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رییس جمهور آمریکا باز هم گاف داد
 رییس جمهــور آمریکا بــار دیگــر گاف داد و این بــار جمعیــت آمریکا را اشــتباه اعــام کرد.

 »جو بایــدن« رییس جمهور آمریکا روز جمعــه گفت که ۳۵۰ میلیون آمریکایی واکســن کرونا را 
 دریافــت کرده اند.بایدن در حالــی جمعیت آمریــکا را ۳۵۰ میلیون نفر اعام کرده که بر اســاس
  آماری که همین چند روز پیش منتشــر شــده جمیعت آمریــکا ۳۳۱ میلیون نفر اســت. بایدن
  این آمار اشــتباه را در کاخ ســفید و دربــاره گزارش ایجــاد اشــتغال در آمریکا در مــاه جوالی

 اعام کرد.

 برادر رییس رژیم صهیونیستی
 سفیر این رژیم در آمریکا شد

 نخســت وزیر دولــت رژیــم صهیونیســتی از تعییــن افســر ســابق ارتــش و بــرادر رییس
  این رژیم صهیونیســتی به عنوان ســفیر جدید تل آویــو در آمریکا خبر داد.به نقــل از خبرگزاری

 فلسطینی سما، نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیســتی اعام کرد که»میخائیل هرتزوگ«، 
 افســر ســابق ارتش و برادر رییس این رژیم را به عنوان ســفیر جدید تل آویو در واشنگتن تعیین

 کرده است.
»بنت« گفت که انتخاب هرتزوگ با توجه به تجربه طوالنی وی در عرصه های امنیتی و دیپلماتیک و 
آگاهی عمیق وی از مسائل استراتژیک پیش روی اسراییل، به ویژه پرونده هسته ای ایران صورت 
گرفت.هرتزوگ برادر اسحاق هرتزوگ، رییس فعلی و پســر حاییم هرتزوگ، رییس سابق رژیم 

صهیونیستی است و ۴۰ سال عضو ارتش رژیم صهیونیستی بوده است.

طرح سنای آمریکا برای کمک به تایوان
مجلس سنای آمریکا با تصویب طرح کمک به تایوان برای احیای وضعیت ناظر در سازمان جهانی 
بهداشــت موافقت کرد. به نقل از رویترز، مجلس ســنای آمریکا در یکی دیگر از اقدامات مداخله 
جویانه خود وزارت امور خارجه این کشــور را موظف کرد تا به منظور احیای وضعیت ناظر تایوان در 

سازمان جهانی بهداشت کمک های مالی ارائه دهد.
 این الیحه در حالی به تصویب ســنای آمریکا رســید که در شــرایط فعلی تنش هــا میان تایوان
  و چین دوباره تشــدید شده اســت.تایوان به دلیل اعتراض پکن به عدم احترام به تمامیت ارضی
  چین، از اکثر ســازمان های بین المللی مانند ســازمان جهانی بهداشــت اخراج شــده اســت.
 باب منندز، رییــس دموکرات کمیته روابط خارجی ســنا و جیــم اینهوفه، جمهوری خواه ارشــد

  در کمیته نیرو های مســلح ســنا از طرفــداران این الیحــه بودند که بــا موافقت اکثریــت آرا به 
تصویب رسید.

رایزنی »مکرون« با همتای آذربایجانی اش
رؤسای  جمهور آذربایجان و فرانسه به صورت تلفنی گفت وگو کرد.به نقل از آناتولی، ریاست جمهوری 
آذربایجان طی بیانیه ای اعام کرد که امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه با الهام علی اف، همتای 
آذربایجانی خود پیرامون مسائل منطقه ای در دوره پسا توافق سه جانبه میان آذربایجان، ارمنستان 

و فرانسه بحث و رایزنی کردند.
علی اف و مکرون ضمن مذاکره در مورد وضعیت فعلی در مرز آذربایجان و ارمنستان، در خصوص 

راه های تقویت ثبات و امنیت منطقه تبادل نظر کردند.
سران آذربایجان و فرانسه همچنین روابط دو کشــور در زمینه های مختلف را مورد بحث و بررسی 

قرار دادند.

آیندهروابطعراقوآمریکابهکدامسومیرود؟

18 سال گذشت
جو بایدن، رییس جمهور آمریکا و مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به 
تازگی توافق نامه ای را امضا کرده اند که طبق آن، ماموریت نظامی آمریکا در 
عراق تا پایان سال ۲۰۲۱ پایان می یابد. ۱۸ سال از حضور نظامیان آمریکایی 
در عراق با بهانه ساقط کردن تروریسم و رژیم صدام می گذرد که جو بایدن، 
رییس جمهور آمریکا در دیدار با نخست وزیر عراق رسما اعام کرد که ایاالت 
متحده در پایان ســال ۲۰۲۱ میادی به حضور نظامیان خود در این کشور 
پایان خواهد داد. بایدن پیش تر نیز در رقابت های انتخاباتی خود اعام کرده 
بود که به حضور نیروهای نظامی آمریکا در غرب آسیا پایان خواهد داد و 
اکنون پس از خارج کردن نیروهای خود از افغانستان، تصمیم دارد به حضور 
نظامیان خود در عراق نیز پایان دهد. رییس جمهور آمریکا پس از دیدار با 
نخست وزیر عراق، در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت که »ماموریت ما در 
عراق این خواهد بود که در دسترس باشیم، که به ارائه آموزش های نظامی 
ادامه دهیم، که یاری برسانیم و با تهدیدهایی نظیر رشد داعش مقابله کنیم 
اما قرار نیست که ماموریت نظامی ما در این کشور پس از پایان سال جاری 
ادامه داشته باشد.« در پایان چهارمین دور مذاکرات میان عراق و آمریکا، 
دو طرف توافق کردند که همه نیروهای نظامی آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۱ 
از عراق خارج شوند، اما بررسی متن توافق نشان می دهد ابهامات زیادی 
در مورد حضور نیروهای ایاالت متحده در عراق وجــود دارد و این نیروها 
همچنان با عناوین دیگری در این کشور باقی خواهند ماند. پیش از این نیز 
روزنامه نیویورک تایمز اعام کرده بود که »بعید است آمریکا ۲۵۰۰ نظامی 
خود در عراق را خارج کند و احتمــاال تحت عناوین دیگری تمام این ۲۵۰۰ 
نظامی را در عراق نگه خواهد داشت.« با وجود اینکه پارلمان عراق دی ماه 
سال ۹۸ پیشنهاد اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور را تصویب کرد، اما 
در اثر فشارهای سیاسی واشنگتن به دولت عراق، الکاظمی در اجرای این 
مصوبه ناکام ماند، اما طی گفت وگو های اخیر بایدن و الکاظمی، سرانجام 
این موضوع اجرایی خواهد شد. فواد حسین ، وزیر خارجه عراق و آنتونی 
بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا ریاست هیئت های بغداد و واشنگتن را در 
چهارمین دور گفت وگوها برعهده داشــتند که طبق بیانیه مشترک این دو 
گروه، دو طرف مجددا بر اهمیت تقویت مشارکت استراتژیک بلندمدت 
تعریف شده در توافق نامه چارچوب استراتژیک تاکید کرده و بر موضوعات 
کلیدی شامل ثبات منطقه، بهداشــت، تغییرات آب و هوایی، بهره وری و 
استقال انرژی، مسائل مربوط به کمک های بشردوستانه و حقوق بشر، 
همکاری اقتصادی، تبادل فرهنگی و آموزشــی و سایر موضوعات تمرکز 
کردند. طبق این بیانیه، نیروهای رزمی آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۱ از عراق 
خارج می شوند. حال با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی عراق باید دید 
سکاندار دولت جدید عراق چه تصمیمی برای ادامه روابط آمریکا و عراق 

اتخاذ خواهد کرد و آینده روابط دو کشــور به چه نقطه ای خواهد رســید؟ 
جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل غرب آسیا دراین باره می گوید: توافق 
اخیری که بین جو بایدن، رییس جمهور آمریکا و الکاظمی منعقد شد در 
راستای دیدارهای پی در پی مقامات دو کشور طی ماه های گذشته بود که 
به صورت آناین انجام می شد. به گفته وی، توافق انجام شده بین عراق و 
آمریکا نشان می دهد که این توافق در خصوص خروج نیروهای آمریکایی 
از این کشور باشد؛ اما پشت پرده توافق اخیر دو کشور، حضور مستشاری 
نیروهای ایاالت متحده عراق است و واشنگتن سعی دارد راه ورود نیروهای 
خود به بغداد را همواره باز نگه دارد تا در صورت لزوم، مجددا به این کشور 
بازگردد؛ باید به این نکته توجه کرد که عراق به دلیل جایگاه اســتراتژیکی 
که در منطقه دارد از اهمیت فراوانی برای ایاالت متحده برخوردار است. به 
گفته این کارشناس مسائل غرب آسیا، با توجه به نزدیک شدن انتخابات 
زودهنگام پارلمانی عراق، آمریکا سعی دارد با حمایت از الکاظمی، حضور 
وی در قدرت تثبیت را کند؛ البته به نظر می رســد واشــنگتن با این توافق 
به اهداف خود دست نیافته اســت؛ زیرا پس از سفر الکاظمی به آمریکا، 
تبلیغات گسترده ای علیه وی در عراق آغاز شده و طی روزهای گذشته نیز 
چندین کاروان نظامی ایاالت متحده مورد هدف قرار گرفته است. قناد باشی 
خاطرنشان می کند: آمریکایی ها به خوبی می دانند که عراق امروز با عراقی 
که در سال ۲۰۰۲ به آن حمله کردند، متفاوت است؛ زیرا با شکل گیری جبهه 
مقاومت در این کشور، صحنه برای نیروهای نظامی آمریکا متفاوت است. 

عبدالرسول شبیبی، کارشناس مسائل عراق نیز  می گوید: در سفر الکاظمی 
به واشنگتن، اکثر مقامات ارشد دولت عراق با همتایان آمریکایی خود دیدار 
کردند؛ البته سفر پیشــین الکاظمی به آمریکا دقیقا یک سال پیش و در 
ماه های ابتدایی حضورش به عنوان نخست وزیر موقت عراق انجام شد و 
سفر اخیر وی نیز تنها چند ماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق 
انجام گرفته است. به گفته وی، مبحث خروج نیروهای نظامی آمریکا از 
عراق موضوع اصلی گفت وگوها میان الکاظمی و بایدن بود، اما طی توافق 
انجام شده میان دو طرف، قرار شد نیروهای نظامی ایاالت متحده تا پایان 
ســال میادی در عراق بمانند؛ البته باید به این نکته توجه کرد که در این 
توافق، خبری از خروج مستشاران نظامی و نیروهای آموزشی آمریکا از 
عراق نیست که این موضوع نشان دهنده این موضوع است که آمریکایی ها 
به طور کامل از عراق خارج نمی شوند. به گفته این کارشناس مسائل عراق، 
الکاظمی در واپسین روزهای نخست وزیری خود سعی دارد توجه بایدن 
را به خود جلب کند؛ بر همین اساس آمریکا نیز سعی دارد حضور نیروهای 
خود در عراق را تحت عنوان نیروهای مستشــاری و آموزشی، توجیه کند. 
شبیبی خاطرنشان می کند: پس از سقوط رژیم بعث در عراق، وضعیت این 
کشور با وجود  حضور نیروی نظامی آمریکا، تفاوتی نکرده است و به همین 
دلیل مردم عراق و گروه های سیاسی این کشور حضور نیروهای آمریکایی 
را کانون تنش در کشورشان تلقی می کنند؛ البته آینده روابط عراق و آمریکا 

به انتخابات آتی پارلمان عراق بستگی خواهد داشت.

سخنگوی ارشــد نیروهای مســلح گفت: اگر قرار 
باشــد با دشــمن تقابل کنیم مانند حمله به عین 
االسد آن را صراحتا اعام می کنیم. سردار ابوالفضل  
شکارچی، ســخنگوی ارشــد نیروهای مسلح در 
نشست با خبرنگاران طی سخنانی درباره ماجرای 
کشتی میر استریت اظهار داشــت: راهبرد آمریکا، 
انگلیس و اسراییل ایجاد ناامنی است، به خصوص 
رســانه های ســعودی هم به جمع آن هــا اضافه 
می شوند تا ایران هراسی را تشــدید کنند؛ در حالی 
کــه راهبرد ایــران تقویت امنیــت در خلیج فارس 
اســت. وی افزود: اگر بخواهیم با دشــمنان تقابل 
داشته باشیم، نمی گذاریم که صحنه نبرد پیرامون 
خودمان باشد. دشمنان در چارچوب جنگ رسانه ای 
و هم زمان با تحلیف رییس جمهور کشورمان، این 
جنگ رسانه ای را آغاز می کنند و امروز هم به دنبال 

سندســازی برای اقدامات خود هستند؛ بر همین 
اساس است که امروز آمریکایی ها عنوان می کنند 
که قطعاتی از پهپاد های ایران را از آب خارج کردند؛ 
آن ها این را سند می دانند، ولی در کدام آزمایشگاه 
تشخیص داده شده که قطعات مورد ادعا متعلق به 
ایران است. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح عنوان 
کرد: آمریکایی ها با داستان ســرایی، ایران را متهم 
می کنند و این اقدام آن ها هم به دلیل نارضایتی شان 
از یکپارچگی و یک دستی در مجموعه نظام است؛ لذا 
چنین راهکاری را برای فشار به ایران انتخاب کردند. 
سردار شــکارچی با بیان اینکه ما از دشمنان هیچ 
انتظاری جز دشمنی نداریم، گفت: آمریکا به دنبال 
تعامل نبوده و نیست؛ آن ها همواره در پی براندازی 
حکومت ایران بوده اند و تا زمانی هم که سایه رژیم 
صهیونیستی بر ســر آمریکایی ها وجود دارد، شیوه 

آن ها در مواجهه با ایران تغییر نمی کند. وی تصریح 
کرد: اگر قرار باشد با دشمنان مقابله کنیم؛ به صورت 
آشــکار آن را اعام می کنیم؛ ماننــد اقدامی که در 
»عین االسد« انجام دادیم؛ بنابر این داستان سرایی 
اخیر دشمنان در راستای عملیات روانی است و این 
هم ناشی از وحشت آن ها از یکپارچگی نظام اسامی 
ایران است. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح اضافه 
کرد: البته تهیه سند جعلی کار چندان سختی نیست؛ 
چون صهیونیست ها ید طوالیی در تهیه اسناد جعلی 
دارند و حتی ایجاد یک انفجار بر روی یک کشــتی 

هم، کار سختی نیست.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: 

بخواهیم با دشمن تقابل کنیم، صراحتا اعالم می کنیم

یک شاهزاده سعودی در گفت وگو با روزنامه »عکاظ« اتهاماتی را علیه ایران و فعالیت منطقه ای آن و همچنین جنبش حزب ا...لبنان مطرح کرد. شاهزاده سعودی »سطام 
بن خالد آل سعود« که مواضع وی هر چند وقت یک بار در رسانه ها سر و صدا به راه می اندازد، در گفت وگویی با روزنامه »عکاظ« این کشور اتهاماتی علیه ایران مطرح کرد. وی 
در پاسخ به سوال عکاظ درباره رفتار ایران در منطقه، در اتهاماتی بی پایه  و اساس مدعی شد، رفتار ایران در منطقه بر چند اصل استوار است اولین آنها »کینه فارس ها نسبت به 
عرب ها« و دوم »طمع ورزی های ایران در منطقه« است و ایران از »فرقه گرایی« برای نفوذ به منطقه عربی استفاده می کند. این شاهزاده سعودی در ادامه اتهامات خود گفت، 
ایران کشور سخاوتمندی نیست اما برخی کشورهای اروپایی به خاطر منافع خود به سمت ایران می شتابند. آنها همه اقدامات ایران علیه کشورهای منطقه، قانون بین المللی 
و »گسترش فرقه  گرایی و تروریسم« را نادیده می گیرند و این تنها یک تفسیر دارد، ایران برای کشورهای اروپایی منافع اقتصادی دارد. عکاظ از شاهزاده مذکور پرسید ایران 
همواره می گوید دنبال ساح هسته ای نیست نظر شما چست؟ وی در پاسخ به اتهامات خود ادامه داد و گفت: ایران از این سیاست برای خرید وقت بیشتر استفاده می کند و 
غرب یقینا می داند که این اظهارات دروغ و بی اساس است.اگر ایران به این نوع ساح دست پیدا کند مسابقه تسلیحاتی در کشورهای منطقه به ویژه سعودی، ترکیه، مصر و ... 

برای دستیابی به ساح مذکور برای حمایت از امنیت شان به راه می افتد؛ در آن زمان دیگر غرب حق ندارد مانع این کشورها شود زیرا مانع ایران نشده است.

اتهام زنی شاهزاده سعودی به ایران
بیانیه هفت کشور صنعتی 

جهان علیه ایران

خبر روز

وز عکس ر

نخستین نشست 
خبری سخنگوی 

جدید شورای نگهبان
نخستین نشست خبری هادی 
طحان نظیف، ســخنگوی جدید 
شورای نگهبان، روز گذشته برگزار 
شــد. در ابتدای این نشســت 
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی 
ســابق این شــورا دقایقــی با 
خبرنگاران صحبت و از زحمات 

آن ها قدردانی کرد.

مرز ایران و افغانستان در منطقه سیستان بسته شد
معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: مرز ایران و افغانستان در محدوده 
میلک سیستان به دلیل کشیده شدن درگیری های کشور افغانستان به شهر زرنج والیت نیمروز 
هم مرز با استان سیستان و بلوچستان  بسته شد. محمدهادی مرعشی اظهار داشت: شهر زرنج 
مرکز والیت نیمروز افغانستان تا مرحله ســقوط پیش رفت به طوری که تقریبا بخش عمده آن 
توسط طالبان تصرف شد که با رسیدن نیروهای کمکی، افراد گروه طالبان  عقب نشینی کردند.

معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچســتان با بیان اینکه هم اینک شرایط در مرز 
آرام است،  گفت: برای حفظ منافع ملی نیروهای ارتش، مرزبانی و انتظامی استان  کاما در مرز 

و پل ابریشم مستقر و تحرکات احتمالی را رصد می کنند.

