
7

دستبرد به طبیعت در اصفهان؛ دردی که باید درمان شود

زخم زمین خواری
3

 مشتری موردنظر در دسترس 
نمی باشد! 

 رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن 
ثابت و همراه اصفهان می گوید بازار موبایل راکد است:

3

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان؛
کمبود تولید داشته باشیم، 
خاموشی ها ادامه می یابد

گاندوها گام اول را محکم برداشتند؛

 حضور پررنگ ذوب آهن در
 بازار نقل و انتقاالت

مدیر درمان تامین اجتماعی استان: 
هیچ بیماری درصف انتظار 

بیمارستان های اصفهان نیست

3
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مدیر ناحیه فوالد سازی و ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه:

سال جهش تولید، سال طالیی 
شرکت فوالد مبارکه بود

3

رییس اتحادیه صنف فروش کتاب و لوازم 
التحریر اصفهان مطرح کرد:

سایه سنگین کرونا بر فروش 
لوازم التحریر

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

 برای چهارمین سال متوالی و 
در قالب طرح» نذر آب«؛

اصفهانی ها به یاری 
سیستانی ها شتافتند

      آگهی مزایده عمومی)نوبت اول( 

م الف:1176330
احمدرضا پری تبار- سرپرست شهرداری شاهین شهر 

          آگهی مزایده عمومی مرحله اول و سوم

م الف:1178710
شهرداری اژیه - حسین نظام زاده اژیه

چاپ دوم

نوبت اول

شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 3003/ش مورخ 1399/12/27 شورای 
محترم اسالمی شهر در نظر دارد بهره برداری از واحد شماره 1 طبقه همکف فرهنگسرای 

دانش و خالقیت را از طریق مزایده عمومی برای مدت 2 ســال به اشخاص حقیقی و 

حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری 

به واحد حسابداری شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 

روز شنبه مورخ 1400/06/13 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

شهرداری اژیه به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر اژیه، در نظر دارد فروش تعداد پنج پالک زمین با کاربر بی کارگاهی و یک پالک زمین با کاربری 
مسکونی و همچنین بهره برداری جایگاه سی ان جی متعلق به خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی انجام نماید؛ لذا متقاضیان می توانند 

از تاریخ 1400/06/09 لغایت پایان روز 1400/06/18 ، پیشنهادات خود را به شهرداری اژیه تحویل و رسید دریافت نمایند.
*- ضمنًا سایر اطالعات و شرح جزئیات مربوط به معامله، در اسناد مزایده مندرج است.

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار
» تامین مالی تکمیل تاسیسات شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب شهرهای 

 ابریشم،کلیشاد سودرجان، پیربکران، بهاران، قهدریجان در ازای واگذاری بخشی

 از پساب حاصله)به روش بیع متقابل(«

مزایده شماره) 400-2-102/3(
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 2 قانون تشکیل شرکت های آب و 
فاضالب مصوب سال 1369 و ماده 27 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2(، تکمیل تاسیسات فاضالب 

شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود 

و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف( شرح مختصری از پروژه : 
 موضوع پروژه : » تامین مالی تکمیل تاسیسات شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب شهرهای ابریشم،کلیشاد سودرجان، پیربکران، 

بهاران، قهدریجان در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله)به روش بیع متقابل(«

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب  استان اصفهان
- دوره احداث: 3 )سه( سال

- دوره بهره برداری تجاری: با ارائه مدل مالی
- محل اجرا: شهرهای منطقه فالورجان

ب( شرایط کلی برای سرمایه گذاری : 
- سرمایه گذار حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شــود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت 

مذاکرات قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.

- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1400/06/13
تاريخ گشايش اسناد مزایده: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/06/14

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

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031)داخلی 201(

نام روزنامه:زاینده رود                                 تاريخ انتشار:1400/6/1

نوبت اول

ردیف شماره پالک موقعیت پالکمتراژ پالک )متر مربع(قیمت پایه هر متر مربع )ریال(

231خیابان شهید دهقانی- مسکونی )مرحله سوم(3/750/000200

342بلوار بسیج- کارگاهی )مرحله سوم(8/000/000420

353بلوار بسیج- کارگاهی )مرحله اول(8/000/000420

364بلوار بسیج- کارگاهی )مرحله اول(8/000/000420

375بلوار بسیج- کارگاهی )مرحله اول(8/000/000420

386بلوار بسیج- کارگاهی )مرحله اول(8/000/000420

 7- بهره برداری جایگاه ســی ان جی شهرداری اژیه با شماره اشــتراک 2061547909 با قیمت پایه 65 درصد ســود ناویژه سهم شهرداری اژیه 
)مرحله اول( 

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری مطرح کرد:

ترویج فرهنگ کاهش 
 مصرف پالستیک در 

شهر اصفهان
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طالبان:

 با زور وارد والیت پنجشیر نمی شویم
طالبان همزمان با اعالم فزرند احمد شاه مسعود در استان پنجشــیر برای قیام علیه این گروه 

اعالم کرد که با زور وارد والیت شمالی پنجشیر نمی شود.
شــبکه خبری العربیه به نقل از طالبان نوشــت که این گروه خواســتار توافق سیاسی به دور از 
خونریزی هستند. پس از سقوط دولت افغانستان و به قدرت رســیدن طالبان در این کشور در 
روز یکشنبه گذشته فرزند احمد شاه مســعود که پدرش یکی از رهبران سابق افغانستان بود، در 
والیت پنجشیر در شمال افغانستان اعالم کرد که علیه طالبان قیام خواهد کرد. والیت پنجشیر 

تنها استانی است که طالبان قادر به تسخیر آن نشده است.

