر است. نمی توان به سیاست نگاه مطلق داشته باشیم، ولی با این حال احتمال 
مذاکره پشت پرده را شــاید کمتر از یک درصد بدانم. مذاکرات علنی به نتیجه نرسیده است چه رسد به 
مذاکرات غیرعلنی. مذاکره نکردن یعنی کامال در مذاکرات را بسته است، اما اینکه می گوید در سطح رییس 
جمهور مذاکره نمی کند متفاوت است و آن هم به این دلیل است که هنوز چیزی مشخص نیست. یک 
زمانی است که فقط می خواهیم مذاکره کنیم برای عکس گرفتن، که صرفا جو روانی مثبت ایجاد می کند و 
بعد هم تمام می شود. دیدار های ترامپ با رهبر کره شمالی در این کتگوری می گنجید که دردی را دوا نکرد.

ادامه ادعاها درباره تعداد رای »احمدی نژاد« در انتخابات 1400
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه، با اشاره به آمار آرای باطله در انتخابات ۱400، گفت: ادعاهای شبکه غربی مبنی 
بر اینکه برخی ها به زور پای سر صندوق رای آورده شدند ادعاهای بی اساسی است؛ زیرا منطقی تر این است که 
گفته شود افرادی که رای ندادند به زور منصرف شدند وگرنه اینکه 40 درصد حاضر شدند پای صندوق رای بیایند 
چه اجباری وجود دارد که بقیه پای صندوق رای حاضر شوند. این رفتارها بیشتر مقابله با دموکراسی واقعی در ایران 
است. حمیدرضا ترقی تاکید کرد: روی حدود ۲ میلیون و خرده ای از رای های باطله نام احمدی نژاد بوده و این یعنی 
حتی طرفداران احمدی نژاد هم به کمپین تحریم انتخابات نپیوستند. البته ممکن است برخی از آن هایی که رای 

نداده اند طرفداران او باشند، زیرا نظر سنجی ها نشان می دهد که بخشی از طرفداران او حاضر به شرکت نشدند.

کافه سیاست

رییســی که به ادعای خــودش کابینــه اش با 
ستادش متفاوت خواهد بود، دو راه پیش رو دارد؛ 
یا باید بپذیرد که پایداری چی ها و منسوبان شان 
در کابینه نقش کلیدی داشــته باشند یا باید به 
قولش وفادار باشــد که راه ســختی را پیش رو 
خواهد داشت. »همانطور که بارها گفتم مستقل 
به میدان آمــدم و برای تشــکیل دولت، خود را 
در مقابل خدا مســئول می دانم و در مقابل ملت 
وامــدار خواهم بود و بــرای تشــکیل دولت به 
انقالبی بودن، کارآمدبودن و فسادستیزی توجه 
خواهم داشت. توصیه من به رسانه ها این است 
که گمانه زنــی نکنید.« این ســخنان را ابراهیم 
رییســی در نخستین نشســت خبری خود در 
قامت رییس جمهوری منتخب گفته بود. البته 
که مستقل آمدن رییســی با توجه به گروه های 
حامی او و همینطور سابقه خود رییسی آنچنان 
پذیرفتنی نیست ولی به هر حال رییسی بر این 
نکته تاکید دارد و احتماال این تاکید برای آن است 
که زمان بســتن کابینه با دردســر سهم خواهی 
گروه های اصول گرا روبه رو نشــود. اما رییسی 
چه بخواهــد و چه نخواهد گروه های سیاســی 
حامی اش چشــم انتظار چگونگی بستن کابینه 
و تیم اطرافش هســتند. یکی از این گروه ها که 
فعالیت زیادی برای رییسی داشت و از او حمایت 
کرد، جبهه پایداری بــود. جبهه ای  که به تندروی 
سیاسی مشهور است و خاســتگاه فکری شان 
مرحوم مصباح یزدی اســت. سال 9۲ این گروه 
از ســعید جلیلی حمایت کرد ولی او از ســوی 
دیگر اصول گرایان به خصوص ریش  سفیدشان 
مرحوم مهدوی کنی مورد حمایت قرار نگرفت و 
باعث شد اقبال محافظه کاران نسبت به او کمتر 
شود. اما در انتخابات ۱400 سعید جلیلی آخرین 
ســاعات فرصت ثبت نام برای ریاست جمهوری 
وارد کارزار رقابت ها شد؛ در حالی که گمان می رفت 
که پایداری ها مثل همیشــه پشت ســر جلیلی 
بروند، اما اینگونه نشد و طی بیانیه ای از ابراهیم 
رییســی حمایت کردند. این جبهــه از حامیان 
سرسخت محمود احمدی نژاد بودند و پس از آنکه 
مواضع احمدی نژاد به مذاق شان خوش نیامد، 

تعدادی از نزدیکان او را جذب کردند.

بین الملل

عکس: میزان
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کشف 12 دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در نایین

فرمانده انتظامی نایین از کشف ۱۲ دستگاه ماینر)دســتگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز( به 
ارزش ۲ میلیارد ریال در شهرستان نایین خبر داد.

ســرگرد هادی کیان مهر گفت: پس از 
اطالع ماموران از وجود دســتگاه ماینر 
غیرمجــاز در نایین، رســیدگی به این 

موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افــزود: مامــوران پلیــس امنیت 
عمومی با انجــام کار هــای اطالعاتی، 
موفــق به شناســایی محــل نگهداری 
ماینر های غیرمجاز در این شهرســتان 
شــدند و پــس از هماهنگی بــا مقام 

قضایی از این محل  بازرسی کردند.
فرمانده انتظامی نایین گفت: در این بازرسی ۱۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز که طبق 

نظر کارشناسان ارزش آن معادل ۲ میلیارد ریال است، کشف شد.
سرگرد کیان مهر اضافه کرد: در این پیوند یک متهم دستگیر و برای صدور حکم الزم تحویل مراجع 

قضایی شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

 منابع حاصل از فروش سهام شستا در کجا 
هزینه شده است؟

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: وزیر کار باید به طور شفاف بگوید که 
منابع حاصل از فروش سهام شستا به چه میزان بوده و در کجا هزینه شده است؟

حجت االسالم حســین میرزایی در جلســه علنی مجلس و در ســوال از وزیر کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی در خصوص چگونگی هزینه کرد منابع حاصل از فروش شستا بیان کرد: در سال گذشته 
بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا در بورس عرضه شد. بورسی 
که به بهانه حل مشکل نقدینگی در مواردی مال مردم را به خود مردم با قیمت باال فروخت و بعد با 
بازی های بورسی دولتی ارزش همین مال فروخته شده را به نازل ترین سطح رساند و به معنای 
واقعی سرمایه مردم را نابود کرد. اکنون سوال بنده این است که منابع حاصل از عرضه سهام شستا 

چقدر بوده و به طور شفاف در کجا و به چه میزان هزینه شده است؟

آبرسانی سیار به عشایر سمیرم
مدیر امور عشایر استان با اشاره به کاهش بارندگی و تداوم خشکسالی در سال جاری گفت: تامین 
آب مورد نیاز عشایر با مشکل مواجه شده است به طوری که آب عشایر ساکن در ییالق شهرستان 

سمیرم با چهار دستگاه تانکر تامین می شود.
مختار اســفندیاری با بیان اینکه آب به صورت بهداشــتی و با نظارت شــبکه بهداشت به دست 
عشایر می رسد، افزود: این تانکر ها برای آبرسانی به حدود ۲ هزار و ۲۰۰ خانوار عشایری به ویژه در 

بخش های شمالی و مرکزی این شهرستان اختصاص یافته است.
وی افزود: سخت گذر بودن برخی مسیر های دسترسی به یورد ها و ســیاه چادر های عشایر کار 

آبرسانی را دشوار کرده است.
رحیمی، رییس اداره امور عشایر سمیرم هم گفت: عالوه بر مشکالت تامین آب دام و شرب این 
خانوارها، کشاورزان و باغداران منطقه نیز دچار مشکل شده اند و آب مورد نیاز آن ها تا قبل از کوچ 

پاییزه عشایر در ابتدای مهرماه آبرسانی سیار به آن ها ادامه دارد.

حکایت و روایت اصفهان در مجمع مطالبه گران استان ؛

پز عالی، جیب خالی!

مجمع مطالبه گران استان اصفهان با محوریت شبکه 
سازی و هم افزایی هسته های مطالبه گری و بررسی 
نظام مسائل استان برگزار شد. در این جلســه که دادستان اصفهان و 
نماینده استان هم حضور داشــتند، به مهم ترین مطالبات و مشکالت 
اصفهان به ویژه خشکسالی و بی آبی و اعتراض کشاورزان پرداخته شد. 

تامین آب شرب اصفهان در خطر جدی
علی اصفهانی، دادستان اصفهان در این جلسه در بخشی از صحبت های 
خود در پاسخ به رســیدگی به مطالبات و شکایات کشاورزان اصفهانی 
در ارتباط با حقابه های قانونی آنها گفت: در ابتدا باید به این نکته دقت 
کنیم که ما فقط در استان اصفهان می توانیم در ارتباط با شکایات دخالت 
کنیم؛ اما موارد غیرقانونی اســتان های دیگر را باید به دیگر مســئوالن 
انعکاس دهیم. وی با بیان اینکه در بحث کشــاورزی و حقوق آنها طی 
دو سال اخیر بیشترین جلسات را درباره حقوق آنها داشتیم، گفت: من 
شخصا در ارتباط با مشکالت کشــاورزان دو بار به شورای امنیت کشور 
مراجعه کردم، بارها با وزیر نیرو و کشور صحبت کردیم و مشکالت را به 

دادستانی کل کشور انعکاس دادیم.
دادستان اصفهان با بیان اینکه کشاورزان اصفهان در مطالبات خود حق 

دارند، تاکید کرد: متاســفانه مصوبات قانونی که شورای عالی آب دارد 
اجرایی نمی شود؛ اما قول داده ام مواردی که به استان خودمان مربوط 

است در حد توان عملیاتی و از کشاورزان پشتیبانی کنم.
وی اضافه کــرد: در این مدت کمیته های مشــترکی بــرای نظارت بر 
برداشت های غیرمجاز استان اصفهان و چهارمحال شکل دادیم و سعی 
در ایجاد کمیته های مشترک میان کشاورزان دو استان برای نظارت بر 
برداشت ها داریم؛ اما عملیاتی نشده چراکه صنف کشاورزی چهارمحال 
زیر بار نرفته اســت. اصفهانی با تاکید بر اینکه موضوع آب در کشــور 
مدیریت نمی شود، تصریح کرد: پارسال میزان زیادی آب از خوزستان 
در دشت و بیابان های مجاور این استان هدر رفت که اگر مدیریت شده 

بود کمبود آب نداشتیم.
وی با تاکید بر اینکه در سمیرم و فریدن نیز میزان زیادی آب وجود دارد 
که مدیریت نمی شود، گفت: سال هاست هنوز وزارت نیرو هیچ برنامه ای 
برای حقابه کشــاورزان اصفهان ندارد در حالی که ۹ سال پیش مصوب 

شده بود که برنامه جامعی در این ارتباط تدوین کند.
دادستان اصفهان با ابراز این مطلب که مسئوالن کشوری باید دقت کنند 
که حقابه با حق نکشــت فرق دارد چراکه یک حق قانونی و خریداری 
شده است، گفت: آلودگی هوا و محیط زیست از دیگر مواردی است که 

دادستانی حق ورود دارد ؛اما نه تنها حقابه های محیط زیست اصفهان 
تخصیص نیافته بلکه آب شــرب اصفهان نیز اگر ســامانه دوم محقق 

نشود در خطر است.

اصفهان نقاط محرومی دارد که سیستان ندارد
همچنین در این جلسه حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی گفت: 
مطالبه گران باید بازوی دادستان باشند و به وی در امر مبارزه با فساد 

کمک کنند.
نماینده فالورجان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به جایگاه استان 
اصفهان در دریافت بودجه ابراز داشــت: میزان این بودجه نســبت به 
محرومیت ها و کمبودهای اصفهان بسیار اندک است؛ در طول سال های 
گذشته از بودجه پنج هزار میلیارد تومانی برای راه های روستایی و آب 
و ... و محرومیت زدایی تنها ۲۱ میلیارد تومان به اصفهان رسیده است.

موسوی الرگانی با اشاره به اینکه استان اصفهان بر اساس سرشماری 
سال ۹۵ پنج میلیون و ۱۲۰ هزار نفر جمعیت داشته است، گفت: استانی 
که یک دوم ما جمعیت دارد، ۴۰ برابر اصفهان بودجه دریافت کردند که 
این امر به گزارشات خود استان ما برمی گردد و البته اختصاص به دوره 
فعلی نیز ندارد. وی اضافه کرد: به طور مثال مطابق آماری که مسئوالن 
به کشور ارائه دادند، صد درصد راه های روستایی استان اصفهان آسفالت 
است و ۹۷ درصد روستاهای ما از آب آشــامیدنی سالم برخوردارند و 
این در حالی است که آمار ارائه شده توسط مسئوالن سیستان در ارتباط 
با راه های روستایی ۱۵ درصد است. موسوی با تاکید بر اینکه فالورجان 
موزائیک کالن شــهر اصفهان اســت، گفت: در اســتان اصفهان کوچه 
خیابان هایی وجود دارد که در سیستان هم نیست، منظور ما »هفتون« و 
»زینبیه« نیست بلکه دیگر نقاط بسیار محروم در دل خود شهر اصفهان 
است؛ اما آمار اشتباهی توسط برخی مسئوالن به پایتخت می رود و مدیر 

ما برای نشان دادن اینکه در کشور اول است، آمار غلط ارائه می دهد.
وی ادامه داد: از ســویی زمانی که وزیری به اصفهان می آید با ماشین 
شیشه دودی به هتل عباسی می رود و گشتی در چهارباغ می زند و در 
ذهنش این مکان را با جاهای دیگر مقایسه می کند و طبیعی است که 

هرگز نقاط محروم اصفهان را نمی شناسد.
موســوی با تصریح بر این نکته که بســیاری پروژه های افتتاحیه در 
اصفهان از جیب خود مردم است اما به اســم مسئوالن تمام می شود 
و مدیران ما برای ارتقای جایگاه خود گــزارش غلط به تهران می دهند، 
گفت: اگر این وضعیت ادامه یابد باید از اصفهان مهاجرت کنیم که به ۱۵ 

سال دیگر نیز نمی رسد.

هر چند که افزایش ۲۰ درصدی اجاره بهای مسکن با 
هدف کنترل اجاره بها در بازار طرح ریزی شده بود، اما 
این موضوع برای مالکان و مســتاجران دردسر هایی 
را به همراه داشــته اســت. رییس اتحادیه مشاوران 
امالک اصفهان گفت: در مصوبه ســتاد ملی مقابله با 
کرونا در کالن شهری مانند اصفهان اعالم شد چنانچه 
مالک طبق شرایطی که قانون گذار برایش تعریف کرده 
است نخواهد ملک خود را تخریب کرده و دوباره بسازد 
و  ملک را برای اســتفاده شــخصی نخواهد یا اینکه 

ملک را نفروخته باشد، قرارداد های مستاجران یک 
سال اتوماتیک با افزایش ۲۰ درصدی کرایه ها تمدید 
می شود. رسول جهانگیری ادامه داد: این اتفاق اجرایی 
شده است، اما اکثرا مستاجران و مالکان با هم اختالف 
دارند و به مراجع قضایی مراجعه می کنند و در نهایت با 
هم توافق می کنند، اما نمی توانیم بگوییم صددرصد این 
اتفاق افتاده است، عده ای با هم توافق دارند و عده ای 
هم خیر و پس از شــکایت ها به یک نتیجه خواهند 
رسید، اما این مصوبه ستاد کرونا  در آرامش بازار رهن 
و اجاره ها موثر بوده اســت. رییس اتحادیه مشاوران 
امالک اصفهان بیان کرد: ضامن اجرایی این مصوبه 
قوه قضاییه است و ما نمی توانیم در این موارد دخالت 
کنیم، ما نمی توانیم مالک را مجبور کنیم که قرارداد را 

چگونه بنویسد و حتی اگر اجبار ما هم باشد و مالک 
حضور نیابد، قرارداد به صورت خودکار تمدید می شود. 
جهانگیری در رابطه با پیامد های این مصوبه، بیان کرد: 
در شرایط بحرانی این مصوبه ابالغ شده ، این شرایط از 
طرفی به نفع مستاجران است، اما باید بدانیم که گاهی 
مالکان از این طریق امرار معاش می کنند و مســلما 
کلیه افزایش قیمت ها ۲۰ درصد نبوده است. وی ادامه 
داد: راهکار افزایش ۲۰ درصدی  کرایه ها شاید در شرایط 
بحران کنونی جوابگو باشــد، اما به صورت کلی دولت 
بعدی باید فکر اساسی برای این معضل داشته باشد، 
طی چند سال اخیر شکاف بین تقاضا و عرضه در بازار 
مسکن خیلی زیاد بوده و این موضوع باید به صورت 

کارشناسی رفع شود.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان می گوید افزایش ۲۰ درصدی اجاره ها، موجران را ناراضی کرده است؛

به نفع مستاجرها!

