
وقتی فقط مردم باید رعایت و صرفه جویی کنند؛

خیابان های روشن، خانه های تاریک
3

در مسیر زاینده رود
جریان آب رودخانه برای 8 روز  به اصفهان رسید؛ 
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 دادستان عمومی و انقالب اصفهان 
خبر داد:

صدور دستور توقف 
مزایده های اخیر معادن 

استان اصفهان

  ماجرای مرگ مبهم محیط بان 
پارک ملی قمیشلو؛

قتل یا مرگ طبیعی؟

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:
تا سه هفته قطعی برق 

نخواهیم داشت

3

3

5 5

اصفهان به تمامی 
گروه های خونی به ویژه 

منفی نیاز دارد

5

 اجرای دورکاری ادارات 
و ضرورت تعطیلی
 پاساژهای اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

سیر صعودی 
شیوع کرونا 
به واسطه 

عدم اعمال 
محدودیت ها
4

مشارکت هزار 
و 830 میلیارد 
تومانی بخش 
خصوصی با 

شهرداری اصفهان
7

آگهی مزایده نوبت اول

حسن شفیعی – شهردار تیران  م الف:1159665

شهرداری تیران در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 400/100/230 مورخ 1400/03/13 شورای اسالمی شهر 
تیران نسبت به اجاره سالن شهربازی طبقه دوم مجتمع نگین واقع در میدان آزادی از طریق فراخوان عمومی 

با شرایط مندرج در آگهی اقدام نماید. 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ و تحویل فرم شرکت در مزایده از تاریخ چاپ این 

آگهی به شهرداری تیران مراجعه نمایند. 

الزم بذکر است مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری تیران پایان وقت اداری روز سه 

شنبه مورخ 1400/04/29 می باشد.

چاپ دوم آگهی برگزاری مناقصه عمومی 
شركت آب و فاضالب 

استان اصفهان

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 .

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

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

400-2-61/3
عملیات بهره برداری آب و 

فاضالب،خدمات مشترکین 
منطقه بوئین و میاندشت

14.941.219.714538.236.000جاری

400-2-62/3
عملیات بهره برداری و توسعه 

تاسیسات آب و خدمات 
مشترکین منطقه کوهپایه

14.868.910.410536.067.000جاری

400-2-63/3
عملیات بهره برداری و 

امور مشترکین و خدمات 
عمومی منطقه گلپایگان

27.809.776.842924.293.000جاری

400-2-64/3
عملیات بهره برداری از 
شبکه توزیع آب و امور 
مشترکین منطقه جلگه

7.201.359.580306.040.000جاری

400-2-84/3
عملیات بهره برداری و نگهداری 
از تاسیسات آب منطقه لنجان

26.052.258.104911.567.000جاری

400-2-88/3
انجام خدمات مشترکین 

منطقه خمینی شهر
33.246.328.1401.127.389.000جاری

400-2-91/2
عملیات مدیریت بهره 
برداری آب و خدمات 

مشترکین منطقه سمیرم
28.703.617.788991.108.000جاری

400-2-108
عملیات بهره برداری آب و 

فاضالب و خدمات مشترکین 
منطقه خور و بیبانک

4.381.898.855219.094.000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/05/02
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/05/03

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

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031

)  داخلی 334  (

نوبت اول

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir
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حکم خودداری از بیعت با امیرالمومنین طالبان اعالم شد
جمهوری اسالمی نوشــت: طالبان عدم بیعت با امیرالمومنین این گروه را در حکم خروج از دین 

معرفی کرد.
 یک عضو ارشــد طالبان بعد از تصرف 
والیــت تخــار افغانســتان، در یــک 
ســخنرانی بیعت با امیرالمومنین این 
گروه تروریستی را مســاوی با خروج 
از دین دانســت. وی گفت: هرکس با 
امیرالمومنین شیخ  هبه ا... بیعت نکند 
حتی اگر اهــل نماز و روزه هم باشــد، 
از اسالم خارج اســت. این عضو ارشد 
طالبان از حاضران در جلسه سخنرانی 

خواست سخن او را به گوش همه برسانند تا تمام مردم با امیرالمومنین شیخ  هبه ا...بیعت کنند.

روش عجیب ارتش لبنان برای درآمدزایی
ارتش لبنان از بالگرد های خود برای پرواز های تفریحی و گردشگری در آسمان این کشور استفاده 
می کند. بر این اساس، با کمبود بودجه ارتش لبنان، این نهاد از بالگرد های خود برای درآمدزایی 
بهره می برد. هزینه پرواز گردشــگری ۱۵ دقیقه ای با بالگرد نظامی ۱۵۰ دالر است. گفتنی است 
به دلیل بحران اقتصادی لبنان، حقوق نیرو های ارتش این کشور به کمتر از ۹۰ دالر در ماه رسیده و 
گوشت از وعده غذایی نظامیان ارتش لبنان به طور کامل حذف شده است. مقامات ارتش لبنان 
گفته اند از درآمد پرواز های گردشگری برای تامین هزینه تعمیرات و نگهداری بالگرد های ارتش 

استفاده خواهد شد.

حمله خمپاره ای به مقر ریاست  جمهوری سومالی
منابع سومالیایی از اصابت چند خمپاره به مقر ریاست جمهوری این کشور در موگادیشو خبر دادند.

وبگاه »الصومال الجدید« با اعالم این خبر گزارش کرد که در این حمله آسیبی به کسی نرسیده؛ 
اما باعث ایجاد وحشت در مناطق مسکونی نزدیک به مقر ریاست جمهوری شد.

بنا بر این گزارش، عامل این حمله هنوز مشخص نیست ولی پیش از این گروه تروریستی الشباب 
چندین بار مقر ریاست جمهوری سومالی را هدف قرار داده بود.

 پاکستان، تدابیر امنیتی را در مرز با افغانستان 
افزایش می دهد

دولت اسالم آباد می گوید ۹۰ درصد مرز پاکستان-افغانستان حصارکشی شده است حال آنکه 
بیم آن می رود که افراط گرایان تحت پوشش پناهجو از مرز رد شوند.

به نقل از دان نیوز، »بابر افتخار« سخنگوی ارتش پاکســتان می گوید این کشور در حال تشدید 
تدابیر امنیتی در مناطق مرزی با افغانستان است.

وی در این باره افزود: در حال حاضر، ۹۰ درصد مرز پاکستان-افغانســتان حصارکشــی شــده 
است و اسالم آباد برای مقابله با ســیل پناهجویان افغان آمادگی کامل دارد و مکانیسم امنیتی 
موجود به مراتب بهتر از گذشــته اســت.گفته می شود که نگرانی اصلی اســالم آباد آن است که 
مبادا افراط گرایان تحت پوشــش پناهنده وارد پاکستان شــده و همگام با سیل پناهجویان در 
 سراسر منطقه پخش شوند. پاکستان همچنین از افزایش تجارت مواد مخدر از مسیر افغانستان

 بیمناک است.

گزارش گاردین از اقدامات ایران و روسیه برای افغانستان:

همسایه ها دست به کار می شوند

یک روزنامه انگلیسی در گزارشی به نقش ایران و روسیه در منطقه اشاره 
کرد و گفت این دو کشور می توانند خأل آمریکا را پر کنند.

گاردین نوشت: ایران، ترکیه، پاکستان و روسیه برای پر کردن خأل نظامی 
و دیپلماتیک در افغانســتان که در نتیجه خروج نیروهای آمریکایی و 
پیشرفت های نظامی توسط طالبان ایجاد شده، اقدامات خود را شروع 
کرده اند.در تهران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با هیئت مذاکره 
کننده چهارگانه از جمله طالبان دیدار و در مورد اهداف آن ها گفت وگو کرد 
و بیانیه مشترکی را در این خصوص که طالبان از حمله به غیرنظامیان، 
مدارس، مساجد و بیمارســتان ها حمایت نمی کند و خواهان مذاکره 
در مورد آینده افغانســتان اســت، تهیه کردند. از طرف طالبان، عباس 
استانکزی ریاست هیئت را برعهده داشت، در حالی که دولت افغانستان 
توسط یونس قانونی، معاون سابق رییس جمهور هدایت می شد.عالوه 
بر هیئت طالبان، سه هیئت افغان دیگر به طور همزمان در تهران حضور 
داشتند. ارزش بیانیه مشترک که نویدبخش گفت وگوهای بعدی است 
بحث برانگیز است، اما فعالیت دیپلماتیک تهران بر نگرانی ها از سرازیر 
شدن اثرات یک جنگ داخلی طوالنی مدت به مرزهای این کشور تاکید 
کرد. ظریف به هیئت طالبان که به دعوت تهران در روزهای سه شنبه و 
چهارشنبه به همراه سه هیئت افغان دیگر به ایران سفر کرده بودند، گفته 

بود شجاعت در صلح مهم تر از شجاعت در جنگ است.ظریف همچنین 
گفت که ادامه درگیری ها بین دولت و طالبان پیامدهای نامطلوبی برای 
افغانستان خواهد داشت و بازگشــت به مذاکرات درون افغانستانی، 
بهترین راه حل اســت. ایران بیش از دو ســال اســت که در مذاکرات 

متوقف شده دوحه شرکت نکرده است.
ارزیابی ها حاکی از آن است که برای جلوگیری از جنگ و یا حاکمیت 
طالبان، بیش از  یک میلیون افغان وارد مناطق مرزی می شوند. ارزیابی 
های کنونی نشان می دهد که حدود 7۰۰ کیلومتر از مناطق مرزی ایران 
و افغانستان در دست طالبان است، با این حساب ایران انتخابی جزء 
مشارکت فعال ندارد. در حال حاضر نیز ایران میزبان 78۰ هزار پناهنده 
رســمی افغانســتانی و حدود 2.۱ تا 2.۵ میلیون پناهنده افغانستانی 

بدون مجوز است.
روسیه به دنبال این اســت که اطمینان یابد، طالبان اجازه نمی دهد از 
مرزهای شمالی افغانستان به عنوان پایگاه حمالت به جمهوری های 
شوروی سابق استفاده شود. در اقدامی که تا حدی برای جلب رضایت 
ایاالت متحده و همچنین پیشــبرد منافع شخصی آنکارا طراحی شده 
است، ترکیه به طور مشروط به نیروهای ترک پیشنهاد پروژه ناتو را برای 

حفاظت از فرودگاه بین المللی کابل داده است.

به گزارش برنا؛ ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس گفت: پس از تعطیالت 
تابســتان مجلس، همه تحوالت کشــور در اولویت 
بررسی و رسیدگی کمیسیون امنیت ملی قرار خواهد 
گرفت .محمود عباس زاده مشکینی، نماینده مردم 
مشکین شهر در مجلس یازدهم، در رابطه با جلسه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با محوریت طالبان گفت: پس از تعطیالت تابستان 
مجلس، همه تحوالت کشــور در اولویت بررســی و 
رسیدگی کمیســیون امنیت ملی قرار خواهد گرفت 
و موضع طالبــان نیز از جمله موضوعاتی اســت که 
مورد بحث خواهد بود. همچنیــن بازدید از مرزهای 
کشور هم قطعا در دستورکار کمیسیون قرار می گیرد. 
کمیسیون، برنامه بازدید از مرز ها و تحلیل سیاسی و 

اجتماعی و آینده پژوهی و تحلیل علل و جریان های 
پیش رو را در برنامه خود خواهد داشــت، با توجه به 
صالحیت و اختیارات کمیسیون و تخصص کمیسیون 
این مسائل را در اولویت اول، رسیدگی خواهیم کرد. 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در خصوص وضعیت مرزهای کشور گفت: 
مشــکل امنیتی در مرزها نخواهیم داشت. آرامش 
افغانستان و حفظ حقوق مردم و حفظ سالمت مردم 
و امنیت مردم افغانســتان به عنوان صاحبان کشور 
از دغدغه  های مهم جمهوری اســالمی است. اصال 
نگران مرزهای خودمان نیســتیم. هیچ کس نمی 
تواند به مرز ایران چپ نگاه کند و هیچ کس نمی تواند 
چنین تصوری را در سرش بپروراند؛ جمهوری اسالمی 
قدرت برتر منطقه است. مرزبانان کشور به طور طبیعی 

تغییرات مرز را رصد می کنند. نماینده مردم مشکین 
شهر در مجلس افزود: همانطور که بیان کردم موضوع 
اول دغدغه امنیت مردم افغانستان و تمامیت ارضی 
افغانستان است. آنچه که مربوط به کشور افغانستان 
اســت؛ ثبات سیاســی، آرامش و وجود بسترهای 
الزم برای ساختن آن کشور و تامین حقوق اساسی 
مردم اســت. به عنوان یک همسایه،مناســبات و 
اشتراکات تاریخی و فرهنگی و زبانی و دینی بسیاری  
با افغانستان داریم و معتقدیم سرنوشت افغانستان 

باید توسط مردم افغانستان مشخص شود.

واکنش مجلس به پیشروی طالبان تا مرزهای ایران؛

نگران نیستیم

ایسنا نوشت: وزیر امورخارجه پیشین آمریکا در سخنرانی خود در کنفرانس ساالنه گروهک تروریستی منافقین بار دیگر به لفاظی و طرح ادعاهایی علیه کشورمان 
پرداخت و خواستار ادامه تحریم ها علیه ایران شد. بنابر گزارس شبکه فاکس نیوز، مایک پمپئو  که به شکل مجازی در کنفرانس ساالنه گروهک منافقین سخن 
می گفت از این فرصت برای طرح دوباره دیدگاه های خصمانه و ادعاهای خود علیه نظام جمهوری اسالمی ایران استفاده کرد. وی در این سخنرانی با طرح این 
ادعا که اعضای گروهک منافقین به دنبال یک ایران آزاد و دموکراتیک هستند از مخالفان ایران خواســت تا به اقدامات غیرقانونی خود علیه جمهوری اسالمی 
ادامه دهند.پمپئو همچنین با تاکید بر ضرورت اعمال تحریم علیه ایران، گفت که این تحریم ها واقعی و الزم بود اما 2 سال کافی نیست. وزیر امورخارجه پیشین 
آمریکا که همواره مواضعی به شدت ضد ایرانی داشته و سابقه ای طوالنی در لفاظی و اقدام علیه کشورمان دارد، همچنین خشم خود را از انتخاب ابراهیم رییسی 

به عنوان رییس جمهور جدید ایران ابراز کرد و ادعاهایی علیه او و روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر در کشورمان مطرح کرد.
استفان هارپر، نخست وزیر پیشین کانادا، یانش یانشا، نخست وزیر اسبق اسلوونی و تعدادی از قانونگذاران آمریکایی از جمله رابرت منندز، تد کروز، روی بالنت، 

بن کاردین، کوین مک کارتی، جم جفریز هم در این کنفرانس سخنرانی کردند.   

تحلیل روزتکرار لفاظی های ضد ایرانی »پمپئو« در کنفرانس ساالنه منافقین

وز عکس ر

سفیر ایران در 
لبنان با »نبیه  
بری« دیدار کرد

محمد جالل فیروزنیا ،سفیر 
کشــورمان در لبنان بــا »نبیه 
بری« رییــس مجلس لبنان 
دیدار و گفت وگــو کرد. در این 
دیدار روابط دوجانبه، تحوالت 
لبنان ومنطقه مــورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.

حمله تند حسین شریعتمداری به منتقد حامیان آیت ا...مصباح:

 خودت را هیچ ببین
چندی پیش حسین قدیانی از نویسندگان ســابق روزنامه کیهان در یادداشتی به نقد برخی مواضع 
مرحوم آیت ا... مصباح یزدی و حامیانش پرداخت.اخیرا  حسین شریعتمداری در کیهان با عباراتی تند 
به او حمله کرده است. شریعتمداری در بخش هایی از این مطلب نوشت: جنابعالی با کدام توشه علمی 
و دانش و مطالعه تاریخی در پی نقد حضرت آیت ا... مصباح هســتید؟! و آیا همین نکته که به جای 
نقد نظرات حضرت آیت ا...مصباح، زبان و قلم به فحاشــی و اهانت علیه ایشان چرخانده اید، نشانه 
خالی بودن چنته جنابعالی از علم و دانش الزم برای نقد نیست؟! ... شما در اهانت به حضرت آیت ا... 
مصباح یزدی مرتکب گناه بسیار بزرگی شده اید که قلمی کردن چند جمله در پوزش از آن بزرگوار هرگز 

نمی تواند جبران آن گناه بزرگ باشد...خودت را همان اندازه که هستی ببین!

آغاز فرافکنی های اصول گرایانه
شرق نوشت: با نزدیک شدن به زمان آغاز به کار دولت سیزدهم و انتظار مردم برای تحقق وعده های 
بسیار اصول گرایان که خواســتار یک دست سازی قدرت در کشــور بودند، این روزها خبری از برنامه 
و طرحی در جهت تحقق آن وعده ها نیســت و همگی از خزانه خالی و کسری بودجه چند صد هزار 
میلیاردی می گویند، گویی در زمان انتخابات در کشور دیگری مسئول و نماینده بوده و در جریان حال و 
روز کشور تحریم زده و وامانده در مشکالت کرونا نبوده اند و امروز چشم شان به ایران افتاده است. این 
در حالی است که اصول گرایان بارها گفته بودند یک دست سازی در قدرت بهانه ای برای کم کاری باقی 
نخواهد گذاشت و همه باید پای کار بیایند و مشکالت اقتصادی سریعا حل شود، حال چه شده که از 

هم اکنون توجیه ها برای عدم موفقیت آغاز شده، خود جای سوال دارد.

انتقاد استاد دانشگاه تهران از معاون دادستان کل:

 انتظار حرف مستحکم داریم نه شائبه پردازی سیاسی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران طی یادداشتی در روزنامه شرق به نقد اظهارات 
معاون دادستان کل کشــور پرداخت.دکتر کیومرث اشــتریان با نقل این جمله سعیدعمرانی معاون 
دادستان کل که گفته است:»برای این یک ماهی که داریم تا دولت جدید تشکیل بشه من واقعا نگران 
هستم ... با عجله معادن رو گذاشتن برای مزایده« نوشت: این عبارت آقای معاون دادستان کل، به این 
معناست که آقای حسن روحانی و دستگاه اداری اش در اقدامی خیانتکارانه در حال مزایده معادن کشور 
هستند.پرسش از این مقام قضایی این است که برای پیشگیری از وقوع جرم چرا حکم توقیف سامانه 
مربوطه را در وزارت صمت نمی دهید؟ شما مقام قضایی هســتید و از قدرت و اختیار الزم برخوردارید.

سخنان آقای سعید عمرانی را حمل بر دلسوزی ایشــان می دانیم و البته مسئوالن دلسوز برای کشور 
ارزشمندند، اما از یک مقام قضایی انتظار می رود سخنش به استواری منطق حقوقی باشد. از قاضی و 
دادرس انتظار صالبت حقوقی و استحکام منطقی می رود، نه شائبه سازی سیاسی و ابهام پردازی اداری.

کدام سردار، شهردار می شود؟
نام برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در لیست شهرداران تهران دیده می شود. جلسات 
اعضای جدید شورای شهر تهران برای انتخاب شهردار پایتخت کلید خورده است. نکته جالب در لیست 
منتشر شده حضورچندین کاندیدای ریاست جمهوری و چهره نظامی است.  سردار حسین دهقان، 
سردار سعید محمد و سردار رستم قاسمی سه کاندیدای ریاست جمهوری هستند که یا انصراف دادند 
یا با تیغ ردصالحیت شورای نگهبان روبه رو شدند. این ســه چهره حال در لیست اصول گرایان برای 
شــهرداری تهران قرار دارند. نام سردار اسماعیل احمدی مقدم، ســردار امیرعلی حاجی زاده، سردار 

محمدرضا فالح زاده، سردار وحیدی نیز در این لیست دیده می شود.