پست اینستاگرامی پسر ترامپ در نقد »بایدن«
پسر رییس جمهور سابق آمریکا در ادامه انتقادات پدرش از جو بایدن، تصویر دستکاری شده از 

طالبان و جو بایدن را در اینستاگرام خود منتشر کرد.
رییس جمهور سابق آمریکا در یک مصاحبه با تاکید بر اینکه واشنگتن به ارتش افغانستان برای 
جنگ با طالبان رشوه می داد، اعالم کرد که جو بایدن در افغانستان بزرگ ترین شرمساری تاریخ 
آمریکا را رقم زد.دونالد ترامپ که پیــش تر با تاختن به مواضع جو بایدن در قبال افغانســتان، 
خواستار اســتعفای او از ریاســت جمهوری شــده بود، در مصاحبه با »شــان هنیتی« مجری 

سرشناس »فاکس نیوز« گفت: »کشور ما هرگز اینقدر تحقیر نشده بود«.

گانتس: نمی خواهیم غزه، افغانستان دوم شود
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعالم کرد که این رژیم نمی خواهد حوادث افغانستان در غزه اتفاق 
بیفتد. به نقل از خبرگزاری فلســطینی ســما، بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد: حوادثی که در مرزهای غزه اتفاق می افتد بسیار خطرناک است و به آن پاسخ داده خواهد 
شد و جای نگرانی نیست. اسراییل باید حاکمیت امنیتی را حفظ کند و از آن دست نکشد تا غزه 
نیز مثل افغانستان نشود. وی درباره معامله تبادل اسرا با حماس گفت: بازگرداندن شهروندان 
اسراییلی به وطن در دستورکار است و ما اقدامات زیادی را برای تحقق این هدف اتخاذ می کنیم.

سفیر روسیه در کابل: 

اوضاع خوب است و کسی مخالف طالبان نیست
به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، دیمیتری ژیرنوف، ســفیر روسیه در افغانســتان گفت: هیچ 

تظاهراتی علیه طالبان وجود ندارد. 
اوضاع در کابل برای هشتمین روز متوالی خوب و نرمال اســت به طوری که مغازه ها باز شده و 
طالبان کنترل اجرای نظم و قانون در این شــهر را برعهده گرفته است. وی افزود: زندگی فقط به 

حالت عادی برنگشته است. 
حقیقت امر این اســت که پیش از طالبان هیچ زندگی نرمالی وجود نداشت چرا که داعش در 
کابل فعالیت می کرد. در حقیقت پیش از طالبان کابل به یک زمین بازی برای تروریســت های 

داعش تبدیل شده بود.
دیمیتری ژیرنوف همچنین تاکید کرد: با یکی از مقامات عالی رتبه طالبان دیدار کردم و این گروه 

تمایل خود به یک راه حل سیاسی و صلح آمیز برای بحران کنونی را نشان داد. 
این نماینده طالبان از دیپلمات های روس خواست تا به نیروهای مقاومت در پنجشیر به رهبری 
امرا... صالح، معاون اول رییس جمهور افغانستان این پیام را بدهند که طالبان خواستار اجتناب 

از درگیری و خونریزی است و دوست دارد با آنها به یک توافق سیاسی دست یابد.

برای افغانستان و رویای »احمدشاه مسعود«؛

دنیا،قهرمانصلحهممیخواهد
ما عطش فراوانی به قهرمان سازی داریم،  پریا پارسا
امــا او بی شــباهت بــه قهرمــان نبود؛ 
»آمر صاحب«، مردی در اندیشه افغانستانی آرام و باثبات؛ مرد جنگی 
که دلش با صلح بود نه جنگ. برای رودخانه های خروشــان، مزارع 
گندم و کوه های سر به فلک کشــیده اش، دنبال آرامش بود و برای 
سرزمینش استقالل و دوستی می خواست، اما افسوس که آرامش 
گویی تنها از لوله تفنگ بیرون می جهید. در سرزمینی که همه با زبان 

آتش سخن می گویند، نمی توان غیر از این تصور کرد.
نزدیک به دو دهه، هر روز جنگیده است؛ از جنگ در کوهستان های 
پنجشــیر با اشــغا لگران ارتش ســرخ تا جنگ داخلــی و جنگ با 
طالبان. »مبارز حافظ خواِن عاشــق ادبیات افغان« اما در یک روز 
تلخ تابستانی در بهشت پنجشیر ترور شــد و به شهادت رسید. تنها 
پسرش آن روز 12 ســاله بود و حاال 32 ساله شــده است. حاال که 
طالبان برگشــته اند و تمام افغانســتان به جز والیت پنجشیر را به 

تصرف خود درآورده اند. 
دو دهــه پیش سیاســت جمهــوری اســالمی حمایــت از پدرش 
»آمرصاحب مســعود« بــود. حتی تصویــر مشــترک معروفی از 
احمدشاه مسعود و شهید ســلیمانی وجود دارد که از رفاقت این دو 

فرمانده مجاهد شهید ایرانی و افغانستانی حکایت می کند. 
»احمد مسعود« تنها پسر آمرصاحب تایید می کند که در زمان مبارزه 
پدرش با شــوروی، ایران در جبهــه حمایت از مجاهدیــن افغان به 
رهبری احمدشاه مسعود قرارداشت و از او حمایت می کرد: »ایران 
از حامیان مجاهدین بود؛ البته همه دنیای غیرکمونیســت، مخالف 
اشغال این کشور به دست شوروی بود. آن زمان ایران درگیر دفاع در 
برابر صدام بود... بعد از اینکه درگیری ها به صورت علنی در افغانستان 
با کودتای کمونیست ها و اشغال افغانســتان توسط ارتش شوروی 
شروع شــد، افرادی از ایران به صورت مجزا با مجاهدین افغانستان 
ارتباط داشــتند و آن ها هم با ایران در ارتباط بودند، برای شان کتاب 