یک کارشناس حوزه مدیریت منابع آبی:

پروژه های انتقال آب را 
متوقف کنید

خبر روز

تقاضای فراوان کاالی ایرانی در هند؛ اما عرضه اندک!
متاسفانه برخی از اسناد باالدستی بین دو کشور ایران و هند معطل یک یا چند امضاست که به کرونا 

و تحریم ها هم ربطی ندارد، فقط یک همت نیاز است.
  هند، دومین بازار بزرگ جهان با یک میلیارد و حدود ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت است.

طبق برخی منابع معتبر گفته می شود حدود ۲۵۰ میلیون نفر از مردم هند، مسلمان هستند، به این 
ترتیب هند دومین کشور داراری بیشترین مسلمان جهان است.

این سابقه دینی بین مسلمانان هند و جمهوری اسالمی ایران، شباهت های اغلب طیف مواد غذایی، 
ارتباط تاریخی و فرهنگی دیرینه و تا حدودی هم ذائقه بودن مردم دو کشور از عوامل تمایل مردم 
این کشور به کاال ها و مواد غذایی ایران به شمار می آید.  در کنار این عوامل، حضور صد ها هزار نفر از 
اتباع افغانستانی مهاجر در شهر های مختلف هند از جمله پایتخت، میل به ایران و تولیدات ایرانی 

را بیش از پیش کرده است. 
»مالک« یکی از سوپرمارکت های فارســی زبان دری از فروش سریع محصوالت ایرانی می گوید 
و مشــتریان از کیفیت باال، بهداشتی بودن و مورد پسند ذائقه بودن آن ســخن می رانند. در داخل 

یخچال، پشت ویترین و روی قفسه ها محصوالت ساخت ایران به چشم می خورد.
اینکه چرا نمی توان صادرات کاال های غیرنفتی کشــور را به دومین بــازار پرجمعیت جهان افزایش 
داد سوالی بود که از آقای سفیر پرسیده شــد. علی چگینی در پاسخ به این سوال گفت: باید اسناد 
باالدستی هر چه سریع تر امضا شود تا امکانات و تسهیالت الزم برای صادرات غیرنفتی بین دو کشور 
افزایش یابد تا محصوالت ایرانی با حجم انبوه و مستقیم وارد هند شود نه از طریق کشوری ثالث و 

به صورت چمدانی که غیرمنطقی است.
ســفیر ایران در هند افزود: با توجه به تقاضای فراوان کاالی ایرانی تولید مشترک ایران و هند یکی 

دیگر از راهکار های افزایش صادرات غیرنفتی در هند است.

واکنش سازمان هواپیمایی به افزایش قیمت بلیت
رییس سازمان هواپیمایی به شرکت های هواپیمایی متخلف در زمینه افزایش قیمت بلیت هواپیما 
هشــدار داد. تورج دهقانی زنگنه گفت: افزایش قیمت بلیت هواپیما در روزهای اخیر، غیرقانونی 
و بدون هماهنگی با سازمان هواپیمایی بوده اســت. وی تاکید کرد: اگر شرکت های هواپیمایی به 

تذکرات توجه نکنند به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد.

معاون سازمان راهداری:

کمبود کامیون برای حمل کاال نداریم
معاون حمل و نقل ســازمان راهداری با تاکید بر اینکه نه تنها کمبود کامیون نداریم بلکه مازاد هم 

داریم، گفت:مجموع شرایط را به گونه ای رقم زده اند که کامیون داران رغبتی به حمل کاال ندارند.
رییس هیئت مدیره کانون سراســری مرغ تخمگذار با بیان اینکه مشکالت حمل و نقل نهاده های 
دامی از بنادر جنوبی به مقصد استان ها جدی است، گفته اســت:  به رغم اینکه حواله های تحویل 
کنجاله سویا و ذرت طبق برنامه و سهمیه بندی از بازارگاه صادر و وجه آن با تمام مشکالت نقدینگی 
حتی دو هفته قبل از صدور حواله در سامانه مذکور واریز می شود؛ اما مشکالت حمل و نقل از بنادر 
جنوبی به مقصد استان ها بسیار جدی اســت. مرغداران به ناچار، درخواست غیر قانونی رانندگان 
کامیون ها که تا ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو حمل نهاده مطالبه می کنند را می پذیرند ولی کمبود کامیون 

و تریلر و یا عدم تمایل رانندگان به فعالیت در این حوزه به یک معضل تبدیل شده است.
بابک طالبی، معاون حمل و نقل ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره اظهار نظر وزارت 
جهاد کشاورزی در خصوص کمبود ناوگان جاده ای برای حمل کاالهای اساسی اظهار کرد: ما موارد 
و مستندات را ارائه داده ایم؛ شکی نیست که ناوگان جاده ای ما در کشور بیش از میزان نیاز است و 

کامیون داران به دنبال جذب بار هستند؛ بنابراین کم لطفی است که بگوییم کامیون وجود ندارد.

کافه اقتصاد

9۸ درصد استان اصفهان درگیر خشکسالی استاخبار
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با وجود کاهش بارندگی های اخیر، فرونشست ۱۵ تا ۱۸ درصدی را در استان اصفهان شاهد بوده ایم. منصور شیشه 
فروش در جلسه بررسی مشکل آب کشاورزی در شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار اظهار کرد: در شرایط بحران و بی آبی به سر می بریم و افت آب های زیر زمینی 
به یک متر در سال رسیده و همه باید برای رفع مشکل آب و تامین آب برای باغ های استان، به صورت جهادی وارد میدان شوند. وی با بیان اینکه ۹۸ درصد استان درگیر 
خشکسالی است، گفت: ۵۸ درصد مخازن آبی کاهش داشته و ۴۰ درصد کاهش منابع بارشی را تجربه کرده ایم و باید با باز شدن آب، صرفه جویی، مدیریت و استفاده 
صحیح فقط برای باغ ها انجام شود. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه آب در هیچ جای کشور به یک رودخانه وابستگی ندارد، افزود: این امر سبب 
شده در استان، ۴۸۰ هزار اصله درخت کهنسال، ۲۰ هزار هکتار باغ و ۴۴ هزار گونه مهم جانوری دچار بحران آب شوند و این، نیازمند توجه بیشتر است. نماینده مردم شهرستان 
شاهین شهر ومیمه در مجلس در این جلسه با انتقاد از نبود مدیریت صحیح و بی عدالتی در تقسیم آب زاینده رود در سال های اخیر گفت: این سوء مدیریت و بی عدالتی 
سبب شده بحران خشکسالی در این دو شهرستان بیشتر شود و از بین رفتن کشاورزی، دامپروری و به همراه آن، افزایش بیکاری را در پی داشته باشد. حسینعلی حاجی 
افزود: این بی عدالتی هم در توزیع آب و هم در توزیع اعتباراِت عدم کشت و استمهال وام های کشاورزان هم مشاهده می شود و مدیران استان باید فکری برای آن کنند.

»مهرگرد سمیرم«؛ 
روستای ملی 
بافته های داری

مهرگرد، روســتایی در شمال 
سمیرم با ۳۰۰ خانوار و حدود 
۱۰۵۰ نفر جمعیت است که از 
نظر صنایع دســتی در رشــته 
نساجی ســنتی و بافته های 
داری در سطح ملی، شناخته 

شده است.

وز عکس ر

عکس: باشاگه خبرناگران جوان

یک کارشــناس حوزه مدیریت منابع آبی 
گفت: اکنون موج اجرای پروژه  های انتقال 
آب، یادآور موج سدسازی در دهه  های ۷۰ 
و ۸۰ خورشیدی اســت؛ همان که امروزه 
آسیب و پیامدهای دهشتناک آن دامنگیر 
ده  ها تاالب برجســته کشور شده است. به 
طور مشخص خشک  شــدن تاالب های 
کشــور محصول ساده  اندیشــی در حوزه 
سدســازی در کشــور بوده و قطع شریان 
حیاتی رودخانه  ها، زمینه خشــک  شدن 
یکایک تاالب هــای کشــور را فراهم کرده 
اســت. داریوش مختاری با بیان اینکه به 
دنبال انباشت و ذخیره  ســازی منابع آب 
در پشــت ســدها، زمینه انتقال آب برای 
شهرهای بزرگ فراهم شــده است، اظهار 
کرد: بزرگ  شدن شــهرها و اتکای آنها به 
منابع ناپایدار ســدها، خطر خالی از سکنه  
شدن این زیست بوم ها را پدید آورده است. 
همان تفکر ســازه  ای که با تسلط محض 
مهندسان عمران و اندیشه یکسویه و خام 
این تخصص مهندســی بــر مدیریت آب 
کشور همراه بوده است، امروزه با سازوکار 
انتقال آب به بحران آب کشور دامن می زند. 
به گفته وی؛ مسئله این است که مدیریت 
آب در کشور صرفا از یک تفکر مایه می گیرد 
و وجــوه دیگر صرفا جنبــه نمادین، گفتار 
درمانی و شــعاری دارد. پروژه های انتقال 
آب همچون پروژه های سدسازی محصول 
یک کار کارشناسی چند ساله و حتی چند 
ده ساله نیســتند. نیازســنجی ها واقعی 
نیستند و یگانه راه چاره برون  رفت از بحران 
آب، افزایش هزینه سرسام  آور پروژه  های 
ســازه ای نبوده و نیســت. در همین حال 
که چنین پروژه های بزرگ در دســتور کار 
قرار می گیرنــد، فرصت هــای مربوط به 
راهکارهای هشت گانه کاهش مصرف آب 
شهری و روستایی به طور کامل فراموش 
شده است و به طور جدی و موثر در دستور 

کار قرار نمی گیرند.



4شنبه 12 تیر   1400 / 22  ذی القعده 1442/ 03  جوالی 2021/ شماره 3291
صفحه

zayanderoud8108@gmail.com
www. zayanderoudonline.ir

آگهی

مفاد آراء
4/21 آگهی مفاد  آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت نایین
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و 
در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعــوی اقدام نمایند در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود ودر صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302031000211-1400/4/1 آقای علی وزیری نائین 
نژاد فرزند رضا در 8 ســهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ قطعه زمین مزروعی به 
پالک ثبتی 2221 اصلی واقع در کشــتزار ورزجان بخش 2 ثبت نائین به مساحت 
ششدانگ 1622/40 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از محمد حسین قاسم 

زاده نائینی مالک رسمی 
2- رای شــماره 140060302031000212-1400/4/1 خانم اشرف حیدریان 
نائینی فرزند فرج اله در 16 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
به پالک ثبتی 2221 اصلی واقع در کشتزار ورزجان بخش 2 ثبت نائین به مساحت 
ششدانگ 1622/40 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از محمد حسین قاسم 

زاده نائینی مالک رسمی 
3- رای شــماره 140060302031000213-1400/4/1 آقای محمد خلیلیان 
فرزند قاسم در 16 سهم مشــاع از 72 سهم ششــدانگ قطعه زمین مزروعی به 
پالک ثبتی 2221 اصلی واقع در کشــتزار ورزجان بخش 2 ثبت نائین به مساحت 
ششدانگ 1622/40 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از محمد حسین قاسم 

زاده نائینی مالک رسمی 
4- رای شــماره 140060302031000214-1400/4/1 آقای امید افضل زاده 
نائینی فرزند محمد در 8 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی به 
پالک ثبتی 2221 اصلی واقع در کشــتزار ورزجان بخش 2 ثبت نائین به مساحت 
ششدانگ 1622/40 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از محمد حسین قاسم 

زاده نائینی مالک رسمی 
5- رای شــماره 140060302031000215-1400/4/1 آقای حسین غالمی 
نائینی فرزند حسن در 16 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
به پالک ثبتی 2221 اصلی واقع در کشتزار ورزجان بخش 2 ثبت نائین به مساحت 
ششدانگ 1622/40 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از محمد حسین قاسم 

زاده نائینی مالک رسمی 
6- رای شماره 140060302031000216-1400/4/1 آقای مصطفی سوخته 
زاری فرزند علی رحم در 8 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
به پالک ثبتی 2221 اصلی واقع در کشتزار ورزجان بخش 2 ثبت نائین به مساحت 
ششدانگ 1622/40 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از محمد حسین قاسم 

زاده نائینی مالک رسمی 
7- رای شماره 140060302031000217-1400/4/1 آقای احمدرضا هیئتیان 
نائینی فرزند محمد حسن در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ به پالک ثبتی 
96 اصلی واقع در نائین بخش 1 ثبت نائین به مســاحت ششدانگ 1116/50 متر 

مربع خریداری عادی و مع الواسطه از غالمحسین هیئتیان نائینی مالک رسمی 
8- رای شماره 140060302031000218-1400/4/1 خانم رقیه جوزدانی فرزند 
رضا ششــدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از  4127 
اصلی واقع در روستای جوزدان علیا بخش 3 ثبت نائین به مساحت 199/40 متر 

مربع خریداری عادی و مع الواسطه از حسن جوزدانی مالک رسمی 
9- رای شــماره 140060302031000219-1400/4/1 خانم بتول پیش بین 
فرزند محمد در 56 ســهم و چهار  هفتم از یکسهم مشــاع از 72 سهم ششدانگ 
یک باب خانه  پالک ثبتی 395 فرعی از 4197  اصلی واقع در روستای نیستانک  
بخش 3 ثبت نائین به مساحت ششدانگ 118/90 متر مربع خریداری عادی و مع 
الواسطه از رقیه لطیفی زارع نیســتانک و لطفعلی و سلطانعلی و خیر النساء همگی 

لطفی زارع مالکین رسمی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/27

م الف: 1156764 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان 
نائین

مفاد آراء
4/22 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شــماره 2007-1400/02/22 هیات ســوم خانم آرزو محمدي حاجي وند به 
شناسنامه شماره 5550139162 کدملي 5550139162 صادره کوهرنگ فرزند آغاجان 
در ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 337.19 مترمربع پالک 675  فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت در صفحه 

275 دفتر 56 امالک را تأئید
2- رای شــماره1615-1400/02/18 هیات سوم خانم ســهیال نصري نصرآبادي به 
شناسنامه شــماره 129 کدملي 1290220239 صادره اصفهان فرزند اسداله در نسبت 
به 19.70حبه مشاع از هفتاد و دو حبه  ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 210.10 
مترمربع پالک170 فرعي از5 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه96 دفتر دوم  امالک  
3- رای شــماره 3020-1400/03/12 هیــات اول خانم مهري الســادات حکایان به 
شناسنامه شــماره 864 کدملي 1283943018 صادره  اصفهان فرزند سید محمود در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 168.70 مترمربع قســمتی از پالک شماره 
341 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از 
مالکیت  شــهرداری اصفهان  از مورد ثبت صفحه 438 دفتر 543 امالک و صفحه 529 

دفتر 542 امالک
4- رای شــماره 29025-1399/12/25 هیات ســوم آقاي محمد صابــري رناني به 
شناسنامه شــماره 5612 کدملي 1293182516 صادره خمیني شهر فرزند نعمت اله در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 335.25 مترمربع پالک 3268 فرعي از 18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند انتقالی 104415 

مورخ 1399/06/26دفتر 112 اصفهان
5- رای شماره2231-1400/02/27 هیات چهارم خانم مهري محمودي به شناسنامه 
شماره 1389 کدملي 4689174008 صادره اردل فرزند رحیم علي نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 98.95مترمربع پالک63 فرعي از 
27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از 
مالکین رسمی حاج جعفر و حســین رضایی طبق سند انتقالی شماره های 31145 مورخ 

1332/04/22 دفتر یک اصفهان و 5376 مورخ 1343/1/16 دفتر 8 اصفهان 

6- رای شماره 2225-1400/02/270 هیات چهارم  خانم فاطمه نامداري به شناسنامه 
شماره 1275525148 کدملي 1275525148 صادره اصفهان فرزند رحمن نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 98.95مترمربع پالک63 فرعي 
از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از 
مالکین رسمی حاج جعفر و حســین رضایی طبق سند انتقالی شماره های 31145 مورخ 

1332/04/22 دفتر یک اصفهان و 5376 مورخ 1343/1/16 دفتر 8 اصفهان
7- رای شــماره1614-1400/02/18 هیات ســوم  آقاي بهرام نصري نصرآبادي به 
شناسنامه شــماره 68 کدملي 1290206996 صادره اصفهان فرزند بمانعلي در نسبت 
به 52.30 حبه مشاع از هفتاد و دو حبه  ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 210.10 
مترمربع پالک170 فرعي از5 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 96 دفتر دوم  امالک 
8-  رای شــماره2258-1400/02/27 هیات دوم آقاي قاســم نصــري نصرآبادي به 
شناسنامه شــماره 25 کدملي 1289843465 صادره اصفهان  فرزند شکراله در چهار و 
بیست و چهار ، هشتادوسوم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 204 
مترمربع قسمتی از پالک شــماره 90 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان  از مورد ثبت سامانه امالک و صفحه 418 دفتر 289 امالک 
9- رای شــماره2257-1400/02/27 هیــات دوم خانم عصمت کاظمــي زهراني به 
شناسنامه شماره 1920 کدملي 1284716783 صادره اصفهان فرزند رضا در  یک و پنجاه 
و نه  ، هشتادوسوم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 204 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 90 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  از مورد ثبت سامانه امالک و صفحه 418 دفتر 289 امالک 
10- رای شماره 2183-1400/02/26 هیات اول آقاي مصطفي مصلحي بهارانچي به 
شناسنامه شماره 1404 کدملي 1283014017 صادره فرزند قدیرعلي در ششدانگ یک 
باب قسمتی از ساختمان به مساحت 218.49 مترمربع قسمتی از پالک شماره 50 و 51 
فرعی از 9 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت 
صفحه 201 دفتر 220 امالک و صفحات 225 و 172 و 414 و 22 دفاتر 38 و 414 و 408