کافه سیاست

خطر تحرکات منطقه ای 
ترکیه برای ایران

استاد سابق دانشکده روابط بین الملل وزارت 
خارجه طی گفت وگویی با بررســی تحرکات 
اخیر ترکیه در منطقه، خطــرات و تهدیدات 
ناشی از آن را برای ایران برشمرد و به فعالیت 
های گروه هــای ضدایرانــی و تجزیه طلب 
اشاره کرد.عالءالدین غروی در پاسخ به اینکه 
ترکیه با توجه بــه نقش جدی و پررنگ خود 
در باکو و مسئله مرز نخجوان و سد خدافرین 
چه چالش هایی را ایجاد کرده و اردوغان چه 
در سر دارد، گفت: این کشور در حال حاضر به 
شدت در تالش است تا حتی با حمایت ناتو 
وارد افغانستان شــود. یکی دیگر از مسائل 
بســیار مهم و خطرناک این است که دولت 
ترکیه پایش به دریای کاســپین )خزر( باز 
شود؛ جایی که حیاط خلوت ایران محسوب 
می شود. برنامه نیمه اعالم شده این است که 
مرز سی و پنج کیلومتری ایران با ارمنستان 
در منطقه خداآفرین مغان از سوی نیروهای 
باکو تصرف شــود و به این ترتیــب ترکیه از 
نخجوان و جمهوری باکو به ســواحل دریای 
کاسپین برسد. سوال این است که آیا ایران 
برنامه جامع و منسجمی در برابر این مسئله 
ندارد؟ اگر ترکیه به این منطقه برسد و اهداف 
بلندپروازانه، جاه طلبانه و نوعثمانی گری خود 
را دنبال کند چاره چیست؟  ترکیه حتی روند 
ترک سازی )Turkification( را در کشوری  
فارس زبان مانند تاجیکستان پیگیری می 
کند!  روند ترک سازی در کشوری که فارسی 
زبان رسمی آن اســت! ترکیه در حال حاضر 
به تمام کشورهای آسیای میانه اینگونه القا 
می کند که شما ترک هســتید. می دانید که 
در ســال های قبل ترکیه اتحادیه کشورهای 
ترک را تشکیل داد، یعنی کشورهایی که نژاد 
آنها منشأ ترکی دارد و ترک زبان هستند. نکته 
جالب و قابل توجه این است که مجارستان را 
نیز عضو این اتحادیه کرده است! کشوری که 
در زمان تســلط دولت عثمانی یعنی سلطان 
سلیم و ســلیمان بر بالکان و اروپای شرقی، 
ترک ها آن را تصرف کردند و در آنجا مستقر 

شدند.

بین الملل

عکس: ؟؟؟

ادعای رسانه صهیونیستی درباره 
مذاکرات ایران و عربستان

عوامل متعــددی وجود دارند که رهبری ســعودی را 
به محاســبه مجدد مواضع خود در برابر ایران ســوق 
داده است. تالش سعودی ها برای نزدیکی به ایران 
شــاید به عنوان ضعف این پادشــاهی قلمداد شود؛ 
اما می توانــد مبین این موضوع نیز باشــد که ریاض 
به اندازه ای که دلخواهش هســت، در حال حاضر از 

سمت واشنگتن حمایت نمی شود.
 تایمز اسراییل نوشت: گزارش های رسانه ای در ماه 
آوریل نشان داد که مقامات ایرانی و سعودی در این 
ماه در بغداد دیدار کرده اند. این اولین دیدار مقامات 
عالی دو کشور پس از قطع روابط دیپلماتیک ریاض 
با تهران در سال 2۰۱6 است. دور دوم مذاکرات نیز در 

ماه مه در بغداد برگزار شد.
در ادامه این مطلب آمده است: انتظار نمی رود که دو 
طرف به موفقیت گسترده ای در مسائل منطقه ای در 

کوتاه مدت دست یابند.
 به طوری که آنهــا هنور در مورد اقدامات مشــخص 
توافق نکرده اند. به گفته آلبرت ولف، اســتادیار علوم 
سیاسی در دانشــگاه آمریکایی آســیای میانه، این 
گفت وگوها فقط بایــد با خوش بینــی محتاطانه و 

انتظارات محدود پذیرفته شوند.
اما دو دور اول آنقدر خوب پیش رفته است که برگزاری 
دور ســوم دیدار ها را طی چند هفتــه آینده تضمین 
کند. اگر گفت وگوها بر درگیری در یمن متمرکز شود، 
تاثیر زیادی بر اوضاع دیپلماتیک یا امنیتی اسراییل 
نخواهد داشت. اما اگر به خارج از عراق منتقل شوند 
و موضوعات گســترده تر منطقه ای تحت پوشــش 
مذاکرات قرار گیرنــد، این امر می تواند نشــانه ای 
دلگرم کننده برای تل آویو باشــد کــه در حال تعمیق 

روابط خود با شرکای جدید عربش است.
تایمز اسراییل مطلع شــده است که یک محل بالقوه 
برای چنین گفت وگوهای گسترده ای، عمان است که 
همواره نقش یک واسطه را در منطقه ایفا کرده است. 
به گفته منابع، مســقط در تالش است که دور بعدی 

مذاکرات تهران-ریاض در این کشور برگزار شود.
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سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

تا سه هفته قطعی برق نخواهیم داشت
ســخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: تا ســه هفته آینده که بر اســاس این مصوبه صنایع، 
برق مصرفی را کاهش می دهند قطعی برق نخواهیم داشــت البته اگر حوادثی اتفاق  بیفتد یا موارد 
اضطراری ایجاد شود ممکن است ناپایداری ها و قطعی های موقت در شبکه ایجاد شود.محمدرضا 
نوحی  اظهار کرد: از مردم استان و شهرستان اصفهان در خصوص صرفه جویی و به موقع مصرف کردن 
وسایل برقی پر مصرف قدردانی می شود، صنایع نیز همکاری خوبی با صنعت برق داشته اند به طوری 
که عالوه بر کاهش مصرف، شیفت های کاری را نیز تغییر داده اند.وی افزود: با توجه به مصوبه ای که 
بین وزارت صمت و وزارت نیرو با همکاری وزارت کشور از روز چهارشنبه )۱۶ تیرماه( عملیاتی شد، همه 
صنایع در سطح کشور مکلف شدند بر اساس درخواست وزارت نیرو و هماهنگی وزارت صمت به مدت 
ســه هفته مصرف خود را حداکثر در حد ۱۰ درصد میزان مصرف همیشگی محدود کنند.سخنگوی 
صنعت برق اســتان اصفهان گفت: این تصمیم باعث شده خاموشــی های کمتری برای مشترکان 
خانگی اعمال شود تا سه هفته آینده که بر اساس این مصوبه صنایع برق مصرفی را کاهش می دهند، 
قطعی برق نخواهیم داشت البته اگر حوادثی اتفاق بیفتد و یا موارد اضطراری ایجاد شود ممکن است 
ناپایداری ها و قطعی های موقت در شبکه ایجاد شود.نوحی افزود: متاسفانه هفته جاری بیشترین 
درجه حرارت را در سطح کشور خواهیم داشت به طوری که پیش بینی شده متوسط درجه حرارت کشور 
چهار درجه افزایش یابد و با توجه به این که هر درجه افزایش حرارت منجر به افزایش هزار و ۵۰۰ تا دو 
هزار مگاوات مصرف برق می شود، از مردم تقاضا داریم صرفه جویی را جدی گرفته تا از خاموشی ها 

جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقالب اصفهان خبر داد:

صدور دستور توقف مزایده های اخیر معادن استان اصفهان
دادستان عمومی و انقالب اصفهان از صدور دستور توقف فرآیند مزایده های اخیر معادن استان اصفهان 
خبر داد.علی اصفهانی اظهارکرد: در پی وصول گزارش های مربوط به نحوه کارشناسی، قیمت گذاری 
و مزایده معادن، دستور توقف فرآیندهای مربوط به اقدامات وزارت صمت ناظر به واگذاری معادن در 
استان اصفهان  صادر شد.وی با تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق بیت المال، به ایراداتی نظیر عدم اخذ 
موافقت ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست در برخی واگذاری ها اشاره کرد و گفت: 

ابعاد کالن موضوع در سطح دادستانی کل کشور در حال پیگیری است.

پهنه بندی استقرار واحدهای تولید آجر و سفال در اصفهان 
مشخص شد

رییس گروه برنامه ریزی و آمایش ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان از اجرای طرح مطالعاتی 
» پهنه بندی استقرار واحدهای صنعتی تولید آجر و سفال اســتان« خبر داد و گفت: این طرح به زودی 
وارد مرحله اجرایی می شود.مجید زمانی افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  اصفهان طرح 
مطالعاتی پهنه بندی استقرار واحدهای صنعتی تولید آجر و ســفال اصفهان را با هدف ساماندهی این 
واحدهای تولیدی و خروج آنها از شعاع ۵۰ کیلومتری شهرها با توجه به مسائل زیست محیطی آغاز کرده 
است.وی با بیان اینکه در این طرح پهنه های نامناسب و مناسب برای استقرار واحدهای تولیدی آجر و 
سفال در استان اصفهان مشخص شده است، اظهار داشت: حدود چهار هزار واحد تولید آجر در شعاع ۵۰ 
کیلومتری کالن شهر اصفهان استقرار دارد که حدود یک هزار واحد از آنها بدون مجوز است.زمانی با اشاره 
به اینکه بیشتر کارخانه های آجر در حبیب آباد، دولت آباد، گز و برخوار، محمدآباد قهاب، کوهپایه و آران و 
بیدگل استقرار دارد، تصریح کرد: پهنه های جدید و مناسب استقرار این واحدها با توجه به مسائلی مانند 
دسترسی به مواد اولیه، حریم شهری و رودخانه ها و کانون های فرسایش بادی مشخص شدند که بیشتر 

آنها در اردستان، آران و بیدگل، هرند و ورزنه و مناطقی از جنوب اصفهان قرار دارد.

وقتی فقط مردم باید رعایت و صرفه جویی کنند؛

خیابان های روشن، خانه های تاریک

استان  اصفهان در تابستان امسال با گرمای  طاهره شفیعی
کم ســابقه هــوا، خشکســالی و کمبود آب 
دست وپنجه نرم می کند، قطعی برق نیز باعث تشدید مشکالت ساکنان این 
استان مرکزی کشور شده؛ در این شرایط مسئوالن استان اصلی ترین راهکار را 
صرفه جویی در مصرف با بحرانی تر شدن کمبود آب و برق طی هفته های آینده 
می دانند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان  از کمبود ۴.۳ مترمکعب 
بر ثانیه آب در طرح آب رســانی اصفهان بزرگ خبر می دهد و می گوید: طرح 
آب رسانی به اصفهان بزرگ شامل ۳۸۰ روســتا و ۵۷ شهر است که به علت 
کاهش منابع آبی و نیاز آبی در طرح آب رسانی اصفهان بزرگ، مردم کمبود آب 
را احساس می کنند.منصور شیشه فروش با اشــاره به اینکه حدود یک ماه 
است شاهد قطع آب در مناطق مختلف هستیم و برخی از مناطق شهری با 
تانکر آب رسانی می شــود، می افزاید: در حال حاضر به ۳۱۶ روستای استان 
آب رسانی سیار می شود و حدود دو میلیون هکتار از عرصه های محیط زیستی 
استان و گونه های جانوری در معرض تهدید جدی هستند.شروع موج پنجم 
کرونا نیز مزید بر معضالت استان شده و با افزایش تعداد بیماران بستری در 
بیمارســتان ها، تامین برق برای بیمارســتان هایی که بیشترشان تک فیدر 
هستند، چالش جدی برای بخش درمان اســتان ایجاد کرده است.به گفته 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، ساالنه ۲ هزار مگاوات کمبود برق 
در استان داریم و ضرورت دارد وزارت نیرو در استانی که در معرض خشکسالی 

و کم آبی است، ساالنه ۲  هزار مگاوات نیروگاه برق توسعه دهد تا کمبودهای 
برق را با توجه به توسعه در بخش های مختلف جبران کند و پیش بینی های 
الزم برای تامین برق موردنیاز متناسب با شرایط استان انجام شود.در روزهایی 
که مردم استان با قطعی پی در پی آب و برق کامال متوجه معضل کمبود آب و 
برق شده اند و بارها بر صرفه جویی در مصرف انرژی تاکید شده است، شاهد 
نورپردازی هایی در سطح شهر هستند و این سؤال را برای آن ها مطرح می کند 
که آیا صرفه جویی تنها مختص شهروندان است؟ نورپردازی ها در سطح شهر 
این روزها بیشــتر از هر زمانی خودنمایی می کند، ازجمله این نورپردازی ها 
می توان به نورپردازی درختان شهر اشاره کرد که عالوه بر مصرف انرژی، اثرات 

زیست محیطی نیز دارد.

صرفه جویی فقط در خانه های مردم!؟
عضو هیئت مدیره جمعیت پیام ســبز می گوید: قاعدتا وقتی به مردم گفته 
می شــود در مصرف برق صرفه جویی کنیــد، مســابقات بین المللی مانند 
شطرنج، کالس ها و امتحانات مجازی تحت شــعاع قرار می گیرد و زندگی 
مردم با چالش روبه رو می شود، باید ببینیم نورپردازی درختان چقدر ارزش 
دارد و اگر قرار است در مصرف برق صرفه جویی شود آیا فقط باید صرفه جویی 
در خانه های مردم باشد، یا ادارات و نهادهایی مثل شهرداری هم باید الگوی 
صرفه جویی باشند و این مهم را فرهنگ سازی کنند!؟محمد کوشافر  با بیان 

اینکه یکی از موضوعاتــی که در خصوص نورپردازی درختان مطرح اســت، 
مصرف انرژی است، می گوید: در خصوص نورپردازی دو نظریه وجود دارد؛ 
برخی می گویند نورپردازی زیباست و برخی می گویند زیبا نیست، اما فراتر 
از بحث زیبایی، اگر می خواهیم یک شــهر مطابق با اقلیم و محیط زیســت 
داشته باشیم نباید مدام در حال مصرف انرژی باشیم، آن هم به این قیمت که 
نمی دانیم آیا تاثیرات منفی روی اکوسیستم، حشرات و پرندگان و درختان 
دارد یا خیر. بنابراین در حال مصرف انرژی برای امری هستیم که اثرات سوء 

آن بیشتر از مطلوبیتش است.

کاهش 30 درصدی مصرف انرژی در شهرداری اصفهان
مدیر بهینه سازی و تعمیرات و نگهداری تاسیسات معاونت خدمات شهری 
شهرداری اصفهان دراین باره می گوید: شهرداری اصفهان به واسطه خدمات 
متنوع و متعددی که در گستره کالن شهر اصفهان عرضه می کند، بزرگ ترین 
مصرف کننده بخش عمومی است، به همین دلیل مجبور است انرژی مصرف 
کند. به عنوان مثال گســتره فضای ســبز اصفهان، بیش از ۴۰۰ آب نما، آثار 
تاریخی، ساختمان های خدمات شهری، فضاهای شهری و سرویس های 
بهداشتی در سطح شهر همه نیاز به نورپردازی دارد.سید مهدی حسینی با 
بیان اینکه طی چند سال گذشته برنامه مصرف انرژی را در شهرداری اصفهان 
پیاده کرده ایم و سه مرحله ممیزی انجام داده ایم، خاطرنشان می کند: در 
حال حاضر مصرف انرژی را به شدت کاهش دادیم و این موضوع مستند به 
آمار شرکت توزیع برق است  در حالی که توسعه های متعدد در سطح شهر 
داشته ایم.حسینی از کاهش حدود ۳۰ درصدی مصرف انرژی در شهرداری 
اصفهان خبر داده و تصریح می کند: عالوه بر توســعه هایی که داشــته ایم، 

مصرف انرژی را کاهش داده ایم و این تراز بسیار خوبی است. 

استفاده از المپ های فوق کم مصرف در نورپردازی درختان
مدیر بهینه سازی و تعمیرات و نگهداری تاسیسات معاونت خدمات شهری 
شــهرداری اصفهان در مورد نورپردازی درختان شهر نیز می گوید: نورپردازی 
درختان با المپ های فــوق کم مصرف در حد ۱۰ یا ۱۵ وات اســت، اما اگر هر 
پروژکتوری خاموش باشــد به دلیل مسائلی مثل ســرقت یا تخریب باعث 
می شود هزینه ها بیشتر شود.مرســل صالحی، مدیر دفتر مدیریت مصرف 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان هم با بیان اینکه بیش از نصف مصرف 
برق در تابستان مربوط به بخش خانگی اســت و اگر مردم همراهی داشته 
باشند می توانیم مدیریت مصرف بار داشته باشیم، می گوید: مردم باید حداقل 
صرفه جویی ۲۰ درصدی برق داشته باشــند تا بتوانیم  ایام پیک مصرف را از 

خرداد تا انتهای مردادماه بدون مشکل و خاموشی عبور کنیم.

سرپرســت معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان با اشــاره به اینکه از نخستین 
ساعت بامداد روز شنبه سد نکوآباد برای تحویل حقابه 
کشاورزان شرق اصفهان باز شد، گفت: جریان زاینده 
رود از زمان بازگشایی سد نکوآباد به مدت ۱۰ روز برای 
کشاورزان شرق است و احتمال دارد حدود هشت روز 
آب در اصفهان جاری باشد.محمود چیتیان با اشاره 
به اینکه خروجی ســد نکوآباد بــرای تحویل حقابه 
کشاورزان شرق اصفهان از ساعت ۱۲ شامگاه شنبه، 

۱۹ تیرماه افزایش یافت، اظهار کرد: با بازگشایی آب 
زاینده رود از نخستین ساعت بامداد روز یکشنبه از سد 
نکوآباد، به تازگی  آب خود را در اصفهان نشان داد.وی 
افزود: جریان آب زاینده رود از زمان بازگشــایی سد 
نکوآباد به مدت ۱۰ روز برای کشــاورزان شرق است و 
احتمال دارد حدود هشت روز زاینده رود در اصفهان 
جاری باشد.سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای اصفهان یادآور شد: مطابق اسناد 
موجود با توجه به اینکه حقابه کشاورزان شرق بیش از 
غرب اصفهان است، حجم آب رهاسازی بیشتر خواهد 
بود.وی با اشاره به اینکه ذخیره سد زاینده رود ۳۸۸ 
میلیون مترمکعب اســت، گفت: روز  گذشته ورودی 
سد زاینده رود ۱۱ و خروجی ســد ۷۵ مترمکعب بر 

ثانیه بود.چیتیان درباره برخی نگرانی ها بابت تامین 
آب شرب و مطالبه شــرکت آبفا برای تکمیل هر چه 
سریع تر فاز اول سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ، 
گفت: تقریبــا ۹۵ درصد فاز اضطراری ســامانه دوم 
اصفهان بزرگ به اتمام رســیده و امیدواریم تا پایان 
تیر ماه حجم آبی را از طریق این سامانه برای تامین 
آب شــرب اصفهانی ها تامین کنیم.وی تاکید کرد: 
شرکت آب منطقه ای اصفهان به صورت شبانه روزی 
برای اجرای هر چه سریع تر فاز اضطراری سامانه دوم 
اصفهان بزرگ تالش می کند.درحال حاضر شرکت آب 
منطقه ای با ظرفیت کامل آب را تحویل تصفیه خانه 
باباشیخعلی می دهد تا در اصفهان با کمترین قطعی 

آب شرب مواجه شویم.