توصیه ایران به سازمان ملل در مورد اسراییل
معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل ضمن هشدار در مورد هرگونه ماجراجویی و اشتباه 
محاسباتی رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: شــورای امنیت باید از ماجراجویی لجام گسیخته 
این رژیم در منطقه جلوگیری کند.»زهرا ارشادی« در حاشــیه نشست شورای امنیت سازمان 
ملل اظهار داشت: سخنان تحریف شده ای درباره حادثه کشتی مرسر استریت شنیدیم. اجازه 
بدهید چند کلمه در این باره عرض کنم. ما با خانواده های کسانی که عزیزان شان را در آن حادثه 
تاســف بار از دســت داده اند، ابراز همدردی می کنیم. وی افزود: بافاصله بعد از این حادثه، 
مقامات اســراییلی، ایران را به انجام آن رخداد متهم کردند.این رویه همیشگی و معمول رژیم 
اسراییل است. هدف آن نیز منحرف ساختن افکار عمومی جهان از جنایات این رژیم و اقدامات 
غیرانسانی آن در منطقه است.ارشــادی ادامه داد: بدین منظور، آنها دیگران را به انجام کارهای 
نادرست متهم می کنند. تقریبا بعد از تمام حوادث در خاورمیانه، اسراییل، ایران را متهم می کند. 
آنها بافاصله و بــدون هیچ مدرکی این کار را انجام می دهند.وی بیان کرد: همچنین اســراییل 
به تجاوزات نظام مند و مســتمر خود علیه حاکمیت و تمامیت ارضی کشــورهای منطقه ادامه 
می دهد. این اقدامات غیرقانونی تهدیدی جدی علیه صلح و امنیــت منطقه ای و بین المللی 

است. آخرین نمونه این اقدامات، حمله هوایی اخیر آن به لبنان است.

اظهارات عضو مجلس خبرگان درباره مذاکره با آمریکا
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر کسی برجام کنونی را محصول تدبیر مقام معظم رهبری 

بداند، سخت در اشتباه است زیرا ایشان نسبت به مذاکرات شرایطی داشتند که رعایت نشد.
حجت االسام محمد حاج ابوالقاسم دوالبی در رابطه با انتشار اخیر گفت وگوی منتشر نشده رهبر 
انقاب با مرحوم هاشمی رفسنجانی در خصوص دالیل عدم مذاکره با آمریکا و برداشت هایی که 
از سوی ضد انقاب پیرامون آن صورت گرفته است، اظهار داشت: رهبر معظم انقاب بارها تاکید 
کردند که مذاکره فی نفسه اشکالی ندارد به شرط آنکه طرفین به حقوق و وظایف متقابل پای بند 

باشند و از سوی دیگر در مورد آمریکا بارها گفته اند که پای بند به تعهدات خود نخواهد بود.

ادامه ادعاهای بی سند آمریکا و انگلیس علیه ایران
اتهام زنی های انگلیــس و آمریکا علیه ایران درباره حمله به یک کشــتی تحت مدیریت 
اسراییل در نزدیکی سواحل عمان ادامه دارد. ستاد نیروهای مرکزی آمریکا، روز جمعه ۱۵ 

مرداد مدعی شد ایران با انجام سه حمله پهپادی این کشتی را هدف قرار داد. 
سنتکام در ادامه ادعاهای بی اســاس خود عنوان کرد که دو حمله اول پهپادی به کشتی 
در روز هفتم مرداد ناموفق بود؛ اما حمله ســوم با پهپاد انفجــاری، باعث مرگ دو خدمه 

کشتی شد.

کافه سیاست

وزرای خارجه سران هفت کشــور در  بیانیه ای 
نوشــتند: ما از ایران می خواهیم که به تمامی 
فعالیت هــای مغایر با قطعنامه های شــورای 
امنیت ســازمان ملــل خاتمه دهــد. وزیران 
خارجه کشــور های گــروه هفــت در بیانیه ای 
مشترک مدعی شدند که شواهد نشان دهنده 
دست داشــتن ایران در حمله به کشتی مرسر 
استریت است. به نقل از رویترز، وزرای خارجه 
سران هفت کشور در بیانیه ای مشترک با اشاره 
به حمله هفته گذشته به کشتی اسراییلی مرسر 
استریت مدعی شدند: تمامی شواهد موجود 
آشکارا به ایران اشاره دارند. در ادامه این بیانیه 
آمده است که رفتار های ایران در کنار حمایتش از 
گروه های نیابتی »تهدیدی علیه صلح و امنیت 
بین المللی« محسوب می شود. وزرای خارجه 
سران هفت کشور در انتهای این بیانیه نوشته اند: 
ما از ایران می خواهیم که به تمامی فعالیت های 
مغایر با قطعنامه های شورای امنیت سازمان 
ملل خاتمه دهد.این ادعا های ســاختگی در 
حالی مطرح می شود که ســعید خطیب زاده، 
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری 
خــود در مورد اتهامات مطرح شــده از ســوی 
رژیم صهیونسیتی و آمریکا نسبت به ایران در 
مورد دست داشتن تهران در حمله به نفتکش 
اسراییلی و تاش این رژیم برای مطرح کردن 
این موضوع در شــورای امنیت ســازمان ملل 
گفــت: موجودیت رژیم اشــغالگر قدس باید 
دست از این اتهام زدن های واهی بردارد و این بار 
اول نیست که این رژیم اشغالگر چنین اتهاماتی 
را متوجه کشور ما می کند. این دیپلمات ارشد 
ایران با بیان این که این رژیم هر جایی که رفته با 
خود ناامنی، ترور و وحشت برده است، تصریح 
کرد: مســئولیت وضعیت فعلی بر عهده آنانی 
است که پای رژیم صهیونیستی را به منطقه باز 
کرده اند.وی با تاکید بر این که اظهارات مقامات 
رژیم صهیونیستی در این ارتباط محکوم است، 
گفت: آن ها باید بدانند با این فرافکنی ها دردی 
از دردهایشان دوا نمی شود و هر کس باد بکارد، 
طوفان درو می کند. ایران لحظه ای در دفاع از 

امنیت خود و منافع مردمش تردید نمی کند.

بین الملل
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مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

 هنوز افزایش قیمت نان به نانوایی ها
 ابالغ  نشده است

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: هنوز افزایش قیمت نان در استان 
اصفهان به نانوایی ها ابالغ نشده اســت.ولی ا... هادیان با اشاره به آخرین وضعیت افزایش قیمت 
نان در استان اصفهان اظهار داشــت: افزایش قیمت نان در اختیار استانداری ها بوده و این تصمیم 
به صورت استانی اتخاذ می شود.وی با بیان اینکه در استان ها نیز در هر شهرستان فرمانداری ها بر 
اساس نوع آرد و میزان آرد یارانه ای افزایش قیمت را در دســتور کار قرار داده اند، ابراز داشت: برای 
این افزایش قیمــت نمایندگانی از اتحادیه آرد و نان و همچنین حمایــت از حقوق مصرف کنندگان 

حضور خواهد داشت.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان با بیان اینکه قیمت های پیشــنهادی 
برای افزایش نرخ نان در اســتان اصفهان کمتر از ۳۰ درصد اســت، ادامه داد: هنوز قیمت افزایشی 
به نانوایی ها ابالغ نشده است.وی تاکید کرد: ســازمان صنعت، معدن و. تجارت باید این مبلغ را به 

نانوایان اعالم کند.

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران:

انتظار می رود در دولت جدید بازار سکه و طال به ثبات برسد
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: نگاه فعاالن بازار بر این است که آقای رییسی در بخش تولید 
و اقتصاد قدم محکمی خواهد برداشت تا بتواند بازار تولید، صادرات و عرضه و تقاضا را بهبود بخشد 
بنابراین انتظار می رود روند بازار طال و جواهر آرامش نســبی گرفته و به ثبات برســد تا داد و ستدها 

نیز رونق گیرد.
آیت محمدولی در رابطه با وضعیت بازار سکه و طال اظهار کرد: قیمت طال و سکه در کشور ما تحت تاثیر 
نرخ انس جهانی و قیمت دالر، نوسان دارد و نوسانات بازار ارز در ایران منجر به تغییر و نوسان در بازار 
طال و سکه می شود.وی افزود: تعطیالت و از سرگیری فعالیت واحدهای صنفی فروش طال و جواهر 
ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز در این مدت بر قیمت ها تاثیر گذار بوده است، نوسانات قیمت طال و 
جواهر نسبت به سایر روزها بیشتر بوده اما این نوسانات کاهشی و همزمان افزایشی بوده و در نهایت 
بازار با کاهش جزئی قیمت ها بسته شد.رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: انتظار می رود روند 

بازار طال و جواهر آرامش نسبی گرفته و به ثبات برسد تا داد و ستدها نیز رونق گیرد.

کاهش 20 درصدی قیمت میوه و تره بار  به زودی
رییس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار گفت: با شروع ماه محرم در تمام اقالم میوه و تره بار کاهش 
قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصدی را شاهد خواهیم بود.مصطفی دارایی نژاد  اظهار کرد: با شروع ماه محرم و به 
دلیل استقبال نکردن مردم از خرید انواع میوه و تره بار و شروع هیئت های مذهبی و تعطیلی برخی 
مراسم، شاهد کاهش قیمت ها در بازار میوه و تره بار خواهیم بود. وی در خصوص قیمت برخی از اقالم 
مثل هویج و گوجه فرنگی که در هفته گذشته به صورت قابل توجهی باال رفته بود، اظهار داشت: کشت 
هویج در شــهر های بروجرد، دزفول و اصفهان در حال حاضر در حال انجام و برداشت است و هویج 
بروجرد هر کیلو از ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان و هویج اصفهان هر کیلو از ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان در حال حاضر در 

میدان میوه و تره بار به فروش می رسد. 
دارایی نژاد افزود: یکی از مهم ترین دالیل باال رفتن قیمت هویج شیوع گسترده بیماری کرونا بود؛ چرا 
که مردم و بیماران از این محصول برای آب گیری استفاده می کردند و مغازه ها هم به شدت استقبال 
کردند. وی در خصوص قیمت گوجه فرنگی بوته ای هم گفت: از هفته گذشــته گوجه فرنگی دشت 
مغان دشت قزوین شروع به برداشت شده و در حال حاضر این گوجه فرنگی ها هر کیلو از ۵ تا 7 هزار 

تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار فروخته می شود. 

درنصفجهان»آب«بهصورتبهینهمصرفمیشود؛

اصفهانی های خوش مصرف

84  درصد مشترکان آب خانگی در استان  سپیده صالحی
اصفهان کمتر از الگوی کشوری آب مصرف 
می کنند.شاید این روزها  بیشتر از گذشته معنا و مفهوم این جمله را درک 
کنیم: »آب مایه حیات است.« در روزگاری که کمبود آب در کشور روز های 
گرم و سوزان تابستان را سخت تر کرده، مدیریت مصرف آب نه تنها هنر 
بلکه وظیفه ای ملی است؛ راهکار هم، در عزم جدی برای فرهنگ سازی 
است. رویکردی که از یک دهه پیش در اصفهان اتخاذ شده و حاال به ثمر 
نشسته است: اصفهانی ها در مدیریت مصرف آب نسبت به سایر استان 
ها، در جایگاه ویژه و ممتازی قرار دارند.در واقع باید گفت مدیریت مصرف 
آب که به دنبال خشکسالی های پیاپی و قطع جریان آب زاینده رود در 
اصفهان جدی تر از گذشته شده، حاال به سبک جدیدی از زندگی در نصف 
جهان تبدیل شده است تا جایی که کمتر خانواده ای را می توان یافت که 

صرفه جویی در مصرف آب را جدی نگیرد.

 70 درصد مشترکان اصفهانی زیر الگو، آب را مصرف می کنند
مدیر دفتر خدمات مشترکین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
به واسطه خشکسالی و جریان نداشــتن دائمی رودخانه زاینده رود در 
اصفهان، مردم این کالن شهر در مصرف آب بیش از گذشته صرفه جویی 

و مدیریت می کنند.میثم اعالیی ادامه داد: این مدیریت مصرف در استان 
اصفهان به اندازه ای است که سرانه مصرف آب در استان اصفهان به۱۵۰ 
لیتر در شبانه روز کاهش یافته و همین موضوع استان اصفهان را نسبت 
به سایر اســتان ها در رتبه ممتازی قرار داده اســت.مدیر دفتر خدمات 
مشترکین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بیان کرد: طبق آخرین 
آمار، استان اصفهان کمترین سرانه مصرف آب را در کشور دارد به حدی 
که 84 درصد مشترکان ما زیر ۲۰ متر مکعب آب مصرف می کنند و 7۰ 
درصد مشترکان زیر الگو یعنی کمتر از ۱4 مترمکعب آب مصرف می کنند.

 3۵0 هزار مشترک اصفهانی، معاف از پرداخت قبوض آب هستند
اعالیی با اشاره به طرح »آب امید «گفت: از مجموع سه میلیون قبضی 
که شرکت آب و فاضالب صادر می کند، ۳۵۰ هزار قبض مشمول معافیت 
از پرداخت آب بها هستند و این به معنای مدیریت صحیح مصرف آب 
در استان است.وی با اشاره به ارسال پیامکی قبض آب روی تلفن همراه 
مشــترکان، بیان کرد: همراه با پیامک میزان آب بها، برای هر مشترک 
یک لینک ارسال می شود که شهروندان می توانند متوجه شوند در کدام 

گروه کم مصرف، خوش مصرف، پرمصرف و بد مصرف قرار می گیرند.
مدیر دفتر خدمات مشــترکین شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

افزود: پس از اینکه مشترکان دسته بندی خود بر اساس میزان مصرف 
آب را متوجه شدند می توانند در صورت خوب  یا بد مصرفی راهکار هایی 
را که شــرکت آب و فاضالب برای مدیریت مصرف به آنان ارائه می کند، 

مطالعه و عملیاتی کنند.

 نقش خانه فرهنگ آب در فرهنگ سازی مدیریت آب
رییس خانه فرهنگ آب شرکت آب و فاضالب استان گفت: از سال 
۱۳۹۳ شرکت آبفای استان اصفهان تصمیم گرفت تا برای  نخستین بار 
در کشور پایگاهی را با عنوان خانه فرهنگ آب تاسیس کند.زهره تشیعی 
ادامه داد: هدف ما، فرهنگ سازی صحیح در مدیریت مصرف آب بوده، 
چون رسیدن به سرانه ای پایین تر از همه استان ها در مصرف آب، امری 
نبوده که در یک یا دو ســال اتفاق بیفتد، این مدیریت مصرف چندین 
سال است که به شــیوه های مختلف پیگیری شده است.رییس خانه 
فرهنگ آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بیان کرد: در این مرکز 
فرهنگ سازی مصرف بهینه برای گروه های مختلف در دستور کار است 
به عنوان مثال، قبل از شــیوع کرونا کودکان و دانش آموزان با حضور در 
این مرکز مصرف صحیح را از طریق بازی، قصه و نمایش می آموختند و 
اکنون نیز بسیاری از آموزش ها به صورت مجازی در اختیار شهروندان 

قرار می گیرد.
تشیعی خاطر نشان کرد: آماده سازی نماهنگ، پویانمایی، پوستر های 
متنوع و ... برای ترغیب شهروندان به مدیریت مصرف از دیگر اقدامات 
خانه فرهنگ آب در سال های گذشــته بوده است.وی با اشاره به اقبال 
بیشتر شهروندان به حضور در فضای مجازی گفت: بستر فضای مجازی 
ســبب شــد تا بتوانیم به شــیوه ای جدید و نوین خوش مصرفی را به 
شهروندان آموزش دهیم، نصب پوســتر در چهار راه های شهر اصفهان 
از دیگر مواردی است که باعث شــده فرهنگ درست مصرف کردن آب 
میان مردم نهادینه شود.رییس خانه فرهنگ آب شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با اشــاره به نقش پر رنگ گروه »مروجان فرهنگ آب« 
در مدیریت مصرف آب، خاطر نشان کرد: گروه مروجین یکی از بهترین 
گروه هایی است که با گشــت زنی در شــهر در صورتی که شهروندی از 
مدیریت مصرف آب غافل شده باشد؛ نکات الزم را به او گوشزد می کنند 
و همین تذکر های چهره به چهره تا حد بسیاری در مدیریت مصرف آب 
تاثیر گذار بوده است.حال که مشترکان اصفهانی در مصرف آب میان همه 
استان ها خوش درخشیده اند، شایسته است مسئوالن با بهره برداری 
سریع تر از سامانه دوم آبرسانی به کاهش تنش های آبی در شبکه توزیع 

آب آشامیدنی کمک کنند.

یک عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس شورای 
اسالمی گفت: اگر وضعیت منابع آب استان اصفهان 
به همین شکل فعلی باشــد و تدبیر الزم برای حل 
مشکالت آبی این استان اندیشیده نشود ،کمتر از ۱۰ 

سال دیگر اصفهان قابل سکونت نخواهد بود.
محمدتقی نقــد علی دربــاره کمبود منابــع آب در 
استان های مختلف کشور و از جمله اصفهان، اظهار 
کرد: برای بررســی وضعیت منابــع آب و آبی که از 
اصفهان خارج و به ســمت خوزســتان مــی رود به 
همراه چند نماینده دیگر به شهرستان سمیرم رفتیم. 