می بردند یا مبارزات شان را برای هم تعریف می کردند...«
حاال اما معادالت تغییر کرده اســت. این روزهــا و در اوج تحوالت 
سیاســی در کشــور همســایه و در حالی که طالبان اعالم تشکیل 
»امارت اسالمی« در افغانســتان کرده و »احمد مسعود« نیز اعالم 
کرد مقاومت می کند؛ در صدا و سیمای کشورمان خبری از پسر شاه 
مسعود نیســت. در عوض کار به جایی رســیده که در برنامه »جهان 
آرا«ی شبکه افق، سخنگوی دفتر سیاســی طالبان روی خط تلفن 
این برنامه می آید! توجیه یا توضیح این اســت کــه »طالبان فرق 

کرده اند.« 
در شبکه های مجازی اما ملت نظر دیگری دارند. این روزها پست ها 
و توئیت هــای کاربران ایرانی در شــبکه های اجتماعی با هشــتگ 
حمایت و دفاع از احمدمسعود و نقد طالبان و انتقاد از تطهیرسازی 
طالبان توسط برخی جریان ها در ایران داغ اســت. حاال یگانه پسر 
شــیر دره پنجشــیر تبدیل به چهره محبوب ایرانی ها در شبکه های 
اجتماعی شده است. برایش در دفاع از افغانستان و مقاومت برابر 
طالبان، دعای خیر می فرستند و ویدئوهایی با مضمون حافظ خوانی 
پسرمسعود و بازخوانی خاطرات وی از پدر فقیدش و عالقه وافر او به 

زبان و ادبیات فارسی منتشر می کنند. 
با تمام این تفاسیر؛ افغانستان همسایه شــرقی ایران است و مرز 
گسترده با کشورمان دارد. امنیت افغانستان برای ایران مهم است. 
نگاه ها به طالبان شــاید همراه با بیم و امید اســت. مردم سرزمین 
همســایه از جنگ و خونریزی خســته اند. آنها که مانده اند؛ صلح 
می خواهند. همان چیزی که احمدشــاه مسعود هم برای کشورش 
و مردمانش می خواست و  احمد مســعود هم در مصاحبه با الشرق 
االوسط گفت: من آماده ام در صورتی که شرایط برای صلح و امنیت در 
کشور فراهم شود، از خون پدرم که دو روز قبل از حمالت 11 سپتامبر 

2۰11 ترور شــد، بگذرم. احمد مســعود گفت: »ما آماده گفت وگو با 
طالبان هســتیم و تماس هایی با این گروه داریم. حتی پدرم سال 
1۹۹۶ بدون محافظ و سالح برای گفت وگو با رهبری طالبان به خارج 
از کابل رفت و به آن ها گفت: چه می خواهید؟ می خواهید دین اسالم 
اجرا شود؟ ما هم مسلمان هســتیم و خواهان صلح، بگذارید با هم 
همکاری کنیم. با این حــال طالبان می خواهد همــه چیز را به زور 
سالح تحمیل کند. اگر صلح می خواســتند با ما صحبت و همکاری 
می کردند. ما همگی افغان هستیم و در آن صورت صلح وجود خواهد 
داشت. ما آماده تشــکیل دولتی فراگیر با طالبان از طریق مذاکرات 
سیاسی هستیم. اما آنچه قابل قبول نیست تشکیل دولت افراط گرا 
در افغانستان است که تهدید خطرناکی نه فقط برای افغانستان بلکه 

برای تمام منطقه و جهان خواهد بود.«
حاال و پس از این سخنان احمدمســعود، احتماال آنهایی که منتظر 
قیام مسلحانه وی علیه طالبان بودند، در قامت کاسه های داغ تر از 
آش، ابراز ناامیدی کرده و گالیه می کنند کــه چرا حاضر به گفت و گو 
برای صلح شده است. ما عاشق قهرمان سازی هستیم؛ قهرمانی که 
سالح به دست می گیرد و می جنگد، حتی اگر به قیمت ازدست رفتن 

صلح و آرامش تمام شود!

یک کارشناس مسائل افغانســتان در پاسخ به این 
ســوال که آیا به نظر وی، احمدمســعود در مبارزه با 
طالبان در منطقه پنجشــیر به موفقیتی دست پیدا 
می کند و دیگر گروه های افغانستانی از او در مبارزه با 
طالبان حمایت می کنند یا نه؟ گفت: هنوز به صورت 
دقیق مشــخص نیســت که آیا احمد مسعود قصد 
مقابله مســلحانه  با طالبان را دارد یا اینکه با توجه به 
شرایط امنیتی موجود به ســمت نوعی سازماندهی 
نیروهایش رفته چرا که این موضوع، الزاما به معنای 
تقابل مسلحانه  با طالبان نیست. نوذر شفیعی با بیان 
این که  به نظر می رسد اقدامات احمد مسعود در دره 
پنجشیر به این معناســت که اگر طالبان بخواهد به 
عنوان بخشــی از قدرت در افغانستان مسیری مجزا 