جریان آب رودخانه برای ۸ روز به اصفهان رسید؛ 

در مسیر زاینده رود

خبر روز

نماینده مجلس:

 محرومیت در شهرستان فریدن  با تحقق اشتغال فراگیر
 رفع می شود

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اسالمی گفت: 
آسان ترین راه برون رفت از محرومیت در فریدن و شهرستان های همجوار، تمرکز بر تحقق اشتغال 
فراگیر است.حسین محمد صالحی افزود: نبود شغل و درآمد مهم ترین دلیل مهاجرت مردم این 
منطقه به دیگر شهرها و استان های کشور است، این در حالی است که با وجود ظرفیت های بی شمار 

هنوز نتوانستیم به چشم انداز مطلوب در این زمینه برسیم و کارهای انجام شده کافی نبوده است.
وی هشدار داد: در سال های اخیر به دنبال استمرار خشکسالی،  پیشه  کشاورزی و دامداری به عنوان 
بخش های اصلی اقتصاد منطقه در حال نابودی اســت و در این میان برخی فشارهای مضاعف به 
فعاالن این بخش، بحران بیکاری را تشدید کرده است. این نماینده مجلس، برخی مشکالت برای 
تبدیل اراضی کشاورزی به منابع ملی، چالش های فروش محصوالت کشاورزی، کمبود آب، نبود 
توازن در خدمات بهداشت و درمان، نبود ارتباطات و زیر ساخت های مورد نیاز را از موانع مهم جذب 
سرمایه گذار در منطقه برشمرد و گفت:با ایجاد کارگروه ویژه کشاورزی در مجلس، به دنبال آن هستیم 

با تفویض اختیارات این حوزه به مراکز شهرستان ها، موانع و پیچیدگی های اداری برطرف شود.

طرح »زراعت چوب« در 23 هکتار از مزارع فریدن اجرا شد
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری فریدن گفت: طرح زراعت چوب، از سال گذشته تاکنون، در ۲۳ 
هکتار از مزارع فریدن با کاشت گونه های اصالح شده صنوبر اجرا شد.حسین کرکوندی، افزود: در هر 
هکتار از این طرح، هزار و ۱۰۰ اصله نهال ریشه دار صنوبر در مزارع حاشیه رودخانه پالسجان فریدن، به 
دلیل رطوبت مناسب و کافی کاشته شد.به گفته وی، در این طرح، گونه های اصالح شده صنوبر به شرط 
دارا بودن زمین مساعد و توانایی تامین آب، در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.کرکوندی افزود: این 
گونه ها در مقایسه با گونه های بومی بسیار سریع تر رشد می کند و پس از ۸ تا ۱۰ سال آماده بهره برداری 
می شــود.رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فریدن اضافه کرد: در این طرح، به ازای هر هکتار 
تسهیالت هفت میلیون تومانی با بهره ۱۳ درصد به متقاضیان اعطا می شود، همچنین برای آن دسته از 
متقاضیان که در سطوح کمتر از یک هکتار مبادرت به کاشت می کنند نیز نهال رایگان اختصاص می یابد.

کرکوندی، حفاظت از جنگل ها و تولید چوب مورد نیاز کشور را از مهم ترین اهداف طرح مزبور بیان کرد 
و افزود: صنوبرها پس از بهره برداری، بازار بسیار خوبی دارد و سریع فروش می رود.رییس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری فریدن افزود: در زمان حاضر، پساب فاضالب شهرها، بهترین گزینه برای تامین 

آب مورد نیاز طرح زراعت چوب با توجه به استمرار خشکسالی است.

کشف 70 دستگاه ماینر قاچاق در کاشان
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از کشف ۷۰ دستگاه ماینرخارجی قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در 
عملیات ماموران این فرماندهی خبر داد.سرهنگ حسین بساطی بیان کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی کاشان با اشراف اطالعاتی خود از فعالیت غیر مجاز و بدون مجوز چند نفر در زمینه تولید 
ارز دیجیتال در دو کارخانه متروکه مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: پس از 
انجام تحقیقات و کسب اطمینان از درستی موضوع یک گروه از ماموران مجرب با هماهنگی مقام قضایی 
از این واحدها بازرسی کردند که در نتیجه این عملیات ۷۰ دستگاه ماینر خارجی قاچاق کشف شد.فرمانده 
انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: ارزش ماینرهای مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه ۱۲ میلیارد 
ریال ارزیابی شده است.این مسئول انتظامی از دستگیری دو نفر در این رابطه خبر داد و اظهار کرد: بسیاری 
از تولید کنندگان ارز دیجیتال برای انجام فعالیت غیرقانونی خود از برق یارانه ای واحدهای صنعتی تعطیل و 

نیمه تعطیل استفاده می کنند که این کار آنها باعث اخالل در شبکه توزیع برق شهری می شود.

با مسئولان

اخبار

 استان اصفهان از جمله موثرترین مناطق کشور در صنعت کشاورزی و زیرمجموعه های آن به شمار می رود که در بخش صنایع تبدیلی نیز به موفقیت هایی دست یافت.بر 
مبنای آمار و اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، ظرفیت صنایع تبدیلی کشاورزی در این دیار در یک بازه زمانی هشت ساله حدود ۲.۳ برابر بیشتر 
شد، ظرفیت جذب مواد خام در صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان در سال ۹۲، سه میلیون و ۱۷ هزار تن در سال بود که اکنون به میزان افزون بر هفت تن رسیده است.رییس 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در این ارتباط گفت: هم اینک تعداد ۶۶۲ واحد تولیدی از زیر مجموعه های این سازمان و صنعت، معدن، تجارت با ظرفیت حدود هفت 
میلیون در سطح استان فعالیت دارند.مهرداد مرادمند افزود: برای کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده در بخش کشاورزی راهی جز توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی 
نیست.وی اضافه کرد: ضایعات محصوالت کشاورزی در سه بخش تولید، عرضه و مصرف دسته بندی می شود و کاهش آن به افزایش واحدهای صنایع تبدیلی متعدد و 
متنوع نیاز دارد.در این پیوند یک پژوهشگر و معاون پژوهش و  فناوری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان اعتقاد دارد که توجه هرچه بیشتر به صنایع تبدیلی 
کشاورزی در این استان راهکاری برای افزایش تولید و بهبود کیفیت محصوالت است.حمید مالحسینی افزود: کمبود و ضعف صنایع تبدیلی یکی از اصلی ترین معضالت 

صنعت کشاورزی در کشور و استان اصفهان است و این سبب می شود که در برخی بخش های زیرمجموعه  این صنعت، رونق و پیشرفت مطلوبی حاصل نشود.

جهش 2.3 برابری ظرفیت صنایع تبدیلی اصفهان

بحران کم آبی و 
آبرسانی اضطراری 

در شهر اصفهان
تابســتان امســال بخشی از 
ساکنان اصفهان با قطعی بلند 
مدت آب در طــول روز مواجه 
بوده اند و آبرســانی اضطراری 
به صورت سیار همه  روزه با ۴۰ 
دســتگاه تانکر در سطح این 

شهر در حال انجام است.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

استاندار اصفهان:

کمبود آب، نیروگاه های 
 برق آبی را از مدار خارج

 کرده است
اســتاندار اصفهان گفت: کمبود بی سابقه آب 
طی ۵۳ سال گذشــته، نیروگاه های برق آبی 
را از مدار خــارج کرده اســت و در تولید برق 
با مشــکل مواجه شــده ایم.عباس رضایی، 
در حاشــیه یکصد و چهارمین شــورای گفت 
و گوی دولــت و بخش خصوصی اســتان با 
اشاره به اینکه در واپسین روزهای آخر دولت 
تدبیر و امید قــرار گرفته ایم، اظهار داشــت: 
دولت در این چند سال، وفاق خود را با بخش 
خصوصی نشان داده است و روند هماهنگی 
 بین بخش خصوصــی و دولتــی همچنان

 ادامه دارد.
وی افــزود: موضــوع عمده جلســه اخیر، 
مشــکالت برق صاحبــان صنایــع و فعاالن 
اقتصادی بود، زیرا خشکسالی امسال در ۵۳ 
سال گذشته، بی سابقه بوده و امسال به اوج 
خود رسیده است.اســتاندار اصفهان تصریح 
کرد: به دلیل کمبود آب، نیروگاه های برق آبی 
از مــدار خارج شــده و مطالبــه صنعتگران، 
پذیرش خاموشــی اما با اعالم زمان و برنامه 
تعطیلی بود.وی ادامه داد: فعاالن اقتصادی 
استان به مشکالت برق آگاهی دارند، کمااینکه 
مطلع اند که برخی کشاورزان مجبور شده اند تا 
با مصرف برق بیشتر، آب از عمق زمین پمپاژ 
کنند. رضایی گفت: در جلســه اخیر  به دلیل 
اهمیت موضــوع برق در اصفهــان با معاون 
وزیر نیرو تماسی برقرار و درخواست شد تا در 
میزان برق استان مداخله نشود و مسئولیت 
آن را به خود مسئوالن اســتانی واگذار کنند.

وی اضافه کرد: همچنین قرار شــد جلســه 
ویدئو کنفرانسی با سه مسئول مدیریت برق 
استان و وزیر نیرو برگزار شود تا طرح مدیریت 
 چهارهزار و۵۰۰ مگاواتی برق را به خود استان

 بسپارند.
استاندار اصفهان گفت: ما وظیفه داریم بابت 
مشــکالت برق از مردم عذرخواهــی کنیم؛ 
هرچند مشکل کشوری است و حدود ۱۱ هزار 

مگاوات برق در کشور کم داریم.
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آموزش و پرورش در مناطق محروم چهارمحال و بختیاری مورد توجه مسئوالن نیست؛

آرزوی دیرینه برای برچیده شدن سقف های لرزان مدارس
برخورداری از عدالت در بحث آموزش و پرورش یکی از نیازهای اصلی در 
جامعه کنونی محسوب می شود، اما به نظر می رسد این مسئله در مناطق 
محروم چهارمحال و بختیــاری کمتر مورد توجه مســئوالن قرار گرفته 
است. هنوز در برخی از مناطق محروم این استان مانند منطقه بازفت در 
شهرستان کوهرنگ، منطقه دیناران در شهرســتان اردل و سایر مناطق 
محروم دانش آمــوزان در مدارس ناایمن و ســنگی تحصیل می کنند، 
قدمت برخی از این مدارس به بیش از ۴۰ سال قبل بازمی گردد. بسیاری از 
دانش آموزان مناطق محروم و صعب العبور از دسترسی به زیرساخت های 
آموزش مجازی در ایام کرونایی محروم بودنــد، معلمان حاضر در این 
مناطق ایثارگرانه اجازه ندادند که آموزش در این مناطق دچار مشکل شود.

۵0 مدرسه سنگی در کوهرنگ وجود دارد
 فرماندار کوهرنگ اظهار کرد: در این شهرستان ۱۱ مدرسه کانکسی، ۲۷ 
مدرسه استیجاری با وضعیت نامناسب و ۵۰ مدرسه سنگی احداث شده 
در بیش از ۴۰ ســال قبل وجود دارد.مرتضی زمانپور  ادامه داد: طی چند 
سال گذشته حدود ۴۰ مدرسه در شهرستان کوهرنگ احداث شده است، 
همچنین ۱۱ مدرسه نیز کلنگ زنی و در دست احداث است، این مدارس با 
همکاری بنیاد برکت، مجمع خیرین و همچنین اعتبارات دولتی احداث 
می شود.زمانپور با اشاره به اینکه مناطق صعب العبور بسیاری در شهرستان 
کوهرنگ وجود دارد، عنوان کرد: دولت برای گازرسانی به ازای هر خانوار 
یک سرانه ۱۵ میلیون تومانی در نظر می گیرد، اما باتوجه به صعب العبور 
بودن برخی از مناطق و کم جمعیت بودن روستا هزینه گازرسانی به ازای 

هرخانوار در این روستاها به یک میلیارد تومان نیز می رسد.

شش روستا در بخش مرکزی اردل فاقد مدرسه هستند
همچنین محمود کیانی، فرماندار اردل اظهارداشت: شش روستا در بخش 
مرکزی این شهرستان فاقد مدرسه هســتند، همچنین مقرر شد برای 
احداث مدرسه در روستای دهدلی با همکاری اداره کل نوسازی مدارس 
و بنیاد علوی مدرسه احداث و برای این مسئله با فوریت در سایر مناطق 
چاره اندیشی شــود.کیانی، کمبود نیروی انســانی، کمبود تجهیزات در 
مدارس و جاده دسترسی را از دیگر مشکالت در بخش میانکوه و مرکزی 
در حوزه تعلیم و تربیت عنوان کرد و گفت: حدود ۱۰۰ نیرو در این حوزه وجود 

دارد، معلمان در این منطقه حدود شش ماه بیتوته دارند.

30 درصد مدارس چهارمحال تخریبی و نیازمند بازسازی هستند
کامران رهی، مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری در 

خصوص وضعیت بازسازی و ایمن سازی مدارس تخریبی در استان، اظهار 
کرد: بیشترین مدارس نیازمند ایمن سازی در بخش بازفت شهرستان 
کوهرنگ و منطقه میانکوه در شهرســتان اردل قرار دارنــد، عموما این 
مدارس یک کالسه، دو کالسه و کانکس پیش  ساخته هستند.رهی در 
خصوص جمع آوری بخاری های نفتی از مدارس چهارمحال و بختیاری، 
عنوان کرد: در برخی از مناطق صعب العبور استان هنوز گازرسانی انجام 
نشده است، در صورتی که مشــکل گازرسانی در این مناطق مرتفع شود، 
بخاری های نفتی نیــز از این مدارس جمع آوری خواهد شــد. مدیرکل 
نوســازی و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه ۳۰ 
درصد مدارس این استان نیازمند تخریب و بازسازی هستند، گفت: برخی 
مدارس نیز نیازمند تعمیر و تجهیز هستند، ساالنه اعتباری به این موضوع 
اختصاص پیدا می کند، در ایام تعطیلی مدارس به علت شیوع ویروس 
کرونا این موضوع مانند سابق پیگیری شد و هرساله پیمانکاری برای این 
موضوع جذب می شــود.رهی با تاکید بر اینکه در چهارمحال و بختیاری 
مدارس خشت و گلی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تعداد مدارس سنگی 
در استان محدود است و تالش شــده در مناطق صعب العبور از مدارس 
کانکسی پیش ساخته استفاده شــود، همچنین برنامه ریزی های الزم 
برای جایگزینی مدارس پیش ساخته به جای مدارس کانکسی صورت 

گرفته است، در مجموع نزدیک به ۳۰ مدرســه با این شرایط در استان 
وجود دارد.

120 مدرسه در چهارمحال و بختیاری در اولویت تخریب است
شکرا... مالکی، رییس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه مدارس این اســتان در چهار 
وضعیت مطلــوب، تخریبی نیازمند نوســازی، نیازمند مقام ســازی و 
اســتیجاری قرار دارند، اظهار کرد: ۶۰۰ مدرســه در این اســتان نیازمند 
مقاوم سازی هستند که از این تعداد ۲۳۸ مدرســه به قید فوریت باید 

مقام سازی شوند.
وی ادامه داد: در چهارمحال و بختیاری مدرســه سنگی تحت مالکیت 
آموزش و پرورش وجود ندارد، بلکه عموما مدارس ســنگی استیجاری 
هستند.در روستاهایی که به علت صعب العبور بودن امکان احداث مدرسه 
وجود ندارد، آمــوزش و پرورش باتوجه به بافت روســتا فضایی را برای 
آموزش دانش آموزان اجاره کرده است و تعداد دانش آموزان این مدارس 
نیز بسیار کم است.مالکی در ادامه با بیان اینکه ۲۷۱ مدرسه در چهارمحال 
و بختیاری نیازمند تخریب است، اظهار کرد: از این تعداد ۱۲۰ مدرسه در 

اولویت تخریب قرار دارد.

 تخصیص 400 میلیارد تومان اعتبار
 به طرح های ملی چهارمحال و بختیاری

نماینده مردم شهرســتان های شهرکرد، بن و ســامان در مجلس شورای اســالمی گفت: امسال 
۴۰۰ میلیارد تومان اعتبــار برای اجرای طرح های ملــی چهارمحال و بختیــاری اختصاص یافته 
است.احمدراستینه در شورای برنامه ریزی شهرستان شــهرکرد افزود:این اعتبار برای جاده های 
مواصالتی، الحاقیه بیمارستان هاجر شهرکرد، راه آهن وخط انتقال آب اختصاص یافته است.وی  
گفت:هم اکنون دو هزار و ۵۰۰ طرح نیمه کاره در استان وجود دارد که برای تکمیل آن بیش از ده هزار 
میلیارد تومان نیاز است.راستینه افزود: امسال از اعتبارات استانی متوازن و ۲۷ صدم که در کمیته 
برنامه ریزی شهرستان هستیم، افزون بر ۶۹ میلیارد تومان اعتبار بین دستگاه های اجرایی توزیع 
می شود که اصال جوابگوی پروژه های استانی نیســت، اما در محل پروژه های ملی گام های خوبی 
برداشته شده است.وی  گفت:امیدواریم الیحه ۱۴۰۱، با حاکم شدن چند نظام همچون نظام های 

هوشمند مالیاتی و رصد گردش پول در کشور، بر اساس مولفه های اصالح ساختار  تنظیم شود.

سیر صعودی شیوع کرونا به واسطه عدم اعمال محدودیت ها 
و رفت و آمد های بین استانی

 رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشــتی و درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: آنچه در 
استان شاهد آن هستیم روند نسبتا با ثبات و تحت کنترل از میزان ابتال و شیوع بیماری کووید ۱۹ 
است، به جز در شهرستان بروجن که از هفته گذشته با افزایش شــیوع بیماری کرونا در آن مواجه 
هستیم. مجید شــیرانی  افزود: عمده نگرانی ها از موجی است که متاســفانه در کشور شاهد آن 
هستیم و آمار مبتالیان به کرونا در کشور به واسطه عدم اعمال محدودیت ها و ممنوعیت های جدی 

به ویژه در رفت و آمد های بین استانی کامال سیر صعودی دارد.

14 شهر چهارمحال و بختیاری زیرپوشش شبکه جمع آوری 
فاضالب قرار دارد

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری با اشاره به لزوم جایگزینی پساب و استفاده 
از این آب پایدار در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی اظهار داشت: هم اکنون ساالنه ۲۶ میلیون 
مترمکعب پساب تصفیه شده با کیفیت باال، به عنوان یک منبع آب پایدار در این استان تولید می شود. 
احمدرضا محمدی افزود: از این میزان تنها ســه میلیون متر مکعب آن از سوی فوالد سفیددشت 
مصرف می شود.محمدی اضافه کرد: هم اکنون ۱۴ شهر چهارمحال و بختیاری با ۶۵ درصد جمعیت 
شهری استان زیرپوشش شبکه جمع آوری فاضالب قرار دارد.وی استفاده از پساب تصفیه شده را 
راهکاری برای جبران کمبود های آب ناشی از خشکسالی دانست و ادامه داد: تمامی دستگاه های 
اجرایی و یا سرمایه گذاران متقاضی استفاده از این پساب می توانند درخواست خود را به شرکت آب 
و فاضالب چهارمحال و بختیاری اعالم کنند.محمدی با اشاره به استمرار خشکسالی در چهارمحال 
و بختیاری گفت: برای تامین و مدیریت مصرف آب در این استان در یک سال گذشته ۱۳ حلقه چاه 
جدید حفر و تجهیز شد.وی افزود: در این مدت ۴۳ کیلومتر شبکه توزیع آب و ۲۵ کیلومتر خطوط 
انتقال آب اجرا و ۷۰ کیلومتر شبکه فرســوده اصالح و بازسازی شد و ۹ روستای جدید زیرپوشش 
خدمات شــرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری قرار گرفت.محمدی با اشاره به بهره برداری 
از تصفیه خانه های آب لردگان و سامان در یک سال گذشته اضافه کرد: به زودی ۲ تصفیه خانه رفع 
کدورت، ۲ شبکه جمع آوری فاضالب روستایی و یک تصفیه خانه فاضالب شهری در استان راه اندازی 
و بهره برداری می شــود.وی ادامه داد: شرکت آب و فاضالب اســتان هم اکنون ۵۳ میلیارد و ۱۷۱ 
میلیون ریال بابت هزینه آب بهای دستگاه اجرایی، بیمارستان ها، مراکز آموزش عالی، آموزشی و 

پرورش، نظامی، ورزشی، فرهنگی، مدارس دولتی و شهرداری های استان طلبکار است.