11-  رای شــماره 27967-1399/12/04 هیات چهارم آقاي روح اله خلیلیان گورتاني 
به شناســنامه شــماره 12775 کدملي 1283238926 صادره اصفهان  فرزند احمد در 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 495.77 مترمربع پالک شماره فرعي 87 از 9 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق ســند الکترونیکی 

  139620302025008230
12- رای شــماره29009-1399/12/25 هیات ســوم آقاي جالل احمــدي رناني به 
شناســنامه شــماره 74 کدملي 1290927790 صادره اصفهان فرزند باقر در  نسبت به 
یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه صنعتی  به مساحت 281.61 مترمربع 
پالک شماره 401  فرعي از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد حسن شریفی رنانی  مورد ثبت صفحه 

321 دفتر 344 امالک  
13- رای شــماره 29013-1399/12/25 هیات ســوم آقاي کمــال احمدي رناني به 
شناسنامه شــماره 4748 کدملي 1293173878 صادره اصفهان فرزند باقر در نسبت به 
یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه صنعتی  به مساحت 281.61 مترمربع 
پالک شماره 401  فرعي از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد حسن شریفی رنانی  مورد ثبت صفحه 

321 دفتر 344 امالک
14- رای شــماره 29008-1399/12/25 هیات ســوم آقاي مرتضي احمدي رناني به 
شناسنامه شــماره 136 کدملي 1290739285 صادره اصفهان فرزند باقر در نسبت به  
یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه صنعتی  به مساحت 281.61 مترمربع 
پالک شماره 401  فرعي از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد حسن شریفی رنانی  مورد ثبت صفحه 

321 دفتر 344 امالک
15- رای شــماره 29012-1399/12/25 هیات ســوم  آقاي منصور احمدي رناني به 
شناسنامه شماره 11250 کدملي 1283219352 صادره اصفهان فرزند عباس در نسبت 
به یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه صنعتی  به مساحت 281.61 مترمربع 
پالک شماره 401  فرعي از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد حسن شریفی رنانی  مورد ثبت صفحه 

321 دفتر 344 امالک
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشــند. 

بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادرخواهدشد .

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/04/12
تاریخ انتشار نوبت دوم  1400/04/27

م الف: 1158654 ابوالفضل شــهریاری نائینی منطقه ثبت اســناد وامالک غرب 
اصفهان

مفاد آراء
4/23 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومی در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. 
ردیــف 1- رای شــماره 23175 مــورخ 1399/9/16 هیات اول خانم  اشــرف 
مستاجران گورتانی به شناسنامه شماره 74 کدملی 1290310793 صادره اصفهان 
فرزند محمد تقی در ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 94/40 متر مربع 
قسمتی ازپالک شماره 272  فرعی از 22 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 19383 مورخ 1398/12/8 و سند اصالحی 

20142 مورخ 1399/4/12 دفترخانه شماره 233 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/27

م الف: 1158265 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/24 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومی در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود . در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. 
ردیف 1- رای شماره 3683 مورخ 1400/03/25 هیات اول آقای محمد بختیاری 
به شناسنامه شماره 59152 کدملی 1281017426 صادره اصفهان فرزند حسین 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 205/08 متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره 424 فرعی از 26 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت محمد علی سلطان محمدی کوهانســتانی از مورد ثبت دفتر 

امالک الکترونیک

ردیف 2- رای شماره 3684 مورخ 1400/03/25 هیات اول آقای محمد بختیاری 
به شناسنامه شماره 59152 کدملی 1281017426 صادره اصفهان فرزند حسین 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 195/51 متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره 424 فرعی از 26 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت محمد علی سلطان محمدی کوهانســتانی از مورد ثبت دفتر 

امالک الکترونیک 139620302025008195
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/27

م الف: 1158375  شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/25 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر آرا صــادره هیات های موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومی در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود . در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. 
ردیف 1- رای شماره 3692 مورخ 1400/03/26 آقای نصیر شیر اصغری به شناسنامه 
شماره 53 کدملی 1290280851 صادره اصفهان فرزند عباس در چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 247/87 متر مربع قسمتی از پالک شماره 95 
فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 523 دفتر 197 امالک
ردیف 2- رای شــماره 32 مورخ 1400/03/26 خانم اعظم صادقی برزانی به شناسنامه 
شماره 1795 کدملی 1290529256 صادره اصفهان فرزند محمد در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 247/87 متر مربع قسمتی از پالک شماره 95 
فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 523 دفتر 197 امالک
ردیف 3- رای شــماره 3882 مورخ 1400/03/30 آقای مصطفی عســکری برزانی به 
شناسنامه شماره 2783 کدملی 1282989553 صادره اصفهان فرزند غفور در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 253/87 متر مربع قسمتی از پالک شماره 430 فرعی از 
24 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 27155 

مورخ 1399/2/09 دفترخانه شماره 160 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/27

م الف: 1158187 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/26 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهــی موضوع مــاده 3 قانون ومــاده 13 آئیــن نامــه قانون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتی واراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 
140060302007000827 مــورخ  05 / 03 / 1400  هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محســن 
اســماعیل زاده فرزند رضاقلی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 162 مترمربع 
پالک 385 – اصلــی واقع درقهدریجــان خریداری ازمالک رســمی غالمعلی 
جوانمردی فرزند علی آقا محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول  12 / 04 /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  27 / 04/ 1400  
م  الف: 1158143  حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان

دادنامه
4/27 شماره دادنامه : 140009390002074166   تاریخ تنظیم : 1400/02/30  
شــماره پرونده : 9909986892201016  شماره بایگانی شــعبه 9901023 ، 
پرونده کالسه 9909986892201016 شــعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان 
کاشان تصمیم نهایی شماره 140009390002074166 ، خواهان : آقای علیرضا 
زمزم مجرد فرزند تقی به نشــانی استان اصفهان – شهرســتان کاشان – شهر 
کاشان – بلوار قطب راوندی – سراه ایثارگران، خوانده : آقای محمدرضا جاسمی 
به نشانی مجهول المکان، خواســته ها : 1. تامین خواسته 2. مطالبه وجه بابت ... 
بتاریخ 1400/02/27 در وقت فوق العاده جلسه شــعبه دوم شورای حل اختالف 
کاشان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است . پرونده کالسه 9901023 تحت 
نظر قرار دارد قاضی شورا از توجه اوراق و محتوی پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا : در خصوص دعوی 
آقای علیرضا زمزم مجرد فرزند تقی به طرفیت آقای محمدرضا جاسمی به خواسته 
مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال بابت واریز اشتباه وجه به حساب خوانده با عنایت 
به اوراق و محتوای پرونده و با توجه به عدم ارائه دالیل و مدارک کافی از ســوی 
خواهان جهت اثبات ادعای خویش ) عدم ارائه استعالم از بانک مربوطه( به استناد 
ماده 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم 
می گردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی و 
حقوقی شهرستان کاشان می باشد .م الف: 1157323  منصور احمدگل شعبه 

2 شورای حل اختالف شهرستان کاشان
ابالغ

4/28 شــماره دفتــر اعتــراض : 140009540000298912   تاریــخ تقدیم: 
1400/03/27   کدرهگیــری : 1400220489254716 ، تجدیــد نظــر 
خواهــی از آرای شــورای حــل اختــالف،  تجدیدنظر خــواه : علیرضــا زمزم 
مجرد فرزند تقی شــغل آزاد به نشــانی اســتان اصفهان – شهرســتان کاشان 
– شــهر کاشــان – بلوار قطــب راونــدی – ســراه ایثارگــران، تجدید نظر 
خوانده : محمدرضا جاســمی شــغل آزاد به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
تجدید نظر خواهــی از آرای شــورای حل اختالف نســبت به دادنامه شــماره 
 140009390002074166 مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه وجه بابت .... 
شــعبه ی صــادر کننده شــعبه 2 شــورای حل اختالف شهرســتان کاشــان، 
دالیل و منضمــات: 1- ســایر دالیل و مســتندات : محتویات پرونده شــماره 
 9909986892201016 شــعبه 2 شــورای حل اختالف شهرســتان کاشان ، 
2- فتوکپــی مصــدق دادنامــه شــماره 140009390002074166 تاریــخ 
1400/02/30 صادره از شعبه 2 دادگاه شورای حل اختالف کاشان ، 3 – پرینت 
 بانکی به شماره 0 مورخ ، ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاشان ،

 با سالم احتراما به اســتحضار میرســاند ایتجانب علیرضا زمزم مجرد نسبت به 
دادنامه صادره به شماره 140009390002074166 که در تاریخ 1400/02/30 
از شعبه 2 شــورای حل اختالف شهرســتان کاشــان صادر گردیده و در تاریخ 
 1400/03/08 ابالغ شــده اســت اعتراض خود را به دلیل وجــود بیماری کرونا 
و اینکه بنده از پدر پیرم مراقبت می کرده ام و شــرایط کاری بنده به شکلی نبوده 
است که در جلسه حاضر شوم و مدارک خواسته که به تاریخ دریافتی حتی قبل از 
ارســال پیامک حضور به دادگاه موجود بوده تا ارائه نمایم لذا درخواست رسیدگی 

 و نقض آن را دارم. ضمنا مدارکی را جهت تبیین و روشــن شــدن پرونده ارسال 
می نمایم . م الف: 1157324  شــعبه دوم شــورای حل اختالف شهرستان 

کاشان 
تحدید حدود اختصاصی

4/29 شــماره نامــه: 140085602033001354-1400/04/06 نظر به اینکه 
تمامی ششــدانگ قطعه زمیــن محصور پــالک ثبتی 4988 فرعــی از 193- 
اصلی واقع در طرق جزء بخــش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده 
ثبتی به نام آقــای محمد ربیعی ســروش فرزنــد یداله و غیــره در جریان ثبت 
اســت و عملیات تحدید حــدود قانونی آن به عمــل نیامده اســت. اینک بنا به 
دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقــوم در روز شــنبه مورخ 1400/05/16  ســاعت 10 صبــح در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد لذا بــه موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:1156089 علی جوانی  رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
فقدان سند مالکیت

4/30   شــماره نامه: 140085602033000953-1400/03/10 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششدانگ یک درب باغ مشجر به مساحت 560 متر مربع پالک ثبتی 
شماره 27  فرعی از 71-  اصلی واقع در سرشک جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل 
ثبت 6909  صفحه 162 دفتر  51- امالک و شــماره چاپی 917462  به نام سید 
علی میر محمد فرزند سید هاشم  صادر و تسلیم گردیده است، سپس بموجب سند 
قطعی 70133 مورخ 1380/08/27 دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز تمامی ششدانگ 
بالمناصفه به خانمها منیر و معصومه شهرت هر دو جعفر نژاد فرزندان رضا انتقال 
که سهمی معصومه نسبت به سه دانگ ذیل ثبت اولیه بنامش ثبت گردیده است 
سپس معصومه نامبرده بموجب درخواســت وارده 140021702033001414 
مورخ 1400/03/08 منضم به دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن به شماره 
شناسه یکتا 140002155884000087 و رمز تصدیق 722578 و شماره 67723 
مورخ 1400/03/08 که به تایید دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز رسیده است  مدعی 
مفقود شدن ســند مالکیت پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده است و 
درخواست سند مالکیت المثنی نموده اســت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانــون ثبت  در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شــد. م الف: 1155599 علی جوانی مدیــر واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

4/31 شــماره نامــه: 140085602024003820-1400/04/03 نظر به اینکه 
بــه موجــب رای شــماره 139960302024005137 مــورخ 1399/12/16 
هیات قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 95/40 متر مربع تحت شماره 
فرعــی 2942 از اصلــی 4348 مفروز و مجزی شــده از شــماره 185 فرعی از 
اصلی مزبــور واقع در بخــش 5 ثبت اصفهــان در مالکیت آقــای محمد بابایی 
 فرزنــد صفرعلی مســتقر گردیــد و پرونــده ثبتی فاقد ســابقه تحدیــد حدود 
می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضای مالک 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و 
فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت باید 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را مرجع ذیصالح 
قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، 
در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. 
م الف: 1154905 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

فقدان سند مالکیت
4/32 شماره نامه: 140085602015001363-1400/04/06 نظر به اینکه آقای روح 
اله طهماسبی فرزند علی بابا به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود 
رسمًا گواهی شده، مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکقطعه زمین پالک 10359 
فرعی از 582- اصلی واقع در فوالدشهر بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 197 دفتر 
239- امالک این اداره ذیل شماره 25946 به نام وی، ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 
159859 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و به علت جابجایی مفقود 
شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله 
ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم 
خواهد کرد. ضمنًا پالک فوق به موجب سند رهنی شماره 37135 مورخ 1391/02/16 
دفترخانه اســناد رســمی شــماره 141 فوالدشــهر به نفع بانک رفاه کارگران شعبه 
 فوالدشهر در قبال مبلغ 532578723 ریال به مدت 180 ماه در رهن قرار گرفته است. 
م الف: 1156763 مصطفی شمســی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین شهر 

)لنجان( 

اعالم مفقودی 
ســند کمپانی خــودروی وانت شــخصی مــزدا 1600 
 مــدل 1364 بــه رنگ قرمــز روغنــی به شــماره پالک

 ایــران 23-693 م 18 و شــماره موتــور 077620 
و شــماره شاســی 6465616 و شناســه ملی خودرو 
IRIC641X0QZ465616 به نــام ولی اله مال بابائی 
نائینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
دفترچه قرارداد تخصیص حق بهره بــرداری از قرارداد 
شــماره 2558-33- و- ج مورخ 1376/01/28 متعلق به 
شرکت تولیدی فرآورده های گوشتی همبرگر یاس طعم 
واقع در شهرک صنعتی امیرکبیر کاشــان )جعفرآباد(  

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



شنبه 12 تیــــر 1400 / 22 ذی القعده 1442 / 03 جوالی 2021 / شماره 3291
معاون اشتغال کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

ایجاد ۸09 شغل صنعتی برای مددجویان امداد در سال 99
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان گفت: در سال گذشته تعداد ۸۰۹ مورد شغل 

صنعتی، با تخصیص تسهیالتی بالغ بر ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای مددجویان ایجاد شد.
محمدرضا کیانی اظهار کرد: در سال گذشته ۸۰۹ شغل صنعتی با پرداخت تسهیالتی بالغ بر ۲۳ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون تومان برای مددجویان کمیته امداد استان اصفهان ایجاد شد. وی افزود: مشاغل ایجاد 
شده در بخش فعالیت های صنعتی شامل کارگاه های جوشکاری، فلزکاری، تولیدات لوله، اتصاالت 
پلیمری، تاسیسات برق و… اســت، این نهاد برای ایجاد شــغل پایدار به مجریان شاغل در بخش 
فعالیت های صنعتی، آموزش های مهارتی الزم را ارائه می دهد. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد، ادامه داد: طی سه ماهه ابتدایی ســال جاری نیز با پرداخت یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان 
تسهیالت در همین حوزه، ۵۰ شغل صنعتی دیگر نیز برای مددجویان ایجاد شده است. وی در پایان با 
اشاره به اینکه تسهیالت پرداختی برای ایجاد شغل در این نهاد با کمترین انحراف همراه است، گفت: 
برای حفظ این مشاغل و رسیدن به مرحله خوداتکایی مددجویان، این طرح ها تحت نظارت پنج ساله 
کارشناسان و ناظران اشتغال قرار دارد و پس از تولید محصوالت با کیفیت در زمینه بازاریابی و فروش 

نیز همراه مددجویان خواهیم بود.