از آنچه که جامعه افغانستان می خواهد، طی کند، در 
برابر آنها ایستادگی خواهد کرد، افزود : اگر طالبان در 
صدد باشد که  اقتدارگرایی تمام عیاری را در افغانستان  
ایجاد کند،احتماال در برابر ایــن موضوع،  اعتراضات 
مختلف در گوشه و کنار افغانســتان شکل می گیرد 
که بخشــی از این اعتراضات معطــوف  به فعالیت  
مســلحانه برخی از گروه های فعال در افغانستان از 
جمله احمد مسعود خواهد بود. این کارشناس مسائل 
افغانستان، با بیان این اعتقاد که اقدام احمد مسعود 
در تجمیع نیروها در پنجشیر ابتکار عمل خوبی است تا 
طالبان متوجه شود که اگر بخواهد هنجارهای رفتاری 
در پیش بگیرد که مطابق با میل مردم افغانســتان 
نباشــد با واکنش و اعتراض روبه رو خواهد شــد، 

تصریح کرد: قطعا این واکنش هــا فقط معطوف به 
داخل افغانستان نخواهد بود و کشورهای منطقه هم 
نخواهند پذیرفت که طالبان به مانند دهه 13۷۰ عمل 
کند و این عالئم هشداردهنده ای برای طالبان است 
که اگر الگوی رفتاری آن ها از نظر سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی با آنچه که مردم افغانســتان می خواهند 
متفاوت باشــد، آن ها با واکنش هایــی در داخل و 
خارج از افغانســتان روبه رو خواهند بود. بنابراین به 
نظر نمی رسد که در وهله اول هدف احمد مسعود در 

پنجشیر، مبارزه مسلحانه با طالبان باشد.

یک کارشناس مسائل افغانستان پاسخ داد:

آیا جامعه جهانی از »احمدمسعود« برای مقابله با »طالبان« 
حمایت می کند؟

نماینده مردم مرودشت در مجلس در جریان بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به سخنان امام جمعه مشهد واکنش نشان داد. بررسی صالحیت 
وزرای پیشنهادی رییس جمهور در صحن مجلس آغاز شده است. گرچه مخالفت ها با کابینه چندان جدی و پررنگ نبود؛ اما جلسه با حواشی نیز همراه شد. در نوبت عصر 
جلسه صحن علنی مجلس، جالل رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس که در مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش پشت تریبون قرار گرفته بود، 
در بخشی از سخنانش به خط و نشان های امام جمعه مشهد واکنش نشان داد و گفت: جناب آقای علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد اشاره فرمودند که ارزیابی 
وزرا وظیفه مجلس است، اگر در آینده این وزرا ناکارآمد شدند مردم گریبان نمایندگان خود را در مجلس می گیرند و دیگر به دولت ناسزا نمی گویند چون رییس جمهور را با 
بصیرت انتخاب کرده و می شناسند. این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خطاب به علم الهدی اشاره کرد: بنده به نمایندگی از مجلس انقالبی از این 
سخنان بسیار خوب جناب آقای علم الهدی تشکر می کنم برای اینکه ان شاءا... ایشان در آینده مجددا در خطبه نماز جمعه نگویند و آن روز هم نخواهد رسید، تذکر ندهند 

که آی مجلس! به شما گفتم و شما عمل نکردید. مجلس انقالبی با قدرت برابر وزرایی که احتمال می دهد در آینده ناکارآمد باشد می  ایستد و رای اعتماد نخواهد داد.

طعنه معنادار به »علم الهدی« از تریبون مجلس
وزیر پیشنهادی ارتباطات: 

 شبکه ملی اطالعات را طی
4 سال اجرایی می کنم

خبر روز

وز عکس ر

تخریب چهره زنان در 
حکومت طالبان

تصاویــر زنــان در ویتریــن 
مغازه های شهرنو در کابل محو 
شده یا تخریب شــده اند که 
نشــان از تغییر چهره پایتخت 
افغانســتان از لحظه روی کار 

آمدن طالبان است.

توضیح درباره تایید وزیر اطالعات توسط رهبری
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: رییس جمهور اعالم کرد وزرای مربوطه خدمت رهبری معرفی 
شده  و ایشان موافقت کرده اند. در ادامه جلســه علنی نوبت صبح  دیروز و در جریان بررسی رای 
اعتماد به سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطالعات، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اظهارات حسین میرزایی نماینده اصفهان در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطالعات 
که موضوعاتی را از رهبر انقالب و رییس جمهور نقل کرد، گفت: مسئولیت رییس جمهور این است که 
وزرا را تعیین کرده و طبق روال قانونی به مجلس معرفی کند. رییس مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: روال این گونه است که در خصوص این حوزه ها، دولت ها وقتی افرادی را مشخص کنند حتما 
نظر رهبری را می گیرند. در همه دولت های گذشته این گونه بوده و االن هم این گونه است. رییس 
جمهور در این موضوع گفت وزرای مربوط خدمت حضرت آقا معرفی شدند و ایشان موافقت کردند. 

وی خطاب به نمایندگان مخالف گفت: حاال هر کسی که حرف دیگری می زند، حرف اضافه است.

بازداشت مداح توهین کننده به اهل سنت
تابناک: با خبر شدیم که رییس فراکسیون اهل سنت مجلس از پیگیری سریع این فراکسیون جهت 
شناسایی و برخورد با عوامل هتاک در یکی از هیئت های جنوب تهران خبر داد. جالل محمودزاده 
گفت: 2۸ مرداد ماه، حوالی ظهر در یک مراسم عزاداری در جنوب تهران به مقدسات مذاهب توهین 
شد. فیلم این مراسم در بین مردم پخش شد و ناراحتی و انتقاد علما و ایرانیان اهل تسنن را به دنبال 
داشت. ما از طریق وزیر اطالعات و فرمانده نیروی انتظامی پیگیری کردیم تا عامالن این ماجرا را 
دستگیر کنند. هدف ما این است که دوباره این اشخاص که رفتار آنان در تضاد با رهنمودهای رهبری 
معظم انقالب و مخالف قانون بوده و عامل برهم زدن وحدت جامعه و جریحه دار کردن احساسات 
جامعه اهل سنت کشور هســتند، تکرار نشــود. البته به بنده اطالع دادند که افراد خاطی دستگیر 
شدند. گفتنی است در مراسم یاد شده یکی از مداحان نسبت به خلفا و همسر پیامبر)ص( اظهارات 

توهین آمیز بر زبان آورده بود.