بام ایراناخبار
سنا

 ای
س:

عک

مفاد آراء
4/77 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

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

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 24514 مورخ 1399/10/04 هيات چهارم خانم فاطمه نصر 
اصفهانی به شناسنامه شــماره 40 کدملي 1290197611 صادره اصفهان فرزند 
فضل اله نسبت به 2787/35 سهم مشــاع از 7176/47 سهم ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 182/45 متر مربع پالک شماره 337 فرعی از 5 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان طبــق دفتر الکترونيکی 

139920302025008392
رديف 2- راي شماره 24513 مورخ 1399/10/04 هيات چهارم آقای محمدرضا 
نصر اصفهانی به شناسنامه شماره 60863 کدملي 1282438212 صادره اصفهان 
فرزند حسن نسبت به 1097/28 سهم مشاع از 7176/47 سهم ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 182/45 متر مربع پالک شماره 337 فرعی از 5 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان طبــق دفتر الکترونيکی 

139920302025006136
رديف 3- راي شــماره 24516 مورخ 1399/10/04 هيات چهارم آقای مسعود 
نصر اصفهانی به شناسنامه شماره 2067 کدملي 1291951822 صادره اصفهان 
فرزند حسن نسبت به 2194/56 سهم مشاع از 7176/47 سهم ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 182/45 متر مربع پالک شماره 337 فرعی از 5 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان طبــق دفتر الکترونيکی 

139920302025006135
رديف 4- راي شــماره 24517 مورخ 1399/10/04 هيات چهــارم خانم پريناز 
صالحی کهريزســنگی به شناســنامه شــماره 11706 کدملي 1292045159 
صادره اصفهان فرزند مهدی نسبت به 2194/56 سهم مشاع از 7176/47 سهم 
ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 182/45 متر مربع پالک شماره 337 
فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق 

دفتر الکترونيکی 139920302025006134
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/05

ــالک  ــناد و ام ــت اس ــه ثب ــس منطق ــهرياري رئي ــف: 1162614  ش م ال
ــان  ــرب اصفه غ

مفاد آراء
4/78 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

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

رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 
قضايي تقديم نمايد. 

رديف 1- راي شماره 0980 مورخ 1400/02/02 هيات اول آقای سيف اله عباسی 
به شناسنامه شــماره 745 کدملي 1283504367 صادره اصفهان فرزند نصراله 
در  ششدانگ يک باب کارگاه به مســاحت 310/20 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 743 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت حسن و حســين جعفری ولدانی از سند شماره 58023 مورخ 

1338/5/26 دفترخانه شماره 7 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/05

م الف: 1162400  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
4/79 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

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

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1426 مورخ 1400/02/11 هيات دوم خانم نرگس تيموری 
جروکانی به شناسنامه شماره 15 کدملي 1290300038 صادره اصفهان فرزند 
حيدر در  ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 173/73 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 198 فرعی از 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 498 دفتر 400 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/05

م الف: 1162519  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
4/80 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

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

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 8076 مورخ 1399/12/05 هيات چهــارم آقای فرهاد 
شکوهی پور به شناسنامه شماره 66557 کدملي 1281765041 صادره اصفهان 
فرزند عباس در  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 283/74 متر مربع پالک 
شماره 1050 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی حاج  آقا کشاورزی طبق سند انتقالی 8919 

مورخ 1330/09/20 دفتر 62 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/05

م الف: 1162488  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
4/81 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 413 مورخ 1400/2/9 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه مالمعارض متقاضی، مالکيت آقای 
محمدرضا سخنور به شناسنامه شــماره 16089 کدملی 1282630172 صادره 
اصفهان فرزند حسن بر ششــدانگ يک قطعه باغ به مساحت 903/19 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 3911 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجــب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای رجبعلی 
سخنوری خريداری شده است. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/05

م الف: 1162389  اعظم قويدل رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

4/82 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رســمی برابر رای شماره 1139 
14006030200700 مورخ  29 / 03 / 1400  هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فالورجــان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســن 
ملکی فرزند اميرحسين بشماره شناســنامه 228 وکدملی 110762763 صادره 
از فالورجان درسه دانگ مشاع ازششــدانگ يک باب خانه ومغازه های متصله 
مخروبه به مســاحت 78 / 287 مترمربع پالک 413 اصلــی واقع در فالورجان 
خريداری مع الواســطه از مالک رســمی آقای مهرعلی کافی فرزند حاج حيدر  
محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 
روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول  21 / 04 /1400 

تاريخ انتشار نوبت دوم :  05 /  05/ 1400  
م  الف:  1162592  حســين زمانــی علويجه  رئيس ثبت اســناد وامالک 

فالورجان 
مزایده اموال منقول )خودرو(

4 شــماره آگهــی: 140003902003000104 شــماره پرونــده:  /83
ئــی شــماره  139804002003001129 بــر اســاس پرونــده اجرا
139804002003001129 بــه شــماره بايگانــی 9801602 يک دســتگاه 

 MVM خودروی سواری به شــماره انتظامی 666 ص 93 ايران 13 نوع سواری
تيــپ SQR7201A2F 530- مدل 1394 رنگ ســفيد به شــماره شاســی 
 MVM484FFFE030098 شــماره موتــور NATGCAVFBE1030185
متعلق به مســعود جهان فر شــماره ملــی 0048276421 کــه در قبال طلب 
حامد صباغ نيل فروش که به موجب چک شــماره چــک 1587/721945/38 
مورخ 1397/02/20 به مبلغ 60/000/000 ريال و نيم عشــر اجرايی بازداشت 
گرديده و خــودرو در آدرس پارکينگ نصر خيابان آتشــگاه خيابان نبوی منش 
متوقف می باشــد. طبق نظر کارشناس رســمی خودروی ســواری به شماره 
انتظامی 666 ص 93 ايران 13 باطری بدليل فرســوده شــده است بدنه بدليل 
آفتاب خوردگی رنگ آن دچار ســوختگی شده است الســتيک ها فرسوده شده 
بدنه آثار خط و خش دارد ســپر جلو و عقب خراشــيدگی های متعدد دارد قيمت 
آن به مبلــغ 1/200/000/000 ريال ارزيابی می گردد و طالبيــن می توانند به 
آدرس پارکينگ نصــر واقع در خيابان نبــوی منش جهت بازديــد مراجعه و از 
مورد مزايده ديــدن به عمل آورند. الزم به ذکر اســت پرداخــت بدهی های و 
غيره به عهده برنده مزايده است. مزايده از ســاعت 9 صبح الی 12 روز يکشنبه 
مورخ 1400/05/03 شــعبه اول اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان واقع در 
خيابان هشت بهشــت شــرقی چهار راه حمزه ابتدای خيابان الهور اداره ثبت 
اســناد و امالک طبقه چهارم از طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده از مبلغ 
 1/200/000/000 ريال شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادی نقدا فروخته 
می شــود. اين آگهی در يک نوبت در روزنامه زاينده رود  چاپ اصفهان چاپ و 
منتشر می گردد و درج در سايت سازمان به منزله انتشار در روزنامه کثيراالنتشار 
محلی می باشد و خريداران جهت شرکت در مزايده بايد مبلغ ده درصد پايه مزايده 
 IR090100004061013207670192 را طی فيش سپرده به شماره حساب
بنام تمرکز وجوه ســپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک کشــور با شناسه واريز 
998108561161070070570000000000 نــزد بانک مرکزی بابت پرونده 
کالسه فوق پرداخت نمايند. برنده مزايده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حســاب صندوق ثبت توديع نمايد و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واريز نکند 
مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد. الزم به ذکر 
اســت کليه هزينه های قانونی تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم 
شده يا نشده باشــد به عهده برنده مزايده اســت و در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شد 
و نيم عشــر و حق مزايده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل 
رســمی گردد، مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ســاعت و مکان مقرر 
 برگزار خواهد شد. تاريخ انتشــار: 1400/04/21 تاريخ مزايده: 1400/05/03 . 

م الف: 1162523 يعقوبی سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

اعالم مفقودی 

برگ ســبز خــودروی ســواری پــژو 206 هــاچ بک 
 مــدل 1385 بــه نقــره ای متالیــک به شــماره پالک

 ایران 13-775 و 38 و شــماره موتور 13085037588 
و شــماره شاسی 10855134 و شناســه ملی خودرو 
IRFC10R210O855134 به نــام خانم زهره حمیدی 
نسب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



دوشنبه 21 تیــــر 1400 / 1 ذی الحجه 1442 / 11 جوالی 2021 / شماره 3299
مدیرکل انتقال خون استان:

اصفهان به تمامی گروه های خونی به ویژه منفی نیاز دارد
مدیرکل انتقال خون اصفهان با اشــاره به پالسما درمانی، اظهار داشت: کســانی که به کرونا مبتال 
می شوند بعد از بهبودی و گذران دوره نقاهت می توانند با حفظ استانداردهای الزم خون اهدا کنند.

علی فتوحی افزود: دریافت پالســما از بیماران بهبود یافته طبق شرایط خاص، با رعایت استاندارد 
و مقدمات به بیمار کرونایی دارای ویژگی ها و شــرایط ویژه به تجویز پزشک معالج  تزریق خواهد 
شد.وی افزود: پالسما درمانی برای درمان بیماران خاص و بدحال کرونایی در تمام دنیا مورد استفاده 
قرار می گیرد و در استان اصفهان هم چنین روشــی با توجه به تشخیص و صالحدید پزشک برای 
بیماران خاص تجویز می شود.وی ادامه داد: بنابراین هنوز درخواست پالسما از سوی بیمارستان های 
اصفهان برای پالسمای کووید 19 وجود دارد و ما موظف به تامین و انتقال آن به مراکز درمانی هستیم.

فتوحی تصریح کرد: نیاز به خون و فرآورده های آن روزانه است و از اهدا کنندگان درخواست می شود 
به صورت مستمر برای اهدای خون و کمک به بیماران نیازمند به خون به مراکز انتقال خون مراجعه 
کنند و در حال حاضر ذخیره خونی اصفهان 5 روز اســت ولی باید بــه 7 روز افزایش بیابد هر چند 
اکنون هم مشکل خاصی خوشــبختانه وجود ندارد.مدیرکل انتقال خون اصفهان با اشاره به نیاز به 
گروه های خونی منفی، اظهار داشت: ممکن است تزریق گروه های خونی منفی در شرایط اضطرار و 
اورژانسی به گروه های مثبت صورت بگیرد ولی سعی می شود این کار انجام نشود، اما چون میزان 
خون گروه های منفی کم است و همچنین نیاز به این نوع گروه خونی بیشتر است، بنابراین به همه 

گروه های خونی نیاز داریم ولی این نیاز در گروه های منفی بیشتر است.

مدیر روابط  عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

2 بیمار مبتال به کرونا در منطقه کاشان جان باختند
مدیر روابط  عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: ۲ زن ۶7 و ۸۳ ساله به دلیل ابتال به کرونا 
در مراکز درمانی شهرستان های کاشــان و آران و بیدگل جان باختند.مریم امیدی افزود: 19۰ بیمار 
کووید 19 در مرکزهای درمانی این منطقه بستری هستند که از این تعداد، 1۶۴ بیمار در کاشان و ۲۶ 
بیمار در آران و بیدگل تحت مراقبت و درمان قرار دارند.وی، شمار بیماران کووید 19 بستری در بخش 
مراقبت های ویژه مرکزهای درمانی منطقه کاشان را ۲5 نفر اعالم کرد و افزود: ۲۳ نفر از بیماران در 
کاشان و ۲ نفر در آران و بیدگل بستری هســتند.مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
اظهار داشت: شمار آزمایش مثبت ویروس کرونا در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل با ثبت 9۳ 

مورد جدید به ۲5 هزار و 57۰ نفر رسید.

رییس اداره آموزش و پرورش مدارس استثنایی استان خبرداد:

سنجش سالمت 90 هزار نو آموز بدو ورود به دبستان
رییس اداره آموزش و پرورش مدارس استثنایی استان اصفهان گفت: طرح سنجش سالمت نو آموزان 

بدو ورود به دبستان از ابتدای تیرماه در استان اصفهان آغاز و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.
محسن الماسی اظهار کرد: طرح سنجش سالمت براساس مصوبه با نظارت بهداشت، وزارت آموزش 
و پرورش استثنایی استان در حال اجراست. در سال تحصیلی جدید بیش از 9۰ هزار نوآموز بدو ورود به 
دبستان از ابتدای تیرماه تا پایان شهریورماه ســنجش سالمت می شوند.وی با بیان اینکه امسال برای 
متولدان نیمه اول 9۴ و نیمه دوم سال 9۳ آمادگی برای سنجش بدو ورود به دبستان وجود دارد، افزود: 
در حال حاضر در استان اصفهان ۶7 واحد پایگاه طرح سنجش سالمت تخصصی برای سنجش سالمت 
نوآموزان در استان اصفهان در نظر گرفته شده اســت.رییس اداره آموزش و پرورش مدارس استثنایی 
استان اصفهان با اشاره به مشارکت ۶۰۰ نفر در اجرای فرآیند طرح سنجش سالمت گفت: در طرح سنجش 
سالمت نوآموزان از نظر سالمت جسمانی اعم از وضعیت جسمانی و یادگیری بررسی می شوند و میزان 

آمادگی  آنها برای ورود به پایه اول غربالگری شده تا برای ثبت نام به مدارس هدایت شوند.

 ماجرای مرگ مبهم محیط بان پارک ملی قمیشلو؛

قتل یا مرگ طبیعی؟

»برای نجات حیات وحش لطفا محیط بان شــوید« این جمله ای بود 
که چندی پیش ایرج حشمتی،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان در یادداشتی به مناسبت روز محیط بان و با اشاره به اینکه امسال 
یکی از گرم ترین و خشک ترین سال هاست از همه مطالبه کرده بود.اما از 
ابتدای سال جاری تاکنون دو حادثه درگیری و ضرب و شتم محیط بانان 
پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو توسط شکارچیان غیرمجاز 
رسانه ای شــده که دومین حادثه به فوت یکی از محیط بانان اصفهان 

منجر شد و شوک بزرگی به حافظان و حامیان محیط زیست وارد کرد.
محیط بان رضا قلــی خســروی از محیط بانان پارک ملــی و پناهگاه 
حیات وحش قمیشــلو شــامگاه چهارشــنبه پنجــم خردادماه حین 
گشت زنی در این منطقه موردحمله شــکارچیان غیرمجاز قرار گرفت 
و شــکارچیان با ضربات چوب این محیط بان را مصدوم کردند. این دو 
شــکارچی غیرمجاز که پس از تجاوز به حریم منطقه قمیشلو در حال 
تعقیب و گریز با یکی از محیط بانان پارک ملی قمیشلو بودند، او را مورد 

ضرب وجرح قراردادند.
رضا قلی خسروی پس از مصدوم شدن توسط دیگر محیط بانان منطقه 
به اورژانس بیمارســتان گلدیس شاهین شهر منتقل شــد و به دلیل 
شکستگی سر و بینی در بیمارستان تحت درمان قرار گرفت تا اینکه به 

وضعیت مناسب رسید و از بیمارستان مرخص شد.اما بعدازظهر شنبه 
19 تیرماه محیط بان رضا قلی خســروی در حال انتقال به بیمارستان و 

بی نتیجه ماندن عملیات احیای کادر اورژانس، دار فانی را وداع گفت.
دلیل فوت این محیط بان که در ســی امین ســال خدمت و در آستانه 
بازنشســتگی قرار داشت هنوز مبهم و قرار اســت پس از اعالم نظرات 

کارشناسی پزشکی قانونی به اطالع دوستداران محیط زیست برسد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان، با اشاره به اینکه 
مرحوم رضا قلی خسروی از ماموران خوب، محجوب و دوست داشتی 
ما بود، اظهار کرد: درگذشــت این محیط بان وظیفه شــناس و خدوم 

خانواده محیط زیست استان اصفهان را به شدت متاثر و متاسف کرد.
مرتضی جمشیدیان، با بیان اینکه هنوز علت دقیق فوت این محیط بان 
مشــخص نیســت، گفت: شــکارچیانی که خردادماه امســال با این 
محیط بان درگیر شده و او را مضروب کرده بودند دستگیر شدند و پرونده 
آن ها در حال رسیدگی بود. مرحوم خسروی نیز در حال گذراندن دوره 
درمان بود و هنوز به ســر کار برنگشته بود که متاســفانه این اتفاق تلخ 

رخ داد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان با یــادآوری اینکه این 
محیط بان ۶۰ ســاله در خردادماه امســال در حال تعقیــب و گریز با 

شکارچیان غیرمجاز با آن ها درگیر شده بود و با چوب به سرش ضربه زده 
بودند، افزود: با توجه به شدت ضرباتی که به سر او واردشده بود احتمال 
آسیب مغزی وجود داشت، اما هنوز نمی توانیم اظهارنظر دقیقی داشته 
باشیم که آیا فوت این محیط بان بر اثر همان ضربه واردشده بوده یا علت 

دیگری داشته و منتظر نظر پزشکی قانونی هستیم.
وی با اشــاره به قانونی که برای حمایت قضایی و بیمه ای محیط بانان 
در سال گذشته تصویب شد، گفت: باوجوداینکه وضعیت بهتر شده، اما 
همچنان راضی کننده نیست و از ســوی دیگر هر بار شاهد وقوع چنین 

حوادث تلخی برای محیط بانان هستیم.
عیســی کالنتری،رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت نیز در پی 
درگذشت محیط بان رضا قلی خســروی، در پیامی خطاب به فرمانده 
یگان حفاظت محیط زیست خواستار رسیدگی فوری به مسائل خانواده 
آن مرحوم شــد.در پیام عیســی کالنتری خطاب به سرهنگ جمشید 
محبت خانی آمده است: خبر درگذشت تلخ محیط بان سرافراز، رضا قلی 
خسروی موجب تألم و اندوه خانواده بزرگ محیط زیست به خصوص 
محیط بانان عزیز استان اصفهان شد. ضمن عرض تسلیت به خانواده 
محترم آن عزیز درگذشــته و محیط بانان کشــور از درگاه الهی برای آن 

مرحوم مغفرت طلب می کنم.

 با توجه به شدت ضرباتی که به سر او واردشده بود 
احتمال آسیب مغزی وجود داشت، اما هنوز نمی توانیم 
اظهارنظر دقیقی داشته باشیم که آیا فوت این محیط بان 
بر اثر همان ضربه واردشده بوده یا علت دیگری داشته و 

منتظر نظر پزشکی قانونی هستیم

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
4/76 آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- راي شــماره 877- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید حبیب اله 
اسماعیلي فرزند صدرا بشماره شناسنامه 3 صادره ازفریدن در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 149.95 مترمربع مجزی شــده از پالك4852 اصلي واقع در بخش1 

محرز گردیده است.
2- رای شماره  869- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي عبداللهي 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 10 صادره از گلپایگان در  ششدانگ ساختمان 
به مساحت 160.46 مترمربع مجزی شده از پالك 7 فرعي از 2490 اصلي واقع در 

بخش1 محرز گردیده است.
3- رای شماره 867- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم نفیسه محسني 
فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 5676 صادره ازتهران در  ششدانگ انباری و 
زمین به مساحت 203.98 مترمربع مجزی شده از پالك 514 اصلي واقع در بخش1 

خریداري از مالك رسمي آقاي محمود رضا محسنی محرز گردیده است.
4- راي شــماره 865- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  مهدي بیاتي 
فرزند محمدعلي بشماره شناســنامه 25 صادره از خوانسار در ششدانگ ساختمان 

به مساحت 291.33 مترمربع مجزی شده از  پالك 840 فرعي از 1 اصلي واقع در 
بخش2 محرز گردیده است.