سخنگوی آتش نشانی اصفهان:

حریق خودرو در پارکینگ حادثه آفرید
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع حریق خودرو در پارکینگ 
یک آپارتمان ۶ طبقه خبر داد. فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: در ساعت ۰۰:۲۹ بامداد یک مورد حریق 
خودروی سواری پژو ۲۰۶ در پارکینگ مجتمع مســکونی ۶ طبقه در خیابان کاوه خیابان عادل پور به 
ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان گزارش شــد. وی افزود: آتش نشانان از ایستگاه شماره ۶ به 
محل حریق اعزام شدند. متاسفانه ساکنان ساختمان به دلیل کارایی نداشتن سیستم اطفای حریق 
نتوانسته بودند آتش را خاموش کنند. سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: آتش نشــانان بالفاصله پس از حضور به موقع خود به دو گروه اطفای حریق و 
تجسس جهت خارج کردن ساکنان مجتمع مسکونی تقسیم شدند و ضمن مهار سریع آتش ساکنان را 
به موقع از ساختمان خارج کردند. وی گفت: در این حادثه به جز دودزدگی برای یکی از ساکنان مشکلی 
برای دیگران به وجود نیامد. آهنگران در توصیه به شهروندان گفت: الزم است نسبت به بازدید دوره ای 
سیستم های اعالم و اطفای حریق ساختمان ها اقدام کرده و همیشه آن را آماده به کار و در دسترس 

نگه داشت چرا که اعمال این دقت نظر باعث نجات جان و مال شهروندان خواهد بود.

3 گردشگر ناپدید شده در آب ملخ سمیرم پیدا شدند
امدادگران جمعیت هالل احمر سمیرم موفق شدند سه گردشگر که در منطقه کوهستانی و گردشگری 
آب ملخ دچار حادثه شــده بودند، پیدا کرده و نجات دهند. رییس جمعیت هالل احمر سمیرم روز 
جمعه اظهار داشت: ۲ خانم ۳۳ و ۲۸ ساله و یک مرد ۳۱ ساله اهل آباده استان فارس بودند که شامگاه 
پنجشنبه دچار حادثه شده و آب رودخانه این سه نفر را از محل تخت و چشمه سلیمان در آب ملخ به 
پایین دست رودخانه  برده بود. سید نورمحمد موسوی افزود: بالفاصله ۲ گروه امداد و نجات شامل 
۱۰ امدادگر  به منطقه اعزام و موفق شدند این سه نفر را پس از هفت ساعت جست وجو  نجات داده و 
به محل امن در صخره های حاشیه رود وحشی و خروشان منتقل کنند. وی با درخواست از گردشگران 
و مسافران برای سفر نکردن در این شرایط سخت کرونایی تصریح کرد: حال عمومی نجات یافتگان 
خوب است.  رییس جمعیت هالل احمر ســمیرم با بیان اینکه طی پنج سال گذشته ۴۰ نفر در این 
محل به داخل رودخانه افتاده اند، ادامه داد: گردشگران مسائل ایمنی را رعایت نمی کنند و به عالئم 

هشداردهنده نیز توجهی ندارند.

در حالی که پلیس فتا و معاونت غذا و داروی اصفهان می گویند مخالف خرید و فروش اینترنتی دارو هستند، »اسنپ دارو« 
مدعی است که برای کسب و کار خود مجوز دارد؛

استثمار یا استنکاف؟!

امروزه عامه مردم برای تهیه بســیاری از اقالم خود ناگزیرند به خریدهای 
اینترنتی اعتماد کنند و آن را در ســبد خانوارشان جای دهند به طوری که به 
گفته پلیس فتای اصفهان از سال گذشته تاکنون، کسب و کارهای اینترنتی 
با یک شتاب فزاینده در حال رشد بوده و در ســه ماهه اول امسال، اینگونه 
مشاغل ۶۰ درصد رشد داشته است. در فضای بی در و پیکر کسب و کارهای 
اینترنتی، سرویس اسنپ در حالی به اسم »اسنپ دکتر« می تواند اقدام به 
خرید و فروش دارو کند که این امر با مخالفت جدی معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان مواجه شده است. اسنپ)Snapp(، یکی 
از سرویس های برخط حوزه حمل و نقل در کشور است که از زمستان سال 
۱۳۹۳، فعالیت خود را آغاز کرد. اگرچه سخنگوی غذا و داروی اصفهان در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد که به تمام داروخانه نامه زده شده که در 
صورت مشاهده هرگونه همکاری با اسنپ در این حوزه، داروخانه متخلف، 
شناسایی و با متولی آن برخورد می شــود اما واقعیت این است که اسنپ 
بدون اینکه از سوی اتحادیه کسب و کارهای آنالین، مجوز تهیه نسخه دارو 
داشته باشــد این موضوع را در آیتم های کاری خود قرار داده است. پیمان 
فرزین افزود: مشتری اگرچه از این طریق نســخه دارویی خود را دریافت 
می کند ؛اما مشخص نیست که این دارو از کدام داروخانه و مثال از بازار ناصر 
خسرو تهیه شده است یا از یک داروخانه معتبر یا دارویی که با همان نام و 

نشان و شکل و شمایل به دست مشتری رســیده آیا تقلبی است یا اصل. 
این  پرسش هایی است که از مسئوالن اسنپ و اتحادیه کسب و کار مجازی 

پرسیده شد ولی کسی پاسخی نداد.

مجوز خرید و فروش دارو به اسنپ نداده ایم
سهند سماواتی که خود را مسئول »اسنپ دکتر« معرفی می کند، در پاسخ 
به این سوال که چگونه مشتری به داروی تحویلی شما اعتماد کند وقتی از 
فهرست داروخانه های طرف قرارداد با شما بی خبر است، به دادن این پاسخ 
اکتفا کرد که که ما از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، مجوز داریم. 
این در حالی اســت که عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی 
تاکید کرد: ما به »اسنپ دکتر« صرفا برای انجام خدمات مشاوره پزشکی و 
ویزیت پزشک مجوز داده ایم نه کار دیگر. رضا الفت نسب اعالم کرد: ما تهیه 
دارو با نسخه از طریق اسنپ دکتر را تایید نمی کنیم و مجوزی هم برای این کار 
صادر نکرده ایم. وی در حالی از اعطا نکردن مجوز تهیه دارو به اسنپ خبر داد 
که از سنگ اندازی  وزارت بهداشت در این زمینه هم گالیه کرد و گفت: برخی از 
سختگیری های مسئوالن، عامل اصلی رشد کارگاه های به اصطالح زیرپله ای 
می شود و چه بسا سختگیری وزارت بهداشت باعث شکل گیری قاچاق دارو و 
پدیده عرضه دارو در ناصر خسرو شده است. اسنپ در حالی وارد بازار خرید و 

فروش دارو شده و واسطه بین مشتری و داروخانه است که این طرح اکنون 
بدون داشتن مجوز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در هشت کالن شهر 
کشور در حال اجراست که اسامی تمام آنها در  سامانه اسنپ ذکر شده است 
. و این در حالی که معاونت غذا و داروی اصفهان در جهت حفظ ســالمتی 

شهروندان اصفهان به جد با این طرح اسنپ مخالفت کرده است.

خرید اینترنتی دارو، اشتباه محض است
عضو انجمن داروسازان ایران به شــدت با این اقدام اسنپ مخالفت کرد و 
گفت: دارو، پفک و چیس نیســت که بخواهیم آن را از ســوپرمارکت تهیه 
کنیم، دارو با هر نوع کاالی دیگر متفاوت است و باید مستقیم به دست خود 
مشتری برسد و مشتری هم باید بداند که دارو را از چه داروخانه ای تامین 
می کند. مجتبی خلیقی نژاد خاطرنشان کرد: دارو نوعی سم است و عوارض 
زیادی برای بدن دارد و مســئول فنی داروخانه باید با مشاهده وضع بیمار 
اقدام به فروش دارو کند. وی اضافه کرد: چه بســا نسخه ای را یک پزشک 
اشتباه تجویز کرده و مسئول فنی داروخانه در مشاوره با بیمار متوجه بروز این 
اشتباه می شود و جلوی این کار را می گیرد، بر این اساس چگونه سرویس 
حمل و نقل اسنپ وارد عرصه خرید و فروش دارو شده است . خلیقی نژاد 
تاکید کرد: مردم هرگز نباید دارو را  به صورت اینترنتی خریداری کنند. رضا 
الفت نسب، عضو هیئت مدیره کسب و کار مجازی نیز خاطرنشان کرد: علت 
مخالفت وزارت بهداشت با این اقدام اسنپ این است که با چنین شیوه ای، 
رویه اســتثماری این وزارتخانه در این عرصه از دستش خارج می شود ؛اما 
ما می گوییم شما چگونه با این طرح مخالفت می کنید در حالی که خودتان 

خواهان اجرا کردن نسخه الکترونیکی هستید.

ضعف سامانه »آینماد« در هویت سنجی
رییس پلیس فتای اصفهان نیز گفت: ما از ورود سرویس اسنپ به خرید و 
فروش دارو و نقش واسطه گری آن بین داروخانه و مشتری، خبر نداشتیم 
که به طور قطع آن را مورد بررســی قرار می دهیم. ســرهنگ سیدمصطفی 
مرتضوی افزود: جامعه اقتصادی اصفهان در حالی شتابان به سمت کسب 
و کارهای اینترنتی پیش می رود که ساز و کار »آینماد« به عنوان یک سامانه 
نماد اعتماد الکترونیکی و سامانه احراز هویت واقعی کاربران، ضعیف است. 
اینماد از کاسبان اینترنتی، تنها مشخصات ابتدایی می خواهد و متقاضیان 
بدون احراز هویت سنجی می توانند وارد بازار خریدو فروش اینترنتی شوند 
و به اسم اعضای خانواده، آشنایان یا دوستان خود چندین سایت فروش 

دایر کنند.

با مسئولان جامعه

رییس شــعب خیریه آبشــار عاطفه ها در اســتان 
اصفهان از اهدای دو هزار و ۵۰۰ سرویس جهیزیه و 
پنج هزار سبد غذایی به نوعروسان و نیازمندان شعب 
خیریه آبشار عاطفه ها در اســتان اصفهان خبر داد و 
گفت: هر سری جهیزیه شامل ۸ قلم است و حدود ۱۱ 
میلیون تومان ارزش دارد. شهره شیرانی با اشاره به 
فعالیت ۸۳۰ شعبه خیریه آبشار عاطفه ها در کشور، 
اظهار کرد: این خیریه با ۸۰ شعبه، بزرگ ترین خیریه 
در استان اصفهان است که از ســال ۱۳۸۰ شروع به 

فعالیت کرده و بیش از دو دهه فعالیت های خود را 
در راستای محرومیت زدایی دنبال کرده است. وی با 
بیان اینکه بیش از میلیون خیر در کشور حامی خیریه 
آبشار عاطفه ها هستند، گفت: در استان اصفهان نیز 
۱۰۰ هزار نفر از خیرین با ما همــکاری می کنند. این 
خیریه با مجوزی که از وزارت کشور دریافت کرد در ۳۲ 
استان کشور فعالیت می کند، اما آنچه باعث برکت و 
بزرگی این خیریه شده همراهی ۸ هزار نفر از کارکنانی 
اســت که ۹۸ درصد آنها بانوان جــوان، متخصص و 
تحصیلکرده ای هســتند که به صورت داوطلبانه با 
دفاتر ما همــکاری می کنند و تعداد آنها در اســتان 
اصفهان نیز ۵۰۰ نفر است. رییس شعب خیریه آبشار 
عاطفه ها در استان افزود: هم اکنون ۴۰۰ هزار خانوار 

نیازمند تحت پوشش خیریه آبشار عاطفه ها هستند 
که در راستای محرومیت زدایی از آنها تالش می شود 
و در استان اصفهان نیز ۱۵ هزار زن سرپرست خانوار 
تحت پوشش خیریه هستند. وی از اهدای دو هزار 
و ۵۰۰ ســرویس جهیزیه و پنج هزار سبد غذایی به 
نوعروسان و نیازمندان شعب خیریه آبشار عاطفه ها 
در استان اصفهان خبر داد و گفت: تهیه جهیزیه یکی 
از اقدامات شاخص این خیریه است که طی سه نوبت 
در سال به خانواده های تحت پوشش اهدا می شود.

شیرانی با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۴ هزار و 
۵۰۰ سرویس جهیزیه توزیع کردیم، گفت: هر سری 
جهیزیه شامل ۸ قلم است که حدود ۱۱ میلیون تومان 

ارزش دارد و با اولویت نیازمندان اهدا می شود.

رییس شعب خیریه آبشار عاطفه ها در استان خبر داد:

اهدای 2۵00 جهیزیه به نوعروسان در استان اصفهان

فرونشست زمین 
در »پارک ملی کاله 

قاضی« اصفهان
پارک ملــی کاله قاضی در ۳۶ 
کیلومتری جنوب شرقی شهر 
اصفهان قراردارد.خشکسالی، 
تخلیــه  و  آب  برداشــت 
سفره های آب زیر زمینی باعث 
ایجــاد شــکاف و ترک های 
عمیق و فرونشست زمین در 

این منطقه شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان: اقدامات در حوزه 
پیشگیری از اعتیاد مطلوب نیست

شاید وقتی دیگر!
این روزها غول اعتیاد زیر سایه مشــکالت اقتصادی، فقر، بیکاری و حاشیه نشینی درحالی رشد 
می کند و در بطن جامعه ریشــه می دواند که برنامه های پیشگیری و مقابله با اعتیاد به خاطر همه 

گیری کرونا و مسائل ومشکالت اقتصادی روز به روز کمرنگ تر می شود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان با بیان اینکه پیشگیری از اعتیاد جزو 
مباحث نرم افزاری اســت که در کنار مباحث ســخت افزاری همچون ایجاد مکان های نگهداری و 
درمان اعتیاد دنبال می شود، گفت: دستگاه های مختلف در حوزه پیشگیری کار می کنند و سمن ها 
نیز به کمک آمده و در این زمینه فعالیت دارند. محسن یارمحمدیان با اذعان بر اینکه پیشگیری از 
اعتیاد در شرایط همه گیری کرونا سخت شده، افزود: آموزش حضوری جامعه کمرنگ شده و بیشتر 
آموزش ها در فضای مجازی انجام می شود که متفاوت از شرایط حضوری است. در مجموع شرایط 

خوبی نداریم، البته کارهایی انجام می شود؛ اما مطلوب نیست.
یارمحمدیان با بیان اینکه مشکالت اقتصادی به صورت جدی در حوزه مواد مخدر تاثیرگذار است، 
افزود: تا این مســائل حل نشــود نمی توانیم کار کنیم، در واقع هرچقدر کار کنیم تا وقتی شــرایط 
اقتصادی نامطلوب است نمی توانیم به نتیجه مطوب برســیم. وقتی وضعیت اقتصادی بد است 
معضالتی مثل حاشیه نشینی و بیکاری و مهاجرت زیاد می شود که خود معضالت دیگری به دنبال 
می آورد. وی ادامه داد: با موعظه و خطابه و پیشگیری مگر چقدر می توانیم کار کنیم؟ پیشگیری و 
فرهنگ سازی در حوزه اعتیاد قطعا کافی نیست؛ اینها دو بال است که باید با همدیگر پیش برود. 
به طور مثال در مدارس عواقــب و خطرات اعتیاد را می گوییم، اما جــوان و نوجوان ما در محله ای 
زندگی می کند که علنا خرید و فروش مواد مخدر انجام می شود و حتی کودکان هم ممکن است به 
فکر خرید و فروش مواد مخدر بیفتند. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه تا مسائل و مشکالت اقتصادی درست نشود نمی توانیم شیوع اعتیاد در جامعه را 

کنترل کنیم، افزود: البته تالش خود را می کنیم و همه دستگاه ها در این زمینه فعالیت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: به خاطر همین اســت که با وجود همه تالش هایی که می کنیم می بینیم مثل 

تردمیل بر می گردیم سر جای خودمان، اما چاره ای نیست و باید تالش خودمان را بکنیم.
معاون پیشــگیری اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان نیز در مورد راهکارهای پیشگیری از اعتیاد 
گفت: پیشگیری به معنای استفاده از فرصت ها برای گسترش دانش و مهارت سازی است تا مردم 
توانمند شده، یاد بگیرند و مشارکت کنند. علی اکبر ابراهیمی افزود: مفهوم پپشگیری در چند جمله 
خالصه می شود؛ استفاده از فرصت های موجود، گســترش دانش، مهارت سازی، توانمندسازی 
مردم و مشارکت آنها در ارتقای سالمت روانی و اجتماعی. یکی از آنها پیشگیری از اعتیاد است که 
این فرصت قبال به صورت حضوری و غیرحضوری فراهم بود، اما با همه گیری کرونا محدود شد و 

نمی توانیم وارد این فضا شویم.
معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان با بیان اینکه در شرایط کنونی همه دستگاه های متولی 
پیشگیری رو به فضاهای غیرحضوری آورده اند، افزود: فضای مجازی، رسانه ها، انیمیشن، بروشور، 
فضاهای شهری و ... فرصت هایی است که می توان از آن استفاده و پیام های پیشگیری را منتقل 
کرد. فضاهای پیشگیری در کشور بسیار متنوع شده و از این طریق می توان اقدام به اطالع رسانی 
و آگاه سازی مردم کرد. ابراهیمی با تاکید براینکه تا زمانی که تمرکز بر نهاد خانواده نداشته باشیم 
در حوزه پیشگیری موفق نخواهیم شد، اظهار کرد: پیشگیری مبتنی بر خانواده، بسیار ساده است 
نه فقط در حوزه پیشــگیری از اعتیاد. چون زمانی که در خانواده، پدر و مادر به هم عشق می ورزند 
فرزندان در یک فضای گرم، ایمن، صمیمی و محافظت کننده تریبت می شــوند و به خاطر کمبود 
به ســمت مواد مخدر و آســیب های دیگر نمی روند. بنابراین والدین باید ابتدا مهارت های زندگی 
خانوادگی و زناشویی را یاد بگیرند، بعد از آن مهارت فرزندپروری را یاد بگیرند و بعد نهادهای مختلف 