دفاع کیهان از جناحی بودن کابینه رییسی
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: برخی اعتراض و یا گالیه می کنند که چرا آقای رییسی اعضای 
کابینه خود را از میان افراد همفکر و همسو با دیدگاه های خود انتخاب کرده است! که باید پرسید مگر 
قرار است غیر از این باشد؟! جناب رییسی بینش و منشی دارد که با کارنامه درخشان ایشان تضمین 
شده است و مردم نیز با نگاه به این خصوصیات، ایشان را به ریاست جمهوری برگزیده اند بنابراین 
الزمه مردم ساالری و احترام به رای ملت آن است که مسیر اعالم شده را دنبال کنند و انتخاب اعضای 
کابینه از میان کسانی که با دیدگاه و مسیر حرکت رییس جمهور همخوانی ندارند، اوال بی توجهی به 
خواسته مردم و بی احترامی به رای آنهاست و ثانیا ایجاد مانع در مسیری است که قول حرکت در آن 
مسیر را به ملت داده اند. این نکته نیز گفتنی است که کابینه، مسابقه فوتبال نیست که بدون حضور 
تیم مقابل امکان برگزاری آن نباشد و گوشــت نذری هم نیست که هرکس از راه می رسد تکه ای از 

آن را بردارد! 

توهین عضو طالبان در صداوسیما به ایرانی ها
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در برنامه جهان آرا در شبکه افق درباره ترس مردم از طالبان و آویزان 
شدن از هواپیما گفت: آمریکایی ها اعالم کردند که ما شــما را به آمریکا می بریم؛ هر جای دنیا این 
اتفاق بیفتد مردم می روند. آقای سخنگودر واکنش به سوال مجری برنامه جهان آرا در شبکه افق 
درباره آویزان شدن مردم افغانســتان به هواپیمای آمریکایی، سخنگوی دفتر این گروه گفت: اگر 

آمریکایی ها در ایران هم هواپیما می آوردند، مردم شما هم آویزان آن می شدند!

کافه سیاست

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطالعات 
با تاکید بر اینکه فرصت های فضای مجازی 
بسیار بیشتر از آســیب هایش است، گفت: 
االن عصر پلتفرم هاســت و میزان نفوذ این 
پلتفرم هــا و تعداد کاربران، عمــق راهبردی 

کشور را تعیین می کند. 
عیسی زارع پور، وزیر پیشنهادی ارتباطات و 
فناوری اطالعات صبح روز گذشته در جلسه 
رای اعتماد اظهار داشت: در صورت رای اعتماد 
صدای مناطق محروم در کابینه ســیزدهم 

خواهم بود. 
وی افزود: به عنوان جوان گام دومی آماده ام 
تا تجربه و تخصص 1۵ ساله ام را به کار بگیرم 
تا بــا همراهی مجلــس و بخش های نظام 
جمهوری اســالمی همــه ظرفیت های این 
فناوری مهم را به کار بگیریم و جایگاه ایران را 
در این حوزه ارتقا دهیم و یک ایران هوشمند 

ایجاد کنیم. 
زارع پور با بیان اینکه امروز فناوری اطالعات 
و ارتباطات به بخش جدایــی ناپذیر زندگی 
مردم تبدیل شــده اســت، گفت: اگر ما در 
این حوزه برنامه مناســبی نداشته و مواجهه 
فعالی نداشته باشیم قطعا به آسیب هایش 
دچار خواهیم شــد و امروز برای مردم کوچه 
و خیابان هم مهم است که چه کسی سکان 
وزارت ارتباطات را به دســت می گیرد، چون 
هر اقدامی می تواند کســب و کار و زندگی و 

فرهنگ آنان را تحت تاثیر قرار دهد. 
وی با تاکید بــر اینکه فرصت هــای فضای 
مجازی بســیار بیشــتر از آســیب هایش 
اســت و اگر آینده نگر باشــیم می توانیم از 
فرصت هایش استفاده زیادی را ببریم، گفت: 
االن عصر پلتفرم هاســت و میزان نفوذ این 
پلتفرم ها و تعداد کاربران عمق راهبردی کشور 
را تعیین می کنند و ما از ظرفیت های این فضا 

برای حکمرانی غفلت کرده ایم. 
هرچنــد پلتفرم های ایرانی خدمات رســان 
در حــوزه خریــد و فروش و تاکســی های 
اینترنتی در ســطح تراز جهانی داریم که ما 

را از پلتفرم های خارجی بی نیاز کرده است. 