5- راي شماره 871- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  مهدي فتحعلي 
فرزند حسین بشــماره شناســنامه 253 صادره ازگلپایگان در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 91.80 مترمربع مجزی شــده از پالك3فرعي از3981 اصلي  واقع در 

بخش1محرز گردیده است.
6- رای شــماره 874- تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضــي خانم فاطمه 
افشون فرزند عبداله بشماره شناســنامه 16624 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
ســاختمان به مســاحت 425.06 مترمربع مجزی شــده از  پالك 33 فرعي از 4 
 اصلي  واقع در بخش2خریداري از مالك رســمي آقاي ســید حسین مدنی محرز

 گردیده است.
7- راي شــماره 870 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا آقاشاهي 
فرزند احمد بشــماره شناســنامه 50 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 135.04 مترمربع مجزی شده از   پالك 1581 فرعي از 3  اصلي واقع در 

بخش2   محرز گردیده است.
8- رای شماره 873- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي منتظري 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 5957 صادره ازگلپایگان در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 386.47 مترمربع مجزی شــده از پالك 1585  فرعي از 6  اصلي واقع 

دربخش 4   محرز گردیده است.
9- راي شــماره 875 و 876 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای محمود 
جمالي فرزند روح اله بشماره شناسنامه 78 صادره از گلپایگان در چهار  دانگ مشاع و 
خانم فاطمه ناطقي فرزند علي بشماره شناسنامه 1220054208 صادره از گلپایگان 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 272.39 مترمربع مجزی شده از  

پالك318 فرعي از 8 اصلي واقع دربخش2    محرز گردیده است.
10- راي شماره 866 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ناصر رحیمي 

فرزند امان اله بشــماره شناســنامه 290 صادره ازگلپایگان  در ششدانگ مغازه به 
مساحت 11.10 مترمربع مجزی شده از پالك 822  اصلي واقع دربخش 1 محرز 

گردیده است.
11- راي شــماره872- تصرفــات مالکانــه بالمعارض متقاضــي خانم فاطمه 
شاهرضائي فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 4 صادره ازگلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 172.88 مترمربع  مجزی شــده از  پالك 1153  فرعي از 6 

اصلي واقع دربخش 4  محرز گردیده است.
12- رای شماره 868- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علیرضا میرزائي 
پور فرزند محمد رضا بشــماره شناســنامه 586 صادره از گلپایگان در  ششدانگ 
ساختمان به مساحت 66.62 مترمربع مجزی شده از پالك 1فرعي از66 اصلي  واقع 

در بخش1 محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/04/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1400/05/05

م الف: 1162742 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالك گلپایگان
ابالغ

4/85 شعبه ششم حقوقی مجتمع شــماره یك شــورای حل اختالف شهرستان 
فالورجان  . عطف شــماره 484 – 97 – 21 / 10 / 1398 با منضمات تصویربرگ 
دادخواســت به دادگاه نخستین تنظیمی وتقدیمی به شــورای حل اختالف توسط 
خواهان پرونده بنام آقای كاووس حیدری بطرفیت خواندگان با اســامی : سیامك 
ملکی فرزند علی داد ، آیت الــه هالكویی فرزند : ایرج ، یداله خدابخشــی فرزند : 
علی مبنی برتقاضای جلب نظركارشناس رسمی دادگستری جهت برآورد خسارت 
وارده به یکدســتگاه اتومبیل با مشــخصات ذیل برابرفاكتورهای هزینه شده لذا 
با بررســیهای معموله نتیجه بدین شرح به استحضار میرســد .)) الف : مشخصات 
 خودرو (( نوع : ســواری سیســتم : دوو تیپ : سیلو مدل : 1381 شــماره انتظامی

 515 ج 18 -ایران 41 شــماره موتور 855173 شماره شاســی : 81165039975  

IR، تعداد محــور: 2 تعداد ســیلندر: 4 نوع ســوخت :بنزین ) ب : قســمت های 
آســیب دیده ( با مشــاهده 22 عدد فاكتور ارائه شده توســط خواهان بابت هزینه 
های معروفه برای خودرو صدورالذكر چنانچه برای ریاســت محترم شورای حل 
اختالف مورد تایید قرار گیرد قابل وصول میباشــد لذا با مد نظر قرار دادن خواسته 
وی به لحاظ كرایه ایــاب و ذهاب و خواب خــودرو در پاركینــگ و صافکاری و 
نقاشی و افت قیمت خودرو و الســتیك برابر بند ج ذیل تعلق میگردد ) ج : میزان 
خســارت ( با توجه به زمان توقیف خودرو موصوف در پاركینگ از تاریخ 04 / 04 
/ 1394 الــی 15 / 12 / 1397 در این مدت طوالنی  شــرایط جــوی حاكم رنگ 
اتومبیل تغییر یافته و نیاز به نقاشــی داد كه اصوال هزینــه آن حدود 000 / 000 / 
40 ریال )چهار میلیون تومــان ( و كرایه ایاب و ذهــاب در مدت توقف به صورت 
روزانه مبلغ 000 / 200 ریــال ) دوهزار تومــان ( وبا در نظر گرفتــن مدل آن از 
 مشمول افت خاج میباشد  و بابت الستیك كه مســتهلك شده با نیم بها به ارزش

 000 / 000 / 12 ریــال ) یك میلیون و دویســت هزار تومان ( بــرآورد میگردد . 
 عطف به شماره 484 – 97 – 27 /10 / 1399 و پیرو نظریه تقدیمی 9 / ظ / 98 –

 14 / 11 / 1399 در خصوص برآورد خســارت وارده به یك دســتگاه سواری دوو 
تیپ سیلو به شــماره انتظامی 515 ج 18 – ایران 41 مدل 1381به شماره موتور 
855173 و شاسی IR   81165039975 به استحضار میرساند با بررسی 22 عدد 
فاكتور بابت هزینه های معروفه خودرو مورد سخن ارائه شده توسط آقای كاووس 
حیدری به عنوان خواهان و مالك پس از انطباق قطعات تعویضی و در نظر گرفتن 
 اجرت تعمیرات به عمل آمده از كل خســارت مندرج در فاكتــور ها به مبلغ حدود

 000 / 000 / 220 ریال ) بیست و دو میلیون تومان ( مبلغ 000 / 000 / 150 ریال 
معادل ) پانزده میلیون تومان ( مورد تایید قرار گرفته مضافا بر اینکه از تاریخ سهمیه 
بندی بنزین ماهانه مبلغ 000 / 900 ریال ) نود هزار تومان ( بابت سوخت در مدت 
تصرف به مالك تعلق میگیرد .  م  الف : 1161694 فضل اله ظهیری كارشناس 

رسمی دادگستری 

مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان با اشاره به ورود به موج پنجم اپیدمی کرونا، 
بر ضرورت مراجعه ســالمندان باالی 7۰ سال برای 
تزریق واکســن کرونا تاکید کرد و گفت: افراد باالی 
۶5 سال نیز پس از دریافت پیامک می توانند برای 

تزریق واکسن مراجعه کنند.
رضا فدایی  با اعالم اینکه هنوز محموله قابل توجهی 
از واکسن برکت برای اســتفاده عمومی به استان 
اصفهان تحویل داده نشده است، اظهار کرد: مقداری 
از واکسن برکت را برای برخی استفاده های خاص 
به استان اصفهان دادند که به تعداد بسیار محدودی 
تزریق شد، اما به اندازه واکسن های دیگری که برای 

استفاده عمومی تحویل داده می شد، نبود.
وی با اشــاره به اینکه محموله جدید واکسن های 

خارجی در حال تحویل به اســتان هاســت، گفت: 
با اضافه شدن گروه ســنی ۶5 تا 7۰ سال از طریق 
پیامک برای تزریق واکســن کرونــا، مراجعات به 
مراکز افزایش پیدا کرده، ضمــن اینکه گروه های 
قبلی که 7۰ سال به باال بودند نیز همچنان می توانند 
برای تزریق واکسن مراجعه کنند و مشکل خاصی 

وجود ندارد.
مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان 
مراجعات مردم برای تزریق واکسن را خوب ارزیابی 
کرد و گفت: با روال کنونی کار قادر به پاسخگویی به 
مراجعات مردم هســتیم و مشــکلی در این زمینه 
وجود ندارد.وی جمعیت گروه سنی ۶5 تا 7۰ سال 
در استان را حدود 15۰ هزار نفر اعالم و خاطرنشان 
کرد: این گروه ســنی به تدریج و با دریافت پیامک 

برای تزریق واکســن دعوت می شــوند، اما برای 
گروه سنی ۶۰ تا ۶5 ســال هنوز فراخوان جدیدی 
انجام نشده است. مراکز واکسیناسیون در اصفهان 
در محل ســابق نمایشــگاه های اصفهــان در پل 
 شهرســتان، مصالی بزرگ اصفهان و حرم زینبیه

 است.
فدایی با بیان اینکه فعال ســینوفارم درحال تزریق 
اســت، گفت: با ورود محموله های جدید واکسن 
خارجی، احتمال تزریق واکسن های دیگر نیز وجود 
دارد. واکسیناسیون بیماران خاص نیز درحال انجام 
 اســت و تعداد زیادی از بیماران هــر روز فراخوان

 می شوند.

سخنگوی ستاد اســتانی مقابله با کرونا در اصفهان 
با اشــاره به اینکه در وضعیت قرمز اصفهان به مدت 
دو هفته سیاست دورکاری کارمندان باید اجرا شود، 
گفت: در شرایط فعلی اصفهان باید مشاغل گروه دو، 
سه و چهار و همچنین پاساژها و بازار بزرگ اصفهان 
تعطیل شوند.حجت ا...غالمی با اشاره به محدودیت 
های مقابله با کرونا در وضعیت قرمز رنگ اصفهان، 
اظهار کرد: متاســفانه به غیر از اصفهان، شــهرهای 
کاشان، اردستان، خمینی شهر هم در وضعیت قرمز 
قرار گرفته اند.وی با بیان اینکه وقتی شــرایط قرمز 
می شود، دســتورالعمل محدودیت های هوشمند 
مقابله با کرونا باید اجرایی شود، گفت: در این طرح 
پنج محدودیت وجود دارد که در کالن شــهر اصفهان 
باید اجرا شود.ســخنگوی ستاد اســتانی مقابله با 

کرونا در اصفهان تصریح کرد: امروز نظارت بر اجرای 
محدودیت ها بر عهده اتاق اصناف، ســازمان صمت 
و دانشگاه علوم پزشــکی است، همچنین در اجرای 
محدودیت ها ادارات باید همکاری داشــته باشند 
و وضعیت تردد به اســتان با توجه به محدودیت ها 
اعمال شود.وی با اشاره به پنج محدودیت در شرایط 
قرمز کرونا، گفت: اجرای سیاست دورکاری کارکنان 
و کارمندان دولت، تعطیلی ســه دسته از مشاغل به 
غیر از گروه یک، محدودیت رفت و آمد و ... از جمله 
محدودیت های هوشــمند است.غالمی تاکید کرد: 
در شرایط قرمز کالن شهر اصفهان فعالیت کارکنان و 
کارمندان دولت در خدمات غیرضروری با حضور یک 
سوم و برای خدمات ضروری باید با حضور یک دوم 
کارکنان باشــد.وی همچنین ادامه داد: در وضعیت 

قرمز اصفهان باید مشاغل گروه دو، سه و چهار تعطیل 
شوند و به خصوص فعالیت رســتوران ها به صورت 
بیرون بر باشد و بهداشــت و درمان و صنف باید بر 
اجرای این محدودیت ها نظارت کند.سخنگوی ستاد 
استانی مقابله با کرونا در اصفهان درباره محدودیت 
تردد خودروهــا، توضیح داد: در حــال حاضر ورود 
خودروهای غیربومی به کالن شهر اصفهان و 9 محور 
اصلی اســتان اصفهان ممنوع اســت و اجازه ورود 
این خودروها را نمی دهیم.وی تصریح کرد: اجرای 
محدودیت های کرونایی به مدت دو هفته تا پایان 
مرداد ماه اجرا می شود و امیدواریم با اجرای درست 

آن از موج پنجم کرونا عبور کنیم. 

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان اعالم کرد:

 ضرورت مراجعه سالمندان اصفهانی برای واکسیناسیون
 با شروع موج پنجم

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان تاکید کرد:

 اجرای دورکاری ادارات و ضرورت تعطیلی پاساژهای 
اصفهان



رکابزنان استان اصفهان در مسابقات قهرمانی کشور استقامت جاده خوش درخشیدند. رکابزنان تیم دوچرخه سواری استان اصفهان در مسابقات قهرمانی 
کشور استقامت جاده به مسافت ۹۰ کیلومتر که در پارک جنگلی سرخه حصار برگزار شد، جایگاه دوم و سوم انفرادی را از آن خود کردند.

کیارش نادری و نیما ناطقی به ترتیب مقام دوم و سوم را در بین ۶۰ ورزشکار و ۲۴ استان کســب کردند، کیارش نادری ورزشکار اهل شهرستان شهرضا، نیما 
ناطقی از شهرستان فالورجان و آرین شمس از شهر اصفهان سه ورزشکار اعزامی و مهران اسماعیلی به عنوان مربی تیم را در این مسابقات همراهی کردند.

درخشش رکابزنان اصفهانی در کشور

دوشنبه 21 تیــــر 1400 / 1 ذی الحجه 1442 / 11 جوالی 2021 / شماره 3299

مسی: 

خدا این لحظه را برایم کنار گذاشته بود
لیونل مســی که با برتری یک بر صفر  تیم ملی فوتبال آرژانتین مقابل برزیل در دیدار فینال کوپا 
آمه ریکا ۲۰۲۱ اولین قهرمانی اش در یک تورنمنت معتبر را با پیراهن آلبی سلسته تجربه می کند، 
پس از این بازی گفت: خوشحالی ای که احساس می کنم را نمی توانم توصیف کنم. من این لحظه 
را به دفعات در خواب دیده بودم.وی افزود: از دوره قبلی کوپا آمه ریکا کامال واضح بود که این تیم 
خیلی قدرتمند و باانگیزه است. گاهی اوقات در فینال شکست خوردم؛ اما می دانستم که در نهایت 
چنین روزی خواهد آمد که قهرمانی را با آرژانتین تجربه کنم. احساس می کنم خدا این لحظه را 

برایم کنار گذاشته بود، آن هم در بازی مقابل برزیل و در خاک آنها. 
 مسی ۳۴ ســاله تصریح کرد: هنوز نمی توانیم باور کنیم که قهرمان شده ایم. این بازی در تاریخ 
ماندگار خواهد شد، نه  تنها به خاطر اینکه ما قهرمان شــدیم، بلکه به این خاطر که ما برزیل را در 
خانه اش شکست دادیم. چه حس دیوانگی زیبایی است! این حس فوق العاده ای است. خدایا 

ممنونم، ما قهرمان هستیم.

سرمربی آبی ها این ستاره را می خواهد
رقابت شــدیدی بین بزرگ ترین باشــگاه های فوتبال اروپا برای به خدمت گرفتن ارلینگ هالند 
در جریان اســت. با این حال قهرمان اروپا یعنی چلســی قصد دارد در آن به پیروزی رســیده و 
ستاره نروژی را به خدمت بگیرد.در واقع رومن آبراموویچ، مالک متمول و روس باشگاه چلسی 
می خواهد تمام تالش خود را برای جذب یکی از امیدهای کسب توپ طال در آینده، انجام دهد و 

او را به جمع شاگردان توماس توخل اضافه کند.
از طرف دیگر طی روزهای گذشته برخی منابع تاکید کردند که چلسی در مورد جذب ارلینگ هالند 
کامال جدی اســت و اصال دوست ندارد که پروسه انتقال او به اســتمفوردبریج به تابستان بعدی 
موکول شود. حتی گفته شــد که آبی های لندن قصد دارند پیشــنهاد ۱5۰ میلیون پوندی برای به 
خدمت گرفتن این بازیکن ارائــه دهند.در ادامه اخبار پیرامون انتقــال احتمالی ارلینگ هالند به 
چلسی، بیلد ادعای جدیدی را مطرح کرده و مدعی شده که سرمربی آلمانی آبی ها یعنی توماس 
توخل از سران این باشگاه درخواست کرد که هر چه ســریع تر جذب هالند را نهایی کنند چرا که او 

نمی خواهد این روند طوالنی شود.

رویای »اشرف حکیمی« بازگشت به رئال مادرید است
 اشرف حکیمی امیدوار اســت در آینده دوباره روزی در ترکیب رئال مادرید بازی کند.پس از تنها 
یک فصل درخشان در لیگ ایتالیا و کســب عنوان قهرمانی با لباس اینتر، اشرف حکیمی برای 
ادامه دوران ورزشــی خود راهی پاری سن ژرمن شده است. اشــرف حکیمی با ۶۰ میلیون یورو 
به فرانسه رفت و اینتر نیز برای حل مشــکالت مالی خود چاره ای جز فروش این مهره ارزشمند 

نداشت.
 حاال الخاندرو کاماندو، مدیر برنامه اشرف حکیمی اعتراف کرد که این بازیکن ۲۲ ساله آرزو دارد 
روزی در آینده دوباره به رئال مادرید بازگردد. اشرف حکیمی پیش از انتقال قرضی به دورتموند 
و در ادامه به اینتر، در ترکیب رئال مادرید بازی می کرد.الخاندرو کاماندو گفت:رئال مادرید برای 
جذب اشرف حکیمی از اولویت برخوردار بود و می توانســت دوباره این بازیکن را جذب کند، اما 
در نهایت دو باشگاه پاری ســن ژرمن و اینتر اعالم کردند برای انتقال اشرف حکیمی به پاریس 
به توافق دست یافته اند. اما همچنان رویا و امید ما بازگشــت اشرف حکیمی به رئال مادرید در 
آینده است. زیرا این بازیکن در شهر مادرید متولد شده، در این شهر رشد کرده و بزرگ شده و به 
عنوان یک هدف نهایی در دوران ورزشــی، عالقه دارد روزی دوباره برای باشگاه سابق خود رئال 

مادرید بازی کند.

شهباززاده به دنبال شکستن رکورد عماد رضا در سپاهان؛

»سجاد«تاریخسازمیشود؟!

در شبی که ســپاهان توانست با چهار گل   سمیه مصور
تیم صنعت نفت آبادان را از میان بردارد و 
همچنان در کورس قهرمانی باقی بماند، ســجاد شهباززاده نمایش پر 
فروغی داشــت و با دو گلی که در این دیدار به نمایش گذاشت، تعداد 

گل های زده خود در این فصل را به عدد ۱۹ رساند. 
ردپای سجاد شهباززاده روی سه گل اول سپاهان در این دیدار به طور 
مملوس قابل مشــاهده بود.گل نخست طالیی پوشــان  پس از کار 
تکنیکی سروش رفیعی، چرخش زیدانی این هافبک خوش تکنیک و 
پاس دقیق و روبه جلوی او به دست آمد که ثانیه هایی قبل تر ۲ بازیکن 
نفت آبادان را از جریان خارج کرده بود؛ سجاد شهباززاده درست وسط 
دو مدافع میانــی نفت آبادان جای گیری کرده بــود و وقتی توپ به او 
رسید، پای چپ خود را تکیه کرد و با بغل پای راست، پس از سه هفته 

که گل نزده بود، دروازه را باز کرد.
گل دوم بازی توسط شــهباززاده به ثمر نرســید، ولی قطعا اگر پاس 
دقیق او نبود، این گل هم ثبت نمی شــد. او که پیش تر روی گل اول به 
پیکان در دیدار رفت، پاس گل مشابهی را برای سروش رفیعی فراهم 
کرده بود، این بار به خوبی پاسخ پاس محمدرضا حسینی را داد و او را 
بدون ۲،۳ بازیکن نفت آبادان کــه در تعقیبش بودند، در موقعیت تک 

به تک با فرزین گروســیان قرار داد و شماره 7 ســپاهان هم گل دوم 
بازی را ثبت کرد.