رودخانه»ماربر«سمیرم در کمترین شرایط آبی خود 
است و ۱۰ متر مکعب آب به سمت رودخانه کارون ۳ 

سرازیر می کند.
وی افزود: بنابراین امروز از سراســر کشــور آب به 
سمت خوزستان سرازیر شده است. حتی از اصفهان 
که دارای کمترین منابع آبی اســت آب به ســمت 
خوزستان فرســتاده می شود، اما مشــکل اصلی، 
مدیریت سوئی است که در خوزســتان وجود دارد، 
به طوری که نمی توانند منابــع آب را مدیریت کنند. 
مشکل امروز اســتان خوزســتان کمبود منابع آب 
نیست، بلکه سوء مدیریت است. این سوء مدیریت 
در دو عرصه کشــاورزی و آب شــرب سبب شده که 
خوزستان با چنین مشــکالتی روبه رو شود.نماینده 
مردم خمینی شهر در مجلس، گفت: در حال حاضر 

در ۹۰ هزار هکتــار از زمین های خوزســتان برنج که 
محصولی آب بر است کشــت و برای آن ۳ میلیارد 
متر مکعب آب مصرف می شود. این موضوع نشان 
می دهد که در عرصه کشاورزی با سوء مدیریت مواجه 
هســتیم.نقدعلی با بیان اینکه مشکل کمبود آب در 
اصفهان مانند خوزســتان جدی است، تصریح کرد: 
مسئوالن باید استان اصفهان را به شکل ویژه نگاه کنند 
و همان طور که قرار است برای خوزستان استاندار ویژه 
منصوب شود باید برای اصفهان نیز استاندار ویژه در 
نظر گرفته شــود. نمایندگان استان اصفهان در حال 
رایزنی و بازدیدهای میدانی هســتند تا مشکل آب 
شرب و کشاورزی این استان را به طریقی حل کنند، 
اما برای حل این مشکل مسئوالن ارشد نظام نیز باید 

ما را همراهی کنند.

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

با تداوم تنش آبی، اصفهان تا 10 سال آینده قابل سکونت نیست

خبر روز

یک اصفهانی با فرض ثابت بودن قیمت ها، پس از ۳7 سال می تواند خانه بخرد

مرگ تدریجی یک رویا
بررسی ها نشان می دهد که دسترسی خانوار های کشور به واســطه ناپایداری های اقتصاد، تورم و 
همچنین پایین بودن دســتمزد و درآمد به یک سرپناه به هیچ  وجه آســان نبوده و متاسفانه در 

سال های اخیر به رویا تبدیل شده است.
بازار مسکن به عنوان سرپناه و نیاز اولیه خانوار محسوب شده که نوسان های قیمتی و به ویژه افزایش 
سریع قیمت در این بازار می تواند تضمین دسترسی آحاد مردم به مسکن را که ازجمله آرمان های 
توافق شده در قانون اساسی کشورمان )اصول ۳، ۳۱ و 4۳( است، مورد چالش اساسی قرار دهد 
و حتی ممکن اســت به عنوان تهدید برای امنیت نیز مطرح شود. وضعیت قیمت ها در بازار مسکن 
به صورتی است که خرید خانه تبدیل به رویای غیرممکنی شده که هیچ حساب و کتابی هم ندارد. 
طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی 4۰ درصد جمعیت یا به عبارتی ۹ میلیون خانوار مستاجر هستند 
که افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوار ها در این بازار یک نتیجه دارد و آن هم چیزی 
است که می بینیم؛ هجوم به حاشیه شهر ها و اسکان در منازل و محل های غیررسمی و... بر اساس 
داده های اطالعاتی مرکز آمار شاخص »دوره انتظار« مسکن کشور به 4۱ سال رسیده است. یعنی 
خانواری با پس انداز یک سوم درآمد ســاالنه خود می تواند با فرض ثابت بودن قیمت ها بعد از 4۱ 
سال خانه ای حدودا ۱۰۰ متری بخرد. این شاخص برای استان تهران ۶۹ سال است و استان های قم 
با ۳8 سال، اصفهان با ۳7 و آذربایجان شرقی با ۳۵ سال در رتبه های بعدی قرار دارند. همه این ها 
در حالی است که شاخص دوره انتظار برای استان تهران در ســال ۹۲ حدود ۱۲ سال و برای دیگر 
استان ها پایین تر از 8 سال بوده است. در کنار طرح های مسکن مجلس و دولت سیزدهم، موضوع 
»اجاره داری حرفه ای« یکی از ابزار های سیاستی است که دولت جدید می تواند با تدوین برنامه ای 
در قالب آن بازار اجاره مسکن را ساماندهی کند. درصورت جدی تر شدن اجاره داری حرفه ای، این 
قانون که سال هاست روی زمین مانده، می تواند پایانی بر نگرانی مستاجران از پیداکردن یک سقف 

در کالن شهری مثل تهران باشد.

 مسکن و مداخله موثر دولت جدید
رشد ســریع شهرنشــینی طی دهه های اخیر باعث بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بخش 
مسکن در بسیاری از نقاط کشور شده که درنهایت این موضوع منجر به افزایش قیمت خرید و اجاره 
مسکن، گسترش حاشیه نشینی و ایجاد محله و شهرک های غیررسمی شده است. از طرف دیگر 
هزینه تامین مسکن، بخش اعظمی از درآمد های افراد را تشکیل می دهد که با باال بودن قیمت ها، 
در وهله اول امکان صاحب خانه شدن و در وهله دوم اجاره مسکن مناسب را از افراد و خانوار ها سلب 
خواهد کرد. این معضل در سال های اخیر سرعت بسیار زیادی گرفته؛ چراکه فقط در دهه نود شاهد 
دو جهش قیمت مسکن در بازه های ۹۲-۹۰ و ۱4۰۰-۹7 بوده و هستیم که مشکل را دوچندان کرده 
است. تورم و جهش های قیمتی به طور همزمان باعث کاهش درآمد حقیقی افراد و باال رفتن قیمت 
تمام شده مسکن می شــوند که امکان صاحب خانه شــدن و یا حتی اجاره یک موقعیت مناسب 
مسکونی را سخت و سخت تر می کنند. هم اکنون در شرایطی قرار داریم که براساس آخرین اطالعات 
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی کشور، ۳۵ درصد جمعیت یعنی معادل ۳۰ میلیون نفر 
در ایران مستاجر هســتند که حدود ۹ میلیون خانواده را شامل می شود. از طرفی حدود ۲۱ میلیون 
نفر نیز در بافت های غیررسمی زندگی می کنند و در اصطالح بدمسکن هستند. مازاد بر این ها تعداد 
ساخت وساز مسکن در سال های اخیر )در دولت حسن روحانی( بسیار پایین تر از میانگین ۲۵ ساله 
بوده به طوری که طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ کمتر از ۵ و نیم میلیون واحد مسکونی ساخته شده و 
بر این اساس برای پاسخ به همه تقاضا های مسکن، تعداد یک میلیون و ۳۱۶ هزار واحد مسکونی 
کمتر از نیاز کشور ساخته شده است. قیمت مسکن و زمین نیز در حد فاصل سال های ۹۲ تا ۹۹ به 
ترتیب 8 و ۱۱ برابر شده است. همه این موارد نشــان می دهد که بازار مسکن کشور نیازمند دخالت 

دولت است و ساز و کار بازار به تنهایی جوابگو نخواهد بود. 

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز در اصفهان مطرح کرد:خبر

پیش بینی کمبود و افزایش قیمت گوشت قرمز در آینده
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز در اصفهان گفت: با توجه به کشــتار دام های مولد، ماده و ... به دلیل نبود آذوقه توسط دامداران، پیش بینی می شود 
در آینده گوشــت قرمز با بحران و افزایش قیمت مواجه شود.اصغر پورباطنی با اشاره به وضعیت بازار گوشــت با توجه به مشکالت دامداران، اظهار کرد: در حال 
حاضر نسبت به چند هفته گذشته شرایط بازار اندکی آرام گرفته و گوسفند کشتار می شود.وی افزود: متاسفانه دامداران به دلیل نبود علوفه و خشکسالی ناچار به 
کشتار دام خود شده اند، اگرچه قیمت گوشت نسبت به یک ماه گذشته کمتر شده و به صورت جزئی حدود ۲ تا ۳ هزار تومان کاهش یافته است.رییس اتحادیه 
فروشندگان گوشت قرمز در اصفهان با پیش بینی آینده نامناسب بازار گوشت قرمز به دلیل کشتار دام، تاکید کرد: با توجه به کشتار دام های مولد، ماده و ... به دلیل 
نبود آذوقه پیش بینی می شود، آینده گوشت قرمز با بحران و افزایش قیمت مواجه شود.وی با اشاره به اینکه استان اصفهان در تامین دام سنگین خودکفاست، 
اظهار کرد: اصفهان همواره 7۰ درصد دام سبک خود را از استان های همجوار همچون تبریز، خرم آباد، شهرکرد، کرمانشاه، همدان، مالیر و ... تامین می کند و تنها 

۲۰ درصد این دام در داخل تامین می شود.

 کارخانه نساجی
 حجاب شهرکرد

شرکت نساجی حجاب شــهرکرد در سال 
۶۹ به ثبت رســید و موضوع فعالیت این 
شــرکت، تولید و توزیع انــواع پارچه های 
چادری مشکی و ســایر منسوجات )اعم 
از پرده ای، لباســی، مانتویــی، مقنعه ای، 
روسری، ملحفه ای و ...( بوده است، بیش 
از ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم در این کارخانه 
مشغول به کار هســتند و این تنها با تولید 
ساالنه ۱۰ میلیون متر پارچه بوده که امسال 

به ۱۶ میلیون متر در سال رسیده است. 

وز عکس ر

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری 
در استان:

احکام بیش از  71 هزار نفر از 
 بازنشستگان اصفهان

 صادر شد
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در استان 
اصفهان گفت: در حال حاضــر 7۱ هزار و ۶۰۰ 
حکم برای افزایش گروه حقوقی و ۳ هزار و ۲۰۰ 
پرونده برای اختصاص فوق العاده ایثارگری 
نیز برای بازنشستگان قبل از سال ۹۶ در استان 
اصفهان صادر شده اســت.علیرضا غفرالهی 
اظهار کرد: بازنشستگانی که تاکنون از افزایش 
گروه حقوقی بهره مند نشــده اند می توانند با 
مراجعه به دستگاه اجرایی مربوطه و بارگذاری 
اطالعات خود از این مزایا بهره مند شوند.وی 
خاطرنشــان کرد: با این اقدام دولت در زمینه 
همسان سازی حقوق بازنشستگان، متوسط 
دریافتی بازنشستگان استان اصفهان از سه 
میلیــون و 7۰۰ هزار تومان بــه هفت میلیون 
و ۵۰ هزار تومان رســید و این اقــدام دولت 
موجــب رضایتمندی بازنشســتگان شــده 
است. مدیر صندوق بازنشســتگی کشوری 
دراســتان اصفهــان گفت: متوســط حقوق 
بازنشســتگان از یکم مهرماه ۹۹ با ۹۰ درصد 
میانگین حقوق شاغالن همسان سازی شد 
که به نوعی همسان سازی حقوق، مهم ترین و 
با ارزش ترین اقدام دولت برای بازنشستگان 
محسوب می شــود که پس از حدود ۱۰ سال 
پیگیری هایی در این زمینه انجام شــد. وی 
ادامه داد: تغییرات قابل توجهی با همســان 
سازی در حقوق بازنشستگان به وجود آمد که 
بیشتر آن ها از این افزایش حقوق ها رضایت 
دارند.مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در 
استان اصفهان اختصاص فوق العاده ایثارگری 
و افزایش یک گروه به حقوق بازنشســتگان 
قبل از سال ۹۶ را از دیگر اقدامات مهم دولت 
برشــمرد که رضایت مندی بازنشستگان را به 
دنبال دارد.ویاظهار کرد:  نمی توان پیش بینی 
دقیقی در مورد اضافه شدن بازنشستگان ارائه 
کرد، اما پیش بینی می شــود که امسال سه 
هزار و ۵۰۰ نفر بازنشســته جدیــد به صندوق 

بازنشستگی این استان اضافه شوند.

عکس: فارس
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امنیت شغلی؛ فاکتوری بحرانی در پیچ و خم اقتصاد

»شغل« به عنوان منبعی برای کســب درآمد برای افراد جامعه به شمار 
می رود و بــا رابطه میان دولــت و کارمندان و همچنین میــان کارگران و 
کارفرمایان بخــش خصوصی معنا پیدا می کند، البته با صنعتی شــدن 
جوامع، انسان امروزی در معرض فشارهای ناشی از کار، ترس از حوادث، 
نبود امنیت شغلی و... قرار گرفته اند. برای تامین امنیت شغلی و فکری، 
باید تدابیری پیش بینی شود تا افراد نســبت به از دست دادن موقعیت 
شغلی خود هراسی نداشته باشند که این موضوعات باید در قوانین کشورها 
تعریف شود، در کشور ایران نیز در قانون اساسی، قانون کار و قانون تامین 
اجتماعی، برای جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از 
آن ها و ایجاد اطمینان در برابر خطر از دســت دادن شغل، مقرراتی وضع 
شده است. بی ثباتی شغلی، خسارت های هنگفتی را به بار خواهد آورد، چرا 
که با تعدیل نیرو، یک فرد از لحاظ مالی و اجتماعی دچار ناهنجاری های 
فراوانی می شود که از جمله این ناهنجاری ها می توان به کاهش انگیزه های 
معاشرت و تضعیف بنای خانواده، افزایش جرائم اقتصادی و اجتماعی، 

فقدان اعتماد به نفس در مدیریت خانواده و آینده نگری اشاره کرد.

در زمان رکود اقتصادی امنیت شغلی کاهش پیدا می کند
مریم مشرف الملک، کارگزار توسعه کســب و کار و اشتغال چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه در زمان رکود اقتصادی امنیت شغلی کاهش پیدا 

می کند، اظهار کرد: برخی از مشاغل مانند مشاغل دولتی در مقایسه با سایر 
مشاغل مانند کارهای خصوصی، بسیار ایمن و مطمئن تلقی می شوند. 
مشرف الملک خاطرنشان کرد: اساســا وقتی از امنیت شغلی صحبت 
می شود، ذهن مخاطب به این سو می رود که وقتی کسی در مجموعه یا 
شرکتی به صورت کارمند یا پرسنل قراردادی جذب و مشغول به کار می شود 
و ادامه فعالیت شغلی اش، منوط به خواست و تمایل مدیر شرکت است، 
امکان دارد قراردادش به دلیل نبود کارایی و یا جذب نیروهای جایگزین 
و یا حتی نامساعد شدن وضعیت درآمد و کسب و کار آن مجموعه دیگر 

تمدید نشود و ادامه فعالیتش به مخاطره بیفتد. 
کارگزار توسعه کســب و کار و اشــتغال چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
در حوزه مشاغل کارمندی و پرســنلی تعریف نه چندان کاملی از امنیت 
شغلی وجود دارد، اما وقتی کسی در مشاغل آزاد فعالیت می کند، در آن 
زمان مفهوم امنیت شغلی این است که اگر ورود به شغل و حرفه ای، برای 
دیگران و تازه واردها، آسان و ممکن باشد، امنیت شغلی کم است. کارگزار 
توسعه کسب و کار و اشــتغال چهارمحال و بختیاری یادآور شد: تبعات 
زیان بار این ورود ناگهانی، می تواند باعث برانگیختن رقابت های سالم و 
ناسالم شود و پیشنهاد قیمت های عجیب و غیرمنطقی برخی از افراد ناتوان 
از رقابت صحیح، کل بازار کسب و کار مربوطه را از نظر مشتری و همین طور 

فعاالن در آن دچار ناامنی، نبود ثبات و قاعده مندی کند.

کارفرما باید پای بند به قوانین کارگری باشد
در ادامه  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری اظهار 
کرد: کارگاه ها باید قوانین مربوطــه را رعایت کنند، کارفرما باید پای بند به 
قوانین کارگری باشد و اگر بیمه ای برای کارگرانش پرداخت نمی کند، این 
نوعی تخلف اســت و می توان آن را پیگیری کرد. سید حفیظ ا... فاضلی 
اضافه کرد: طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما باید جریمه بیمه گذشــته و 

حق و حقوق باقی مانده را نیز بپردازد. 
وی، متوسط درآمد یک کارگر را سه میلیون و ۶۰۰ تومان عنوان و بیان کرد: 
طبق تجربه، مدرک و جایگاه فرد در طبقه بندی مشاغل قرار می گیرد، در 
کارگاه های با تعداد نفرات بیش از ۵۰ نفر، کارفرما می تواند متناســب با 
شرایط حقوق کارگر را افزایش دهد. فاضلی در خصوص تعطیلی کارگاه ها، 
تصریح کرد: اگر کارخانه یــا کارگاه به هر دلیلی تعطیل شــود، در دوران 
بیکاری کارگران، از آن نیروها حمایت می شود،  بسته به تعداد سال های 
پرداخت حق بیمه، حقوق ماهیانه به نیروها تا زمان یافتن شغل جدید، 
 تعلق می گیرد. وی با بیان اینکــه تمایل به کار در افراد متفاوت اســت،
  اظهار کرد: کسی که اهل کار باشــد، در هر جایگاهی به فکر ارتقا و یافتن
  شــغل بهتر اســت،   از شــغلی هرچنــد کوچک آغــاز می کنــد، البته
  هیچ کارفرمایی نیروی انســانی اهل کار و خالقیت خود را به هیچ وجه

 از دست نمی دهد.

کمبود 100 پرستار در بیمارستان های چهارمحال و بختیاری
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: بیش از ۱۰۰ 
نیرو در گروه پرســتاری نیاز فوری بیمارســتان های چهارمحال و بختیاری برای مقابله با بحران 
کنونی شــیوع بیماری در پیــک پنجم کروناســت.علی ضامن صالحی فرد افــزود: اکنون همه 
امکانات، نیروی انســانی و تجهیزات در بخش های مختلف بستری و ســرپایی مراکز درمانی و 
بیمارستان صحرایی مرکز استان چهارمحال و بختیاری بســیج شده است تا خدمات به صورت 
شایسته به بیماران ارائه شود. صالحی فرد اضافه کرد: بررســی ها نشان می دهد در صورت عدم 
رعایت دستورالعمل های بهداشــتی، کاهش هماهنگی و همکاری بین بخشی و یا عدم همراهی 
مردم در رعایت بهداشت و شرکت در تجمعات و دورهمی ها و مراسم، گردش ویروس منحوس 
کرونا ادامه خواهد داشــت. وی ادامه داد: در حال حاضر بســیاری از بخش های بیمارســتانی 
ادغام و جراحی های الکتیو در بیمارســتان های مرکز اســتان به صورت کامل لغو و کنسل شده 
است. دکتر صالحی فرد گفت: بیش از ۵۵۰ نیرو در رسته و رشته های شغلی مختلف مورد نیاز در 
سطوح مختلف سیستم دانشگاه علوم پزشکی استان اســت که امید است به زودی در روز های 
آتی به مجموع نیرو های کاری دانشگاه علوم پزشکی افزوده شود.وی افزود: احتماال از بخش ها 
و فضا های دیگر در قالب نقاهتگاه و یا ظرفیت سایر ادارات اســتان استفاده شود. صالحی فرد 
خاطرنشــان کرد: اقدام اصلی برای گذر از این بحران، همراهی مردم در رعایت دســتورالعمل و 

همکاری بین بخشی است.