بین الملل

ارو
 فر

س:
عک
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فعالیت اصناف اصفهان بالمانع است
رییس اتاق اصناف اصفهان با اشــاره به پایان یافتن محدودیت ها و تعطیالت سراسری کشور، اظهار 
داشت: فعالیت اصناف و مجتمع های تجاری از روز یکشــنبه ۳۱ مرداد از سر گرفته شد. هفته گذشته 
ستاد ملی مقابله با کرونا برای مدیریت بحرانی شــرایط کرونا، تعطیالت 6 روزه ای تعیین کرد که از ۱2 
ظهر 24 مرداد ماه با محدودیت تردد آغاز شد و به دنبال این تعطیلی فعالیت ادارات، بانک ها و اصناف 
از 25 مرداد تا پایان روز سی ام مرداد تعطیل اعالم شد. با تعطیلی مشاغل و محدودیت های کرونایی 
بســیاری از صاحبان اصناف اصفهانی کرکره ها را پایین کشیدند تا ســهمی در کنترل شیوع کووید ۱9 
داشته باشند. اقدام ارزشمندی که باید با رعایت همگانی شــیوه نامه ها کامل شود. این تعطیلی برای 
بهبود اوضاع کروناست و اصناف با درک شرایط کرونایی مشاغل کسب و کار خود را تعطیل کردند البته 
فقط تعطیل شدن اصناف و ادارات اوضاع را بهبود نمی بخشد، تک تک افراد جامعه باید نسبت به رعایت 
این شیوه نامه ها مسئولیت پذیر باشــند. حاال این تعطیلی 6 روزه به پایان رسیده و طبق گفته رییس 
اتاق اصناف اصفهان، فعالیت اصناف و واحدهای تجاری از یکشنبه ۳۱ مرداد از سر گرفته شد. رسول 
جهانگیری افزود: اصناف اصفهانی همکاری مطلوبی را در راستای پیشگیری از انتقال کرونا داشتند و با 
تعطیلی واحدهای خود از دستور ستاد ملی اطاعت کردند. رییس اتاق اصناف اصفهان خاطرنشان کرد: در 
این مدت برخی از مشاغل گروه یک که ضرورت کمتری برای فعالیت داشتند به اختیار خود برای کنترل 

و مقابله با گسترش ویروس کرونا تعطیل کردند.

 بهره برداری از مخزن نیم میلیون بشکه ای نفت خام 
در خطوط لوله اصفهان

مخزن نفت خام نیم میلیون بشکه ای )T2( مرکز انتقال نفت شهید جابر آل خمیس )شماره ۱ مارون 
ـ اصفهان( پس از تعمیرات اساســی، در مدار بهره برداری قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان، مهندس سیاوش اورنگی مدیر منطقه گفت: این 
تعمیرات اساسی با هزینه ای در حدود 70 میلیارد ریال توسط شرکت پیمانکار و نظارت حوزه معاونت 
فنی و بازرسی فنی منطقه انجام شد. وی افزود: در این پروژه اقداماتی همچون الیروبی به روش مدار 
بسته، تعمیرات کف با تعویض بیش از ۳0 درصد از ورق ها، ترمیم خطوط جوش و نصب پچ های تقویتی 
روی ســایر ورق ها با نظارت واحد مکانیک منطقه و در ادامه انواع تست های ضروری و مکمل جهت 
اطمینان از عدم وجود کوچک ترین منفذ در کف، سقف و دیواره مخزن تحت نظارت واحد بازرسی فنی 
انجام شده است. مدیر منطقه اصفهان اضافه کرد: در این عملیات همچنین تعمیر اساسی کلیه ولوها، 
ادوات اندازه گیری، ابزار دقیقی مخزن، بهسازی میکســرها، رنگ آمیزی مخزن و جابه جایی سیل 
سقف شناور با قابلیت جلوگیری از خروج بخارات نفتی از دیگر اقدامات انجام شده به شمار می آید. وی 
به ساخت حوضچه های جدید اشاره کرد و افزود: تخریب حوضچه های قبلی و ساخت حوضچه های 
جدید همراه با تعویض لوله های آبگیری مدفون به طول تقریبی ۳00 متر با همکاری و نظارت واحدهای 
مکانیک، خوردگی، بازرسی فنی، ابزار دقیق، برق، ساختمان ، HSE و بهره برداری عملیات آن مرکز با 

موفقیت به پایان رسید.

نماینده اصفهان در مجلس:

گفته بودیم در مبارزه با فساد با کسی شوخی نداریم
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در توئیتی عزل مدیرعامل شستا در آغاز به کار دولت 
سیزدهم را مثبت دانست. حسین میرزایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در توئیتی 
نوشت: عزل آقای رضوانی فر)مدیر عامل شستا( در آغاز به کار دولت آیت ا... رییسی، نویدبخش گام های 
بزرگ در حوزه فسادستیزی است. آقای رضوانی فر ! االن وقت مظلوم نمایی و شوی رسانه ای نیست، 
وقت پاسخگویی شما نسبت به اقدامات تان است. گفته بودیم در مبارزه با فساد با احدی تعارف نداریم.

دستبرد به طبیعت در اصفهان؛ دردی که باید درمان شود

زخم زمین خواری

حتی منابع طبیعی اســتان هم از دستبرد  زینب ذاکر
زمین خواران در امان نیست؛ زمین خوارانی 
که شیوه های متنوعی را برای دزدی از منابع طبیعی به کار می گیرند. گاهی 
سندی بی هویت، معیارشان برای ساخت و ساز می شود و گاهی دزدی 
در روز روشن! دســتبرد رانت خواران به زمین های شرق و غرب اصفهان 
ثابت شده و هرازگاهی خبرهایی از مقابله دستگاه های متولی با آنهایی که 
زمین های متعلق به بیت المال را لذیذ می دانند به گوش می رسد. پدیده 
زمین خواری البته محدود و منحصر به اصفهان نمی شود. آفتی است که 
سال هاست گریبان ایران را گرفته اســت. آش آن قدر شور شد و میزان 
تعرض به اراضی و منابع طبیعی به جایی رسید که در اسفند سال 9۳، رهبر 
انقالب با انتقاد از وضعیت موجود، گفتند: »حــاال بحث زمین خواری، 
یواش یواش شــده کوه خواری، بنده گاهی که می روم ارتفاعات شمال 
تهران را نگاه می کنم، انسان واقعا خیلی متاسف می شود، بار ها من در 
دیدار با مسئوالن شهری و مسئوالن دولتی و مانند این ها مسائل را در میان 
گذاشــته ام، خب تالش هم کرده انــد، لیکن قاطع باید برخــورد کنند، 
مسئوالن باید در مقابل این سوءاستفاده کننده ها، قاطعیت به خرج دهند، 
عرضه به خرج دهند.« این نگرانی بحق است. دغدغه ای که آرامش را از 
حافظان و دلسوزان طبیعت و منابع طبیعی ایران نیز گرفته است. پدیده 
مخرب زمین خواری از طریق تغییر کاربــری و تصرف غیرقانونی اراضی 
درچند دهه اخیر به یکی از چالش های اساسی اقتصادی و کشور تبدیل 
شده اســت که با وجود تمامی تالش ها برای مهار آن باز هم همه ساله 