گل سوم بازی باز هم در موقعیت مشابه به گل اول ثبت شد. فرار دانیال 
اسماعیلی فر با یک پاس رو به عقب همراه شد و شهباززاده که از روی 
خط محوطه جریمه استارت سریعی را با تمام توان آغاز کرده بود، باز 
هم در زمان و مکان مناســب به پاس مدافع راست سپاهان رسید و با 

یک بغل پای راحت، دروازه گروسیان را باز کرد.
شهباززاده فصل بسیار موفقی را در ســپاهان داشته است. وقتی او به 
این باشگاه اصفهان ملحق شد، حتی بعضی از طرفداران این تیم انتقاد 
کردند و گفتند شهباززاده گل نزن است؛ اما او که حتی مدتی به خاطر 
اختالف با باشگاه القطر بیرون از فوتبال مانده بود تالش کرد تا نشان 
دهد این انتقادات اشتباه است.سجاد فصل اول آن گونه که باید خوش 
ندرخشــید ولی در فصل جاری عالی بوده است. مهاجم سپاهان حاال 
با ۱۹ گل زده در صدر جدول گلزنان قــرار دارد و نفر دوم 8 گل کمتر از او 

به ثمر رسانده است.
شهباززاده اگر روند گلزنی ای که در نیمه اول فصل آغاز کرده بود را ادامه 
می داد، احتماال همین حاال از رکــورد رضا نوروزی که با ۲۴ بار گلزنی با 
پیراهن فوالد خوزســتان، بهترین گلزن تاریخ ادوار لیگ اســت، عبور 

کرده بود؛ بــا این حال عملکرد او در نیم فصل دوم با فشــرده شــدن 
بازی ها کمی دچار فراز و نشیب شــد. او  که سه هفته قبل مقابل مس 
رفسنجان موفق به گلزنی شــده بود، سه مسابقه را بدون گلزنی پشت 
سر گذاشــت، ولی درنهایت در دیدار هفته ۲7 ام برای چهارمین مرتبه 
)مهاجم سپاهان پیش تر مقابل ماشــین سازی، نساجی مازندران و 
آلومینیوم دبل کرده بود( در طول فصل دبل کرد تا ۱۹ گله شود و عالوه 
بر باال بردن شانس خود برای کسب کفش طال، هم به رکورد عماد رضا 
نزدیک شود که بیشترین گل را برای ســپاهان در تاریخ لیگ برتر ثبت 
کرده و هم در فاصله 5 گل با رضا نوروزی بهترین گلزن تاریخ ۲۰ ساله 

لیگ برتر قرار بگیرد.
به نظر می رسد سجاد شــهباززاده این فصل هم قهرمانی با سپاهان را 
می خواهد؛ هم کفش طال و هم می خواهد به رکورد رضا نوروزی برسد. 
حاال که او در راســتای اهداف دشــوار خود در میان نام های بزرگی که 
فرصت بازی در خط هجومی سپاهان را پیدا کرده اند، به بهترین گلزن 
تاریخ این باشــگاه در کنار عماد رضا مهاجم زهردار عراقی تبدیل شده 
و به احتمال زیاد به زودی از او عبور خواهد کرد؛ بی شک تماشای این 
تالش از سوی یکی از آماده ترین مهاجمان لیگ طی سال های اخیر در 

سه هفته باقی مانده تماشایی خواهد بود.

شکست عجیب تیم ملی بســکتبال آمریکا برابر 
نیجریه نشــان داد که این تیم در وضعیت خوبی 
قرار ندارد.به نظر می رسد بعد از سه دوره قهرمانی 
متوالی آمریکا در المپیک، در آستانه المپیک توکیو 

اوضاع این تیم چندان جالب نیست.
غیبت برخی از فوق ستاره های بسکتبال NBA در 
تیم ملی آمریکا خبر خوبی برای هواداران این تیم 
نیست. عملکرد ضعیف آمریکا در جام جهانی ۲۰۱۹ 
نشــان داد که این تیم اوضاع خوبی ندارد و دیگر 

مدعی اول قهرمانی نیست.
با اینکه ســعی کادرفنی و فدراســیون آمریکا این 
بود که همه فوق ســتاره های این کشور در المپیک 
حاضر شوند، بازهم خبری از نفراتی همچون لبرون 
جیمز یا جیمز هاردن در تیم ملی آمریکا نیســت. 
با این حــال همچنان همه روی آمریــکا به عنوان 

مدعی اول قهرمانی و پرافتخارترین تیم بسکتبال 
المپیک حســاب ویژه ای باز کردنــد؛ تیمی که با 

ایران نیز هم گروه است. 
اما شکست این تیم در اولین بازی دوستانه مقابل 
تیمــی درجه چندمی مثــل نیجریــه باعث ایجاد 
موجی از ناامیدی در بین هواداران آمریکایی شده 
است. گرگ پاپاویچ، سرمربی تیم ایاالت متحده 
پس از این باخت گفت: خوشــحالم که این اتفاق 
در این زمان رخ داد. این باخت آخر دنیا نیســت؛ 
اما بایــد از این شکســت درس بگیریــم. در غیر 
این صورت برگزاری چنین مســابقه ای بی ارزش 
بوده است.با این برد نخســتین پیروزی تیم های 
آفریقایی مقابل تیم ملی آمریکا رقم خورد. آمریکا 
در المپیــک ۲۰۱۲ لندن با نتیجــه ۱5۶ - 7۳ تیم 
ملی نیجریه را شکست داده بود. حاال با روندی که 

آمریکا در پیش گرفته، حتی می توانیم به رقم زدن 
یک شــگفتی در المپیک توکیو هم فکر کنیم. این 
شکست می تواند موجی از خودباوری و اعتماد به 
نفس را بین بازیکنان ایرانی به وجود بیاورد تا برابر 

آمریکا از پیش باخته نباشند.
لبتــه کــه حضــور بازیکنانــی همچــون کوین   ا
 دورنت، دیمین لیالرد، جیســون تیتوم  و ... کار را 
 برای هر تیمی ســخت می کند و بایــد دید آمریکا 
در المپیک می تواند به روزهای خوب خود بازگردد 

یا خیر.

باخت عجیب غول های بسکتبال برابر نیجریه؛

ما هم می توانیم آمریکا را شکست دهیم؟!

خبر روز

پورقاز؛ مدافعی که گلزنی را فراموش نکرده است 
سپاهان در برابر صنعت نفت ارائه گر فوتبال تهاجمی و رو به جلویی بود و در نهایت مزد برتری خود 

را با ۴ گل گرفت در حالی که صنعت نفت تنها یکی از گل های خورده را جبران کرد. 
نکته جالب اینکه نام عزت پورقاز مدافع میانی ســپاهان هم در جمع گلزنان این تیم به چشــم 
می خورد. او که دردقیقه 7۰ و به عنوان بازیکن تعویضی وارد میدان شــد روی پاس احسان حاج 
صفی دروازه صنعت نفت را باز کرد تا در پیروزی ۴ بر یک تیمش در این بازی سهم ویژه ای داشته 
باشد. مدافع ســابق تیم ملی که بعد از هفته های ابتدایی به مهره ثابت و اثر گذار سپاهان تبدیل 

شد، برای اولین بار نبود که در نقش مدافع گلزن در تیمش ظاهر می شد. 
او در یکی از فصول با زدن ۶ گل حتی گلزن ترین مدافع میانی لیگ برتر لقب گرفت و با گل زنی در 
بازی با صنعت نفت نشان داد گلزنی را فراموش نکرده است. عزت پورقاز بعداز پشت سر گذاشتن 
محرومیتش به خاطر رای صادره از سوی کمیته انضباطی با گلی که در باز ی با صنعت نفت به ثمر 

رساند نشان داده دوباره مهیای کمک به تیم سپاهان است. 
پیش تر بازگشت او به قلب خط دفاعی ســپاهان و در کنار محمد نژاد مهدی منجر به این شد که 

خط دفاعی سپاهان بر خالف هفته های ابتدایی از اقتدار خوبی برخوردار شود.

سرمربی ذوب آهن و محکومیت بابت ترک نفت   
سید مجتبی حسینی و سه دســتیار او به دلیل ترک این تیم، در کمیته تعیین وضعیت محکوم 
به پرداخت جریمه نقدی شدند. سیدمجتبی حسینی، ســرمربی سابق نفت مسجدسلیمان که 
به همراه مجید محافظت کار، صادق غفاریان و مهدی خانه آباد در پایان نیم فصل اول، اقدام به 
ترک تیم فوتبال نفت کرده و قراردادشــان را نیز به صورت یک طرفه ترک کردند، از ســوی کمیته 

تعییت وضعیت محکوم شدند.
این اقدام حسینی و دستیارانش و عقد قرارداد با باشگاه ذوب آهن، باعث شکایت باشگاه نفت 
شد که با پیگیری های مستمر  زمانپور، معاون حقوقی این باشگاه، هر کدام از این مربیان از سوی 
کمیته تعیین وضعیت به دلیل فســخ یک طرفه، به پرداخت مبلغ یــک میلیارد ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ ۲۱ میلیون و 8۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان، محکوم شدند. 

  این رای، قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراســیون فوتبال است.همچنین کمیته 
وضعیت بازیکنان، دعــوای خواهان به طرفیت باشــگاه ذوب آهن را مردود اعــالم کرده و قابل 

رسیدگی نمی داند.

از اتوبوس تا اتوبوس با سید جالل و منصوریان! 
یکی از جالب ترین اتفاقات در حاشیه دیدار پرســپولیس و آلومینیوم، دیدار سیدجالل حسینی 
و علیرضا منصوریان با یکدیگر بود.همزمانی رســیدن اتوبوس دو تیم پرسپولیس و آلومینیوم به 
استادیوم آزادی، حاشیه جالبی را رقم زد. زمانی که اعضای دو تیم قصد داشتند پله های واقع در 
انتهای تونل را پایین بروند و هر کدام در رختکن مربوط به خود مستقر شوند، سیدجالل حسینی 

و علیرضا منصوریان دیدار صمیمانه ای با یکدیگر داشتند. 
سیدجالل حســینی که در نفت تهران و هم چنین تیم ملی ایران کار با علیرضا منصوریان را تجربه 
کرده بود، به سراغ مربی سابق خود رفت و گپ و گفت بسیار گرمی با او داشت. سرمربی آلومینیوم 
در همان ابتدا از کاپیتان سرخ ها پرسید که چند سالت شده است؟ ۴۰ یا ۴۱؟ وقتی که سیدجالل 
جواب او را داد، منصوریان به تخته زد و گفت ماشاا... هنوز هم بدنت روی فرم است.حسینی که 
در این بازی روی نیمکت تیمش حضور داشــت، پس از پایان بازی نیز با حضور در زمین ســراغ 
منصوریان رفت و در خصوص بازی با او صحبت کرد و درباره داشتن چنین تیم سر سختی به وی 
تبریک گفت و منصوریان نیز برای شــاگرد ســابقش آرزوی موفقیت کرد؛ صحبتی که تا رختکن 

ادامه داشت .

مستطیل سبز

 VAR زمان دقیق ورود 
به ایران مشخص شد 

سرپرست کمیته داوران پیرامون گالیه هایی 
که از باشگاه ها داشــت، گفت :» حساسیت 
بازی های لیــگ به قــدری زیاد اســت که 
نمی توان درباره داوری اظهار نظر شــتاب زده 
کرد و ممکن است هر سخن تاثیری در روند 
قضاوت به خصوص در هفته های آخر داشته 
باشد.داوران امروز نسبت به گذشته خسته تر 
هســتند و روحیه ضعیف تــری دارند. عدم 
امنیت روانی، مالی و حقوقی موجب شــده 
داوران به سختی کار خود را انجام دهند. این 
مسائل و افراد صاحب نفوذ در این حوزه فشار 
زیادی به کمیتــه داوران وارد می کند و برای 
همراه شدن داوری با فوتبال چاره ای جز حل 
این مسائل نداریم.هیچ چیزی سر جای خود 
نیســت و اعضای کمیته داوری تنها فرصت 
می کنند آرایــش داوران بازی هــا را طراحی 
کنند و هیچ زمانی برای آموزش و توصیه باقی 
نمی ماند.« خداداد افشاریان که گفته بود یکی 
از معضالت داوری باال بودن تعداد آنهاست در 
این باره بیشتر توضیح داد و گفت: »۱7۴ داور و 
کمک داور، لیگ برتر کشور را قضاوت می کنند. 
باال بودن تعداد داوران معضل بزرگی اســت 
چرا که موجب طوالنی شدن فاصله قضاوت 
می شــود و خطا را افزایش می دهد. فعال در 
این فصل چاره ای برای این موضوع نداریم.

برای لیگ برتر فوتبال بــه ۲۴ داور نیاز داریم 
که به همراه کمک نهایتا به 8۰ نفر برســد، نه 
بیشتر! کاهش تعداد می تواند منجر به آموزش 
مطلوب، خدمت رسانی، تشــویق و تنبیه به 
هنگام داوران شــود که در نهایــت راندمان را 
افزایش می دهد.« افشــاریان هم چنین در 
مورد VAR صحبت کرد و گفت: »نخســتین 
جلســه مربوط به واردات این تکنولوژی در 
فدراسیون برگزار شده، اما فرآیند به کارگیری 
آن زمان بر است. در حال حاضر هیچ مشکلی 
جز مسائل آموزشی و اداری وجود ندارد.تمام 
کارگروه ها پروسه مربوطه را پیگیری می کنند 
و نامه مورد نظر به فیفا ارسال شده است که با 
این روند کاری پیش بینی می شــود تا ۹ ماه 
آینده یعنی پایان نیم فصــل دوم، VAR در 

فوتبال ایران به کار گرفته شود.«

شهباززاده اگر روند گلزنی ای که در نیمه اول فصل آغاز کرده 
بود را ادامه می داد، احتماال همین حاال از رکورد رضا نوروزی 
که با 24 بار گلزنی با پیراهن فوالد خوزستان، بهترین گلزن 
تاریخ ادوار لیگ است، عبور کرده بود؛ با این حال عملکرد 
او در نیم فصل دوم با فشرده شدن بازی ها کمی دچار فراز 

و نشیب شد

فوتبال جهان

وز عکس ر

صعود باشگاه 
کوه نوردی شاهین دژ 

 برازجان به قله
قاش مستان 

باشگاه کوه نوردی دژ برازجان  به قله  
چهار هزار و ۴5۰ متری قاش مستان 
واقع در روستای خفر در شهر سمیرم 

استان اصفهان صعود کردند.

عکس: اتحاد خبر
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شهردار اصفهان خبر داد:

رونمایی از پالک های پستی جدید شهر اصفهان
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« اظهار کرد: برنامه افتتاحیه های هفتگی شهرداری 
اصفهان، با ســرعت جلو می رود و این روزها به دلیل تعدد پروژه های آماده بهره برداری، در فاصله 
عید تا عید )اعیاد قربان تا غدیر( هر روز رونمایی و افتتاحیه هایی پیش بینی شده است.وی ادامه 
داد: برخی از این طرح ها در قالب های رســانه ای به شهروندان تقدیم و برخی هم با حضور محدود 
دست اندرکاران در فضای باز بهره برداری می شــود در واقع بر اساس ابالغیه های ستاد کرونا عمل 
خواهیم کرد.قدرت ا... نوروزی تصریح کرد: از جمله این طرح ها بهسازی و نوسازی پنج ورزشگاه 
از سوی سازمان فرهنگی – اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان است تا سرانه فضاهای ورزشی 
شهر در نقاط مختلف افزایش یابد و در تابستان زمینه بهره برداری از اوقات فراغت سالم و امکانات 
ورزشی – تفریحی برای کودکان، جوانان و نوجوانان فراهم شود.وی ادامه داد: سال گذشته نیز ۲۰ 
ورزشگاه در نقاط مختلف شهر، تجهیز و نوسازی شد و ۱۰ ورزشگاه در این چهار سال در نقاط مختلف 
شهر به ویژه مناطق کمتر برخوردار از جمله زینبیه ساخته شد.نوروزی با بیان اینکه در هفته جاری، 
پالک های پستی شهر اصفهان با همکاری اداره کل پست و شهرداری اصفهان رونمایی خواهد شد، 
گفت: این پالک ها دارای امکاناتی مانند کد خوان دیجیتال اســت که امکان دریافت کد پستی و 
اطالعات دیگر از طریق بارکدها وجود دارد.وی افزود: این طرح به ســاماندهی پالک های پستی، 
زیبایی چهره شهر و همسان شدن پالک ها کمک می کند که همزمان با رونمایی نصب آن در منطقه 
هشت آغاز می شود.شهردار اصفهان با بیان اینکه همچنین مجموعه پروژه های مهمی که در مناطق 
در حوزه آب خاکستری اجرا شده بود به صورت همزمان افتتاح می شود، تصریح کرد: این طرح ها 
شــامل مجموعه پروژه های تصفیه، ذخیره و انتقال آب خاکستری و اســتفاده از آن برای آبیاری 
فضای سبز است که از سوی معاونت خدمات شهری اجرا شده است.وی افزود: همچنین پروژه های 
بزرگی مانند میدان شهدای هسته ای و سه خیابان اطراف آن به عنوان یک اقدام ویژه در منطقه چهار 

شهرداری اصفهان در هفته های آینده در خدمت شهروندان قرار می گیرد.

آخرین جزئیات پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان
مدیر پروژه مرکــز همایش های بین المللی اصفهان گفت: ســالن اصلی این پــروژه با ۱۰۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی در حال انجام اقدامات نهایی همچون نصب صندلی ها و موکت است.محسن 
ترابی با اشاره به اقدامات انجام شده در دکوراتیو بدنه پروژه مرکز همایش ها با پیشرفت فیزیکی ۹۶ 
درصد، اظهار کرد: اجرا و تکمیل دکوراتیو جایگاه تماشاچیان، اجرای گلس های ورودی اصلی و فرعی 
و تکمیل نورپردازی ورودی سالن اصلی و جایگاه تماشــاچیان در دکوراتیو بدنه انجام شده است.

وی با بیان این که مراحل نورپردازی عمومی پروژه شامل مهندسی و خرید چراغ جهت نورپردازی 
عمومی سالن اصلی انجام گرفته است، از پیشرفت ۹۷ درصدی نازک کاری فضای کنکورس خبر 
داد و افزود: اقداماتی نظیر تکمیل سنگ کف کنکورس، نصب شیشه های گلس وال راهروی طبقه 
میانی، مهندسی و تکمیل زیرسازی دکوراتیو سر در ورودی سالن اصلی در این بخش انجام شده 
اســت.مدیر پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان با بیان این که احداث دفاتر اداری این 
پروژه پیشــرفت ۹۵ درصدی دارد، تاکید کرد: نصب درهای چوبی دفاتر اداری، اجرای کامپوزیت 
دفاتر اداری جنوبی، تکمیل اجرای سنگ کف و بدنه در این بخش انجام شده است.وی با اشاره به 
اقدامات انجام شده در محوطه ســازی این پروژه، ادامه داد: محوطه سازی پروژه با پیشرفت ۹۸ 
درصد در حال انجام است و تکمیل عملیات اجرایی سنگ مسیر ویژه VIP و پالزا، تکمیل چراغ های 
۴ متری محوطه ویالها، تکمیل چراغ های بالردی محوطه، نصب و سربندی تابلوهای برق پارکینگ، 
نصب و سربندی تابلوهای برق محوطه اقداماتی است که در محوطه سازی شده است.ترابی با بیان 
این که روزانه بیش از ۴۲۰ نفر نیرو کارهای اجرایی پروژه مرکــز همایش های بین المللی اصفهان 

را انجام می دهند، گفت: قراردادهای جاری و در حال اجرای پروژه نیز ۳۳۰ میلیارد تومان است.