تولید ساالنه بیش از 700 هزار گل شاخه بریده در معموره
در گلخانه روستای معموره از توابع بخش گندمان شهرستان بروجن ، ساالنه بالغ بر ۷۵۰ هزار گل 
رز شاخه بریده تولید می شود و زمینه اشتغال برای ۱۰ نفر از جوانان این منطقه ایجاد شده است.

مصرف حداقلی آب  در گلخانه ها می تواند الگوی مناسبی برای ترویج کشت و کار در مناطقی باشد 
که به دلیل کمبود آب قادر به توسعه کشاورزی نیستند. این شهرستان از توابع بخش گندمان که 

در شهرستان بروجن است.

برگزاری آزمون نظام مهندسی در شهرکرد
آزمون نظام مهندسی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شــهرکرد، با شركت دو هزار و ۹۴۴ داوطلب 
برگزار شد. مسئول برگزاری آزمون نظام مهندسی در چهارمحال و بختياری گفت: این آزمون روز 
چهارشنبه در بخش اجرا، روز پنجشنبه در بخش نظارت و روز جمعه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۰، در بخش 
طراحی و محاسبات برگزار شد.پژمان فاضلی افزود: در این آزمون دو هزار و ۹۴۴ داوطلب در ۱۰ 

رشته رقابت کردند. نتایج نهایی آزمون نظام مهندسی نیمه پاییز امسال اعالم می شود.

پلمب 30 واحد اقامتی متخلف در سامان
مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سامان اظهار داشت: بر 
اساس دستور دادستان عمومی و انقالب شهرستان، ۳۰ واحد اقامتی و گردشگری شامل ۲۳ مرکز 
تفریحی و گردشگری و هفت باغ گردشگری در سامان پلمب شد. حمید الیق افزود: بازدید های 
مشترک نظارت بر مراکز اقامتی، گردشــگری و تفریحی با همکاری کارشناسان مرکز بهداشت از 
تیرماه امسال تشدید شــده و در رابطه با ضرورت رعایت نکات بهداشتی تذکر های الزم به فعاالن 
این حوزه داده شده است. الیق اضافه کرد: با اعمال محدودیت ها و ممنوعیت های ناشی از شیوع 
ویروس کرونا در استان، پذیرش تور های گردشگری در شهرستان سامان ممنوع است و نظارت 
بر اماکن اقامتی و بررسی رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در این مراکز 

با جدیت ادامه دارد. 

اخبار

کارگاه ها باید قوانین مربوطه را رعایت کنند، کارفرما 
باید پای بند به قوانین کارگری باشد و اگر بیمه ای 
برای کارگرانش پرداخت نمی کند، این نوعی تخلف 

است و می توان آن را پیگیری کرد

بام ایران

مفاد آراء
5/143 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 4418 مورخ 1400/04/08 هيات سوم آقای فرج اله محبی 
دهنوی به شناسنامه شــماره 1731 کدملي 1286014778 صادره اصفهان فرزند 
اصغر در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 275/90 متر مربع پالک 68  اصلي 
واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از مالک 
رســمی حيدر زارع بهرام آبادی طبق ســند انتقالی 36107 مورخ 1350/01/19 

دفترخانه 65 اصفهان و مورد ثبت صفحات 87 و 90 دفتر 48 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

م الف: 1167660  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/144 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3825 مورخ 1400/03/29 هيات سوم آقای حسين حيدری 
به شناسنامه شماره 61 کدملي 5499384495 صادره تيران و کرون فرزند محمد 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 22/51 متر مربع پالک 131 فرعی از 23 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالکيت متقاضی 

مورد ثبت صفحه 182 دفتر 1044 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

م الف: 1167696  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/145 آگهي ابالغ مفاد آرا صادره از هيات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذيل که از طرف اين هيات مبنی بر 
تاييد انتقال عادی و يا ســهم مفروزی متقاضی صادر گرديده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص يا اشخاصی که به  آرا مذکور اعتراض دارند از تاريخ 
اولين انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نموده و در مهلت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقديم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارايه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقــدام نمايند و اقدامات ثبت موکول به 
ارايه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شــد  و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

1- راي شــماره 140060302027004984 مورخ 1400/04/20 مريم فروحل 
اصفهانی فرزند محمدرضا بشــماره شناســنامه 1114 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1290974594 در ســه دانگ يکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه 
زمين پــالک 15234 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 191/45 متر 
 مربع خريداری مع الواســطه بصورت عادی از مالک رسمی به آقای علی آبشاهی 

فرزند غالمعلی 
1- راي شــماره 140060302027004985 مــورخ 1400/04/20 عليرضــا 
فخاری اردتی فرزند غالمعلی بشماره شناســنامه 759 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1287912834 در ســه دانگ يکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه 
زمين پــالک 15234 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 191/45 متر 
 مربع خريداری مع الواســطه بصورت عادی از مالک رسمی به آقای علی آبشاهی

 فرزند غالمعلی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

 م الف: 1167367  مهــدی صادقی رييــس منطقه ثبت اســناد و امالک
 شرق اصفهان  

مفاد آراء
5/146 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات/ هيات های موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.
رديف 1- برابر رای شماره 140060302023000417 مورخ 1400/04/12 آقای 
رضا خبوشانی به شماره شناسنامه 446 کدملی 1285519965 صادره از اصفهان 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 52/46 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 7171- اصلی واقع در بخش 2 ثبت که در ازای مالکيت رسمی مشاعی 

اوليه محرز گرديده است.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

م الف: 1167363  ابوالفضــل ريحانی رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک 
مرکزی اصفهان   

مفاد آراء
5/147 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات/ هيات های موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.
رديف 1- برابر رای شماره 140060302023000410 مورخ 1400/04/12 آقای 

احمد امينی نيسيانی به شماره شناســنامه 3249 کدملی 1286771730 صادره از 
اصفهان فرزند عليرضا نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 34/64 متر مربع 
مفروزی از پالک شــماره 135- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای 

مالکيت رسمی مشاعی اوليه محرز گرديده است.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

م الف: 1167986  ابوالفضــل ريحانی رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک 
مرکزی اصفهان   

مفاد آراء
5/148 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 751 مورخ 1400/3/8 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت خانم 
مريم ايسپره به شناسنامه شماره 850 کدملی 5759468499 صادره چادگان فرزند 
کلبعلی بر ششدانگ يکبابخانه به مساحت 75/55 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع 
نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای عبدالرحيم هاديان 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: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

م الف: 1167968  اعظم قويدل رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/149 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
اصالحی

رديف 1- راي شــماره 0721 - 1400/01/26 هيات دوم پالک ثبتی مورد تقاضا 
2577 فرعی از 6  اصلی صحيح می باشد که در رای شماره 1399/06/22-15048 
هيات دوم خانــم هدی رضائی ســودانی به شناســنامه شــماره 4734 کدملی 
1293173738 صادره خمينی شــهر فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يک باب ساختمان به مســاحت 207/33 متر مربع قسمتی از پالک شماره 2557 
فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد 

ثبت صفحات 336 و 510 دفاتر 404 و 650 امالک آمده است.
رديف 2- راي شــماره 0720 - 1400/01/26 هيات دوم پالک ثبتی مورد تقاضا 
2577 فرعی از 6  اصلی صحيح می باشد که در رای شماره 1399/06/22-15047 
هيات اول آقای احمــد نصری نصرآبادی به شناســنامه شــماره 3958 کدملی 

1285171101 صادره اصفهان فرزند سيف اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک 
باب ساختمان به مساحت 207/33 متر مربع قسمتی از پالک شماره 2557 فرعی 
از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت 

صفحات 336 و 510 دفاتر 404 و 650 امالک آمده است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

م الف: 1168252  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/150 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3413 مــورخ 1400/03/24 هيات چهــارم خانم نجمه 
 السادات علی زاده سدة به شناســنامه شماره 1376 کدملي 1141284200 صادره 
خمينی شهر فرزند سيد ابوالقاسم در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 138/45 
متر مربع پالک شماره فرعی از 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی رمضان توکلی کوجانی طبق سند انتقالی 

36666 مورخ 1347/08/20 دفتر 86 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

م الف: 1167414  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

5/158 نظر به اينکه خواهان  گل احمد سيدی دادخواستی به خواسته اعتراض به 
عمليات اجرايی ) توقيف يک دستگاه خودرو پژو پارس به شماره 43 – 974و 19 به 
طرفيت   مصطفی مهديان زاده به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقديم که 
پس از ارجاع به شعبه  دوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه  0000267 ثبت 
و برای تاريخ  1400/6/24 ســاعت 9/30 وقت رسيدگی تعيين گرديده از آنجا که 
خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در 
وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شــوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسيدگی جهت دريافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه 
نمايند . انتشار اين آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا 
تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . م الف: 1173802  مسئول دفتر شعبه دوم 

شورای حل اختالف کاشان 
تحدید حدود اختصاصی

5/160 شــماره: 140085602011001115-1400/5/12 چــون تحديد حدود 
ششــدانگ يک باب طويله پالک ثبتی 1797 فرعی 15 اصلــی واقع در  بخش 6 
ثبت خوانسار به نام وراث خانم توران رضا ســلطانی و غيره در جريان ثبت است و 
عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده اســت. اينک بنا به دستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 1400/06/09 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاريخ تنظيمی صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 
 م الــف: 1171284 امير حســين مومنــی رئيــس ثبت اســناد و امالک

 خوانسار



یکشنبه 17 مرداد 1400 / 28 ذی الحجه 1442 / 08 آگوست 2021 / شماره 3319
کوتاه شدن دست دالالن از قلم انسولین

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: انسولین مورد نیاز بیماران دیابتی به شکل قلمی و 
معمولی در داروخانه های اصفهان موجود است و هیچ گونه کمبودی در زمینه این اقالم نداریم.آرش 
نجیمی افزود: سامانه ثبت انسولین مشمول دریافت اطالعات از بیمه هاست، به محض اینکه برآورد 
دقیق و جامعی از بیماران مصرف کننده انسولین قلمی صورت گیرد، مبنای دریافت قلم انسولین 
تنها این سامانه خواهد بود.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد: با شناسایی دقیق 
بیماران دیابتی هیچ گونه کمبودی در  قلم های انســولین وجود نخواهد داشــت، بلکه با توجه به 

جذابیت این اقالم در بازار سیاه، انسولین بیماران دیابتی به شکل مدیریت شده تامین می شود.

تجمع شهروندان در پارک ها نگران کننده است
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان اظهار کرد: در اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با 
کرونا و به منظور حمایت از سالمت شهروندان در پیک پنجم کرونا، طرح زوج و فرد همچنان در اصفهان 
اجرا نمی شود.سرهنگ محمدرضا محمدی گفت: طرح زوج و فرد با موج گیری کرونا در هسته مرکزی 
کالن شهر اصفهان اجرا نمی شود و در صورت فعال سازی مجدد طرح زوج و فرد در هسته مرکزی شهر 
اصفهان از ۴۸ ساعت قبل اطالع رسانی خواهد شد.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 
تصریح کرد: متاسفانه در شرایط بحرانی کرونا، شــاهد تجمع شهروندان در بوستان ها و تفرجگاه ها 
هستیم که نگران کننده است و نیاز است که شهروندان برای مهار بیماری کرونا رعایت دستورالعمل 
های بهداشتی را جدی بگیرند.وی اضافه کرد: از ورود و خروج خودروها با پالک غیربومی به اصفهان 
جلوگیری می شود و تردد در شــهرهای قرمز جریمه یک میلیون و سفر به شهرهای نارنجی جریمه 
۵۰۰ هزار تومانی دارد. ممنوعیت تردد شبانه در تمام شهرهای کشور از ساعت ۲۲ تا ۳ صبح اعمال شده 
و جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برای متخلفان اعمال خواهد شد. سرهنگ محمدی از کنترل در ۹ مبادی 
ورودی و خروجی شهرها و جاده های بین شهری خبر داد و گفت: عالوه بر رصد ماموران پلیس راهور، 

دوربین های هوشمند جاده ای نیز تخلفات تردد رانندگان را اعمال قانون می کنند.

فعالیت 200 مشاور تحصیلی در پایگاه های انتخاب رشته 
دانشگاهی استان

رییس اداره مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه انتخاب رشته دانشگاهی تا 
۱۸ مرداد ادامه دارد ، گفت: ۲۰۰ مشاور تحصیلی در پایگاه های انتخاب رشته دانشگاهی ۴۱ ناحیه 
آموزش و پرورش به داوطلبان خدمات رســانی می کنند.غالمرضا شاهمرادی به داوطلبان توصیه 
کرد در مراکز مجاز مشاوره انتخاب رشته کنند.وی افزود: برای انتخاب مناسب باید تمام مولفه ها از 

جمله عالقه و نوع رشته و مسیر رفت و آمد به دانشگاه در نظر گرفته شود.

 امامزادگان شهرستان اصفهان
 میزبان طرح »بصیرت عاشورایی«

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان از اجرای طرح »بصیرت عاشورایی« ویژه دهه 
اول محرم به میزبانی ۳۰بقعه متبرکه این شهرستان خبر داد. حجت االسالم  روح ا... بیدرام با اشاره 
به در پیش بودن ایام محرم و اجرای طرح »بصیرت عاشورایی« در ۳۰بقعه متبرکه این شهرستان 
اظهار کرد: در شهرســتان اصفهان بقاع متبرکه امامزادگان ابوالعباس)ع(،اسحاق)ع( خوراسگان 
،حرم حضرت زینب،مقبره عالمه مجلســی ،محســن )ع( ،مختار)ع(،شــاهزاده حسن و........ 
میزبان طرح بصیرت عاشــورایی خواهند بود. وی برگزاری همایش های »لبیک یا حسین)ع(«، 
»شیرخوارگان حسینی« و »رهروان زینبی« و سوگواره »احلی من العسل« را از دیگر برنامه های 

این شهرستان در دهه اول محرم برشمرد .

پیامدهای خشکسالی برای اصفهان در آینده تشدید خواهد شد؛

هشداری که باید جدی گرفته شود

رییس مرکز تحقیقات کاربردی هواشناسی اصفهان گفت: پیامدهای 
خشکسالی برای اصفهان چنانچه با همین وضعیت فعلی پیش برویم 
و نســبت به حفظ منابع موجود آب و صرفه جویــی در بخش خانگی، 
صنعت و کشاورزی بی توجه باشیم، تشدید می شود.اکنون۷۹ درصد 
از مساحت استان اصفهان درگیر خشکسالی و تنها ۲۱ درصد از آن واجد 

شرایط نرمال تا ترسالی است.
لیال امینی افزود:خشکسالی پدیده ای نرم است به این معنا که به مرور 
و به صورت پیوســته ایجاد می شــود و اثرات آن هم سال ها باقی می 
ماند.وی، گرم شدن سطح کره زمین، اســتفاده از گازهای گلخانه ای، 
تغییرات اقلیم، فزونی صنعت، برداشت های بی رویه در بخش صنعت 
کشاورزی، بهداشت و شرب و شهرک سازی بدون در نظر گرفتن ذخیره 

و منابع آب را از دالیل تشدید خشکسالی برشمرد.
رییس مرکز تحقیقات کاربردی هواشناســی اصفهان افزود: به دنبال 
مشکالت اقتصادی، تغییراتی در مشــاغل مردم ایجاد شده است، از 
جمله برخی کشــاورزان دیگر به یک بار کشــت زمین های کشاورزی 
قناعت نمی کنند و مصرف آب در این بخش بیشتر می شود.امینی به 

پیامدهای خشکسالی اشاره و بیان کرد: سست شدن خاک، افزایش 
دما و برداشت های غیر اصولی، افزایش گرد و خاک و  پخش ریزگرد 

ها را بدنبال دارد.
رییس مرکز تحقیقات کاربردی هواشناســی اصفهان افزایش پدیده 
فرونشســت در استان، ممنوع شــدن کشت بســیاری از محصوالت 
کشاورزی، از بین رفتن شغل ها و فعالیت اقتصادی، بیکاری و کاهش 
روابط اقتصادی و اجتماعی را از دیگر پیامدهای خشکسالی در استان 
و کشور برشمرد.امینی با بیان اینکه خشکســالی رونده و خزنده بوده 
و به خصوص در شــرایط فعلی قابل کنترل نیســت، افزود: مدل های 
اقلیمی برای آینده رخداد خوبی نشان نمی دهند و بارش های چندانی 

نخواهیم داشت.
وی افزود: اکنون باید با مدیریت بهتر تاب آوری اجتماعی را افزایش و 

نحوه مصرف آب را با شرایط موجود تطابق دهیم.
رییس مرکز تحقیقات کاربردی هواشناسی اصفهان اضافه کرد: کشت 
بر اســاس الگوی کم آب بر، تعریف پروژه های کــم مصرف از نظر آب 
در بخش صنعت، جابه جایی صنایع از مناطــق کم آب و پرجمعیت به 

شهرســتان های کم جمعیت و دارای منابع آب، صرفه جویی جدی در 
مصرف آب و مدیریت و برنامه ریزی مسئوالن برای عبور از این چالش 

از راهکارهای کنترل خشکسالی  و پیامدهای آن است.
وی با بیان اینکه در زمان حاضر، کانون های گرد و خاک داخل و خارج 
استان اصفهان را تهدید می کند، تصریح کرد: با انتقال غیر اصولی و غیر 
علمی آب این مسئله را تشدید نکنیم و روزنه نفس استان را از جنوب 

و غرب نبندیم.
امینی گفت: زمان زیادی را در کنترل خشکسالی اصفهان از دست داده 
ایم، از سوی دیگر این استان نمی تواند خود برای بخش آب برنامه ریزی 
و تصمیم سازی کند.رییس مرکز تحقیقات کاربردی هواشناسی اصفهان 
با بیان اینکه نبود صراحت وجدیت در اجرای قوانین، چالش دیگر بخش 
آب است، افزود: جلوگیری از احداث بی رویه چاه های برداشت از آب 
های زیر زمینی و توجه به هشــدارها برای استفاده نکردن از این منابع 

نیازمند برخورد جدی تر است.
وی هشــدار داد: منابع موجود آب در اســتان در بخش های مختلف 
به شــدت کاهش یافته اســت. بر اســاس پیــش بینی هــا، پاییز 
امســال بارش ها دیررس اســت؛ اما نه در حد جبــران کننده و نرمال 
و مدل های اقلیمــی خیلی بلندمــدت نیز وضعیت جالبــی ندارند.