از مهد کودک تا آموزش و پرورش درگیر این موضوع شوند.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

ذره بین

تکمیل مرکز توانمندسازی 
 معتادان باغ فدک اصفهان؛

تا 2 ماه آینده 

خبر روز

اســتاندار اصفهــان گفــت: مرکــز آمــوزش و 
توانمندسازی معتادان باغ فدک اصفهان به همت 
شهرداری این شهر تا ۲ ماه آینده به بهره برداری 
می رســد. عباس رضایی افزود: ایــن مرکز بر 
اساس ماده ۱۶ قانون اصالح قانون مبارزه با مواد 
مخدر و الحاق موادی به آن در حال ساخت است 
و تکمیل آن نقش بسزایی در نگهداری، درمان، 
آموزش و بازپــروری معتــادان منطقه خواهد 
داشت. وی خاطرنشــان کرد: ایجاد و تشکیل 
اردوگاه های آموزش و توانمند ســازی معتادان 
برای درمان آموزش و بازپروری آنان از ســوی 
نهادهای مرتبط باید جدی گرفته شود تا بتوانیم 
شاهد بازگرداندن شمار بیشتری از آنان به زندگی 
عادی باشیم. استاندار اصفهان با تاکید بر ضروت 
توجه به مبارزه بــا مواد مخدر از ســوی تمامی 
نهادها ادامه داد: دیگر اردوگاه های موجود نیز باید 
ظرفیت خود را بیشتر کنند تا کارایی الزم به دست 
آید. رضایی با اشــاره به اهمیت آموزش و حرفه 
آموزی به آنان گفت: هر آنچه به مباحث آموزشی 
و حرفه آموزی معتادان توجه کنیم سبب خواهد 
شــد که آنان پس از درمان، بتوانند شغل داشته 
باشند و به ســراغ مواد مخدر باز نگردند. وی به 
جلسه هفته گذشته با موضوع مبارزه با مواد مخدر 
در استانداری اصفهان اشاره و تصریح کرد: بررسی 
راه های انتقال مواد مخدر به استان از مباحث آن 
جلسه بود و از سوی دیگر راه اندازی پاسگاه سیار 
با امکاناتی نظیر کانکس ضد گلوله در آن جلسه 
مورد ارزیابی و تاکید قرار گرفت. استاندار اصفهان 
با اشاره به تشکیل کمیته برنامه ریزی با مدیریت 
دادســتان اصفهان برای آموزش و آزادســازی 
معتادان اظهارداشــت: در قالب این تفاهم نامه 
که شهرداری نیز دیگر ضلع آن را تشکیل می دهد 
با هماهنگی دادستان برخی از معتادان پس از 
آموزش های الزم زیر نظر شهرداری های شهرهای 
استان به کارهای خدماتی مشغول خواهند شد. 
رضایی بر بازگرداندن معتادان متجاهر غیربومی 
به شهرهای خود تاکید و خاطرنشان کرد:  قرار بر 
این شــده آنان پس از درمان و بازپروری توسط 
بهزیستی، با پشتیبانی نیروی انتظامی به موطن 

اصلی خود بازگردانده شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اعالم کرد:

شناسایی سه مورد ابتال به کرونای هندی در کاشان
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشــان گفت: با بهره برداری از آزمایشگاه بیومارکرهای مولکولی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان، غربالگری و شناسایی 
واریانت های مهم کروناویروس SARS-CoV۲ در کاشان امکان پذیر است که سه مورد ابتال به کرونای هندی تایید شد. مهدی دالوری اظهار کرد: این آزمایشگاه 
با همکاری یک واحد فناور در مرکز رشد فناوری دانشگاه اقدام به ساخت سه کیت غربالگری مولکولی واریانت های مختلف کرونا کرده است. وی افزود: با استفاده 
از توان این آزمایشگاه تعدادی سویه مشکوک به هندی تشخیص داده شده و بر اساس نامه  دریافتی از مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، سه نمونه 
ابتال به کرونای هندی تایید شد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: تشخیص قطعی این سه بیمار، بیانگر چرخش ویروس در منطقه بوده و با 
توجه به اینکه قدرت سویه هندی در انتقال به سایر افراد بیشتر از سویه انگلیسی است ، احتمال وجود بیشتری از این سویه در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل  
بسیار زیاد است. دالوری گفت: نگاه کلی به وضعیت کرونا در منطقه  نشان می دهد متاسفانه آمار موارد سرپایی و بستری چند روز اخیر در شهرستان های کاشان و 
آران و بیدگل روند افزایشی دارد و با توجه به شرایط موجود، احتمال موج پنجم کرونا بیش از پیش افزایش یافته است. وی افزود: از همشهریان تقاضا داریم شیوه 

نامه های بهداشتی به ویژه زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی را مد نظر قرار داده و در انجام این ضوابط اهتمام داشته باشند.
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درخشش مهاجم کهنه کار درصدمین بازی اش برای سپاهان؛

»خلعتبری« به کمک رفیق قدیمی آمد

سمیه مصور  برتری ســپاهان در دیدار برابر تیم قعر 
جدولی ماشــین ســازی را باید نتیجه 
فرصت طلبی و تیزهوشــی محمدرضا خلعتبری دانست، مهاجم سی 
وهفت ساله طالیی پوشان که در صدمین بازی خود برای سپاهانی ها 
گره از گلزنی این تیم باز کرد و با یک پاس دقیق و حســاب شده سه 
امتیاز شیرین به حساب ســپاهانی واریز کرد تا شاگردان محرم نوید 
کیا با کســب 52 امتیــاز همچنان فاصلــه دو امتیازی شــان با تیم 
پرسپولیس در صدر جدول را حفظ کنند.تیم سپاهان که هفته گذ شته 
با تساوی مقابل تیم فوالد خوزســتان صدر جدول را از دست داده بود 
در شرایطی مقابل تیم ماشین سازی تبریز صف آرایی کرد که با توجه 
به برتری تیم پرسپولیس مقابل تیم گل گهر سیرجان برای ماندن در 
کورس قهرمانی نیاز مبرمی به کســب ســه امتیاز این دیدار داشت. 
طالیی پوشان از همان دقایق ابتدایی این دیدار حمالت گسترده ای را 
روی دروازه تیم ماشــین ســازی ترتیب دادند که این حمالت با بی 

توجهی آنها راه به جایی نبرد.
بر خالف تصورها، ماشین سازی حریف سرسختی برای سپاهان بود 

و این تیم را به شدت آزار داد. سپاهانی ها در نیمه اول چندین تالش 
ناموفق در گلزنی داشتند و در ســمت مقابل هم ماشین سازی چند 
موقعیت خوب را در ضدحمالت و شوت های از راه دور به دست آورد که 
درخشش نیازمند مانع از فروپاشی دروازه سپاهان شد.نبرد سپاهان 
برابر تیم ته جدولی ماشین ســازی بعد از حمالت دامنه دار اصفهانی 
ها در نیمه دوم با پاس گل خلعتبری و ضربه دانیال اسماعیلی فر  به 
نتیجه رســید تا این بازیکن در صدمین بازی خود برای سپاهان و در 
37سالگی با پاس گل خود شب خوبی را سپری کند.خلعتبری که بعد 
از چند سال دوری از ســپاهان دوباره به این تیم برگشته است در نبرد 
این تیم برابر ماشین ســازی صدمین بازی خود را برگزار کرد .وی در 
تیم های زیادی در لیگ ایران بازی کرده ولی بهترین دوران ورزشــی 

خود را در سپاهان سپری کرده است .
خلعتبری پنجشنبه شب ناجی هم بازی قدیمی و مربی این روزهای 
خود محرم نوید کیا شــد تا اختالف این تیم با پرســپولیس بیش از 
2امتیاز نشــود و امید قهرمانی همچنان در اردوی تیم سپاهان و شهر 

اصفهان بماند.

وی تعویض طالیی محــرم نویدکیا در مصاف با ماشین ســازی بود؛ 
وقتی سرمربی ســپاهان دید کار تیمش گره خورده و برخی بازیکنان 
جوانش احساسی بازی می کنند، دســت به تعویض محمد محبی با 
محمدرضا خلعتبری در دقایق ابتدایی نیمــه دوم زد که با حضور این 
بازیکن باتجربه، ســمت چپ خط هجومی ســپاهان که نورافکن هم 
در آن منطقه روز بسیار خوبی را پشت ســر گذاشت، بیشتر از گذشته 
راه افتاد، اما پس از چند حمله بی ســرانجام، در نهایت یک ارســال 
دقیق توســط محمدرضا خلعتبری به تیرک دوم در فضایی مناســب 
به اسماعیلی فر رســید و این مدافع راست پس از اینکه توپ را کنترل 
کرد، با یک ضربه چیپ دروازه را بــاز کرد. خلعتبری که از قدیمی های 
سپاهان به شمار می رود و در شب صدمین بازی برای این تیم بازوبند 
هم پس از ورودش توسط احسان به بازوان او بسته شد، مرد کلیدی 
دیدار سپاهان با ماشین سازی تبریز بود تا نشان دهد دود همچنان از 
کنده بلند می شود.  او همچنین پس از گلی که در دقیقه ۶٧ به دست 
آمد با تجربه خود به اداره بــازی و حفظ نتیجه و ثبــت این پیروزی 

حیاتی کمک کرد.

توقع مهم از فدراسیون فوتبال در آستانه انتخابی جام جهانی
روز پنجشنبه قرعه کشــی دور نهایی مســابقات مقدماتی جام جهانی 2022 برگزار شد و تیم ملی 
حریفان خود را شــناخت. براســاس قرعه کشــی انجام شــده ایران باید به مصاف کره جنوبی، 
عراق، امارات، لبنان و سوریه برود و قرعه 
تیم ملی به نسبت مناسب است و حاال 
پس از روزهای پراســترس فدراسیون 
فوتبال می تواند برنامه ریزی مناســبی 
برای حضور در مســابقات انتخابی جام 
جهانی داشته باشــد. ایران که در چهار 
بازی حســاس مرحله قبلــی عملکرد 
درخشانی داشــت توانایی صعود از این 
گروه را دارد؛ اما رســیدن بــه این مهم 
نیازمند تدارکات مناســب فدراســیون 
فوتبال است. فدراسیونی که حاال 3 ماه از حضورش می گذرد و کم کم به اوضاع مسلط شده و انتظار 
می رود که شرایط را برای کادر فنی تیم ملی فراهم کند. از طرفی با وجود اینکه بیش از یک سال از 
انتخاب دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی می گذرد؛ اما او به دالیل مختلف هنوز نتوانسته 
اردوهای زیادی را داشته باشد و قطعا برای دور بعدی رقابت ها نیاز به اردوهای مناسب و دیدارهای 
تدارکاتی دارد.در این بین به دلیل شرایط کرونا و تحریم ها شاید فدراسیون فوتبال در برگزاری بازی 
دوستانه با تیم های بزرگ به مشکل بخورد ولی برگزاری بازی با تیم های آسیایی و آفریقایی چندان 
دور از دسترس نیست. تیم هایی چون ژاپن، قطر و عمان در آسیا می توانند حریفان تدارکاتی خوبی 
برای تیم ملی باشــند و هماهنگ کردن بازی دوســتانه با آن ها کار چندان سختی نخواهد بود. به 
خصوص تیمی چون عمان که برانکو ایوانکوویچ را روی نیمکت خودش دارد و رابطه اش با اسکوچیچ 
صمیمانه است، بدش نمی آید با ایران بازی دوستانه برگزار کند. شاید در ماه های گذشته از دست 
رفتن فیفادی به دالیل مختلف قابل توجیه بود ولی حاال دیگر هیچ توجیهی از ســوی فدراســیون 
فوتبال قابل قبول نیست و عزیزی خادم و تیمش باید بهترین شرایط ممکن را برای حضور قدرتمند 

در مقدماتی جام جهانی 2022 قطر فراهم کنند.

شماره هفت پیکان در روز رویایی وطنی
در ابتدای دیدار نســاجی و پیکان، تقریبا تیم تارتار توپ و میدان را در اختیار داشت و در جریان ۹0 
دقیقه توانست فرصت های زیادی را برای خودش فراهم کند. در این بین یکی از خوب های پیکان 
در بازی، محمد خدابنده لو، بازیکن جوان تیم پیکان بود که بارها توانست خودش را در زمین نساجی 
و نزدیک به دروازه این تیم در آســتانه گلزنی قرار دهد.کار خوب خدابنده لــو برای پیکان از همان 
دقایق ابتدایی بازی آغاز شــد که در دقیقه ۶ این بازیکن توانست از پشت محوطه جریمه نساجی 
با یک ضربه بیرون پا دروازه میرزازاد را نشــانه بگیرد، اما توپ او در آستانه ورود به دروازه به تیرک 
دروازه برخورد کرد و دروازه حریف با واکنشی عالی آن را از درون دروازه بیرون کشید. در دقیقه ۱۶ 
بازهم خدابنده لو این فرصت را داشت که روی پاس کات ابراهیم صالحی در محوطه جریمه دروازه 
نساجی را باز کند، اما شوت سرضرب او به شکلی عجیب به جای ورود به دروازه حریف از باالی آن 
به اوت رفت.در اواخر نیمه نخست هم ارسال خوب خدابنده لو روی دروازه نساجی از روی نقطه کرنر 
می توانست آرمان قاسمی را در موقعیت گلزنی قرار دهد که ضربه سر این بازیکن که با تک گل آن در 
دقیقه 5۱ پیکان سه امتیاز را به دست آورد، به تیرک خورد و راهی به دروازه میرزازاد نداشت.در نیمه 
دوم هم این بازیکن باز توانست نقش بســزایی در بازی خوب پیکان تارتار در میانه میدان داشته 
باشد و این بازیکن در دقیقه 73 پس از دریبل دو بازیکن ضربه ای را از زاویه بسته به دروازه نساجی 

شلیک کرد که شوت او به جای چسبیدن به تور دروازه به تیرک برخورد داشت و برگشت خورد.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

تمجید »کلینزمن« از »استرلینگ«
اسطوره فوتبال آلمان از ستاره منچسترسیتی و تیم ملی انگلیس تمجید کرد.یورگن کلینزمن در 
تازه ترین اظهارنظرش به تمجید از تیم ملی فوتبال انگلیس پرداخت و در این بین تمجید ویژه ای 
از یکی از بازیکنان سه شیر کرد، تیمی که با شکست آلمان راهی مرحله یک چهارم نهایی یورو 2020 

شد، جایی که باید با اوکراین مصاف کند.
اســطوره فوتبال آلمان در تمجید از زننده یکی از گل های سه شــیر در تقابل با مانشــافت گفت: 
من هوادار پروپا قرص اســترلینگ هســتم. رحیــم هم تیمی هایش را با خود همــراه می کند، 
شجاع است و به دفاع نیز کمک می کند. او در بازی خود بســیار منظم است و خیلی پخته بازی 
می کند.استرلینگ 2۶ ساله که تاکنون در 2۹2 بازی ۱۱۴ گل برای منچسترسیتی به ثمر رسانده، 
 تاکنون در ۶5 بازی هم تیــم ملی انگلیس را همراهــی کرده و ۱7 گل زده نیز بــه نامش به ثبت 

رسیده است.

کاپیتان بارسا؛ گزینه جدی جانشینی »اشرف« در اینتر
سرجی روبرتو، یکی از کاپیتان های بارسا ممکن اســت فصل بعد با پیراهن اینتر به میدان برود.

دوران حضور اشرف حکیمی در ترکیب اینتر تنها یک سال به طول انجامید و او بعد از سپری کردن 
یک فصل درخشان و تاثیرگذاری در قهرمانی اینتر بعد از یک دهه، چاره ای جز جدایی از این تیم 
ندارد.مشکالت مالی عدیده اینتر بعد از شــیوع ویروس کرونا ابتدا باعث جدایی آنتونیو کونته و 
حاال نیز عامل اصلی رفتن اشرف حکیمی به پاری ســن ژرمن در فصل نقل و انتقاالت تابستانی 

شده است. 
اسکای اسپورتس خبر از توافق 70 میلیون یورویی دو باشگاه داد و به این ترتیب جدایی اشرف را 
باید قطعی دانست.اینتر از هفته ها پیش به دنبال یافتن جانشینی مناسب برای ستاره مراکشی 
است و در نهایت روی دو بازیکن اســپانیایی تمرکز کرده است. اینتر ابتدا عالقه مند بود تا هکتور 
بیرین را از آرسنال جذب کند و حاال سرجی روبرتو یکی از کاپیتان های بارسا را گزینه ای مناسب 
تر می داند.از قرارداد سرجی با بارسا تنها یک سال باقی مانده و دو طرف بر سر تمدید به نتیجه ای 
نرسیده اند. سرجی قرارداد یک ساله نمی خواهد و بارســا تنها در صورتی حاضر به ارائه پیشنهاد 
دو ساله است که رقم دستمزد او به میزان قابل توجهی کاسته شــود. در چنین شرایطی سرجی 
نزدیک تر از گذشته به جدایی است.بر خالف سرجی اما هکتور بیرین تا 2023 با آرسنال قرارداد 
دارد و اینتر برای جذب او باید مبلغ بیشتری را هزینه کند. طبق ادعای آاس، اینتر از بارسلونا رسما 
درخواست جذب سرجی را داشته ولی هنوز پاسخی دریافت نکرده است. روزهای پیش رو قطعا 

در تعیین آینده سرجی اهمیت باالیی خواهند داشت.