شاهد اعالم آمار افزایشی آن هستیم.

شرق اصفهان، جوالنگاه زمین خواران
سال گذشــته خبرگزاری »تســنیم« در گزارشی نوشــت که بخشی از 
مناطق شرق اصفهان این روزها جوالنگاه زمین خواران شده است. آنچه 
که طی سال های گذشــته در این منطقه رخ داده سبب شده تا آنچه که 
حق اهالی این منطقه است در دست ســودجویان قرار گیرد. روستای 
»ســروش بادران« از جمله مناطقی اســت که ثروت های طبیعی اش 
با رانت خواری به دست عده ای سودجو رســیده است. رضایی، رییس 
شورای روستای ســروش بادران در گفت و گو با این خبرگزاری در شرح 
زمین خواری در این منطقه گفت:»شورای روســتا در چند سال گذشته 
همواره درگیر زمین هایی بوده که به صورت رانت بــه برخی افراد واگذار 
شده است. در شمال روســتای ما حدود 700-800 جریب زمین وجود 
دارد که در سال های گذشته با گفتن این مطلب که به دنبال ایجاد تولیدی 
و کار اقتصادی هســتیم آن را واگذار کردند. برخی افراد با اســتفاده از 
رانت هایی، زمین  را دریافت کرده و بعد از مدتی که روی آن کار می کنند، 
آن را پالک بندی کرده و ســپس بــا قیمت باال به خود مردم روســتا یا 
دیگران می فروشند.به قول یکی از دوستان، حتی یک میخ هم در این 
کاربری ها تولید نشده است.« در همین زمینه عباس مقتدایی، نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی هم در ارتباط با رسیدگی به 
زمین خواری هایی که در استان اصفهان رخ می دهد، گفت: زمین خواری 

یک معنا و مفهوم خاص دارد که باید به آن توجه شود، یعنی زمین هایی 
که مربوط به دولت یا عموم کشور اســت یا زمین هایی که با سندسازی 
تصاحب می شود و برای رســیدگی به آن مراجع مربوطه ای وجود دارد. 
قوه قضاییه و به طور مشــخص سازمان بازرسی کل کشــور و نهادهای 
قانونی حق ورود، پیگیــری و احقاق حقوق ملت را دارنــد و باید در این 

جهت فعالیت کنند.

راه چاره؛ شفافیت در مالکیت
اما از نظر کارشناسان، شفافیت در مالکیت از جمله مهم ترین راهکارهای 
کاهش زمین خواری محسوب می شود و چنانچه در واگذاری اراضی قانون 
مالک قرار گیرد کمترین سود استفاده و اقدام خالف صورت می پذیرد. 
»ایرنا« در همین باره نوشت: بررسی ها نشانگر عزم جدی برای کاهش 
معضل زمین خواری در اصفهان با اجرای چنین طرح هایی است که به گفته 
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان، توقف جعل اسناد و خرید و فروش اراضی ملی را در پی خواهد 
داشت. داریوش ســعیدی اضافه کرد: تثبیت اراضی ملی و مستثنیات 
قانونی اشخاص و تعیین تکلیف تداخل اجرای مقررات موازی، جانمایی 
و تدقیق سازی مرز اراضی ملی و دولتی با اراضی اشخاص از دیگر مزایای 
اینگونه طرح ها به شــمار می رود. وی ادامه داد:  ایجاد بستری مطمئن 
برای ســرمایه گذاری اشــخاص در اراضی ملی و دولتی، تثبیت اراضی 
ملی و مستثنیات در سامانه کاداســتر ثبت به عنوان مرجع پاسخگویی 
به استعالمات و شفاف سازی در پاســخگویی به استعالمات و کاهش 
بروکراسی در پاسخگویی به استعالمات اشخاص دیگر ثمراتی است که 
به حفظ اراضی ملی و در نهایت جلوگیری از زمین خواری کمک می کند. 
به گفته سعیدی؛ تاکنون 6 میلیون و 455 هزار هکتار سند کاداستری در 
استان اصفهان اخذ شده که 4 میلیون و 2۱6 هزار هکتار مربوط به سال 

قبل و  8۱۱ هزار هکتار آن مربوط به چهار ماهه نخست امسال است.

وقتی قانون وارد می شود
رییس یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری اصفهان نیز 
گفت: قانون شکنانی که برای زمین خواری و تصرف عرصه های طبیعی 
اقدام می کنند مطلع باشــند که یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اصفهان تمامی این موارد را رصد کرده و اجازه ادامه فعالیت 
آنان را نمی دهد.سرهنگ علیرضا طاهری خاطرنشان کرد: در سال های 
اخیر افزون بر 2 هزار فقره جلوگیری از تصرف منابع طبیعی در بخش  در  

استان اصفهان به مساحت بیش از 6 هزار هکتار انجام شده است.