به گفتــه وی، اگر رونــد مصــرف آب در بخش خانگی و کشــاورزی 
همین باشــد زودتر از آنچه پیش بینی شــده  اســت مردم استان در 
نبود آب به شــهرهای دیگر مهاجــرت خواهند کرد. بر اســاس آمار و 
ارقام منتشــر شــده میانگین بارندگی ســال آبی ۱۴۰۰ تا کنون رقمی 
 حــدود ۱۳۴ میلیمتــر بوده کــه از حد نرمال بارندگی کشــور بســیار 

پایین تر است.
ثبت بارش حدود ۸۴ میلی متری در فالت مرکزی ایران و در نظر گرفتن 
اینکه در دراز مدت این میزان ۱۴۰ میلی متر بوده است نشان می دهد که 
۴۰ درصد در این بخش کاهش بارندگی داشتیم که در رقم قابل توجهی 

برای این منطقه به شمار می رود.
 ســال های قبل مشــکل آب فقط مختص کشاورزان شــرق اصفهان 
بود؛ اما در سال جاری مشــاهده می کنیم که معضالت آب نه تنها برای 
کشاورزان بلکه برای دیگر شهروندان از جمله در بخش آب آشامیدنی 

نیز رخ داده است.
سال جاری یکی از کم بارش ترین ســال ها در نیم قرن اخیر به شمار 
می رود و میانگین کل بارش ها در استان اصفهان ۱۰۷ میلی متر گزارش 
شده است که در مقایسه با سال های گذشته و متوسط بلند مدت حدود 

۳۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

خبر خوان جامعه

رنا
 ای
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مفاد آراء
5/151 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 22848 مورخ 1399/09/09 هيات سوم آقای رسول رضايی 
 کوجانی به شناســنامه شــماره 8 کدملي 1290230544 صــادره اصفهان فرزند 
حبيب اله در ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 135/43 متر مربع پالک شماره 28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان را از مالک رســمی 
حسين عباسيان آفارانی طبق سند انتقالی 36633 مورخ 1347/08/20 دفترخانه 86 

اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

م الف: 1167540  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/152 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 2269 مورخ 1400/02/27 هيات چهارم آقای مسعود محققيان 
گورتانی به شناسنامه شماره 358 کدملي 1284863387 صادره اصفهان فرزند اصغر 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 163/50 متر مربع پالک 01875 فرعی 
از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه 
از مالک رحيم خورسندی کوهانستانی طبق سند انتقالی 3863 مورخ 1346/07/03 

دفترخانه 95 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

م الف: 1167546  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/153 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3998 مورخ 1400/03/30 هيات سوم آقای محمد دهقانی 

کلمانی به شناسنامه شماره 1272281248 کدملي 1272281248 صادره اصفهان 
فرزند مصطفی در ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 113 متر مربع پالک 44 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک 
رسمی اسماعيل کاظمی طبق ســند انتقالی 46926 مورخ 1349/01/16 دفترخانه 

29 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

م الف: 1167504  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/154 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 4605 مورخ 1400/04/10 هيات اول خانم زهره حيدری به 
شناسنامه شماره 49885 کدملي 1280386746 صادره اصفهان فرزند حسن در يک 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 302/30 متر مربع پالک شماره 
1106 و 1135 فرعی از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان با توجه به دادنامه شماره 9709970350800321 مورخ 1397/2/30 شعبه 
8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که بموجب دادنامه شماره 9709970370602318 
مورخ 1397/11/16 شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان اصفهان مالکيت زهره حيدری 

محرز و تاييد شده است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/01

م الف: 1173544  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/155 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 27911 مورخ 1399/12/04 هيات سوم آقای علی جهانبخش 
به شناسنامه شماره 277 کدملي 1287550843 صادره اصفهان فرزند حيدرعلی در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 240/85 متر مربع پالک 39 و 40 فرعی از 6 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان پالک 6/40 مورد ثبت 
در صفحه 82 دفتر 384 امالک و پالک 6/39 مورد ثبت صفحه 64 دفتر 384 امالک

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/01

م الف: 1173624  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/156 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 4358 مورخ 1400/04/07 هيــات اول خانم فاطمه عابدی 
جاوانی به شناسنامه شماره 53 کدملي 1293113859 صادره خمينی شهر فرزند اکبر 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 79/94 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
4921 فرعی از 16 اصلي )قباًل پالک 16/918 بوده است( واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحات 365 و 368 دفتر 403 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/01

م الف: 1173717  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/157آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 1127 مورخ 1400/4/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم زهرا آزاد علی آبادی 
به شناسنامه شماره 509 کدملی 1289290601 صادره اصفهان فرزند مهدی قلی بر 
3 سهم از 21 سهم ششدانگ به مساحت 425/72 متر مربع  پالک شماره 85 فرعی 
از 4485 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب 
بيع نامه عادی از طرف آقای حسن وحيد دستجردی )فرزند ابراهيم وحيد دستجردی 
نسبت به ده سهم و خورشيد خانم وحيدی نسبت به 22 سهم مشاع از ملک سه جريب 
و دو قفيزی تقاضای ثبت شده که بنامشان در جريان ثبت بوده( خريداری شده است. 

- برابر رای شماره 1125 مورخ 1400/4/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای محسن آزاد علی 
آبادی به شناسنامه شماره 1089 کدملی 1289316678 صادره اصفهان فرزند مهدی 
بر 6 سهم از 21 سهم ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 425/72 متر مربع  پالک 
شــماره 85 فرعی از 4485 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بيع نامه عادی از طرف آقای حسن وحيد دستجردی )فرزند ابراهيم 
وحيد دستجردی نسبت به ده سهم و خورشيد خانم وحيدی نسبت به 22 سهم مشاع 
از ملک سه جريب و دو قفيزی تقاضای ثبت شــده که بنامشان در جريان ثبت بوده( 

خريداری شده است. 
- برابر رای شماره 1128 مورخ 1400/4/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای محمد حسن آزاد 
به شناسنامه شماره 731 کدملی 1289353921 صادره اصفهان فرزند مهدی قلی بر 
6 سهم از 21 سهم ششدانگ به مساحت 425/72 متر مربع  پالک شماره 85 فرعی 
از 4485 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب 
بيع نامه عادی از طرف آقای حسن وحيد دستجردی )فرزند ابراهيم وحيد دستجردی 
نسبت به ده سهم و خورشيد خانم وحيدی نسبت به 22 سهم مشاع از ملک سه جريب 
و دو قفيزی تقاضای ثبت شده که بنامشان در جريان ثبت بوده( خريداری شده است. 

- برابر رای شــماره 977 مورخ 1400/3/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای مرتضی آزاد علی 
آبادی به شناسنامه شماره 895 کدملی 1289378541 صادره اصفهان فرزند مهدی 
بر 6 سهم از 21 سهم ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 425/72 متر مربع مفروزی 

از   پالک شماره 85 فرعی از 4485 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی از طرف آقای حسن وحيد دستجردی )فرزند 
ابراهيم وحيد دستجردی نسبت به ده سهم و خورشيد خانم وحيدی نسبت به 22 سهم 
مشاع از ملک سه جريب و دو قفيزی تقاضای ثبت شده که بنامشان در جريان ثبت 

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/01

م الف: 1174106  اعظم قويدل رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/159 طبق تقاضای وارده 4013426 مورخ 1400/04/26 باستناد دو برگ استشهاديه 
مصدق پيوست که امضای شهود رسما گواهی گرديده آقای محسن رضوان نژاد مدعی 
است سند مالکيت يک دانگ و دو سوم دانگ از ششدانگ عرصه و اعيان ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 1860 متر مربع با شماره 74 فرعی مجزی از 45 اصلی واقع 
در بخش 2 حوزه ی ثبتی کاشان که ذيل شمارهای 24721 دفتر 168 صفحه 586 
ثبت و سند مالکيت با شماره سريال 406006 سال 90 سری الف صادر  وتسليم گرديده 
که بعلت جابجايی منزل مفقود شده و اينک تقاضای صدور سند المثنی را نموده است 
لذا طبق تبصره يک ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور يا وجود سند مالکيت نزد خود ميباشد 
از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت وسند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد بديهی است چنانچه  ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد  يا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکيت مزبور صادرو به متقاضی 
تسليم خواهد شد. م الف: 1171838 اسماعيلی طاهری  رئيس اداره ثبت اسناد 

و امالک کاشان 
فقدان سند مالکیت

5/161 شــماره نامــه: 140085602011000973-1400/04/27 نظر به اينکه 
ســند مالکيت يک دانگ و نيم مشاع از شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 2083 
اصلی واقع در بخش 1 خوانســار ذيل ثبــت 908 در صفحــه 29 دفتر امالک جلد 
 14 به نام غالمعلی حاج شريفی ثبت و صادر و تســليم گرديده است، سپس نامبرده
 فوت و آقای محمد مهدی حاج شريفی طبق وکالت نامه 30785 مورخ 1400/04/26 
دفتر 25 خوانســار به وکالت از احدی از ورثه به نام محمدرضا حاج شــريفی طبق 
 گواهی حصر وراثــت 97/210 مــورخ 1397/04/23 با ارائه درخواســت کتبی به

 شــماره وارده 139921702011007115 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی 
که امضاء شهود آن ذيل شــماره 1399021558654001425 به گواهی دفترخانه 
25 خوانسار رسيده است مدعی است که ســند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود 
 گرديده است و درخواســت صدور المثنای ســند مالکيت ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتــب بــه اســتناد تبصــره يــک اصالحــی ذيــل مــاده 120 آييــن نامه 
قانــون ثبــت در يــک نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی 
 انجــام معامله نســبت بــه ملــک مرقوم يــا وجــود ســند مالکيت نــزد خود 
می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. الزم به ذکر است 
 که قسمتی از پالک مذکور در راستای اجرای آيين نامه ماده 147 مجزا گرديده است. 

م الف: 1173582 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوانسار



نایب رییس هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی استان اصفهان:

هرگونه فعالیت موتورسواری خارج از پیست نقش جهان قانونی نیست
نایب رییس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان گفت: از سال ۹۸ که مجوز موتور سواری بانوان در پیست های محدود از طرف اداره کل ورزش و جوانان 
ابالغ شد ما فعالیت خود را شــروع کردیم که تا کنون ادامه دارد.زهرا پیکان پور ادامه داد: از سال ۹۶ مسابقات کراس شروع شد و اصفهان در همه رده ها نماینده 
داشت، سال ۹۸ قهرمان سال بانوان از اصفهان بود و در بخش تیمی اصفهان به مقام سوم رسید.نایب رییس هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی استان اصفهان 
تصریح کرد: از سال ۹۹ به خاطر شیوع بیماری کرونا مسابقات تعطیل شد و اکنون شــرایط برای کراس سواران بسیار خوب است و تمرینات به صورت حرفه ای 
ادامه دارد.پیکان پور گفت: از سال گذشته فعالیت را در بخش موتور ریس شروع کردیم و برای مسابقه آمادگی کامل داریم و در این چند ماه برای موتور های مینی 
جیپ برنامه ریزی کرده ایم.وی گفت: آموزش موتور سواری در پیست نقش جهان و زیر نظر هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی انجام می شود. هرگونه فعالیت به 

جز این مکان فاقد مجوز از هیئت است و وجه قانونی و ورزشی ندارد.
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حذف دختر کاراته کای ایران از تاتامی توکیو
حمیده عباسعلی در روز پایانی المپیک روی تاتامی رفت و در گروه دوم با کاراته کاهایی از کشورهای الجزایر، 
سوئیس، مصر و چین به رقابت پرداخت. با اینکه این کاراته کای ایرانی در وزن مثبت ۶5 کیلوگرم استارت 
خوبی داشت و توانست 4 بر صفر از سد حریف الجزایری عبور کند، اما در ادامه باخت. مبارزه عباسعلی با 
رقیب مصری او که خیلی هم حساس و نزدیک پیش رفت، در نهایت با برتری ۹ بر 7 کاراته کای ایرانی به 
پایان رسید تا او به یک قدمی کسب مدال و صعود به نیمه نهایی برسد.دیدار مرگ و زندگی حمیده عباسعلی 
با حریف چینی برای او خوب پیش نرفت .عباسعلی در شرایطی مبارزه را ۸ بر 4 به رقیب چینی واگذار کرد 

که این باخت حکم به حذف او از مسابقات کاراته المپیک می داد.

استقبال از قوی ترین مرد جهان با شمشیر!
الشا تاالخادزه، قهرمان دوگانه فوق سنگین المپیک در رشته وزنه برداری به کشورش بازگشت.تاالخادزه 
بعد از درخشش در رقابت های المپیک توکیو و در شــرایطی که ده ها روزنامه نگار در فرودگاه انتظارش را 
می کشیدند وارد تفلیس پایتخت گرجستان شد.این در حالی است که دو مدال آور دیگر کاروان این کشور 
نیز او را همراهی می کردند.به رسم گرجستانی ها ، تونلی با شمشیر برای وی تشکیل داده بودند و او از زیر 
این تونل و چکاچک به هم خوردن شمشیرها عبور کرد و در حالی که فرزندش را در آغوش داشت به سواالت 

خبرنگاران و به محبت مردم گرجستان پاسخ می داد. 

واکنش IOC به تخلف ورزشکاران استرالیایی
 مدیر روابط کمیته های ملی المپیک در IOC گفت: ورزشــکاران هر کشــوری 4۸ ســاعت پس از پایان 
مسابقات المپیک توکیو باید به خانه بازگردند.وی در واکنش به نقض قوانین دهکده المپیک توکیو توسط 
ورزشکاران استرالیایی و خروج از دهکده برای خرید الکل  در فروشگاه های اطراف اظهار داشت: طبق قوانین 
المپیک توکیو، خروج اعضای تیم ها از دهکده بازی ها ممنوع است. ما از اقدام ورزشکاران استرالیایی مطلع 
هستیم و کمیته ملی المپیک استرالیا نیز بالفاصله به این موضوع واکنش نشان داد. بار دیگر تاکید می کنم 
ورزشکاران کشورها باید 4۸ ساعت پس از پایان مسابقا ت شــان به خانه بازگردند و این روندی است که 

هم  اکنون شاهدش هستیم.

تابستان طالیی ایتالیا در توکیو
ایتالیایی ها بار دیگر قهرمانی را از انگلیسی ها ربودند؛ در فینال دراماتیک دوی 4 در 100 متر امدادی مردان 
در المپیک دونده بریتانیایی با تنها 0.01 ثانیه اختالف با دونده ایتالیایی مدال طال را از دست داد.تیم دوی 
امدادی 4 در 100 متر مردان بریتانیا در رقابت های المپیک توکیو با فاصله بسیار نزدیک 0.01 ثانیه مدال طال را 
از دست داد، دونده ایتالیایی در آخرین لحظات توانست از پشت سر خود را به جلو رسانده و تنها چند هفته 
پس از شکستن قلب بریتانیایی ها در فینال یورو 2020، در فینال دوی 4 در 100 متر امدادی المپیک نیز بار 

دیگر قهرمانی را از چنگ آنها درآورد.

قاب تلخ توکیو؛ اهدای طال به مادر فوت شده 
کیانو ریو، کاراته کای ژاپنی در بخش کاتا با پشت سر گذاشتن رقبای خود موفق شد به مدال طالی این بخش 
در المپیک 2020 توکیو برسد.اما صحنه جالب توجه این بخش هنگام اهدای مدال طال به این ورزشکار رخ 
داد. کاراته کای ژاپنی بعد از اینکه به مادرش قول مدال طالی المپیک را می دهد به قولش عمل می کند ؛ 
اما مادر این ورزشکار ژاپنی فوت کرده و موفق نشــد تا افتخار آفرینی فرزندنش را ببیند؛ از همین رو کاینو 
 هنگام اهدای مدال با عکس مادرش روی سکو حاضر شــد تا این صحنه غم انگیز روی سکوی المپیک

 رقم بخورد.

استقالل- فوالد؛

دوئل تمام عیار در نقش جهان

امشب ورزشگاه نقش جهان میزبان دیدار   سمیه مصور
نهایــی رقابت هــای جام حذفی اســت؛ 
دیداری که تیم های اســتقالل تهران و فوالد خوزســتان برای تعیین 

قهرمان این دوره از رقابت ها مقابل یکدیگر صف آرایی می کند.
آبی پوشــان پایتخت برای رســیدن به فینال راه ســختی را پشــت 
سرگذاشــتند، آنها ذوب آهن، پیکان و پرســپولیس را شکست داده و 
به فینال رسیدند. فوالدخوزســتان هم ماشین سازی، تیم دسته اولی 

قشقایی شیراز،سپاهان و ملوان را شکست داد تا فینالیست شود. 
استقالل در لیگ برتر، سوم شــده و حضورش در لیگ قهرمانان آسیا 
تقریبا قطعی است با این حال آبی پوشان تهرانی برای اینکه یک جام 
قهرمانی به هواداران خود تقدیم کنند، انگیزه های بســیاری دارند. به 
خصوص اینکه استقالل فصل گذشــته نیز فینالیست جام حذفی شد 
اما در مشــهد مســابقه را به تراکتور تبریز واگذار کرد و  دستش از جام 
کوتاه ماند. اســتقالل نمی خواهد از دومین فینال پیاپی دست خالی 

به تهران بازگردد.
فوالدی هــا، تیمی خوش ســاخت  و منســجم هســتند کــه انگیزه 
بازیکنان شان برای قهرمانی اگر بیشتر از استقاللی ها نباشد کمتر نیست. 
قرمزپوشان اهوازی با تمام توان در این مسابقه حاضر خواهند شد تا با 

کسب یک جام و تقدیم آن به مردم خوزستان دوباره فصل آینده در لیگ 
قهرمانان آسیا حضور داشته باشند.