واکنش الپورتا به پایان قرارداد »مسی« با بارسلونا
قرارداد لیونل مسی با باشگاه بارسلونا چهارشنبه شب به پایان رسید و اکنون بازیکن آزاد است و 

دیگر بازیکن بارسلونا به شمار نمی رود.
 این فوق ستاره آرژانتینی که در ماه سپتامبر 2000 در حالی که تنها ۱3 سال سن داشت به بارسلونا 
پیوست، حاال پس از 2۱ سال حضور در این باشگاه کاتالونیایی می تواند از جمع آبی واناری ها جدا 
شود.خوان الپورتا، رییس باشگاه بارسلونا در تازه ترین اظهارنظر خود به برنامه »ترانزیستور« از 
شبکه رادیویی »اونداِسرو« اسپانیا گفت: می خواهیم مسی در بارسلونا بماند و لئو هم می خواهد 
بماند. همه چیز در مسیر درست قرار دارد. مسئله بازی جوانمردانه مالی را داریم و در حال یافتن 
بهترین راه حل برای هر دو طرف هستیم.بهترین گلزن تاریخ باشگاه بارسلونا و برنده شش توپ 
طالی تابستان گذشته هم تا آستانه جدایی از این تیم پیش رفت، اما در نهایت به دلیل مخالفت 
مدیران وقت این باشگاه و وجود بند فسخ 700 میلیون یورویی در قراردادش تصمیم گرفت سال 

پایانی قراردادش را هم در نوکمپ بماند.

خبر   روز

برگزاری اولین مسابقه 
پنجگانه رالی شهری کشور 

در استان اصفهان
رییس هیئــت موتورســواری و اتومبیلرانی 
استان اصفهان شــامگاه چهارشنبه در اولین 
نشســت خبری با خبرنگاران، با اشــاره به 
گزارش 3۶ روزه هیئت، اظهار کرد: امسال ما 
اعزام تیم بانوان موتورســوار  را به مسابقات 
با لباس های مخصوص و بــا حجاب کامل 
داریم، در موتور سواری بانوان فعالیت های 
خوبی از طرف هیئــت انجام می شــده اما 
سمت و هدفی نداشته و به سمت قهرمانی 
نرفته است، با اقداماتی که انجام دادیم بستر 
را برای بانوان فراهم کردیم.شهرام شاه زمانی 
افزود: موتور سواری بانوان در پیست ها آزاد 
اســت، پیســت نقش جهان پذیرای بانوان 
خواهد بــود و این فضا کامال محصور اســت 
و زمانی اختصاصی برای بانوان دارد. بانوان 
می توانند برای ثبت نام کالس های آموزشی 
مراجعه بکنند، همینطور در رشــته کراس ما 
می توانیم بانوان را جذب کنیم که در رشــته 
قهرمان کــراس ایران خانم نعمــت الهی از 

استان اصفهان است.
وی با توجه به مسابقات پیش رو  بیان کرد: 
در 25 تیرماه دو راند مسابقه در پیش داریم 
که سعی می کنیم از طریق آن افراد را در رشته 
اسکای روم جذب کنیم و بعد از آن در تاریخ 
7 مردادمــاه اولین مســابقه پنجگانه رالی 
شهری در سطح کشــور در استان اصفهان از 
مبدأ  چهار شهرستان به مقصد اصفهان به طور 
همزمان آغاز می شود، همچنین 25 تیرماه 
مسابقات آفرود کشوری است که شش  نفر 
اعزامی داریم و 7 مردادماه مسابقات چهار 
شهرستان تیران و کرون ،خمینی شهر، نجف 
آباد و شاهین شهر را به طور همزمان داریم.

شاه زمانی خاطرنشان کرد: از روزی که بنده 
به عنوان رییس هیئت انتخاب شدم جلسات 
متعددی را با شهرستان ها داشتم و حدود ۱2 
شهرستان در این رشته فعال هستند اما هیچ 
گونه ســاماندهی روی این هیئت ها انجام 
نشــده بود و ما طبق برنامه ریــزی هایی که 

داریم شهرستان ها را ساماندهی می کنیم.

فوتبال جهان بازگشت شاگردان »بنا« به خانه کشتی
طبق برنامه اعالم شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی، رقابت های کشتی بازی های المپیک 202۱ توکیو طی روزهای ۱0 تا ۱5 مرداد ماه برگزار می شود که شاگردان 
محمد بنا به عنوان نخستین نمایندگان کشتی ایران از روز ۱0 مرداد ماه به میدان خواهند رفت. این در حالی است که فرنگی کاران المپیکی تنها دو اردوی دیگر تا زمان 
اعزام به توکیو پیش رو دارند.علیرضا نجاتی، محمدرضا گرایی، محمدعلی گرایی، محمد هادی ساروی و امین میرزازاده، فرنگی کاران اوزان ۶0، ۶7، 77، ۹7 و ۱30 
کیلوگرم اعزامی ایران به بازی های المپیک هستند. ضمن اینکه کشتی فرنگی ایران موفق به کسب سهمیه وزن ۸7 کیلوگرم نشد.در همین راستا اردوی تیم ملی 

کشتی فرنگی طی روزهای ۱۱ تا 22 تیرماه در محل خانه کشتی شهید صدرزاده برگزار می شود.

نبرد سپاهان برابر تیم ته جدولی ماشین سازی بعد از 
حمالت دامنه دار اصفهانی ها در نیمه دوم با پاس گل 
خلعتبری و ضربه دانیال اسماعیلی فر  به نتیجه رسید 
تا این بازیکن در صدمین بازی خود برای سپاهان و در 

37سالگی با پاس گل خود شب خوبی را سپری کند

مربــی پایــگاه قهرمانی شــنای اصفهــان گفت: 
هدف گذاری کســب ســهمیه B بود اما متاسفانه 
برخی دوستان حرف و حدیث هایی مطرح می کنند 

تا موفقیت ها کوچک جلوه داده شوند.
وی در خصوص کســب ســهمیه B در مســابقات 
شــنا انتخابی المپیک بلغارســتان اظهار کرد: در 
دستورالعمل فینا دو سطح رکوردی A و B وجود دارد 
که تیم های بزرگ دنیا که می خواهند با تیم کامل به 
المپیک بروند باید هر دو ورزشکارشان رکورد ورودی 
A را بگیرند. در کشــور ما این دومین بار اســت که 
سهمیه  B کسب می شود البته این بار شرایط  بسیار 
سخت تر بود. در سال 200۸ هم ورودی B کسب شد 
که با اردوهای بلندمدت خارجــی، مربی خارجی، 
مســابقات بین المللی خوب و امکانات بهتر همراه 
بود. در این دوره با وجود کرونا، تعطیلی استخرها و 
اردوهای ملی، ما تنها در اصفهان تمرین کردیم ؛اما 

با همین وجود توانستیم رکورد B  را کسب کنیم. 

گامــر دیالنچیان در ادامه گفــت: هدف گذاری هم 
همین کسب سهمیه B بود چون هنوز شنای ایران 
به شرایط ثبت رکورد A نرســیده  است. این اتفاق 
افتخاری برای شنای کشــور بود و کار بسیار بزرگی 
اســت. زمانی که ورودی کسب می شــود سهمیه 
اعطایی فینا دیگر به کشــور تعلــق نمی گیرد و تنها 
فردی که سهمیه را کسب کرده می تواند به المپیک 
اعزام شود. برخی مخالفان فدراسیون می خواهند 
این موفقیــت را کم رنگ جلوه دهنــد و می گویند 
ورودی B بوده اســت. خب مگر این ورودی اتفاق 
کوچکی اســت، این ورودی توســط فینا و کمیته 
بین المللی المپیک تعیین شده است. کشورهایی 
نظیر آمریــکا و چین که می خواهنــد مدال زیادی 
بگیرند و با ترکیب کامل در المپیک باشند، ورودی 
A و کشورهای ســطح پایین تر ورودی B را کسب 
می کنند.وی در پاسخ به این سوال که امکان دارد با 
وجود کسب سهمیه B المپیک نتوانیم در المپیک 

شرکت کنیم، گفت: من بعید می دانم این موضوع 
اتفاق بیفتد. رییس فدراسیون شنا در حال حاضر 
به دنبال این است که حتی ســهمیه اعطایی را نیز 
نگه دارد تا برای اولین بــار دو نماینده در المپیک 
داشته باشــیم . بعید می دانم این اتفاق رخ دهد. 
اینها حرف ها و حدیث هایی اســت که متاســفانه 
برخی دوستان می زنند تا موفقیت کوچک شود. اگر 
خودشان اکنون این سهمیه را گرفته بودند مطمئن 
باشید در بوق و کرنا می کردند. شناگر ما به المپیک 
اعزام می شود و در ۱00 پروانه شنا خواهد کرد. من 
می دانم که رییس فدراسیون نیز می خواهد سهمیه 
اعطایی کســب شــود تا برای اولین بار دو نماینده 

داشته باشیم.

مربی پایگاه قهرمانی شنای اصفهان:

بعید است »افقری« در المپیک شنا نکند

زورخانه آهن
زورخانه آهن اصفهان که یکی 
از قدیمی ترین زورخانه های 
اســتان اســت ایــن روزها 
همچنان میزبان ورزشکاران 
و عالقه مندان به این ورزش 

باستانی است.



شنبه 12 تیر 1400 / 22 ذی القعده 1442 / 03 جوالی 2021 / شماره 3291
25 اتوبوس جدید برای شهر اصفهان در راه است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به خریداری 25 دستگاه اتوبوس جدید 
شهری برای اضافه شــدن به ناوگان اتوبوســرانی اصفهان اظهار کرد: ما 130 میلیارد تومان اوراق 
مشارکت دریافت کرده ایم که بخشــی از این اوراق صرف خرید اتوبوس های جدید شهری شده 

است. 
مســعود بنده خدا ادامه داد: 85 درصد از این 130 میلیارد تومان برای خرید اتوبوس و 15 درصد 
باقی مانده برای ایجاد زیرساخت های »بی آر تی« در مسیر منطقه کمتر برخوردار دارک تا شیخ 
صدوق هزینه می شود.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان تصریح کرد: اتوبوس های 
خریداری شده از کارخانه ایران خودرو دیزل و دارای اســتاندارد یورو 5 است. وی با بیان اینکه 
اتوبوس های خریداری شده به زودی وارد شهر اصفهان می شود، گفت: 15 درصد از اوراق مشارکت 
دریافتی نیز صرف عملیات عمرانی، خرید تجهیزات ترافیکی، سیســتم کنترل تصویری حرکت 
اتوبوس ها و ... می شود. بنده خدا اظهار کرد: این مسیر جدید شامل خیابان های دارک، خیابان 

آیت ا...غفاری، هاتف، آیت ا... مجلسی، نشاط تا شیخ صدوق است. 

چالش های استراتژیک منطقه 11 اصفهان چیست؟
مدیر منطقه 11 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: اجرا نشدن قانون مدیریت جامع شهری، باال رفتن 
ســطح توقعات و انتظارات ذی نفعان، مشــکالت حقوق مالکیت و مقررات کاربری زمین، تعدد 
و پیچیدگی قوانین حاکم بر شــهرداری، بافت های فرسوده و خشکســالی و محدودیت منابع 
آبی از دیگر چالش های اســتراتژیک منطقه 11 شهرداری به شــمار می آید.حمید اشرفی با بیان 
اینکه منطقه 11 با مســاحت یک هزار و1۴0 هکتار، از شــمال به محور خیابان بابوکان )از تقاطع 
خیابان امام جواد )ع( تا تقاطع خیابان امام خمینی)ره((، از جنوب به خیابان شــهید اشــرفی 
اصفهانی )کهندژ(، از شرق به محور خیابان امام خمینی از تقاطع بابوکان تا تقاطع کوچه مشکین 
و از غرب به امتداد مرز غربی شــهر اصفهان با شهرستان خمینی شــهر محدود می شود، افزود: 
شهرداری رهنان در سال 13۴0 تاسیس و در سال 1382 به شهر اصفهان الحاق و به عنوان منطقه 
11 شــهرداری اصفهان نام گرفت.مدیر منطقه 11 شــهرداری اصفهان ادامه داد: شهرداری منطقه 
با هدف جلب رضایت شهروندان نسبت به خدمات ارائه شــده همچنین توسعه فعالیت ها، خط 
مشی خود را در انطباق با اهداف و مقاصد شهرداری به گونه ای که در درون سازمان، انتقال، تفهیم 

و درک شود اعالم کرده است.
وی گفت: تکریم و کاهش مراجعات ارباب رجوع به شهرداری و افزایش سطح آگاهی شهروندان، 
توسعه پروژه ها، طرح ها و برنامه های عمران شــهری با رویکرد توسعه محور تاریخی گردشگری 
رهنان، آزادسازی و احداث شبکه معابر جهت دسترســی بهتر شهروندان، افزایش سرانه فضای 
سبز، ایجاد و توسعه اماکن و فضاهای ورزشــی و فرهنگی و تفریحی در منطقه، توسعه منطقه با 
رویکرد حفظ ظرفیت های اکولوژیک، ساماندهی ترافیکی روان سازی عبور و مرور در معابر فرعی 
و توســعه پایدار با حفظ، تقویت و توسعه ظرفیت های گردشــگری، تاریخی، فرهنگی و طبیعی 

منطقه خط مشی منطقه 11 است.
اشرفی با اشاره به پتانسیل های موجود در محور گردشگری رهنان، خاطرنشان کرد: حمام تاریخی 
رهنان )سومین حمام بزرگ کشور(، مسجد جامع رهنان )مسجد ذوقبلتین با قدمت هزارساله(، 
زورخانه، سالن سینما و آمفی تئاتر مهتاب، گلزار شهدا و مرقد امامزاده میر مدینه، این منطقه را در 

راستای کمک به انجام هر چه بهتر پروژه محور گردشگری رهنان کمک خواهد کرد.
وی تاکید کرد: هتل و رستوران سنتی، غریب خانه، طبیب خانه، سفره خانه سنتی، نانوایی سنتی 
رهنان، باغ بســتنی و لبنیات، ایجاد کارگاه و فروشگاه های صنایع دســتی، برج های کبوتر، باغ 
گیاهان دارویی، اقامتگاه های بوم گردی، پارک مشــاهیر، مانژ اسب سواری و کلینیک حیوانات 
همچنین میدان برنامه های آئینی از جمله پتانســیل هایی اســت که به محور گردشگری رهنان 

اضافه می شود.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در آیین اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه اصفهان:

ظرفیت سینمای اصفهان را فراملی ببینید

پاتوق فیلم کوتاه انجمن ســینمای جوان اصفهان در روزهای گذشته  با 
حمایت شهرداری اصفهان پس از یک ســال و نیم وقفه، فعالیت خود 
را از سرگرفت و با اکران آثار جشــنواره و نقد و بررسی آثار در سالن سوره 
حوزه هنری، بار دیگر چراغ رویدادهای ســینمایی در اصفهان را روشن 
کرد. برگزاری این جشــنواره چندین بار به علت بروز شــرایط کرونا لغو 
شد؛ اما باالخره در تیرماه امسال برگزار شــد. فیلم های این دوره در دو 
سانس بعدازظهر در سالن سوره اکران و جلســات نقد و بررسی بعد از 
پخش فیلم به صورت مجازی از طریق صفحه اینســتاگرام پاتوق فیلم 
کوتاه اصفهان برگزار شد. استقبال زیاد مخاطبان در این دوره، از دلتنگی 
عالقه مندان سینما در یک و نیم سال شرایط کرونایی و دوری از سینما 
حکایت دارد. همچنین این استقبال، ظرفیت عرصه فیلم کوتاه در اصفهان 
را یادآوری می کند.اختتامیه این رویداد شامگاه  پنجشنبه 10 تیرماه در 
محل حیاط هنرستان هنرهای زیبای پسران، به صورت نیمه حضوری 
برگزار و همچنین از طریق صفحه اینستاگرام پاتوق فیلم کوتاه به صورت 

زنده پخش شد.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در آیین اختتامیه  
این جشنواره که با حمایت شــهرداری اصفهان برگزار شــد، اظهار کرد: 
اصفهان دارای ظرفیت های فراوانی اســت و این ظرفیت ها، اصفهان را 

جهانی کرده اســت، این شــهر به زاینده رود و هنرمندانش زنده است. 
هنرمندان این شهر چنان درخشیده اند که آوازه این شهر در تمامی ملت ها 

پیچیده است.
حجت االســالم و المســلمین رمضانعلی معتمدی افزود: زحماتی که 
گذشتگان این شهر در موضوعات مختلف انجام داده اند، باید استمرار 
یابد و به خود می بالیم که با وجود محدودیت ها شهروندان اصفهانی باز 
هم درخشیدند، این موضوع نشانگر عشق و دلدادگی به هنر هفتم است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان، با اشاره به 
ظرفیت های ســینما در این شــهر ادامه داد: باید به ظرفیت هایی که در 

سینمای اصفهان وجود دارد، به صورت ملی و فرا ملی توجه شود.
معتمدی تصریح کرد: می توان مشکالت این شهر را از طریق فیلم های 
بلند و کوتاه به گوش مسئوالن رســاند، بر همین اساس همه باید تالش 
کنیم اصفهان را به منزلت در خور شأن برسانیم، یکی از زمینه هایی که با 
استفاده از آن می توان مشکالت اصفهان را پر رنگ کرد فیلم است، چراکه 

این ابزار می تواند در عرصه های مختلف نقش بسزایی ایفا کند.
وی خاطرنشــان کرد: امیدواریم این جشنواره طی ســال های آینده به 
صورت ملی در اصفهان برگزار شود، اکنون جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
سال های متعددی توسط شهرداری و شورای اسالمی شهر اصفهان در 

حال برگزاری است هرچند که این جشنواره چند سال از اصفهان فاصله 
گرفت، اما همگان متوجه شدند که جایگاه این جشنواره در اصفهان است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، افزود: اصفهان در 
جشنواره بین المللی فجر نیز خوش درخشید و این موضوع باعث شد که 
برگزار کنندگان اصلی این جشنواره در پایتخت به برگزاری فوق العاده این 

جشنواره در اصفهان اقرار کنند.
معتمدی گفت: یکی از بخش های این جشنواره فیلم سازی در حوزه دفاع 
مقدس است، امروز ضرورت دارد ارزش ها و دستاوردهای دفاع مقدس 

توسط فیلم ها نمایان شود.