طی 4 سال اخیر صورت گرفت؛

مشارکت هزار و 830 میلیارد تومانی بخش خصوصی با شهرداری اصفهان

شهردار اصفهان در برنامه »شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو« با اشاره به 
رونق نشست های بین المللی شهرداری در چهار سال اخیر، اظهار کرد: 
سال ۱۳۸۹ پیمان اصفهان با بعلبک لبنان رقم خورد و دیگر اتفاقی در این 
حوزه روی نداد؛ از همین رو در این دوره تالش کردیم و با وجود شــرایط 
پیچیده ای که پیوند خواهرشهری دارد با گذر از تایید مراجع مختلف مانند 
وزارت کشــور و وزارت خارجه، با پیگیری پیوند خواهرخواندگی اصفهان 
و سمرقند که هر دو فارسی زبان هستند، منعقد شد. قدرت ا... نوروزی 
ادامه داد: در این دوره چراغ روابط با برخی خواهرشهرها مثل شهر کویت 
که کم سو شده بود، پرفروغ شد، همچنین در شرایط کرونایی با بسیاری 
از سفرا و خواهرشهرها گفت و گو کردیم.شهردار اصفهان افزود:در شرایط 
کرونایی توسط بخش خصوصی دو نمایشــگاه در چین و یک نشست 
علمی با سن پترزبورگ و نیز دو نمایشگاه عکس در سنپترزبورگ و پورتو 
برگزار شد؛ البته اگر شرایط مساعد شود مبادالت اقتصادی به خوبی رخ 
می دهد. وی تصریح کرد: انعقاد پیوند با شهرهای پورتو و حیدرآباد برای 
خواهرخواندگی هم در دستور کار است و امیدواریم در این دوره مدیریت 
شهری به سرانجام برسد که اگر هم نشد، زمینه فراهم شده تا در مدیریت 
بعدی قرارداد امضا شود و تا پایان ۱۴۰۰ امیدوارم تعداد خواهرشهرها به 
۱۶ شهر برسد.نوروزی افزود: در قالب همین تعامالت، هدایایی از اقالم 

بهداشتی از سوی فرایبورگ، شهر خواهرخوانده اصفهان به اصفهان ارسال 
شد تا به بیمارستان ها هدیه شود. وی با بیان اینکه برنامه ما در شهرداری 
این بود که فضــای خدماتی به گونــه ای برنامه ریزی شــود تا رضایت 
شهروندان و اصناف تامین شود، گفت: در این زمینه پروژه های متعددی 
در حوزه ساماندهی مشاغل اجرا شد که یکی از آنها افتتاح تاالر ۲۵ میدان 
مرکزی میوه و تره بار با ۲۸ غرفه اســت، همچنین برای آســایش حال 
کشاورزان در گرما و سرما محیط بزرگی در میدان، مسقف شد. شهردار 
اصفهان با اشاره به راه اندازی نیروگاه خورشیدی میدان مرکزی میوه و 
تره بار شــهر افزود: در زمان آغاز این دوره مدیریت شهری ۲۴۰ کیلووات 
ساعت توان تولید انرژی خورشیدی وجود داشت که اکنون به ۶۰۰ کیلووات 
افزایش پیدا کرد و در آپارتمان های شهر هم شــرایطی برای استفاده از 
تجهیزات خورشیدی ایجاد شده است.وی ادامه داد: طی ۴ سال اخیر در 
شهرداری مرکزی، در نقاطی مانند سالن اجالس سران، منطقه هشت، 
میدان میوه و تره بار و ... نیروگاه های خورشیدی راه اندازی شده است 
.نوروزی بیان کرد: مقدمات اجرای اولین جشــنواره بین المللی صنایع 
دستی کلید خورده و قرار است نشان »دست خالق« را به شش هنرمند 
برگزیده اهدا کنیم تا از صنایع دستی حمایت شود،شهرداری محور این 

جشنواره است و وزارت میراث فرهنگی هم مشارکت دارد.

12 ایستگاه خط دوم متروی اصفهان در حال ساخت است
وی افزود: طی ســال های اخیر شهرداری توانســت به نحو شایسته 
اعتماد ســرمایه گذاران را جلب کند به طوری که میزان سرمایه گذاری 
بخش خصوصی به ۷۷ قرارداد با شــهرداری اصفهان رســیده و هزار و 
۸۳۰ میلیارد تومان بخش خصوصی با شهرداری مشارکت کرده است. 
شهردار اصفهان تصریح کرد: ۱۲ ایستگاه خط دوم مترو در حال احداث 
اســت و برخی تا ۹۸ درصد پیشرفت داشته و ایســتگاه سیزدهم هم 
در آستانه آغاز ســاخت اســت و حفاری تونل ها هم از دو جبهه انجام 

می شود.  
وی اظهار کرد: ۹ کیلومتر از خط دوم از کهندژ تا خمینی شهر باقی می ماند 
که بخشی در رهنان و بخشی در خمینی شــهر واقع شده است و برای 
رهنان امسال بودجه لحاظ شده اســت که امیدوارم با تداوم این پروژه 
خط دوم مترو تا دو ســال آینده مورد بهره بــرداری قرارگیرد. نوروزی 
بااشــاره به طراحی سازه پل های شهید ســلیمانی با پیوست فرهنگی 
افزود: هر حرکت عمرانی باید پیوســت فرهنگی هم داشته باشد و در 
زمان کلید خوردن پروژه مجموعه پل های شــهید ســلیمانی به عنوان 
دروازه ورودی شهر از سمت شرق، این پروژه پیوست فرهنگی داشت. 
وی ادامه داد: پیوســت فرهنگی در طراحی اولیه مشاور مطرح بود اما 
در کمیسیون تصویب طرح ها بررسی  شد و طرح اولیه تصویب نشد؛ با 
توجه به اهمیت این پروژه ماموریتی به معاونت شهرسازی داده شده 
و در این راستا طرح هایی در دست بررسی است تا موضوعات فرهنگی 

پروژه باز هم لحاظ شود.

ساماندهی پیاده روهای شهر با اولویت مناسب سازی است
شهردار اصفهان در مورد ارتفاع ساختمان ها در شهرک امیرحمزه که مورد 
سوال یکی از ساکنان منطقه ۱۳ بود، اظهار کرد: در شهرک امیرحمزه کد 
ارتفاعی بر خیابان های اصلی ۵ طبقه روی پیلوت و در فرعی ۱۰ متری، 
سه طبقه روی پیلوت است با توجه به این ضابطه اکثر ساختمان های 
۵ طبقه شهرک، مربوط به گذشته است که ۱۵۰ مجموعه با این وضعیت 
اکنون وجود دارد و ۱۱۰ واحد آن چهار طبقه ســاخته شــده اســت که 
سازندگان آنها هم براساس طرح تفصیلی شهر اقدام کرده اند و در این 

دوره با توجه به ظرفیت و رعایت ضوابط پروانه هایی صادر می شود.
وی افزود: خیابان شهید احمدی در منطقه ۷ هم حدفاصل میدان حج 
تا بزرگراه بعثت قرار دارد که از میدان حج تا خیابان کوثر انجام شــده و 
تا بزرگراه بعثت در دســت اقدام و آزادسازی اســت و نیاز به همکاری 

مردم دارد.

معاون برنامه ریــزی و پژوهش ســازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان از تصویب برنامه راهبردی 
۱۴۰۵ ســازمان مدیریت پســماند خبر داد.فرشــاد 
مســتأجران با اعالم این خبر توضیــح داد:  هدف از 
پیاده ســازی نظام مدیریت اســتراتژیک در سازمان 
مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان، جهت دهی و 
همسان ســازی فعالیت های این سازمان در راستای 
اهداف توسعه ای و پیاده سازی سلسله مراتب مدیریت 
پسماند از قبیل کاهش ســرانه  تولید پسماند عادی 
شهری به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی 
در سطح شهر اصفهان است.وی ادامه داد: این پروژه 
به عنوان ضرورتی که  امکان هماهنگی و همســویی 

را در مدیریت شــهری فراهم آورد، هم راستا با برنامه 
۱۴۰۵ شهرداری به منظور دستیابی به شهری زیست 
پذیر و ارائه خدمات مطلوب بــه ذی نفعان طراحی و 
تدوین شــده و پس از تایید معاونــت برنامه ریزی و 
معاونت خدمات شــهری شــهرداری ، تصویب شده 
است.مســتأجران با اشــاره به این که اجرایی شدن 
برنامــه راهبردی ســازمان مدیریت پســماند منوط 
به بسترسازی اســت، تاکید کرد: شــرط الزم و کافی 
برای اجــرای برنامه راهبردی، در مرحلــه اول فراهم 
کردن نیازمندی ها و زیر ســاخت های اجرایی برنامه 
و همچنیــن همکاری و مشــارکت ســایر حوزه های 
شــهرداری و به ویژه شهروندان اســت تا این برنامه 
بتواند با رویکرد  یکپارچگی مدیریت پسماند و منطبق 
بر برنامه ۱۴۰۵ شهرداری اصفهان عملیاتی شود. وی 
اضافه کرد: برنامه راهبردی کنونی طی ۱۳ ماه کار مداوم 
و با تشکیل جلسات متعدد با مشــارکت نمایندگان 

مردم، مدیران و کارشناســان به دست آمده و کلیه ی 
ارکان این برنامه، قابل ارزیابی و بهبود مســتمر است 
که مطمئنا با اجرایی شــدن و انجام ارزیابی مستمر 
می تواند بهبود در خور توجهی در عملکرد سازمان ایجاد 
نماید.مستأجران در مورد جزییات این برنامه توضیح 
داد: ویژگی متمایز این برنامه نسبت به برنامه های قبلی 
سنجش پذیری برنامه و تعریف پروژه های عملیاتی 
و نیز هم راســتا بودن با برنامه ۱۴۰۵ شهرداری است  
و تالش شده تا بر اســاس سیاست هماهنگ سازی 
ذینفعان و هم چنین خلق ارزش اشتراکی تدوین شود. 
وی با اشاره به این که برنامه راهبردی سازمان در جلسه 
شــورای عالی سازمان مدیریت پســماند به تصویب 
رسیده است، بیان کرد: در این جلسه شهردار اصفهان 
تهیه و تصویب برنامه راهبردی ۱۴۰۵ در این ســازمان 
را به فال نیک گرفته و از هم راســتا بودن این برنامه با 

برنامه ۱۴۰۵ شهرداری اصفهان ابراز خرسندی کرد.

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد:

تصویب برنامه راهبردی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

رؤسای سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و پژوهشگاه 
فقه معاصر، چندی پیش در شــهر قــم تفاهم نامه همــکاری امضا کردند 
و مســئوالن این پژوهشــگاه نیز با حضور در اصفهان از ســازمان فرهنگی 

اجتماعی ورزشی شهرداری بازدید کردند.
قائم مقام پژوهشــگاه فقه معاصر درباره مفاد این تفاهم نامه اظهار داشت: 
در پی حضور معاون فرهنگی شــهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان و همراهان ایشــان در پژوهشگاه فقه معاصر، 
تفاهم نامه ای برای انجــام همکاری های پژوهشــی متقابل به امضای دو 

طرف رسید.
حجت االسالم و المسلمین مصطفی دری افزود: در پژوهشگاه فقه معاصر 
از منظر فقهی و حقوقی به مسائل نوپدید جامعه در سطح ملی و بین المللی 
می پردازیم که یکی از این مســائل که توســط یک گروه بررسی می شود، 
موضوعات مربوط به شهر و شهرنشینی اســت که شامل مسائل فرهنگی، 
عمران و شهرسازی، حمل ونقل و ترافیک، خدمات شهری و سایر مسائلی 

است که مدیریت شهری و عموم شهروندان با آنها مواجه هستند.
وی ادامه داد: چهار سال گذشته نیز تجربه مشــابهی داشتیم و با همکاری 
مرکز مطالعات شهرداری تهران پژوهشی انجام دادیم که در مجموعه هفت 
جلدی فقه مدیریت شــهری منتشر شد که نشــان داد میان مراکز اجرایی 
مانند شهرداری ها و مراکز حوزوی مانند پژوهشگاه فقه معاصر امکان انجام 

همکاری های متقابل و مطلوبی وجود دارد. 
در تفاهم نامه اخیر نیز مقرر شد در پژوهشگاه فقه معاصر درباره مسائلی که 
شهرداری اصفهان در حوزه حقوقی و فقهی با آنها مواجه می شود پژوهش 
انجام دهیم و شــهرداری اصفهان نیــز در حوزه موضوع شناســی یاری گر 

پژوهشگاه فقه معاصر باشد. 
قائم مقام پژوهشــگاه فقه معاصر درباره ضرورت پژوهــش در حوزه فقه 
حقوق شــهروندی گفت: کالن پروژه ای تحت عنوان »فقه حقوق و تکالیف 
شهروندی« داریم که در این پژوهش حدود ۵۰۰ مسئله ذیل ۸۰ عنوان کلی 

شناسایی کرده ایم که به صورت برون سپاری در حال انجام است.
دری تصریح کرد: آنچه شهرداری با آن مواجه بوده حقوق شهروندی نیست 
بلکه حقوق شهرنشینی اســت، چون حقوق شــهروندی حقوقی است که 

حاکمیت باید در قبال شهروندان رعایت کند اما حاکمیت محدود به مدیریت 
شهری نیست و شامل تمام دستگاه های دولتی و اجرایی می شود؛ بنابراین 

آنچه از نهاد شهرداری انتظار می رود رعایت حقوق شهرنشینی است.
وی افزود: از طرفی دیگر حقوق شــهروندی منوط به تابعیت اســت یعنی 
افرادی که تابعیت کشور ایران را دارند از حقوق شهروندی ایران برخوردارند 
در حالی که ممکن است اصال ساکن ایران نباشــند یا روستانشین یا جزء 
عشایر باشند، اما حقوق شهرنشینی منوط به سکونت است و افراد ساکن در 
شهرها از حقوق شهرنشینی برخوردارند حتی اگر تابعیت جمهوری اسالمی 
ایران را نداشته باشند. بنابراین آنچه بر عهده شهرداری ها بوده رعایت حقوق 
شهرنشینی است و البته به عنوان یکی از دستگاه های مدیریتی کشور باید 

حقوق شهروندی را نیز رعایت کند.
وی درباره فعالیت های پژوهشگاه فقه معاصر تصریح کرد: این پژوهشگاه از 
چند سال پیش کار طراحی و برنامه ریزی را آغاز و از سال گذشته با اخذ مجوز 

از مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به صورت رسمی آغاز به کار کرد. 
قائم مقــام پژوهشــگاه فقه معاصــر گفت: این پژوهشــگاه دارای ســه 
پژوهشکده و ۹ گروه پژوهشــی است که وجه اشــتراک آنها، پرداختن به 
مباحث فقه های معاصر و مسائل جدیدی است که فرا روی انسان و جامعه 

معاصر قرار دارد. 
همچنین در کنار پژوهشکده ها چند مرکز شامل مرکز دانشنامه فقه معاصر، 

کتابخانه دیجیتال فقه های معاصر و مرکز آموزش های آزاد را داریم. 
مرکز دانشــنامه فقه معاصر که به صورت آنالین است مدخل های فقه های 
معاصر را بر اســاس اســتانداردهای دانشنامه نویســی مورد بررسی قرار 
می دهد. در کتابخانه دیجیتال فقه های معاصر نیز قرار است تمام کتاب ها، 
مقاالت، پایان نامه  ها، پادکســت، کلیپ، یادداشــت و گــزارش و تولیدات 

چندرسانه ای درباره فقه های معاصر قرار داده شود.
دری فقــه تربیــت و فرهنگ، محیــط زیســت، منابع طبیعــی و انرژی، 
شهرنشینی و گردشــگری، سیاســت و حکومت، هنر و رســانه، خانواده، 
تربیت و زنان و اقتصاد و مدیریت را از جمله عناوین گروه های پژوهشــی 
این پژوهشگاه دانســت که وظیفه تولید محتوا در حوزه فقه های معاصر را 

بر عهده دارند. 
وی خاطرنشان کرد: گروه فقه حقوق شــهروندی کالن پروژه  »فقه حقوق و 
تکالیف شهروندی« را از سال گذشته آغاز کرده که به صورت ریزپروژه هایی 
در حال انجام اســت و نتیجه آن مجموعه کتاب های فقه حقوق شهروندی 
خواهد بود که برای نخستین بار به صورت فقهی و حقوقی به مباحث حقوق 

شهروندی می پردازد. 
گفتنی اســت؛ آیت ا... ســیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان 
گلســتان و امام جمعه گرگان موسس پژوهشــگاه و آیت ا... سیدمجتبی 
نورمفیدی ریاســت آن را بر عهده دارد. آیت ا... ابوالقاسم علیدوست، مدیر 
انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم، آیت ا... سیدهاشم حسینی بوشهری 
رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت ا... محمدجواد فاضل لنکرانی 
رییس مرکز فقهی ائمــه  اطهار)ع( و آیت ا... احمــد مبلغی، عضو مجلس 

خبرگان رهبری نیز اعضای هیئت امنای این پژوهشگاه هستند.

با مسئولان

گزارش

مدیر پروژه کیلومتر دو و نیم تا هفت رینگ چهارم شهر اصفهان اظهار کرد: کیلومتر چهارم تا هفتم پروژه حلقه حفاظتی شهر حدفاصل تقاطع آفتاب تا بهاران 
۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ۹۸ درصد مسیر آزادسازی شده است.ناصر کریمی افزود: در مسیر کیلومتر چهارم تا هفتم پروژه حلقه حفاظتی شهر، چهار 
لکه برای آزادسازی باقی مانده که دو درصد مسیر را شامل می شود و همین مقدار انجام فعالیت در پروژه را قفل کرده است، زیرا امکان جا به جایی شبکه فشار 
قوی برق و اتمام این بخش از پروژه وجود ندارد.مدیر پروژه کیلومتر دو و نیم تا هفت رینگ چهارم شهر اصفهان خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد مسیر کیلومتر چهارم 
تا هفتم پروژه حلقه حفاظتی شهر آماده آسفالت اســت.وی با بیان این که جدول و الیه بیس زیرگذر قهجاورستان در حال اجراست، گفت: عملیات اجرایی 

کیلومتر ۲۷۰۰ تا چهارم رینگ حفاظتی شهر به زودی آغاز شده و آزادسازی های مربوطه توسط شهرداری منطقه انجام خواهد شد.