اســتقالل در لیگ برتر یک بار با محمود فکری در اهواز بازی را به فوالد 
واگذار کرد؛ اما در بازی برگشــت آبی پوشــان با ســرمربیگری فرهاد 

مجیدی فوالد را شکست دادند. 
جواد نکونام بعــد از آن باخت به کنایــه گفت که نه گریــه می کند و نه 
استوری می گذارد و باخت را می پذیرد! اما این مرتبه اگر نکونام باخت 
را در فینال قبول کند معنایش از دســت دادن یک جام قهرمانی برای 

فوالد خوزستان است. 
بنابراین جنگ جام در نصف جهان یک جنگ تمام فوتبالی و تمام عیار 
بین دو بازیکن اسبق استقالل اســت. یک طرف نکونام و طرف دیگر 
فرهاد مجیدی. در صورت قهرمانی استقالل تیم تراکتور تبریز هم مجوز 
حضور در لیگ قهرمانان آســیا را به عنوان تیم چهارم لیگ برتر کسب 

می کند.
آمار مجیدی مقابل مربیان اســتقاللی لیگ فوق العاده اســت. او هم 
قلعه نویی، هم محمود فکری و هم جواد نکونام را در لیگ برده و حاال 
نمی خواهد در آخرین بازی فصل بازنده باشد. مجیدی برای رسیدن به 
قهرمانی انگیزه های فراوانی دارد تا هم هواداران استقالل را خوشحال 

کند و هم پاســخ محکمی به برخی از مدیران باشگاه که علیه او موضع 
داشتند، بدهد. هر چند مجیدی هم به دلیل دو اخطاره بودن از حضور در 
روی نیمکت استقالل محروم است و باید استقالل را از روی سکوهای 

نقش جهان اصفهان هدایت کند.
استقالل در این مسابقه حســین حســینی، دروازه بان اصلی خود و 
همچنین محمد دانشگر را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد. حسینی 
در هفته های پایانی لیگ جانشین رشید مظاهری در ترکیب اصلی شد 
و آبی پوشان نتایج خوبی گرفتند؛ اما حاال مظاهری در حساس ترین 

بازی دوباره به دروازه استقالل برمی گردد. 
 داوری این بازی حســاس هم برعهده بیژن حیــدری از داوران ممتاز 
بین المللی فوتبال ایران است. حیدری امروز حساس ترین و آخرین 
بازی فصل را سوت می زند.  محمدرضا منصوری به همراه حسن یوسفی 

به عنوان کمک داوران این مسابقه هستند.
  فینــال ایــن دوره از رقابت هــای جــام حذفــی کشــور در اصفهان 
 برگزار می شــود و هیئــت فوتبال نصف جهان و مســئوالن باشــگاه
  ســپاهان مســئولیت برگزاری این دیدار را برعهده گرفتــه اند تا این 
دیدار به خوبی در نقش جهان برگزار شود و تیم قهرمان، جام قهرمانی 

را باالی سر ببرد.

خبر  روز

شکایت »منصوریان« از مجری صدا و سیمای استان مرکزی
علیرضا منصوریان بــه دلیل توهین، افترا، تشــویش اذهان عمومی و 
انتشــار مطالبی غیر واقــع از علی حاجی آبادی مجری صدا و ســیما 
استان مرکزی به قوه قضاییه  و دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت 

کرده است. 
وی اعتقاد دارد مطالب کذب منتشــر شده مهندسی و با برنامه 
بوده و به جایگاه و شــخصیت اجتماعی او که جزو بازیکنان و 
مربیان ملی به حســاب می آید صدمه زده و به شدت دنبال 

پیگیری این پرونده است.
منصوریان همچنین، از رضا فرهمند یکی از عوامل ســابق 
تیم آلومینیوم به دلیل وارد کردن افترا و تشــویش اذهان 
عمومی شکایتی را در قوه قضاییه و نهاد امنیتی انجام داده 
و به مانند پرونده قبل پیگیر به سرانجام رساندن آن است.

وی از برخی صفحات مجازی فعال در اســتان مرکزی به جرم انتشــار 
مطالب خــالف واقــع، دروغ و همچنین منحــرف کردن افــکار عمومی 
شکایتی را به پلیس فتا داشته و خواستار برخورد با چنین صفحاتی شده 
اســت. منصوریان قصد دارد تا پس از مشخص شــدن مسببین این امر ، 

در مصاحبه ای اسامی این افراد را در اختیار هواداران آلومینیوم قرار دهد.

درخواست مس کرمان؛

چمن مصنوعی در لیگ یک هم ممنوع شود  
چندی پیش ســازمان لیگ در نامه ای خطاب به باشگاه مس رفسنجان و هم چنین نساجی 
مازندران اعالم کرد در فصل پیش روی لیگ برتر بــازی در چمن منصوعی ممنوع خواهد بود. 
فدراسیون فوتبال هم چنین کارگروهی تشکیل داده تا در آینده ای نزدیک استادیوم های لیگ 

برتری را مجهز به سیستم کمک داور ویدئویی کند. 
پیرو این اتفاقات سایت باشگاه مس کرمان در یادداشتی تقاضا کرده است این قوانین خوب 

به لیگ های پایین تر از جمله لیگ یک هم سرایت کند.  
در یادداشت ســایت باشــگاه مس کرمان می خوانیم: این تصمیم قطعا در باال بردن کیفیت 
بازی های فوتبال کشور اثرگذار است و سبب می شود که باشگاه های فوتبال کشور نیز بیشتر در 

مسیر حرفه ای گری و فراهم کردن امکانات سخت افزاری برای خود گام بردارند.
 اما این مهم زمانی اتفــاق می افتد که فوتبال کشــور در لیگ های اصلی خــود هم جهت و با 
 ســرعت یکســان در این مســیر گام بردارد و به همان اندازه که اتخاذ این تصمیمات در لیگ
  برتر مهم اســت، اجرای آن ها در لیگ یک و حتی دو کشــور نیز الزم و ضروری اســت. توجه

 افراطی و یک ســویه به مســابقات لیگ برتر با همین تصمیم گیری ها سبب می شود که یک 
غفلت کامل در رابطه با مسابقات لیگ یک و دو کشور اتفاق بیفتد و در نهایت فجایعی از دسته 
آنچه که در مسابقات لیگ دو این فصل کشور علنی شد، رخ دهد. اتخاذ تصمیماتی مثل همین 
ممنوعیت بازی روی چمن مصنوعی و یا استفاده از »وی ای آر « نه فقط برای تمامی سطوح 
فوتبال کشور امری الزم است که با توجه به اتفاقات و ســنگینی بیش از حد مسابقات دسته 
جات پایین تر، به نوعی برای آن ها خود را واجب نشان می دهد و سبب می شود که باشگاه های 
فوتبال کشــور نیز از همین ســطوح یا خود را عادت به حضوری حرفه ای در مسابقات دهند و 
یا اینکه از شرکت در مسابقات به صورت نیم بند و شــلخته انصراف دهند. از همین روست که 
فدراســیون فوتبال نباید اتخاذ این تصمیمات را تنها منوط به بازی هــای لیگ برتر  کند و باید 
زمینه اجرای این گونه تصمیمات مفید برای فوتبال کشــور را در لیگ یک و حتی لیگ دو نیز 

فراهم آورد.

مستطیل سبز

بازگشت مهاجم پرسپولیس 
به پرتغال

باشگاه سپاهان پیشــنهاد جدی به مهاجم 
سابق پرسپولیس داده و این بازیکن با توجه 
به شــرایطش به احتمال زیاد راهی اصفهان 
خواهد شــد. شــهریار مغانلو در مهر 1۳۹۹ با 
قراردادی سه ساله به ســانتاکالرای پرتغال 
پیوست؛ در آن مقطع زمانی روزنامه »رکورد« 
پرتغال مبلغ قرارداد وی را 170 هزار یورو اعالم 
کرد. این مهاجم طی 11 مسابقه لیگ پرتغال 
به میدان رفت که 4 بازی به صورت تعویضی 
وارد زمین شد. تنها گل مغانلو برای تیم پرتغالی 
در جام حذفی مقابل موریرنزه به ثبت رسید. با 
این تفاسیر وضعیت برای او به گونه ای پیش 
رفت که ترجیــح داد به جمع سرخ پوشــان 
تهرانی منتقل شود. این مهاجم اهل زنجان در 
تاریخ 17 اسفند سال 1۳۹۹ با انتقالی قرضی 
از سانتاکالرای پرتغال به پرسپولیس پیوست. 
مغانلو 27 ســاله بعد از پایان لیگ بیســتم، 
راهی پرتغال شد تا تکلیف آینده اش را روشن 
کند. تیــم پرتغالی برای صــدور رضایت نامه 
مغانلو خواهان دریافت مبلــغ ۶50 هزار دالر 
شده است. پرتغالی ها ۳0درصد هم بابت حق 
انتقال می خواهند تا اگر مغانلو از پرسپولیس 
به تیم دیگری ترانسفر شود، ۳0درصد از پول 
فروش این بازیکن به آنها برسد. این پیشنهاد 
مسئوالن پرســپولیس را حســابی غافلگیر 
کرده است.  ابراهیم شکوری، معاون اجرایی 
باشگاه پرسپولیس در مورد رضایت نامه مغانلو 
اعالم کرده بود: »بیشــتر از یک میلیون دالر 
نیست، صحبت کردن درباره یک میلیون دالر 
ساده است، اما وقتی ضربدر 25 هزار تومان 
کنیم یک دفعه می بینیم رقم 25 میلیاردی 
می شود.« پیش از این سپاهان هم با جدایی 
محمد محبــی و حضورش در ســانتاکالرای 
پرتغال موافقت کرده اســت. به نظر می رسد 
طالیی پوشان برای پرداخت به خدمت گرفتن 
مغانلو، حاضر به معاوضه محمد محبی بازیکن 
جوان این تیم و به اضافه پرداخت بخشــی 
از مبلــغ رضایت نامه هســتند. مدیــر روابط 
عمومی باشگاه سپاهان در حاشیه بازی هفته 
سی ام سپاهان با استقالل در ورزشگاه آزادی 

پیشنهاد جدی به مغانلو را تایید کرد. 

 جنگ جام در نصف جهان یک جنگ تمام فوتبالی و 
تمام عیار بین دو بازیکن اسبق استقالل است. یک 
طرف نکونام و طرف دیگر فرهاد مجیدی. در صورت 
قهرمانی استقالل تیم تراکتور تبریز هم مجوز حضور 
در لیگ قهرمانان آسیا را به عنوان تیم چهارم لیگ برتر 

کسب می کند

کوتتاه از توکیو 2020

وز عکس ر

مراسم بدرقه 
ورزشکاران 

پارالمپیکی اصفهان
آیین رهســپاری نمایندگان ورزش 
اصفهان بــه مســابقات پارالمپیک 
توکیو برگزار شد. در این مراسم که با 
حضور اســتاندار اصفهان برگزار شد، 
اعضای تیم ملی بسکتبال با ویلچر 
ایران و همچنین دیگر ورزشــکاران 
اصفهانــی راه یافتــه به مســابقات 

پارالمپیک توکیو 2020 بدرقه شدند.

تصور کنید لیونل مسی  عرفان حاج بابایی
یــا  اســتقالل  در 
پرسپولیس بود. اگر اتفاقی که اخیرا افتاد، رخ می داد 
و مسی از سرخابی ها جدا می شــد، چه جوی به راه 
می افتاد؟ این روزها حتی جدایی بازیکنان نیمکت 
نشین هم از دو باشگاه داســتان دارد. مثال بازیکنی 
آنقدرها کیفیــت ندارد و در تیم هم جنجال درســت 
می کند. منتهی در فضای مجازی برای خودش لشکر 
دارد. فقط الزم اســت مدیر بگوید او را نمی خواهد تا 
بالیی سرش بیاورند که مرغان آسمان به حالش گریه 
کنند.درباره بازیکنــان خارجی هم کم اتفاق نیفتاده. 
یکی از این بازیکنان در سن باال رقم دالری قرارداد خود 
را دو برابر کرد و باشــگاه را برای تمدید تحت فشــار 
گذاشت. این وســط هوادارانی که خبر از بدهی های 

باشگاه داشتند طرف بازیکن را گرفتند و به مدیریت 
حمله کردند. بودند انگشت شــمار مدیرانی که برای 
حفظ منافع باشــگاه مقابل افزایش بی رویه قرارداد 
بعضی بازیکنان ایستادند ولی در نهایت آدم بد ماجرا 
شدند. این هم دلیل دارد؛ بعضی کانال های هواداری 
هستند که سهمی از افزایش قیمت ها دارند. بنابراین 
فضا را سم پاشی می کنند. این وسط هواداران هم بی 
چون و چرا مطالب و ادعاهای بعضی از این کانال ها را 
باور کرده و علیه باشگاه عمل می کنند. بعد که قرارداد 
بسته می شود و باشگاه به چه کنم چه کنم می افتد، 
همین هواداران می گویند چرا قرارداد باال بسته شده 
اســت؟ حرف های الپورتا رییس بارسا را خواندید؟ 
گفت اگر مسی را نگه می داشتند بدهکار می شدند. او 
گفت بارسا مهم تر از هر چیز دیگری است. اینجا چه؟ 

بعضی هواداران می گویند باشــگاه بزرگ است ولی 
وقتی در نقل و انتقاالت یک بازیکن شروط چند ده 
میلیاردی می گذارد و باشگاه را گوشه رینگ می اندازد، 
به جای طرفداری از باشــگاه شان در فضای مجازی 
طرف بازیکن را می گیرند. این می شــود که بعضی 
مدیران برای آنکــه گرفتار کابــوس مرگبار مجازی 
نشوند، تن به خواســته های مالی عجیب بازیکنان 
می دهند. در نهایت هم باشگاه را با خروارها بدهی تنها 
می گذارند و میراث خود را به مدیر دیگری می سپارند.

خدا رحم کرد »مسی« استقاللی یا پرسپولیسی نبود!

عکس: تسنیم
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 افزایش ایمنی زندگی با افتتاح ایستگاه آتش نشانی
2۶ اصفهان

ایمان حجتی، مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان در اینستاگرام خود نوشت:»روز 
چهارشنبه ایستگاه آتش نشــانی ۲۶ اصفهان در خیابان شــهید خدادامینی خانه اصفهان افتتاح شد تا 
ایمنی زندگی شــهروندان منطقه با افزایش قدرت و سرعت عملیاتی آتش نشــانی شهرداری اصفهان 

افزایش یابد. «

 تاکسیرانان اصفهان برای واکسیناسیون 
به ورزشگاه گل نرگس مراجعه کنند

مدیر بحران و پدافند غیر عامل شــهرداری اصفهان اظهار کرد: شــهرداری اصفهان اخیرا با کمک مرکز 
بهداشت استان هفت مرکز تجمیعی واکسیناسیون را برای عموم مردم در شهر اصفهان راه اندازی کرده 
است.سید رضا جعفریان فر افزود: مجموعه نمایشگاهی پل شهرستان، مصالی نمازجمعه در خیابان آب 
۲۵۰، ورزشگاه کوثر در ملک شهر، ورزشگاه پل نرجس در پل تمدن و دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان و 
مصالی رهنان با مشارکت سپاه صاحب الزمان )عج( و دانشگاه هنر در منطقه ۱۲ از جمله مراکز راه اندازی 
شده است.مدیر بحران و پدافند غیر عامل شهرداری اصفهان با بیان اینکه یکی از این مراکز، اختصاصی 
در حوزه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری و پاکبانان اســت که واکسیناسیون برای این افراد در آن 
انجام می شــود، تصریح کرد: این مرکز اخیرا با همت منطقه ۱۰ شــهرداری تجهیز و راه اندازی شده و از 
چند روز گذشته واکسیناسیون عوامل بخش حمل و نقل عمومی و خدمات شهری شهرداری در حال 
انجام است.وی ادامه داد: حدود ۲۵ هزار نفر راننده ناوگان حمل و نقل عمومی  اعم از تاکسی، اتوبوس و 
مترو داریم که برای مصونیت رانندگان و راهبران از ابتالی ویروس کرونا در مرکز تجمیعی واکسیناسیون 
آنها انجام می شود.جعفریان فر گفت: از همه رانندگان حمل و نقل عمومی تاکسی های پالک ت یا زرد، 
سرویس مدارس و  آژانس و اینترنتی درخواست می شود با همراه داشتن کارت شهری معتبر خود جهت 
انجام واکسیناسیون به مرکز تجمیعی واکسیناسیون ورزشگاه گل نرگس واقع در پل تمدن مراجعه کنند.