مصوبات شورا برای توسعه صنایع خالق اصفهان در آینده الزام آور است
رییس کمیســیون فرهنگی ورزشــی شورای اسالمی شــهر اصفهان 
نیز در این آیین اظهار کرد: امروز معضالت متعــددی در جامعه وجود 
دارد و شــاید یکی از مهم ترین راه هایی که می تــوان جوانان را متوجه 
این معضالت کرد، سینماســت.فریده روشن افزود: اصفهان مهد هنر 
شناخته می شود و در تمامی زمینه های هنری برتری خود را نشان داده 
و قطعا هنر هفتم یعنی ســینما یکی از تاثیرگذارترین هنرهایی است 

که می توانیم به وسیله آن فرهنگ سازی الزم را در شهر انجام دهیم.
رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه 
داد: هنر سینما یکی از مهم ترین ابزارهایی است که می تواند به مدیریت 
شهری برای رفع مشکالت شهر کمک کند.روشن با بیان اینکه در دوره 
پنجم شورای اسالمی شهر اصفهان حمایت های گوناگونی از هنرمندان 
انجام شد، خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مهم مدیریت شهری ایجاد 
زیرســاخت های الزم برای برنامه های فرهنگی به ویژه در حوزه سینما 
و تئاتر بود.وی اضافه کرد: در این دوره از مدیریت شــهری ســعی شد 
در مناطقی که با مرکز شــهر فاصله دارد مانند مناطق ١١ و ١٥ شهرداری 
اصفهان زیرســاخت های الزم برای اجرای هنرهای نمایشــی فراهم 
شود.روشن با بیان اینکه مشارکت جوانان اصفهان در تولید فیلم های 
کوتاه دغدغه مدیریت شهر استان است، افزود: باید از دیدگاه مطلوب 
مسئوالن اســتانی نسبت مســائل فرهنگی به ویژه حفظ جایگاه ویژه 
جشــنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان برای اصفهان تقدیر کرد.

رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
شورای شهر طی چهار سال گذشته با رویکرد توجه به توسعه صنایع خالق 
و صنعت سینما چند مصوبه داشــت تا در آینده اگر برخی از مسئوالن 
دغدغه ای درباره آن نداشتند، به دلیل شــأن قانونی که مصوبات شورا 

دارد، خود را ملزم به انجام آن بدانند.

با مسئولان

ساماندهی سنگ صائب، چشم انتظار اشاره میراث
عالمه همایی، مدفن صائب تبریزی را کشــف کرد و طی ســال های 1332 تا 13۴8 تالش کرد 
جایگاهی با معماری مناسب ساخته شــود تا این گنجینه برای ایرانیان به یادگار بماند، اما امروز 
با گذر از مزار صائب تبریزی نیشتری بر 
قلب دغدغه مندان شــهر فرو می رود؛ 
تخریب هر اثــر تاریخی بــرای جامعه 
ادبی، هنر دوســت و هنر پرور اصفهانی 
دردی است جان ســوز و جانکاه.مهدی 
نجار اعرابی، نویســنده و اصفهان پژوه، 
با اشاره به اینکه مزار صائب تبریزی در 
تاریخ 20 بهمن 1355  به عنوان یکی از 
آثار ملی ایران به ثبت رسیده، می گوید: 
در همه دنیا آثار ملــی و کهن به بهترین 
نحو حفاظت و حراست می شود اما آرامگاه صائب تبریزی که پذیرای گردشگران ایرانی و خارجی 
از کشورهایی نظیر هند است، به حال خود رها شده و سنگ مزار نفیس این شاعر بزرگ در آستانه 
نابودی اســت.وی ادامه می دهد: شــاگرد صائب به نام »میر نجات« که در تخت فوالد اصفهان 
مدفون است نیز سنگ مزاری مشابه استاد خود داشــته اما براثر عوامل طبیعی، غیرطبیعی و یا 
انسانی این سنگ از بین رفته اســت و اگر اقدامی موثر، عملی و درخور شأن صائب برای حفظ و 
نجات سنگ مزار او نشود، در آینده ای نه چندان دور شاهد نابودی این سنگ نفیس و ارزشمند نیز 
خواهیم بود.پیشنهاد اعرابی این است که شیشه ای برای حراست و حفاظت از سنگ مزار نفیس 
صائب روی آن نصب شود تا از گزندهای طبیعی نظیر ســرما، گرما، رطوبت، آفتاب و آسیب های 
غیرطبیعی مثل جهل برخی مردمان در امان بماند.وی می افزایــد: در گام های بعدی می توان با 
ایجاد فضایی به سبک معماری چلیپا نظیر؛ کتابخانه ای مجاور آرامگاه، از این میراث ملی صیانت 
کرد.این اصفهان پژوه، با ابراز گالیه  از بهانه همیشــگی مســئوالن که همان فقدان بودجه است، 
خاطرنشــان می کند: هرگاه اصفهان دوستان و دغدغه مندان از بهســازی و بازسازی در راستای 
حفاظت و صیانت از آثار ملی و کهن ســخن  می رانند، با بهانه فقدان بودجه کافی و مناسب روبرو 
می شوند، درحالی که شاهدیم همیشه برای برگزاری همایش ها، سمینارها، آیین های بزرگداشت 
و ... بودجه وجود دارد! مگر نصب یک شیشــه محافظ بر این ســنگ مزار چه میزان هزینه  دربر 
دارد که هیچ نهاد و ارگانی توانایــی اجرایی کردن آن را ندارد؟اعرابی، درباره اهمیت ســنگ مزار 
صائب توضیح می دهد: این سنگ همانند کتیبه ای که مربوط به اواخر دوران شاه سلطان حسین 
است و در ورودی آرامگاه صائب نصب شــده، مزین به امضای »محمد صالح اصفهانی« یکی از 
خوشنویسان برتر و مشهور در اواخر دوره صفوی بوده و تنها نمونه های حکاکی باقی مانده از اوست. 
ظرافت و دقت حجار نیز آن  را منحصربه فرد کرده  و اگر این پتک که شاهدیم سنگ اطراف مزار را 

شکسته کمی آن طرف تر فرود آمده بود، این اثر نفیس و ارزشمند را تخریب می کرد.
وی می گوید: آثار فراوانی از محمد صالح اصفهانی خوشنویس به صورت کاشی در مدرسه چهارباغ 
و گچ کاری در امامزاده صالح است اما تنها نمونه های حکاکی به جامانده از این خوشنویس سنگ 
مزار صائب تبریزی و کتیبه ورودی آرامگاه اوست و اگر بی توجهی ها و سهل انگاری های نهادهای 
ذی ربط ادامه یابد، در کمتر از نیم قرن ایــن نمونه های حجاری نفیس از بین خواهند رفت.مولف 
کتاب »نسخه ارم« در مورد یادگاری نویســی روی آثار تاریخی ازجمله مزار صائب اظهار می کند: 
نقش یادگاری  در آثار کهن خود ریشه در گذشته دارد، به نحوی که گاه برخی از آن ها با گذر سالیان 
متمادی خود به نوعی آثار تاریخی بدل شــده اند منتها نمونه آنچه بر ایــن مزار، عمارت عالی قاپو 
و حتی سی وسه پل نقش بسته شــاید با مرمت ظاهری و زیبا سازی ترمیم شود اما اثرات سو و 
غیرقابل جبرانی بر عمر بنا می گــذارد و در طوالنی مدت منجر به از بین رفتن اســتحکام این آثار 

ارزشمند کهن خواهد شد.

خبر روزگزارش

 اهمیت استراتژیک 
فضای سبز در ارتقای 

کیفیت زندگی شهرنشینان
دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
دانشــگاه یزد  اظهار کرد: پارک ها و فضای 
سبز شهری از اهمیت استراتژیک و مهمی 
برای کیفیت زندگی در جامعه شهرنشــین 
برخوردار است به طوری که امروزه جایگاه 
آن از یــک محیط تفریحی فراتــر رفته و به 
عامل مهمی در توســعه شهری تبدیل شده 

است.
محمدرضــا رضایی بــا بیان اینکه شــهر با 
ویژگی های کنونی زاده عصر صنعت اســت 
و زندگی شهرنشــینی به دلیل ویژگی ها و 
مشــکالت خاص و همه جانبه خود امروزه 
بغرنج ترین شکل زیســت انسان در طول 
تاریخ اســت، تصریح کرد: اغلب مردم این 
احســاس را پیدا کردند که مناطق شــهری 
دیگــر بــرای زندگــی و فعالیــت مطلوب 
نیست و توسعه و گســترش سریع شهرها 
به نوبه خود مســائلی همچــون ترافیک، 
ســروصدا، تولید ســرب در هوا، افزایش 
کارگاه هــای صنعتــی و مزاحــم شــهری 
به همــراه آلودگــی فضا، افزایــش جرم و 
جنایت، کاهش ســطح ایمنــی اجتماعی 
و رفاه شــهروندان را در پی داشته است به 
گونه ای کــه این معضــالت صاحب نظران 
 و برنامه ریزان شــهری را به چاره اندیشی

 واداشته است.
دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
دانشگاه یزد ادامه داد: در این بین پارک ها و 
فضای سبز به دلیل حمایت از سیستم های 
اجتماعــی شــهر و فراهم کــردن خدمات 
اکوسیســتمی راه حل مناسبی جهت حل 
مســائل زیســت محیطی و تبدیل هر چه 
بیشتر محیط شهری به محلی قابل زیست 
برای شهروندان است؛ به طوری که اهمیت 
پارک ها و فضای سبز به منزله راهکاری مهم 
است که می تواند کیفیت زندگی اجتماعی 
را ارتقا داده و از یک محیط تفریحی، فراتر 
رود و به عامل مهمی در توســعه شــهری 

تبدیل شود.

اجرای طرح جایگزینی موتورسیکلت های فرسوده با برقی
طرح بزرگ جایگزینی موتورسیکلت های فرسوده با موتور های برقی در اصفهان کلید خورد. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت: افرادی 
که موتورسیکلت فرسوده دارند و عالقه مند به شرکت در این طرح هستند می توانند برای نام نویسی به نشــانی اینترنتی My.isfahan.ir مراجعه کنند.ایمان 
حجتی افزود: این طرح با شعار» چشم شهر روشن« و هشتک # هوای اصفهان را داریم، در این شهر اجرا می شود.وی گفت: همچنین متقاضیان برای تعویض 

موتورسیکلت خود تسهیالت بانکی دریافت می کنند.

مدیر عامــل ســازمان میادیــن میــوه و تره بار و 
ساماندهی مشــاغل شهری شــهرداری اصفهان 
گفت: روز یکشنبه در قالب برنامه »هر یکشنبه، یک 
افتتاح« بیش از سی و سه میلیارد تومان پروژه های 
این سازمان در میدان مرکزی میوه و تره بار افتتاح 
خواهد شد.محمد مجیری اظهار کرد: افتتاح تاالر 25 
میدان مرکزی میوه و تره بار یکی از پروژه های آماده 
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اســت که با بهره برداری از آن 28 
غرفه به ظرفیت غرفه های این میدان اضافه خواهد 
شد.وی تصریح کرد: تاالر 25 در زمینی به مساحت 
چهار هزار و 500 متر مربع و صــرف اعتباری حدود 
25 میلیارد تومان همراه با محوطه ســازی احداث 
شده است.مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار 
و ساماندهی مشاغل شــهری شهرداری اصفهان با 

بیان اینکه احداث نیروگاه خورشیدی 2۶0 کیلوواتی 
میدان مرکزی میوه و تره بار از دیگر پروژه های آماده 
افتتاح است، افزود: این پروژه با اعتبار چهار میلیارد 
تومان روی بام تاالر 25 میدان مرکزی ایجاد شده 
که نخســتین و بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی در 
شــهرداری های کالن شهرهای کشــور و نخستین 
پروژه در میادین مرکزی میوه و تره بار کشور به شمار 
می آید.وی ادامه داد: با احداث نیروگاه خورشیدی 
2۶0 کیلوواتی میدان مرکزی میوه و تره بار، نخستین 
سازمانی هســتیم که طرح تکلیفی مصوبه هیئت 
وزیران مبنی بر اینکه هر سازمان و دستگاهی باید 
25 درصد انرژی خود را از انرژی های نو به دســت 
آورد را اجرایی می کنیم.مجیری خاطر نشــان کرد: 
احداث نیروگاه خورشــیدی 2۶0 کیلوواتی میدان 
مرکزی میوه و تره بار افزایش دو برابری انرژی های 

تجدید پذیر را در شهرداری اصفهان به همراه خواهد 
داشــت.وی گفت: یکی دیگــر از پروژه های آماده 
افتتاح، احداث سقف قسمت شرقی محوطه سبزی 
میدان مرکزی میوه و تره بار با متراژ پروژه چهار هزار 
و 500 مترمربع اســت که با صرف اعتباری بالغ بر 
چهار میلیارد تومان افتتاح می شــود تا کشاورزانی 
که در این محل به صورت مســتقیم بارهای خود را 
عرضه می کنند در زمستان و تابستان از بارش باران 
و تابش مستقیم آفتاب در امان باشند و با مسقف 
 کردن این قسمت فضای بهتری برای فعالیت آنها 

فراهم شود.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری خبرداد:

افتتاح بیش از 33 میلیارد تومان پروژه در میدان مرکزی 
میوه و تره بار اصفهان

روستای وانشان 
یکــی از روســتاهای تاریخی 
که در دل اصفهان واقع است، 
روستای وانشان است.روستای 
وانشــان از توابع شهرســتان 
گلپایگان در اســتان اصفهان 
محسوب می شود.  این روستا 
در گذشته به » وردپاتکان« و » 
سرزمین های گل سرخ« نیز 

شهرت داشته است.

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

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

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 

هیئت مدیره شرکت تعاونی فرش دستباف شهرستان لنجان  تاریخ انتشار آگهی 1400/4/12

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی فرش دستباف شهرستان لنجان زرین شهر و حومه ثبت 36 و شناسه ملی 

10260014144 راس ساعت 9 روز پنجشنبه مورخ 1400/4/24 در محل تکیه قمر بنی هاشــم به آدرس: زرین شهر، خیابان فردوسی 
جنب شرکت تعاونی تشکیل می گردد.

لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت ملی و دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید 

و یا وکیل/ نماینده خود را کتبًا معرفی نمایید.