۷0 درصد مسیر کیلومتر چهار تا هفتم رینگ حفاظتی آماده آسفالت است

حمام نقاشی 
خوراسگان

گرمابه نقاشــی با قدمتی ۶۰۰ 
ســاله در خیابان مسجد علی 
و محله علیا خوراســگان قرار 
دارد. حمامی کــه مهم ترین 
و زیباتریــن جاذبــه تاریخی 
خوراسگان قلمداد می شود و 
مردم هنوز به رسم قدیم در آن 

استحمام می کنند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

حقوق شهرنشینی؛ موضوع تفاهم نامه  شهرداری اصفهان و پژوهشگاه فقه معاصر قم
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دندان دلفین - افزایش ارزش این پول در سال 2008: یکی 
از عجیب ترین ارز های باستانی را شاید بتوان دندان دلفین 
دانست که صد ها ســال در کنار دیگر ســنت های قدیمی 
در جزایر سلیمان، مورد اســتفاده قرار می گرفت. در سال 
2008 ارزش دالر این کشور جزیره ای کاهش یافت. مردم 
محلی در واکنش به این شرایط به انباشت پول پرداختند 
که این کار هم به نوبه خود باعث کمبود سکه شد و اوضاع 
را بدتر کرد. در نتیجه، مردم این کشــور به استفاده از پول 
باســتانی رایج یعنی دندان دلفین بازگشــتند. به طرزی 
باورنکردنی ارزش این پول باســتانی چهار برابر شــد. در 
ژانویه 2013، روســتاییان ماالیتــا، ۹00 دلفین پوزه بطری 
را قصابی کردند. ساکنان محلی تایید کردند پس از آن که 
یک گروه حفاظت مســتقر در آمریکا نتوانســت غرامت 
کامل توافق شــده را برای جلوگیری از کشتن پستانداران 
دریایی به آن ها پرداخت کند، آن ها کشــتن دلفین ها را از 
سر گرفتند. تعداد دلفین هایی که از سال 1۹76 تا 2013 به 
خاطر دندان هایشان کشته شدند به بیش از 15 هزار و 400 
دلفین رسیده است. هنری ســوکوفاتو، شکارچی محلی 
دلفین در این باره به وال استریت ژورنال گفته: »پول مردم 
سفیدپوســت روزی تمام می شــود، اما دندان دلفین ها 

همیشه برای ما خواهد ماند.«
دانه های فلفل - طالی ســیاه در اروپا: در یونان باستان، 
کمبود دانه فلفل باعث ارزش فوق العاده آن شــد. ظاهرا 
در قرن پنجم آالریک ویســیگوت و آتیال هــون از رهبران 
بزرگ این دوره، هنگامی که به شهر رم حمله کردند هردو به 
رومی ها دستور دادند مقادیر زیادی فلفل سیاه را به عنوان 
باج به آن ها تحویل دهند. در قرون وسطی، دانه های فلفل 
به شکل پذیرفته شده ارز تبدیل شد. در طول قرن پانزدهم 
میالدی، تقاضــای اروپا برای فلفل به قــدری زیاد بود که 
مبادالت این کاال نقش عمده ای در ایجاد مسیر های دریایی 
از مناطق ادویه خیز شرق دور ایفا می کرد. دانه های فلفل 
که »طالی سیاه« نامیده می شدند، قبل از قرن نوزدهم آن 
قدر گران بودند که فقط افراد بســیار ثروتمند می توانستند 
آن ها را خریداری کنند و امروزه فلفل سیاه همچنان دارای 

باالترین سطح تبادل در جهان است.
چای آجر - اســتفاده در جنگ جهانــی اول: یکی دیگر از 
ارز های جذاب باستانی چای آجر است. تولید این محصول 
پر ارزش با ترکیب ساقه و برگ گیاه چای با گیاهان مختلف 
و گاهی تراشــه های چوب صورت می گرفت. این مخلوط 
با اســتفاده از خون گاو، محکم و فشــرده می شد و گاهی 

هم ازکود به عنوان عامل اتصال اســتفاده می کردند. روی 
خشــت های چای ســنتی، حروف چینی یــا طرح های 
منحصر به فردی به نمایش گذاشته می شد. قبل از سلسله 
مینگ در چین، این خشت های چای که به آن چای فشرده 
هم می گویند، تقریبــا به اندازه نمــک در مدیترانه ارزش 
داشت. این خشــت ها در اشــکال و اندازه های مختلفی 
ساخته می شدند. ارزش خشت ها عالوه بر اندازه شان بسته 
به نوع چای به کار رفته در ســاخت آن از جمله چای سیاه، 
چای سبز و چای تخمیر شده متفاوت بود. در قرن نوزدهم 
از این محصول به عنوان ارز در چین، روسیه، تبت، سیبری 
و مغولســتان استفاده می شــد. آجر ها ارزش مشخصی 
داشــتند. به عنوان مثال، 12 آجر برای خرید یک گوسفند 
و 20 آجر برای خرید یک اسب الزم بود. در سیبری، چای 
آجر ها به عنوان نوعی ارز قابل خوردن تا اواخر جنگ جهانی 
دوم مصرف شده و همچنین از آن ها به عنوان دارو استفاده 
می شــد. با ارزش ترین چای آجر ها از نقاطی مانند هند و 
برخی مناطق دیگر در تبت می آمدند. از این آجر ها حتی تا 
قرن بیستم به عنوان یک نوع ارز استفاده می شد به طوری 
که در جنگ جهانی اول برخی از ســربازان به دلیل کمبود 

پول، از آجر برای خرید کاال های دیگر استفاده می کردند.

آشپزی

مواد الزم: پاستا2 پیمانه، بروکلی3 پیمانه، لوبیا سبز 
یک پیمانه،گوجه فرنگی یک پیمانه،پیازچه یک چهارم پیمانه،ریحان 

یک چهارم پیمانه، گردویک چهارم پیمانه،نمک و فلفل به مقدار الزم
مواد الزم برای سس ساالد: ماست کم چرب3 قاشق غذا خوری،مایونز کم 

چرب یک قاشق غذا خوری،خردل یک قاشق چای خوری،روغن زیتون3 قاشق 
غذا خوری،آب لیمو تازه2 قاشق غذا خوری،سرکه سفید یا سرکه سیب یک قاشق 

غذاخوری،سیر یک حبه رنده شده،عسل یک قاشق چای خوری،نمک و فلفل به مقدار الزم
طرز تهیه:  برای تهیه ساالد ماکارونی به روش رژیمی و کم کالری در ابتدای کار، یک قابلمه مناسب برداشته 
و آن را تا نیمه آب پر می کنیم، سپس روی حرارت قرار می دهیم تا به جوش آید. بروکلی و لوبیا سبزها را 

شسته و خرد می کنیم.سپس در آب جوش می ریزیم و درب قابلمه را باز می گذاریم تا کمی نرم شود. حاال 
آن را آبکش کرده و بالفاصله آب سرد روی آن می ریزیم تا رنگ سبز سبزیجات حفظ شود. پاستا را در آب 
در حال جوش می ریزیم و می گذاریم تا بپزد.سپس آبکش کرده و روی آن را آب سرد می ریزیم تا خنک 
شود. در ادامه گوجه فرنگی را به همراه ریحان و پیازچه به خوبی می شوییم سپس به صورت نگینی ریز 
یا متوسط خرد می کنیم. در ادامه مغزهای گردو را هم می کوبیم تا پودر شوند.در این مرحله همه مواد 

را با هم مخلوط می کنیم. یک کاسه برداشته و ماست، خردل، مایونز ، روغن زیتون، آب لیمو 
و سرکه را با هم مخلوط می کنیم. سیر رنده شده ، عسل ،نمک و فلفل را اضافه 

کرده و سپس با هم ترکیب می کنیم تا کامال ترکیب و یکدست شوند. 
سس را روی ساالد می ریزیم و به مدت یک ساعت یا بیشتر 

در یخچال استراحت می دهیم تا مزه دار شود. 

عجیب و باورنکردنی ترین پول های دوران باستان )3(

اکران »صفر تا سکو« در آمریکا آغاز شد تصویربرداری »در کنار پروانه ها« به نیمه رسید
مستند »صفر تا سکو« از روز ۹ جوالی برابر با 18 تیر نمایش خود را 
در سینماهای شهرهایی چون لس آنجلس، سان فرانسیسکو، 
شیکاگو، کلمبیا، دیترویت میشیگان، دورهام و... آغاز کرده است. 
در مستند »صفر تا سکو« به شکلی صمیمی و آشکار کننده تنشی 
نشان داده می شود میان نجابتی که جامعه ایران از زن ها طلب 
می کند و سرکشی و عزم راسخی که برای رقابت کردن و رسیدن به 
جایگاه ممتاز الزم است.

 تصویربرداری سریال تلویزیونی »در کنار پروانه ها« به کارگردانی 
داریوش یاری به نیمه رسید و تدوین همزمان توسط مهدی 
جودی در حال انجام است و تاکنون نزدیک به 25 درصد از تدوین 
سریال انجام شده است.گروه سازنده اواخر تیرماه برای ادامه 
تصویربرداری به تهران می آیند؛ این سریال در تهران کلید خورد و 
بخشی از تصویربرداری آن در الهیجان به انجام رسید و پخش آن از 
شبکه دو سیما به مناسبت ماه محرم خواهد بود.

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

بیش از 7 هزار و 360 مشترک جدید طی ســال جاری به تعداد مشترکین گاز 
طبیعی افزوده شد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید 
مصطفی علوی مدیر عامل این شــرکت با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری 
تاکنون بیش از 74 هزار متر شبکه گاز رسانی در سطح استان اجرا شده، افزود: 

روند توسعه گازرسانی تا 600 کیلومتر در سال جاری ادامه خواهد داشت.
علوی، گفت: با احتساب این میزان مشترک جذب شده در سطح استان، تعداد 
کل مشترکین گاز طبیعی اســتان به بیش از یک میلیون و ۹40هزار مشترک 
در ســه بخش خانگی، صنعتی و عمومی رســید و همچنین با انجام شــبکه 
گذاری های جدید طی ســه ماهه نخست ســال جاری، درحال حاضر میزان 
شبکه های گاز استان بیش از 27 هزار کیلومتر است. وی، با اشاره به دشواری 
شبکه گذاری گاز طبیعی در مناطق کوهستانی، اظهار کرد: در مناطق غرب استان 

به واسطه کوهستانی بودن منطقه و پراکندگی روستاها شبکه گذاری گاز طبیعی 
با دشواری هایی همراه است که هم هزینه و هم زمان اجرای پروژه ها را تحت 
تاثیر قرار می دهد به گونه ای که در برخی نقــاط به منظور جابه جایی لوله های 
گاز از چهارپایان نیز کمک گرفته ایم ولی با همه این مســائل شبکه گذاری در 
سطح استان کماکان با همت و جدیت مســئولین و پیمانکاران به سرعت در 
حال انجام است و در آینده ای نزدیک شــاهد بهره برداری از 7 روستای دیگر 
در منطقه فریدون شهر واقع در غرب استان خواهیم بود. مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان، در پایان یادآور شد:ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت شهری 
اســتان100 درصد و در جمعیت روستایی ۹۹.08 درصد اســت و تا پایان سال 
جاری نیز با بهره برداری از 7 روســتای دیگر تقریبا اکثر روستاهای باالی 20 

خانوار سطح استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

کارشناس سیستم های اطالعاتی یکپارچه و مســئول سیستم های حوزه 
تامین شــرکت فوالد مبارکه از اجرای موفقیت آمیز پروژه ارتباط با سامانه 

حمل ونقل جاده ای کشور در این شرکت خبر داد.
اســماعیل نصر اصفهانی اظهار کرد:  این پروژه با همــت و تالش بی وقفه 
کارشناسان واحد سیســتم های اطالعاتی، واحد نرم افزارهای سیستمی، 
واحد حمل ونقل و شرکت ایریسا پیاده سازی و در اختیار واحدهای متقاضی 

در شرکت فوالد مبارکه قرار داده شده است.
وی  در ادامه  افزود: یکی از نیازهای مبرم در حوزه لجســتیک فوالد مبارکه 
پیگیری و گزارش گیری از وضعیت حمل مواد اولیه به شــرکت در کمترین 
زمان ممکن و با کیفیت قابل قبول است. پروژه ارتباط با سامانه حمل ونقل 
کشــور در قالب طرح توســعه سیســتم های اطالعاتی و به منظور انتقال 
اطالعات و گزارش گیری از بارنامه های ثبت شده در سیستم های راهداری، 

راه اندازی شده است.
کارشــناس سیســتم های اطالعاتی یکپارچه  فوالد مبارکه، مزایای اجرای 
این پروژه را به این شــرح برشــمرد: امــکان گزارش گیــری از اطالعات 
بارنامه های صادره توسط باربری های مختلف در سطح استان و دسته بندی 
آن ها بر اســاس کد کاال، فروشــنده و راننــده حمل کننده کاال، شناســایی 
رانندگان متخلف بر اســاس دو معیار میــزان وزن بارنامه شــده و میزان 
مســافت طی شــده از مبدأ به مقصد، عدم نیاز به ثبت اطالعات بارنامه ها 
و سفارش های حمل شــده به شــرکت فوالد مبارکه در آینده ای نزدیک و 
استفاده از اطالعات بارنامه ها در سیستم های مختلف مانند مدیریت کاال و 
خرید.وی خاطرنشان کرد:  این پروژه با حمایت مدیریت فناوری اطالعات 
و همکاری رؤسای فناوری اطالعات، کارشناسان واحد حمل ونقل و شرکت 
ایریســا در کوتاه ترین زمان ممکن انجام پذیرفته است. نصر اصفهانی در 
پایان گفت : در آینده با هدف اضافه کردن بارنامه های ریلی و متصل شدن 

سیســتم به ســامانه راه آهن جمهوری اســالمی ایران و همچنین  تکمیل 
سیستم های ارتباط با معادن، پروژه کامل تر می شود  و امید است با اجرای 
چنین پروژه هایی گام موفق و ارزشــمند  دیگری در راستای اهداف شرکت  

برداشته شود.
مدیر حمل ونقل و پشــتیبانی شــرکت فوالد مبارکه نیــز در خصوص این 
پروژه گفت: جریان اطالعات یکــی از ارکان اصلی مدیریت زنجیره تامین و 
لجستیک است و امروزه ارتباط موثر نهادهای درگیر در این فرآیند بیش از 

پیش احساس می شود.
محمدعلی زارعی افزود:  ســاالنه بیش از 400 هزار کامیــون از مبدأ فوالد 
مبارکه یا به مقصــد آن، وظیفه حمل مــواد اولیه و محصوالت شــرکت را 
در کشــور بر عهده دارند.  برنامه ریــزی و کنترل این حجــم از ناوگان برای 
بزرگ ترین صاحب کاالی کشور نیازمند سیســتم های اطالعاتی با قابلیت 
اطمینان باالســت.وی در ادامه خاطرنشــان کرد:  بــا پیگیری های واحد 
حمل ونقل و پشــتیبانی و مدیریت ارشــد ســازمان و به همــت همکاران 
سیســتم ها و فناوری اطالعات، ارتباط با ســامانه برخط سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای کشــور، به عنوان مهم ترین ســند حمل بار، از تیرماه 
سال جاری برقرار شد و کلیه اطالعات مندرج در بارنامه شامل مشخصات 
محموله، گیرنده، فرستنده، راننده، وسیله نقلیه و هزینه های مربوطه پس 
از ثبت در سیســتم مذکور در  EIS فوالد مبارکه بارگذاری می شود و امکان 

انواع پایش و تحلیل را فراهم می کند.
 مدیر حمل ونقل و پشتیبانی با اشاره به این که به زودی مشابه این ارتباط با 
سازمان راه آهن جمهوری اسالمی ایران نیز برقرار خواهد شد، افزود :  پرهیز 
از دوباره کاری و ثبت دســتی و مکرر اطالعات در سیســتم های مختلف و 
اطمینان از صحت و سرعت تبادل اطالعات از مزایای قابل توجه این پروژه 

است.

سرپرست برنامه ریزی و پایش تعمیرات شــرکت ذوب آهن با حضور در 
گفت وگوی ویژه خبری شبکه اصفهان در خصوص عملیات طراحی، ساخت 
و نصب سازه فلزی و نیز عملیات نسوزچینی دودکش کائوپرهای کوره بلند 

شماره2 گزارشی ارائه داد .
حامد محمدی با اشــاره به عدم امــکان توقف کوره بلندهــا در عمرکاری 
حدود چهار دهه برای دودکش مذکور گفت: بالفاصله پس از وقوع حادثه 
و تنها ظرف مدت سه شبانه روز با تالش بی وقفه همکاران واحد تعمیرات 
نسبت به جمع آوری کلیه ضایعات فلزی و نســوز اقدام و در سریع ترین 
زمان ممکن شرایط محیطی به شــرایط عادی درآمد. بالفاصله پس از آن 
و با توجه به عدم وجود نقشــه های ســاخت ، انجام محاسبات و عملیات 
طراحی الزم جهت تهیه بیش از 220 شــیت نقشه در دستور کار فوری قرار 
گرفت و طی چهار شبانه روز اولین نقشه های طراحی جهت ساخت به کارگاه 
اسکلت فلزی و آهنگری ارسال شد. محمدی در خصوص اهمیت و عظمت 
اجرای این فعالیت افزود: قطر هفت متری درقسمت ابتدا و چهارمتری در 
انتهای دودکش و ارتفاع 70 متری آن را می توان با یک ساختمان 25 طبقه 
قیاس کرد. به عالوه جهت ساخت، بارگیری و انتقال قطعات دودکش در 
کارگاه های ساخت مهندســی نت و به خاطر بزرگی قطعه ازچهارمکانیزم 

جرثقیل به طور همزمان استفاده شده است.
سرپرســت برنامه ریزی و پایــش تعمیرات ذوب آهن افــزود: عملیات 
باربندی و نصب سازه فلزی مذکور در نیمه دوم سال ۹۹ و طی حدود 4 ماه 
اجرایی شد. طبیعتا شرایط جوی درنیمه دوم سال و فصل زمستان مانند 
سرمای هوا، رطوبت باال، وزش شــدید باد و بارش و ... مخاطرات فراوانی 
را در روند اجرای کار ایجــاد می کرد، اما با اســتفاده از تجارب موفق قبلی 
و برنامه ریزی های دقیق شــاهد ثبت رکوردی بی نظیــر در نصب بیش از 
400 تن سازه فلزی و نســوز بودیم. به عالوه برای کلیه مراحل جوشکاری 
به صورت صد درصد تســت غیر مخرب صورت گرفت و استانداردهای الزم 
جهت اجرای کار با همکاری مدیریت های بخش کوره بلند و نسوز، به صورت 

کامل اجرایی شد.
محمدی با اشاره به توانمندی های داخلی مدیریت برنامه ریزی و نظارت 
بر نگهــداری وتعمیرات و کارگاه های ســاخت افزود: نکتــه حائز اهمیت 
در ســاختار جدید مدیریت مهندسی نت این اســت که با توجه به ترکیب 
معاونت های ســاخت، تعمیرات و بازرســی فنی، هماهنگــی الزم جهت 
افزایش راندمان فعالیت نگهداری و تعمیرات به بهترین نحوممکن انجام 
می گیرد، به نحوی که در ســال 13۹۹ بیش از 1700مورد تعمیرات جاری، 
۹0 مورد تعمیرات اساسی و 50 مورد پروژه کالن در سطح حوزه بهره برداری 
در ذوب آهن اصفهان و توسط این مجموعه انجام شده است.وی با اشاره 
به تجربه موفق در عملیات نصب اســکلت فلزی و نســوز چینی دودکش 
کائوپرهــا، اظهار داشــت: این توانمندی در پرســنل ذوب آهــن اصفهان 
جهت اجرای پروژه های مشابه شامل طراحی، ســاخت و نصب در داخل 
شرکت همچون گذشته و همچنین برای سایر واحدهای تولیدی در سطح 

کشورکسب شده است.
سرپرست برنامه ریزی و پایش تعمیرات درپاسخ به سوال مجری برنامه 
درخصوص اجرای تعمیرات اساســی مهم خردادماه سال جاری در ذوب 

آهن اصفهان گفت: اجرای عملیات تعمیرات اساسی سیستم انتقال مواد 
کوره بلند شماره 2 همزمان با تعمیرات تعویض لوله های اکران دیگ کنورتور 
2، آگلوماشین شماره 4، ایســتگاه ریخته گری شماره 5 و برج های خنک 
کننده آن و جهت جلوگیری از کاهش تولیــد و توقفات مکرر انجام گرفت. 
این کار مستلزم برنامه ریزی دقیق نیروی انسانی متخصص و تمام وقت 
بوده که خوشــبختانه با موفقیت اجرایی و کلیه واحد های مرتبط با خطوط 

تولید به موقع راه اندازی شد.
محمدی در پایان با اشــاره بــه حمایت های مدیریت عالــی کارخانه و به 
ویژه معاون بهره برداری و همچنین امانت دار بودن کلیه پرسنل نسبت به 
ســهامداران افزود: با توجه به اجرای عملیات ریومپینگ و مدرنیزاسیون 
مختلف در سال های گذشته و عملیات جدیدی مانند ریومپینگ ایستگاه 
8 ریخته گری که تا پایان ســال جاری انجام می شود، چشم انداز روشنی 
از تولید بر اســاس همت، توانایی و تالش کلیه پرسنل شرکت ذوب آهن 

اصفهان پیش روست.

طی سه ماهه اول سال جاری انجام شد؛

اشتراک پذیری بیش از 7 هزار مشترک جدید در استان اصفهان

با همت متخصصان فوالد مبارکه محقق شد:

اجرای موفقیت آمیز پروژه ارتباط با سامانه حمل ونقل جاده ای  کشور

 ثبت رکورد در نصب ۴۰۰ تن سازه فلزی و نسوز 

در ارتفاع 7۰ متری در شرکت ذوب آهن

ساالد ماکارونی رژیمی 
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