کارکنان باغ رضوان به حالت آماده باش در آمدند
مدیر عامل سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در روزهای اخیر شاهد افزایش بی 
سابقه متوفیان ناشی از بیماری کرونا هستیم که غم و مصیبت جانکاهی را برای خانواده ها به ارمغان 
آورده است. احمدرضا مرادی با بیان اینکه تدفین غریبانه و خداحافظی تلخ با متوفیان کرونایی و غم 
ناشی از آن، ممنوعیت برگزاری مجالس ترحیم و ده ها مشکل دیگر اتفاقاتی است که همه در سایه تلخ 
کرونا در حال رخ دادن است، افزود: شرایط بحرانی اخیر نشان از روزهایی غم بار و دردناک را می دهد 
روزهایی که شاید هیچگاه تصور آن را نمی کردیم. مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: تمامی کارکنان و خادمان آرامستان ها به حالت آماده باش درآمده اند و با تالش و کوششی 
وصف ناپذیر، مســئولیت انجام آئین های خاکســپاری متوفیان را عهده دار هستند، افزایش تعداد 
متوفیان باعث شده خادمان آرامستان در شرایطی بســیار سخت و دلهره آور در شیفت های اضافی و 
اضطراری نسبت به تغسیل، تکفین و تدفین متوفیان کرونایی اقدام و به امور متوفیان رسیدگی کنند و 
این در حالی است که اگر این شرایط ادامه یابد، قطعا در آینده های نزدیک دچار مشکل شده و با بحران 
جدی مواجه خواهیم شد. وی تاکید کرد: سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان با توجه به افزایش 
مرگ و میرهای ناشی از بیماری کرونا و بروز شرایط بحرانی وظیفه خود می داند به همه همشهریان 
عزیز هشدار دهد با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک و 
عدم حضور در تجمعات به کمک و یاری کادر درمان و خادمان خود در آرامستان ها شتافته و از هرگونه 
بی توجهی و سهل انگاری که زمینه ابتال و یا از دست دادن تعداد دیگری از هم وطنان مان را فراهم کرده، 

به جد خودداری کنند.

اصفهان در مسیر هوشمندسازی؛

پرداختباموبایلدراتوبوسهایشهریامکانپذیرمیشود

امکان پرداخت کرایه اتوبوس با تلفن همراه        نرگس طلوعی
در اصفهــان فراهم می شــود. آن طور که 
سرپرست دفتر اصفهان کارت شــهرداری اصفهان خبر داده است، این 
امکان که با استفاده از کدQR  در دسترس شهروندان قرار می گیرد  تا 

پاییز سال جاری به مرحله اجرا در می آید.
پرداخــت کرایــه اتوبوس بــا اســتفاده از تلفــن همراه بخشــی از 
هوشمندسازی سیســتم حمل و نقل عمومی اســت که در بسیاری از 
شهر های پیشرفته جهان به کار گرفته شده است.سیستم های حمل و 
نقل هوشمند با بهره مندی از فناوری های جدید، مدیریت و پاسخگویی 
مناســب شــرایط ترافیکی را فراهم می آورند. سیســتم حمل و نقل 
هوشمند می تواند تفاوت چشمگیری در نحوه رفت و آمد مسافران در 
مناطق متراکم شهری و ارائه خدمات بهتر و ایمن به ساکنان شهر ایجاد 
کند و هم چنین موجب صرفه جویی در هزینه ها برای شهرداری ها  شود. 
با حمل و نقل هوشمند، شهرداری ها، فرصت های جدیدی برای ایجاد 
انگیزه در شیوه های حمل و نقل ســبز و کارآمد، کاهش ازدحام و بهبود 

کیفیت زندگی دارند.
حمل و نقل هوشمند یکی از مهم ترین مولفه های شهر هوشمند جهت 
ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهبود پایداری است و حرکت شهرها 

به سمت هوشمندی، اغلب با استقرار زیرساخت حمل و نقل هوشمند، 
در قالب یک شبکه حمل و نقل هوشمند شروع می شوند.

در کالن شهر اصفهان نیز توجه به هوشمندسازی سیستم حمل و نقل 
عمومی یکی از اولویت های اصلی مدیریت شــهری درسال های اخیر 
به شمار رفته است به گونه ای که فروردین ماه سال جاری چند  پروژه 
بزرگ هوشمندسازی حمل و نقل عمومی با حضور مسئوالن شهری به 
بهره برداری رسید. پروژه سامانه جامع حســاب شهروندی، پرداخت 
الکترونیک و ســامانه جامع مدیریت هوشــمند ناوگان اتوبوســرانی 
اصفهان از جمله این پروژه ها بود که در جهت رفاه حال شــهروندان در 

دسترس قرار گرفتند.
با بهره برداری از سامانه های جدید، امکان شارژ کارت بلیت و حساب 
شهروندی به صورت آنالین فراهم می شود، اطالع مسافر از زمان رسیدن 
اتوبوس بعدی با استفاده از نمایشگرهای نصب شده در ایستگاه های 
اتوبوس به صورت آنالین، امکان خرید بليت تک سفره با QR code در 
شبکه اتوبوسرانی شهری، استاندارد شدن زمان سرفاصله اتوبوس ها با 
پایش اتوبوس ها در همه خطوط، امکان مشاهده ليست خطوط عبوری 
از يک ايستگاه خاص در اپليکيشــن »نصف جهان« از دیگر مزایای به 
کارگیری این سامانه هاســت. خدمات این سامانه شامل امکان شارژ 

آنالین اصفهان کارت، ایجاد حســاب شــهروندی جهت پرداخت های 
شهری، افزایش ضریب امنیت پرداخت های الکترونیکی، خرید بلیت 
تک نفره به صورت QR کد، استفاده از اصفهان کارت در مراکز تفریحی 
و فروشگاه های طرف قرارداد، برنامه ریزی سفر با اتوبوس های شهری 
از طریق اپلیکیشن های مســیریابی در شــهر اصفهان، اطالع از زمان 
رسیدن اتوبوس با استفاده از نمایشــگرهای ۵۰ ایستگاه سطح شهر، 
ارائه ســرویس های خدمات شــهری به گروه های مختلف شهری به 
صورت هدفمند و بهبود کیفیت خدمات حمل و نقل به شــهروندان از 

طریق نظارت دقیق است.
سرپرست دفتر اصفهان کارت شــهرداری اصفهان با بیان اینکه تا پاییز 
سال جاری امکان پرداخت  کرایه اتوبوس با استفاده از کدQR  فراهم 
می شود، گفت:در تالشیم شهروندان برای پرداخت کرایه اتوبوس یا شارژ 
اصفهان کارت خود، کمتر به گیشــه ها یا دستگاه های شارژ خودکار نیاز 
داشته باشند و از ابزار های موبایلی برای این منظور بیشتر استفاده کنند.

فرهاد گلی افزود: با در دســترس قرار گرفتن اپلیکیشــن های تلفن 
همراه، مردم اصفهان کارت های خود را به راحتی شارژ کرده و از خدمات 
 QR قابل پرداخت با این کارت استفاده خواهند کرد؛ همچنین کد های

سهولت پرداخت کرایه وسایل حمل و نقل را به همراه خواهند داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان 
گفــت: در اتاق فکر اصحاب رســانه می تــوان روی 
موضوعات، مســائل و محور هایی کــه خبرنگاران 
درباره آن بــه تولید اخبار می پردازنــد پرداخت تا از 
لحاظ محتوا و خــوراک فکری تحــوالت خوبی در 
این عرصه روی دهد.حجت االســالم والمسلمین 
رمضانعلی معتمدی با بیان اینکه یکی از چالش ها و 
مشکالت خبرنگاران امنیت شغلی است، ادامه داد: 
تنها خبرنگاران وابسته به رسانه های دولتی به لحاظ 
امنیت شغلی تاحدودی وضعیت بهتری دارند و بر 

این اســاس یکی از کار هایی که باید صورت بگیرد و 
متولیان امر در دولت و مجلس در این زمینه تالش 
کنند، ساماندهی وضعیت خبرنگاران به لحاظ امنیت 
شغلی، حق و حقوق، مسکن و دیگر مسائل مهمی 
است که این قشر به آن نیازمند است تا بتواندرسالت 
اصلی خود را به درســتی انجام دهد.وی مسئله بعد 
را تامین تجهیزات الزم برای خبرنگاران عنوان کرد و 
گفت: این تجهیزات باید به روز باشد تا خبرنگاری که 
هم امین مردم جامعه و هم مورد اعتماد مســئوالن 
است بتواند بدون هرگونه کاستی در مسیر مهم خبر 
گام بردارد و موفق عمل کند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان افزود: یکی از حساسیت ها 
و دشــواری های کار خبرنگاران این است که از یک 
طرف باید به اطالع رسانی مسائل کشور در باب رشد و 

توسعه و مسائلی از این قبیل بپردازند و از طرفی دیگر 
باید مطالبه گر مردم از دستگاه های دولتی باشندوی 
تاکید کرد: با توجه به اینکه دستگاه های دولتی باید 
ابتدای هر سال ماموریت ها، وظایف و فعالیت های 
خود را به اطالع مردم برسانند، خبرنگاران باید از آن ها 
بخواهند که برنامه های یک ساله شان را ارائه کنند و 
در طول سال هم نســبت به نتیجه آن پیگیر باشند.

وی به اقدامات اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اصفهان به عنوان یکی از متولیان جامعه خبرنگاران 
و اصحاب رسانه اشاره کرد و گفت: طی ۲ سال اخیر 
بیمه خبرنــگاران به صورت جدی در اســتان دنبال 
شده وخبرنگاران فعالی که که اخبار متعدد خود را در 
سامانه مربوط به رسانه ها بارگذاری کردند، از این بیمه 

بهره مند  هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:

اتاق فکر اصحاب رسانه در اصفهان تشکیل می شود

در کالن شهر اصفهان نیز توجه به هوشمندسازی سیستم 
حمل و نقل عمومی یکی از اولویت های اصلی مدیریت شهری 
درسال های اخیر به شمار رفته است به گونه ای که فروردین 
ماه سال جاری چند  پروژه بزرگ هوشمندسازی حمل و نقل 

عمومی با حضور مسئوالن شهری به بهره برداری رسید

یک کارشــناس حوزه  مســائل شــهری اظهار کرد: هرگاه نام تبریز در 
ذهن ها نشســته و بر زبان ها جاری می شــود، ناخودآگاه تصاویری از 
اماکن و ابنیه های تاریخی آن همچون تصاویر قدیمی آپارات در مقابل 

دیدگان مان نقش می بندد.
آرزو مبصر با بیان اینکه نام تبریز با رشــادت های تاریخی و زیبایی های 
بصری یک شــهر مدرن در ادوار مختلــف تاریخی گره خورده اســت، 
ادامه داد: شهری مدرن که دروازه بین دنیای شرق و غرب بود و چشم 
بینندگان شهیری همچون مارکوپولو را که در سفر و گذر از جاده ابریشم 

قدم بر این دروازه همیشه استوار نهاده بود، به خود خیره کرد.
این کارشناس حوزه مسائل شــهری تصریح کرد: کالبد و بافت تاریخی 
مرکزی تبریز از چهار راه منصور )شهید بهشــتی کنونی( آغاز شده و در 
انتهای خیابان قونقا به پایان می رسد و در میان خود مواریث ارزشمندی 
نظیر سایت باستانی عصر آهن واقع در شــاهراه ابریشم، مسجد کبود، 
موزه آذربایجان، عمارت ساعت، خانه های متعدد تاریخی مانند حریری، 
ارک تبریز و چندین جداره تاریخی را جای داده است که سند و گواهی بر 

قدمت و اصالت این خاک هستند.
مبصر ادامه داد: اگر نگاهی کوتاه بر فعالیت های توســعه  و ساماندهی 
بافت تاریخی تبریز طی ســال های اخیر داشــته باشــیم متاسفانه با 
واقعیتی دردناک با عنوان تغییر هویت و اصالت کالبدی بافت تاریخی 
تبریز مواجه خواهیم بود، یکی از مشــکالت بافــت تاریخی، ناپایداری 
کالبدی است که باعث می شــود مدیریت شهری برای رفع این مشکل 

دست به توسعه و تغییرات کالبدی بزند.
وی با بیان اینکه تغییرات کالبدی در شــهر باید با حفظ هویت و اصالت 
بافت های شهری انجام شود و این مهم، در بافت های تاریخی و قدیمی 
شهر بیشــتر مورد توجه قرار بگیرد، گفت: در واقع خلق فضایی متناسب 
با تصویر ذهنی شــهروندان ضمن حفظ بافت های تاریخی هماهنگ با 
خاطرات جمعی و هویت شهروندان باید هدف اصلی از تغییرات کالبدی 
باشد که ضمن اینکه باعث تغییر در ســاختار شهرها می شود، بخشی از 

حافظه تاریخی شهروندان را نیز تغییر می دهد.
این کارشناس مسائل حوزه شهری اظهار کرد: اهمیت و ضرورت حفظ 
بافت تاریخی بــه عنوان بخش نمادین و هویت ســاز شــهر و به جهت 
شناخت سیر تحول و تکامل تاریخ شــهر، حفظ هویت و اصالت شهر، 
بیان سرگذشت و دوره های گذشته بر حیات شهری همواره باید مدنظر 
قرار گیرد اما متاسفانه در بافت تاریخی تبریز، به خصوص منطقه منصور 
)میدان شهید بهشتی( که در مسیر شاهراه ابریشم قرار دارد شاهد وجود 
ناهمگنی آشکار بین اصالت منطقه و سازه های عمرانی جدید هستیم که 
شکاف عمیقی میان حافظه تاریخی، ادراک و فهم شهروندان و به تبع آن 

گردشگران از هویت تاریخی این منطقه ایجاد کرده است.
مبصر بیان کرد: این منطقه که دارای سه ظرفیت بزرگ همچون قرارگیری 
در مسیر جاده ابریشم، ســایت موزه عصر آهن و همچنین مسجد کبود 
است متاسفانه به واسطه اجرای پروژه های نامتناسب با ضوابط و اصول 
بافت تاریخی و ســاخت و ســازهای غیر اصولی با نماهای ناهمگون با 

بافت تاریخی به بهانه توســعه شــهری، هویت تاریخی خود را از دست 
داده است.

وی افزود: ادراک و فهم مکان های شهری با جنبه های مستقیم بصری 
فرد در ارتباط اســت و با فرآیندهای ذاتی زندگی فرد و مداخالت او در 
عرصه جامعه اش پیوند می خورد و این فرآیند ادراک بر احساسات مثبت 
یا منفی او اثر گذاشته و می تواند سالمت ذهنی و جسمی او را تحت تاثیر 
قرار دهد تا جایی که سالمت یک مکان شــامل نتایج فیزیکی، روانی، 
اجتماعی، معنوی و زیبایی شناســی می تواند بر حس مکانی که فرد از 
آن محیط دریافت می کند اثر بگذارد، از ســویی سالمت روحی و روانی 

خود فرد نیز می تواند بر برداشت و ادراک فرد از محیط تاثیرگذار باشد.
این کارشناس مســائل حوزه شــهری با بیان اینکه ساختارهای ذهنی 
جامعه متاثر از مکان هایی است که هر روزه افراد با آن در تعامل هستند، 
ادامه داد: نوع نگرش به فضــا نیز تحت تاثیر این ســاختارهای ذهنی 
شــکل خواهد گرفت و در نهایت ســاختارهای فضایی در داخل شهرها 
پدید می آید، در این فرآیند، ظاهرا فرد ابتــدا مکان را می بیند، اما ذهن 
ساعت ها و حتی روزها به تفسیر و ارزش گذاری آن مکان با دالیل ذهنی 

و نامشهود حسی  که دارد، می پردازد.
مبصر ادامه داد: حال اگر این فرآیند را در پروژه میدان شــهید بهشتی 
ارزیابی کنیم، هیچ نقطه مشــترکی را بین هویــت فرهنگی و تاریخی، 
کاربری تعریف شده محیط فعلی و همچنین سطح تعامل و اثرگذاری 

بر زندگی شهروندان نخواهیم یافت.
وی با بیان اینکه زندگی مدرن امروزی بخش عمده جامعه را به پذیرش 
الگوهای مدرن و اغلب دور از فرهنگ اصلی جامعه ســوق داده است، 
اظهار کرد: امروز شاهد نماهای رومی و کامپوزیتی گسترده در سطح شهر 
تبریز هستیم که نمونه عینی آن در میدان شهید بهشتی تبریز آشکار است 
و متاسفانه عالوه بر ایجاد ناهمگونی بصری، اثرات روانی جبران ناپذیری 

بر ادراک مکانی شهروندان و گردشگران از محیطی تاریخی دارد.

خبر خوان

مراســم تحلیف و انتخاب هیئت رییســه شورای 
اسالمی شاهین شــهر در دوره ششم برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی 
شاهین شهر، در این مراسم ضمن تقدیر از اعضای 
سابق شورای اسالمی شهر و سوگند اعضای جدید 
، رای گیری بــرای انتخاب اعضای هیئت رییســه 
دوره ششم برگزار  شد که بهرام عمویی با اتفاق آرا  به 
عنوان رییس شورای اسالمی شهر برای مدت یک 

سال انتخاب شــد. همچنین گل جهان شکرزاده 
به عنوان نایب رییس، علــی صالحی تبار به عنوان 
خزانه دار و فاطمه باستانی به عنوان منشی انتخاب 
شدند.به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای 
اسالمی شاهین شهر در ادامه جلسه، علی صالحی 
و حسین شاهزاده فرد به عنوان نمایندگان شورای 
اسالمی شاهین شهر در شورای اسالمی شهرستان 

شاهین شهر و میمه انتخاب شدند.

الزم به ذکر اســت در پایان اولین جلســه رسمی 
شــورای اســالمی شــاهین شــهر به اتفــاق آرا، 
 احمدرضا پری تبار به عنوان سرپرســت شهرداری

 انتخاب شد.

برگزاری مراسم تحلیف و انتخاب هیئت رییسه شورای اسالمی 
شاهین شهر در دوره ششم

خانه مشروطیت 
اصفهان

رویداد بزرگ تاریخی نهضت 
مشروطیت ایران، در شهر های 
مختلف کشورمان رقم خورده 
که یکی از این مراکز که نقش 
محوری و مهمی در روند کلی 
مشــروطیت ایران داشــته، 

شهراصفهان بوده است.