دستور جلسه: 
1- گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1399 و گزارش آخرین رقم سرمایه سهامداران و تقسیم سود

3- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرس

4- تصویب آئین نامه مزایا و پاداش هیئت مدیره و بازرس

5- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی شرکت

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1400/84412-1400/2/7 سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت به سرمایه 
گذاری بر روی موقوفه آخوند مالحیدر به مســاحت عرصه حدود 500 متر مربع واقع در خوانســار بلوار معلم با سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت 
مشارکت اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند ضمن بازدید از محل پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/4/23 تحویل 

دبیر خانه اوقاف محل نمایند.
 متقاضیان می توانند در معیــت نماینده این اداره از محل وقوع رقبه مورد مزایده بازدید بعمل آورده و یا جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن

57232263 – 57232163 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده  )نوبت دوم(

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار م الف:1158438

شهرداری گز برخوار در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر و مفاد بودجه ســال های 1400 و 1401 شمسی بهره برداری و سرویس دهی 
در خطوط اتوبوسرانی شهر گز به شهرهای اصفهان و شاهین شــهر و بالعکس را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه، تا پایان وقت اداری روز شنبه به تاریخ 1400/04/26 به واحد حمل و نقل شهرداری گز برخوار 

مراجعه نمایند. ضمنًا اطالعات تکمیلی مزایده فوق از طریق وب سایت شهرداری به نشانی www.gazborkhar.ir در دسترس باشد. 

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری برخوار

روابط عمومی شهرداری گز برخوارم الف:1158442

نوبت اول

میزان تخصیص آب شرب به آبفای استان اصفهان از 330 میلیون مترمکعب در سال 
1389 به 321 میلیون متر مکعب در سال جاری رســیده است. مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به کاهش 9 میلیون متر مکعبی تخصیص آب 
شرب طرح آبرســانی اصفهان بزرگ طی دوازده سال گذشته افزود: به همین دلیل 
مدیریت آب شرب در اصفهان به صورت لیتر به لیتر صورت می گیرد و سعی شده تا 
آب به صورت عادالنه بین شهروندان و روستاییان توزیع شود. هاشم امینی افزود: هم 
اکنون بیش از 87 درصد مشترکین خانگی کمتر از الگو آب مصرف می کنند و این امر 
بیانگر فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در اصفهان است.وی با تاکید بر نهادینه کردن 
مصرف بهینه آب در جامعه خاطرنشان ساخت: آبفای اصفهان هشت سال است که 
به طور مستمر در برنامه رادیویی جاری حیات مردم را به مصرف درست آب ترغیب 
می کند. امینی، تامین پایدار آب شرب جمعیتی بالغ بر 4 میلیون و 400 هزار نفر در 
استان را ضروری برشمرد و اظهار داشت: راه اندازی سامانه دوم آبرسانی از نان شب 
برای اصفهانی ها واجب تر است چرا که درحال حاضر  برای تامین آب شرب پایدار با 
کمبود 4.3 مترمکعب  آب در ثانیه مواجه هستیم . وی، راه برون رفت از چالش کم 
آبی در اصفهان را بهره برداری از سامانه دوم آبرسانی دانست و گفت: انتظار می رود 
در آینده ای نزدیک با راه اندازی فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی، مشکل کاهش 
فشار آب در 57 شهر و 380 روستای تحت پوشش سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ 

برطرف شود. در ادامه این مراسم مدیرعامل خیریه مهر کوثر گفت: این خیریه با هدف 
مصرف بهینه آب و جاری شدن دائمی زاینده رود در سال 1398 پایه گذاری و درسال 
99 فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد.حسین موالیی با اشاره به هدف فعالیت 
این خیریه که بهینه سازی مصرف آب در بخش های مختلف است، اعالم کرد: اعضای 
خیریه مهر کوثر که افراد صاحب نظر در بخش آب شرب، کشاورزی و صنعت هستند، 
تمام تالش خود را برای نجات اصفهان از چالش کم آبی انجام می دهند. شایان ذکر 
است در پایان این مراسم از فعالیت داوطلبانه اعضای خیریه مهر کوثر در زمینه اطالع 

رسانی به مسئوالن و آموزش شهروندان با موضوع مصرف بهینه آب تجلیل شد.

جشنواره بزرگ استعدادیابی و نخبه پروری باشــگاه ذوب آهن ویژه فرزندان 
پرسنل ذوب آهن  روز پنجشنبه  با حضور مهدی بهرامی، معاون منابع انسانی 
شرکت سهامی ذوب آهن و عضو هیئت مدیره، مرتضی یزدخواستی عضو هیئت 
مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، مجتبی فریدونی مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن و دیگر مدیران و اعضای هیئت مدیره باشگاه، مسئوالن ورزشی استان 
و اعضای هیئت های تنیس روی میز و شطرنج و پرسنل ذوب آهن و فرزندان 

آنها و رسانه ها در مجموعه اداری آموزشی سالن استاد توصیفیان برگزار شد.

ورزش همگانی و کارگری را با جدیت دنبال می کنیم
معاون منابع انسانی شرکت سهامی ذوب آهن و عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب 
آهن با تبریک روز صنعت و معدن اظهارکرد: بحث ورزش همواره از ابتدای شکل 
گیری ذوب آهن مطرح بوده و با این باشــگاه عجین شده است. ورزش ذوب 
آهن را بیشتر از طریق باشــگاه و ورزش حرفه ای به ویژه فوتبال می شناسند و 
آن گونه که باید و شاید به ورزش همگانی که حق پرسنل و خانواده های آنهاست 
و موجب ایجاد انگیزه و نشاط می شود، پرداخته نشــده بود. در رویکرد جدید 
قرار شــد در کنار ورزش حرفه ای و قهرمانی که در باشگاه انجام می شود ،بحث 
ورزش کارگری و همگانی را با جدیت دنبال کنیم و این اتفاق از دو ســال پیش 

حالت اجرایی گرفت.
مهدی بهرامی افزود: با آغاز شیوع ویروس کرونا مباحث ورزشی کشور به حاشیه 
برده شد، با توجه به تداوم این مسئله به تعویق انداختن این موضوع را به صالح 
ندانســتیم و برنامه ریزی کردیم که اقدامات الزم در این زمینه را آغاز کنیم و در 
کنار ورزش های همگانی و عمومی همانند شنا و بدنسازی سایر رشته ها را نیز 
مورد توجه قرار دهیم و در زمینه اوقات فراغت نیز بیشتر فوتبال مورد توجه بود 
که نیاز بود تمام سالیق و استعدادها را مدنظر قرار دهیم و شناسایی کنیم.وی 
تصریح کرد: این مسئله را با دو رشته شطرنج و تنیس روی میز آغاز کردیم و در 
صدد هستیم رشته های مختلف  را با دو هدف شناسایی استعدادها و پشتیبانی 
از آنها پیگیری کنیم تا در آینده شاهد بروز و ظهور قهرمانان و نخبگان ورزشی از 
دل جامعه پرسنل باشگاه باشیم تا در ورزش حرفه ای بتوانیم از این چکیده که 
به دست آمده و ثمره خود باشگاه است، بهره ببریم.وی با بیان اینکه مدیریت 
کارخانه همیشــه تاکید بر حمایت و پشــتیبانی از مباحث ورزشی دارد، گفت: 

هیئت مدیره باشگاه و کارخانه نیز همسو با این تفکر هستند.
معاون منابع انسانی شرکت سهامی ذوب آهن با اشاره به وضعیت تیم فوتبال 
ذوب آهن تاکید کرد: امروز حال فوتبال باشــگاه زیاد خوب نیست و آنگونه که 
باید برند باشگاه را نشان نمی دهد، اما این شرایط ناپایدار است و روزهای خوب 

فوتبال برخواهد گشت و امیدوارم شاهد قهرمانی های رشته های مختلف ورزشی 
باشگاه در عرصه های مختلف در بحث ورزش حرفه ای و ورزش کارکنان باشیم.

وی افزود: این حمایت ها وجود دارد و افرادی که خود را نشان دهند برنامه ریزی 
خوبی برای آنها در سطح استان و کشوری و حتی قهرمانی جهان را داریم و امسال 
نیز از دل خود کارکنان ذوب آهن در بحث اعزام اقدام خواهیم کرد. خیلی راحت 
می توان ورزشــکار از بیرون آورد و با پرچم ذوب آهن به مسابقات اعزام کرد تا 

قهرمانی به دست آوریم، اما این جالب نیست.

خانواده ها، نگاه تابستانه به طرح نداشته باشند
عضو هیئت مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه تدارک برای 
انجام چنین برنامه هایی سخت است، اظهارکرد: مجموعه ذوب آهن اصفهان 
به عنوان اولین تولید کننده فوالد کشــور عالوه بر اینکه بر رسالت خود در زمینه 
تولید فوالدکشور اهتمام ورزیده در کنار آن به مســئولیت های اجتماعی توجه 
کرده است.مرتضی یزدخواستی افزود: در ســال های گذشته که کارخانه ذوب 
آهن تاسیس شد، فوالد شهر و بیمارستان تخصصی شهید مطهری و باشگاه هم 

تدارک دیده شد و جزو برنامه هایی بوده که همواره کارخانه به آن توجه می کرده 
است.وی ادامه داد: شاید اهمیت موضوع در این است که اگر قرار باشد پرسنل 
در ذوب آهن فعالیتی داشــته باشــند باید امنیت خاطری هم از بابت ورزش، 
سالمتی و از این دست را دارا باشند، امروز با پیشرفت جوامع بشری درگیر شدن 
خانواده های پرسنل در ورزش تبدیل به فرهنگ شده و اهمیت پیدا کرده است 
و چهار محور ورزش همگانی، ورزش کارگــری، قهرمانی و ورزش خانواده های 
پرسنل مدنظر هیئت مدیره کارخانه بوده است.وی تصریح کرد: با توجه به شرایط 
شیوع ویروس کرونا این مسئله به تعویق افتاد، اما در برنامه کاری هیئت مدیره 
همواره مدنظر بوده اســت.وی با مخاطب قرار دادن خانواده ها گفت: شاید اگر 
15 سال پیش از کودکی نام چند نفر از ملی پوشــان والیبال را می پرسیدید به 
سختی می توانســت جواب دهد، اما امروز همه معروف، موسوی و بقیه را به 
خوبی می شناسند، می خواهم بگویم اســتعدادیابی می تواند مسیرتازه ای در 
زمینه ورزش را به روی شما و فرزندان تان باز کند، قهرمانان زیادی در رشته های 

مختلف در استان داریم که مورد حمایت باشگاه نیز هستند.
عضو هیئت مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان اضافه کرد: درخواست من از 

خانواده ها این است همانگونه که امروز در این برنامه شرکت کردید این حمایت را 
ادامه دهید و زمان کافی برای ورزش فرزندان خود داشته باشید و نگاه تابستانه 
به موضوع نداشته باشید، چرا که ممکن اســت از بین این نفرات، افرادی پیدا 
شوند که در آینده قهرمانان جهان و المپیک شوند. در جمع حاضر افرادی هستند 
که در گذشته قهرمانان کشور بودند، معتمدی در رشته وزنه برداری از فرزندان 

پرسنل باشگاه است و همچنین مهرشاد افقری.
وی، خطاب به مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: این قول را از ایشان می گیریم 
که عالوه بر پیگیری و نظارت بر بخش های زیر مجموعه خود به طور جدی و ویژه 
بحث استعدادیابی را دنبال کنند و از هیئت مدیره می خواهم در جلسات ماهیانه 
خود این مسئله را نیز در نظر بگیرند، چرا که استعدادیابی می تواند حلقه گمشده 
ورزش و دیگر موضوعات باشد.یزدخواســتی اضافه کرد: ما نیز قول می دهیم 
حمایت خود را از این طرح انجام داده و بودجه الزم را در اختیار باشگاه قرار دهیم.

وظیفه ما شناسایی استعدادهای نهفته در دل ذوب آهن است
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان نیز در این مراسم گفت: 
اولین جشنواره استعدادیابی ویژه خانواده بزرگ ذوب آهن با همکاری هیئت 
تنیس روی میز و شطرنج برگزار شــد، امروز روز همه ماست چرا که به نوعی به 

صنعت متصل هستیم.
مجتبی فریدونی افزود: با تاکیداتی که یزدی زاده، مدیرعامل کارخانه و همچنین 
هیئت مدیره داشتند سهم ذوب آهنی ها نباید این باشد که از صفحه تلویزیون 
مسابقات ورزشــی و فوتبال را ببینند و با حرص خوردن گاهی شاد و گاهی نیز 
غمگین شوند. تصمیمات بر این بوده که باشــگاه و کارخانه نقش موثرتری در 
ورزش پرسنل کارخانه داشته باشند و ورزش به دل خانواده پرسنل برده شود و 
ارتباط بیشتری در زمینه ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه ای در سطح جامعه 

صورت گیرد.
وی با تقدیر از رؤســای هیئت های تنیس روی میز و شــطرنج گفت: مطمئن 
باشید از این جمع و خانواده پرسنل ذوب آهن استعدادهای خوبی پیدا خواهد 
شد که می توانند آینده خوبی در این رشته ها رقم بزنند. خانواده ذوب آهن قطعا 
اســتعدادهای خوبی در تمام رشته ها خواهند داشــت و این وظیفه ماست که 
این استعدادها را شناســایی و آموزش دهیم تا آینده ورزش باشگاه را در تمام 

زمینه ها شکل دهند.
مدیر عامل باشــگاه ذوب آهن تصریح کرد: طی تعاملی که با کارخانه خواهیم 
داشت امیدوارم در رشته های دیگر و همگانی کردن ورزش و آشتی دادن ورزش 

حرفه ای و همگانی بتوانیم اقدامات خوبی انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: آران و بیدگل از جمله شهرستان های 
سبز استان است و توسعه گازرسانی در بخش صنایع آن نیز به خوبی قابل مشاهده 
است. سید مصطفی علوی مدیر عامل این شــرکت، در مراسم تودیع و معارفه 
رییس اداره گاز شهرســتان آران و بیدگل که با حضور فرماندار و امام جمعه این 
شهرستان برگزار شد، بیان داشت: این شرکت، با تامین منابع مالی الزم از طریق 
شرکت ملی گاز آماده توسعه گازرسانی دربخش های صنعتی است، اما در این 
راستا مشترکین عزیز باید با مصرف منطقی گاز، طبق الگوی مصرف، با این شرکت 
همکاری کنند. وی، با بیان اینکه یک میلیون و 932 هزار مشــترک گاز طبیعی 
در سطح استان وجود دارد، اظهار داشت: سال گذشــته بیش از 54 هزار و 630 
مشترک گاز طبیعی در بخش های خانگی، صنعتی وعمومی به تعداد مشترکین 
شرکت اضافه شد.مهندس علوی، با اشاره به اینکه ساالنه حدود22 میلیارد متر 
مکعب گاز در سطح استان توزیع و به مصرف می رســد، افزود: برای انتقال گاز 
طبیعی تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد زحمات و مشقات زیادی کشیده 
می شود. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به اینکه در حال حاضر 
112 شــهر و یک هزار و 66 روستا در سطح اســتان اصفهان از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار هستند، ابراز داشــت: در حال حاضر حدود 9 هزار و 670 واحد صنعتی 

در سطح استان مصرف کننده گاز طبیعی هســتند.وی، اضافه کرد: در سالی که 
گذشت با توجه به شدت برودت هوا، به فضل خدا و تمهیداتی که اتخاذ شد حتی 
یک قطع گاز رخ نداد و خدمات گازرسانی به صورت مداوم ادامه یافت. علوی، با 
بیان اینکه مصرف گاز در سال گذشته به 78 میلیون متر مکعب در روز هم رسید، 
گفت: نیروگاه ها و مجتمع های فوالد از مصرف کنندگان عمده استان هستند که 
روزانه بین 10 تا 12 میلیون متر مکعب در هر یک از این مجموعه ها گاز طبیعی به 
مصرف می رسد.وی، با اشاره به اینکه مردم باید همکاری الزم را در مصرف خانگی 
داشته باشند، گفت: اولویت مصرف گاز با بخش خانگی است اما در صورت مصرف 
زیاد، تولید و صنایع آسیب می بینند. در ادامه دکتر اسماعیل بایبوردی، فرماندار 
شهرستان آران و بیدگل ضمن تشکر از وضعیت گازرسانی در سطح این شهرستان، 
افزود: گاز به عنوان یکی از مهم ترین حامل های انرژی در تحول اقتصادهای سنتی 
به اقتصادهای صنعتی نقش موثری داشته است.وی، نقش گاز و گازرسانی را در 
توسعه شهرها و روستاهای 11گانه شهرستان آران و بیدگل مهم برشمرد و به رابطه 
معنادار گازرسانی به واحدهای صنعتی، صنفی و خانگی و رشد و توسعه اقتصادی 
این شهرستان اشــاره کرد و افزود: این مهم در شهرستان صنعتی، گردشگری و 

کشاورزی آران و بیدگل که سوخت و انرژی غالبش گاز است، نمود عینی دارد .

مدیر عامل آبفای اصفهان در مراسم تجلیل از فعاالن خیریه مهر کوثر اعالم کرد:

آب شرب در اصفهان لیتربه لیتر مدیریت می شود

همزمان با روز صنعت و معدن برگزار شد؛

بزرگ ترین جشنواره استعدادیابی و نخبه پروری ذوب آهن

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

توسعه گازرسانی دربخش صنعت شهرستان آران و بیدگل قابل توجه است
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