وز عکس ر

یک کارشناس تاکید کرد:

لزوم حفظ شناسنامه های مکانی شهرها
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در اکثر کشورهای توسعه یافته ، حیوانات خانگی موجوداتی 
محبوب و دوست داشتنی به حســاب می آیند. در این بین 
برخی از افراد حتی حاضر هستند پول زیاد و هنگفتی را برای 
خرید یک گربه یا سگ اصیل و نادر و دیگر حیوانات کمیاب 
هزینه کنند. حیوانات خانگی اغلــب قیمتی ارزان دارند اما 
برخی حیوانات بسیار گران قیمت هم وجود دارند که کمتر 
کســی توانایی خرید آن ها را دارد. از حیوانات کلون شــده 
گرفته تا نژادهای بسیار نادر. این دســته از حیواناتی که در 
ادامه به معرفی آن ها می پردازیم گران قمیت ترین حیواناتی 

هستند که تاکنون به فروش رفته اند. 
 نیکی کوچولو: اولین گربه کلون شــده در سال 2001 به دنیا 
آمد. یــک محقق علمی کــه روی این پــروژه کار کرده بود 
مسئولیت نگهداری از این گربه را برعهده گرفت. چند سال 
بعد، کلــون کردن گربه ها بــه مرحله تجاری رســید. نیکی 
کوچولو به عنوان اولین گربه کلون شــده فروشی، در سال 
2004 به دنیا آمــد. در واقع، این اولین بــار بود که یک گربه 
کلون شده به عنوان حیوان خانگی فروخته می شد. پس از 
مرگ نیکی کوچولو، صاحب آن که یک زن تگزاســی به نام 
جولی بود به شــرکت Genetic Savings & Clone در 
سوسالیتوی کالیفرنیا مراجعه کرد و از کارکنان آنجا خواست 

که حیوان خانگی مورد عالقه او را کلون کنند. این کار 50000 
دالر برای او هزینه داشت. جولی با صرف این پول یک بچه 
گربه هشــت هفته ای دریافت کرد که از نیکی کوچولو کلون 
شــده بود. او به یاد نیکی کوچولو، تصمیم گرفت همین نام 
را برای این بچه گربه انتخاب کند. جولی از خریدش بسیار 
راضی بود و می گفت:»او دقیقا شــبیه اولین گربه ام است. 

من هیچ تفاوت ظاهری بین آن ها نمی بینم«.
 سوسک گوزنی: بیشــتر مــردم برای خالص شــدن از شر 
حشرات حاضرند پول زیادی پرداخت کنند. اما برخی افراد 
هم هستند که به این حشــرات چندش آور با اشتیاق نگاه 
می کنند. برخی گونه های سوسک آن قدر باارزش هستند که 
بزرگ ترین و نادرترین آن ها را می توان با صرف هزاران دالر 
خریداری کرد. سوسک گوزنی با ارزش ترین حشره در ژاپن 
است و گونه های بزرگ آن بسیار نادر هستند. این گونه ها در 
کنار شــاخک های بیرون زده دارای زیرآرواره هایی به رنگ 
قرمز هســتند که بر قیمت آن در بین ستایشگران حشرات 
می افزاید.بیشــترین پولی که تاکنون برای یک سوســک 
گوزنی پرداخت شده حدود 90500 دالر بوده است. در سال 
1999، یک خریدار 36 ساله که رییس یک شرکت بود یکی 
از این سوسک های گوزنی را از Wakuwaku Land، یک 

فروشــگاه ویژه و خاص در توکیو خریداری کرد. سوســک 
به دلیل اندازه بزرگی که داشت بســیار قیمتی بود. به طور 
متوســط طول یک سوســک گوزنی به چیزی حدود 5.1 
سانتی متر )2 اینچ( می رســد؛ اما سوسک مورد نظر حدود 
7/7 سانتی متر )3 اینچ( بود که آن را برای عالقه مندان به 
جمع  کردن کلکسیونی از حشرات به نمونه ای نادر و خاص 
تبدیل می کرد. اکنون و با گذشت دو دهه ، بعید است که نمونه 
دیگری از این نوع حشره با قیمتی باالتر به فروش برسد زیرا 
از آن زمان تاکنون پرورش دهندگان راهی برای تولید بیشتر 

این حشرات پیدا کرده اند.
 سگ البرادور احیا شده به نام »سر النسلوت«: در سال 2008، 
یک خانواده در شــهر فورت الدردیل فلوریدا، سگ البرادور 
زردرنگ خود به نام سر النســلوت )Sir Lancelot( را از 
دســت دادند و در پی آن، تصمیم گرفتنــد »دی ان ای« او 
را فریز کنند. بیشــتر افراد حاضر نیستند پس از مرگ یک 
حیوان خانگی آن را کلــون کنند. عالوه بر ایــن، اکثر مردم 
نمی توانند 155000 دالر برای کلون کردن حیوان خانگی خود 
بپردازند. امــا خانواده اوتو به یک شــرکت کلونینگ در کره 
جنوبی مراجعه کردند تا با استفاده از بقایای یخ زده دوباره 

سگ محبوب خود را خلق کنند. 

آشپزی

مربای بهار نارنج
مواد الزم: شکوفه بهارنارنج  250 گرم، شکر  500 گرم، آب 

برای تهیه شهد 2 پیمانه، آب لیمو یک چهارم قاشق چای خوری
طرز تهیه:  ابتدا شکوفه های بهار نارنج را چندین بار با آب سرد بشویید تا گرد و خاک آن ها 
از بین برود. سپس شکوفه ها را در قابلمه بریزید و به همراه آب 10 تا 15 دقیقه بجوشانید تا 

تلخی آن رفع شود. پس از جوشیدن، آن ها را آبکش کنید و سریع در آب سرد بریزید. این کار باعث 
می شود که شکوفه های بهار نارنج چروکیده نشود. شوک دادن به شکوفه ها را دو تا سه بار تکرار کنید. 
اگر هنوز تلخ بود، باید دوباره آن ها را بجوشانید. در هر بار جوشاندن گلبرگ ها، دو قطره آب لیمو اضافه 
کنید. شکوفه های بهار نارنج را آبکش کنید و بگذارید سرد شود. سپس یک قابلمه لعابی یا فلزی 

بردارید و آب و شکر را در آن بریزید. سپس قابلمه را روی حرارت بگذارید تا شهد مربای بهار نارنج غلیظ 
شود. وقتی شهد به جوش آمد، آن را از روی حرارت بردارید. سپس شکوفه ها را در شهد بریزید. 
قابلمه را روی حرارت مالیم بگذارید تا مربا کم کم به جوش بیاید. برای این که مربای شما غلظت 

بیشتری داشته باشد می توانید کمی پودر ژالتین را با آب گرم مخلوط و در مرحله آخر به آن 
اضافه کنید. دقت داشته باشید که مربای بهار نارنج نباید بیش از حد روی حرارت 

بماند. به محض این که به غلظت دلخواه رسید، مربا را از روی حرارت بردارید. 
وقتی دیدید که مربا غلیظ شده است، آب لیمو را هم به آن اضافه 

کنید و بعد از چند دقیقه آن را از روی حرارت بردارید.

با گران ترین حیوانات جهان آشنا شوید

 بازگشت سازنده »وضعیت سفید«
 به سریال  سازی

کارگردان »گاندو« به سراغ »عقاب ارس« 
می رود

حمید نعمت ا... که ده سال قبل سریال محبوب »وضعیت سفید« را 
برای تلویزیون ساخته، قرار است سریال تازه اش را در شبکه نمایش 
خانگی بسازد.جواد نوروزبیگی، تهیه کننده این سریال است و یکی 
از پلتفرم های شبکه خانگی سرمایه گذاری آن را بر عهده گرفته است.

تاکنون حضور یکی از چهره های مطرح این روزهای سینما و شبکه خانگی 
در سریال نعمت ا... قطعی شده   است.

ابراهیم اصغری، تهیه کننده سینما درباره جدیدترین فعالیت های خود 
گفت: در حال حاضر مشغول فراهم آوردن مقدمات ساخت یک فیلم 
سینمایی و یک سریال برای شبکه نمایش خانگی هستم و تا یک ماه 
آینده این کارها به نتیجه می رسد. قرار است فیلمی تحت عنوان »عقاب 
ارس« را با همکاری جواد افشار بسازیم که این فیلم به موضوع مقاومت 
سه مرزبان در هشتاد سال پیش در پل ارس می پردازد.

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

برای اولین بار در کشــور تالشــگران ذوب آهن اصفهان در کارگاه نورد 650 یا 
 همان کارگاه تولید ریل ملــی موفق به تولید ریل 54E1 مطابق با اســتاندارد

 EN-۱۳۶۷۴ برای بهره برداری در متروی کالن شهر تهران شدند . 
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان در ایــن خصوص گفت : پیرو تولیدات 
ریلی ذوب آهن ، از جمله ریل هــای  60E1 و U33 برای خطوط راه آهن ، ریل  
S49 برای متروی بهارســتان ، ریل R۱۸ برای معادن و ریل زبانه سوزن ، 12 
مردادماه ریل 54E1 نیز برای متروی کالن شــهر تهران تولید شــد تا کشور از 

واردات این نوع ریل بی نیاز شود .
 مهرداد توالئیان با اشاره به کیفیت مطلوب ریل ذوب آهن اصفهان که در خطوط 
ریلی کشور به کارگرفته شده اســت ، افزود : ریلی که امروز تولید شد ، پس از 
کنترل ، بازرسی و بارگیری برای متروی تهران که حجم باالیی از مسافر را دارد 

و از حساسیت ویژه ای برخوردار است ،ارسال می شود .
مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه نیز در این خصوص 
گفت : در گذشته از ریل 60E1 ذوب آهن اصفهان استفاده کرده ایم که از کیفیت 
باالیی برخوردار اســت و قطعا با توجه به اینکه تولید ریل 54E1 نیز بر اساس 

استانداردهای بین المللی است ، کیفیت بسیار مطلوبی دارد .
علی عبدا... پور  افزود : در متروی تهران تنها جهت تعمیرات و نگهداری ساالنه 
به 500 شــاخه ریل 54E1 نیاز داریم که قطعا شرکت ساخت نیز جهت توسعه 

خطوط ریلی متقاضی این محصول است .
مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه ، این مترو را اولین 
متقاضی ریل 54E1 از ذوب آهن اصفهان معرفی کرد وافزود : سایر متروهای 
کشور از جمله قطار شهری مشهد ، متروی اسالمشهر و سایر شهرها نیز به زودی 

متقاضی این ریل خواهند بود .
عبدا... پور ، تولید ریل در ذوب آهن اصفهان در شرایط تحریم را یک اقدام بسیار 
ضروری و استراتژیک برای توسعه حمل و نقل ریلی دانست و گفت : قبال ریل 
مترو از کشور اتریش وارد می شد که با شــدت گرفتن تحریم ها ، به ناچار از 

کشورهای روسیه و ترکیه ریل وارد کردیم که از آن کیفیت برتر برخوردار نبود و 
هزینه تعمیر و نگهداری را نیز افزایش داد .

وی افزود : در شرایط تحریم که مشکالت مالی نیز وجود دارد ، دغدغه تامین 
ریل یکی از مهم ترین مسائل ماست و به تدریج تامین آن حتی از کشورهای 

روسیه و ترکیه هم سخت شد .
 مدیرعامل شــرکت بهره برداری راه آهن شــهری تهران و حومه افزود : تولید

  ریل در ذوب آهن اصفهان نه تنها صرفه جویی اقتصــادی دارد و مانع خروج 
 ارز از کشــور می شــود ، بلکه دغدغه ما بــرای تامیــن ریل را از بیــن برد و

 مهم تر از همه اینکه ، وابســتگی ما در حمل و نقل ریلی را به ســایر کشورها 
کاهش داد .  

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن نیز گفت : در ادامه برنامه تولید ریل در نورد 650 و 
تکمیل سبد ریل کشور ،هدف ما در این ماه تولید ریل 54E1 بود که 12 مردادماه 

تست شد و مطابق استاندارد EN۱۳۶۷۴ به هدف رسیدیم .
محمد امین یوسف زاده  با اشاره به سابقه ذوب آهن در تولید ریل S49 برای 
متروی بهارستان اصفهان ، اظهار داشت : از خصوصیات این ریل که مخصوص 
مترو است و در متروی تهران به کار می رود ، استحکام و مقاومت بیشتر است 

که میزان تحمل بار مسافری باالیی را دارد .  
وی افزود : سفارشی که در حال حاضر داریم کمتر از هزار تن است . تولید انبوه 
این ریل کلید خورد و با توجه به اســتفاده از این ریــل در متروی تهران ، قطعا 

سفارش های بعدی را هم خواهیم داشت .
علیرضا مهرابی، سرپرســت کارگاه 650 نیز  با اشــاره به اینکــه ریل تولیدی 
ذوب آهن همه مشــخصات یک پروفیل قابل ارســال برای مصرف را دارد، 
افزود :  در نورد رســیدن به ابعاد پروفیل 54E1 سخت تر از سایر ریل هاست 
به همیــن دلیل پروســه طراحی ایــن ریل زمان بســیاری برده و ســپس 
 تراش غلتــک صورت گرفت تــا در نهایت به جمــع بندی نهایی بــرای تولید 

رسیدیم .

در شــرایطی که وقوع بحران همه گیری کرونا، بقای شــرکت های تولیدی 
و به خصوص بخش صنعــت را در مقیاس جهانی تهدیــد می کرد و نتایج 
ویرانگر اجتماعی و اقتصادی را برای بخش تولید در پی داشــت، شرکت 
فوالد مبارکه با اقدامات موثر خود نه تنها در مهــار این ویروس موفق عمل 
کرد، بلکه با افزایش تولید نشان داد که به عنوان شرکتی سرآمد در کشور و 

جهان مطرح است.
مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت فوالد مبارکه با اعالم این مطلب 
افزود: در شــرکت فوالد مبارکه بــا حمایت های مدیریت عالی شــرکت، 
معاونین، مدیران و تالش تمامی کارکنان شرکت، توانستیم در سال 99 با 
لبیک به فرمان مقام معظم رهبری، بــا جهش تولید، گام بزرگی در صنعت 

فوالد برداریم.
حسین مدرسی فر تصریح کرد: افتخار ما در شرکت فوالد مبارکه این است 
که با وجود  تعطیلی بســیاری از شــرکت ها در پیک اول کرونا، توانستیم 
با مدیریت هم زمان تولید و پیشــگیری از شــیوع بیماری کرونا عالوه بر 
دست یابی به افزایش تولید، از همه گیری این بیماری در شرکت جلوگیری 
به عمل آوریم، به طوری که تاکنون این بیماری نتوانسته خدشه ای  به تولید 

این واحد صنعتی واردکند.
وی افزود: فوالد مبارکه ثابت کرد در روزهای سخت شیوع کرونا که می توان 
گفت یک جنگ بیولوژیکی اســت، باافتخار حرکت کرد و دشمنان نظام را 
مأیوس ساخت. وی تاکید کرد: ما در فوالد مبارکه در شرایط تحریم ها یاد 
گرفتیم هر تهدیدی را به یک فرصت تبدیل کنیم و همین یادگیری باعث شد 
در پی انتشار این ویروس در چین در اواخر سال 98 قبل از اینکه این بیماری 
به ایران بیاید، با انجمن جهانی فوالد یک ارتباط دوســویه برقرار سازیم. به 
همین منظور شروع به شناســایی این بیماری و عالئم آن کرده و درنهایت 
در اواخر اسفند و اوایل فروردین 99 با شــروع موج اول با آمادگی کامل در 
مقابل این ویروس قرار گرفتیم و موفق شدیم از تعطیلی شرکت جلوگیری 
کنیم. همین تجربیــات و برنامه های پیشــگیرانه را در قالب یک طرح به 
انجمن جهانی فوالد ارائه کردیم که با استقبال زیادی در دنیا مواجه شده و 

از تجربیات ما استفاده  شد.
مدرسی فر افزود: در سال 99 این ویروس را به عنوان یک ریسک شناسایی و 
در قالب مدیریت ریسک با آن برخورد کردیم  و بر اساس نتایج پیامد، شدت 

و احتماالت موجود، آن را مورد آنالیز  قرار دادیم.
وی به دیگر فعالیت های پیشگیرانه که دیگر واحدهای شرکت را درگیر کرده 
بود نیز اشاره کرد و افزود: افزایش ناوگان ترابری، تغییر در نحوه توزیع غذا، 
درخواست اقالم بهداشــتی و... مواردی بود که واحدهای زیادی از شرکت 
برای انجام این خدمات، زمان و انرژی بیشتری از حد عادی صرف کردند تا 

بتوانیم بحران ها را مدیریت و با موفقیت پشت سر بگذاریم.
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیســت فوالد مبارکه با بیان این که یکی از 
کارهای زیربنایی در مقابله با این ویروس پشــتیبانی از تولید ماســک با 
همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان بود، افزود: ایجاد 23 دستورالعمل مقابله 
با این ویروس طی 3 روز، بازنگری تهویه ها و ایجاد ســامانه خود اظهاری 
هفتگی که کارکنــان در قالب مدیریت خوداظهــاری آن را انجام می دهند 
نیز کمک شایانی در شناسایی و پیشگیری از این بیماری برای شرکت به 

همراه داشته است.
مدرسی فر، تدوین طرح دوساله برای مقابله با این ویروس را از مهم ترین 
اقدامات شرکت برشمرد و گفت: آمار مبتالیان به این ویروس با اقدامات 
خوب فوالد مبارکه تاکنون به کمترین میزان بوده که نشان از پیش بینی های 
موثر و اقدامات ارزشمندی اســت که در طراحی اولیه به آن پرداخته شده 

است.
وی با بیان این که یکی از دغدغه های این مدیریت تهیه واکسن کرونا بوده، 
گفت: با پیگیری های زیادی که تاکنون صورت گرفته 350 هزار دوز واکسن 
برای همکاران و خانواده های آنان و کل گروه فوالد مبارکه درخواست کرده ایم 
و بدین منظور جلسات زیادی با وزارت بهداشت برقرار شد. این اطمینان را 
به همکاران می دهیم که ما اولین فوالدساز خواهیم بود که واکسیناسیون 
کارکنان مان را شروع خواهیم کرد، زیرا تمام مجوزات مربوطه اخذ شده و 

طرف چینی نیز آن ها را آماده کرده است.

در راستای تامین نیاز کشور در شرایط تحریم صورت گرفت؛
ریل ۵۴E۱ ذوب آهن اصفهان، متروی تهران را از واردات ریل بی نیاز کرد

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه:
در شرایط تحریم و كرونا یاد گرفتیم هر تهدیدی را به فرصت تبدیل كنیم
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