رییس اتحادیه صنف فروش کتاب و لوازم التحریر 
اصفهان گفت: نامه های فراوانی در ارتباط با کسادی 
بازار فروش لوازم التحریر و کتاب به مجلس شورای 
اسالمی و بسیاری از مسئوالن دیگر ارسال کردیم، 
اما جوابی دریافت نشد. اکبر چیت ساز اظهار کرد: 
بیماری کرونا بر تمامی مشــاغل ضربه وارد کرده، 
اما شغل فروشندگان لوازم التحریر را تعطیل کرده 
اســت. وی افزود : مطابق اصل 44 قانون اساسی، 

دولت ملزم به واگذاری بخشی از امور خود به بخش 
خصوصی اســت تا با کم شــدن تکلیــف خود، در 
سوی دیگر میدان موجب ایجاد اشتغال در بخش 
خصوصی شــود، اما در حوزه کتاب و لوازم التحریر 
اقدامی انجام نشد. رییس اتحادیه صنف فروش 
کتاب و لوازم التحریر اصفهــان عنوان کرد: فروش 
کتب درسی باید در فروشــگاه های لوازم التحریر 
صورت گیرد و آموزش و پــرورش نباید دخالتی در 
فروش کتب درســی به دانش آمــوزان کند. چیت 
ساز افزود: آموزش و پرورش به بهانه حذف دست 
دالالن در فروش کتــاب، وظیفه فروش کتاب های 
درسی را به عهده گرفته و همین امر ضربه سنگینی 

به فروشندگان لوازم التحریر وارد کرده است. وی با 
اشاره به اینکه کمبودی در محصوالت لوازم التحریر 
نداریم، بیان کرد: عالوه بر کرونا شرایط بد اقتصادی 
اوضاع فروش لــوازم التحریر را بدتر کرده اســت 
و از شــهروندان تقاضا داریم از محصــوالت ایرانی 
استفاده کنند. رییس اتحادیه صنف فروش کتاب و 
لوازم التحریر اصفهان در پایان با بیان اینکه نزدیک 
به دو ســال است بسیاری از فروشــندگان کتاب و 
لوازم التحریر خانه نشــین و ورشکســت شده اند، 
خاطرنشان کرد: از رسانه ها خواهشمندیم که صدای 
ما را به گوش مسئوالن برسانند تا شاید در راستای 

رونق فروش لوازم التحریر اقدامی صورت گیرد.

رییس اتحادیه صنف فروش کتاب و لوازم التحریر اصفهان مطرح کرد:

سایه سنگین کرونا بر فروش لوازم التحریر

 رییس اتحادیه صنف فروشندگان و 
 تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه

 اصفهان می گوید بازار موبایل راکد است:

 مشتری موردنظر در 
دسترس نمی باشد!

خبر روز

یک کارشناسی مالی و اقتصادی مطرح کرد:

سه چالش بزرگ اقتصادی دولت رییسی
یک کارشناسی مالی و اقتصادی با اشاره به سه چالش بزرگ اقتصادی دولت جدید، گفت: در حال 
حاضر مهم ترین مسئله کشور به غیر از تحریم ها و کسری بودجه، کنترل نقدینگی است، چراکه اگر 

نقدینگی را کنترل نکنیم کشور پتانسیل درگیر شدن با ابرتورم را خواهد داشت.
سامان احمدوند درباره شرایط اقتصادی کشور و تغییر دولت، اظهار کرد: به طور کلی امروز در فضایی 

تغییر دولت صورت گرفت که مردم تا حدود زیادی به چشم انداز اقتصادی کشور ناامید هستند.
وی به منشأ ناامیدی مردم از فضای اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: اگرچه دولت قبلی با شعار 
ارتباط با دنیا و برجام کار خود را آغاز کرد اما در عمل موفق نبود، از سوی دیگر دولت آقای رییسی نیز 
بعد از فعالیت خود در مصاحبه های مختلف اعالم کرده که برای برداشتن تحریم ها تالش خواهد 

کرد.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به سه چالش پیش روی دولت فعلی تا بتواند اعتماد از دست رفته 
مردم را دوباره بازگرداند، گفت: دولت آقای رییسی باید به مذاکرات بازگردد تا امواج مثبت آن دوباره 
به اقتصاد کشور برگردد و همواره مذاکرات را برای رفع تحریم ها ادامه دهد، چراکه معادالت و بازرگانی 

خارجی کشور به تحریم ها گره مستقیمی خورده است.
وی، کسری بودجه را چالش دوم دولت جدید دانست و افزود: بودجه دولت قبل به نحوی نوشته 
شده بود که در خوش بینانه ترین حالت حداکثر 60 تا 70 درصد آن قابل وصول است و به نظر می رسد 

دولت آقای رییسی طی دو ماه آینده با کسری بودجه مواجه می شود.
احمدوند البته یادآور شد: دولت فعلی نیم نگاهی به ذخایر ارزی دارد که بتواند با برداشتن و یا کاهش 

تحریم ها بخشی از منابع را برای جبران کسری بودجه تامین کند.
وی، رشد عجیب نقدینگی را چالش سوم دولت رئیســی عنوان و گفت: در حال حاضر مهم ترین 
مسئله کشور به غیر از تحریم ها و کسری بودجه، کنترل نقدینگی است، چراکه اگر نقدینگی را کنترل 

نکنیم کشور پتانسیل درگیر شدن با ابرتورم را خواهد داشت.
این کارشناسی مالی و اقتصادی معتقد است تنها موضوعی که می تواند ابرتورم را به تعویق بیندازد 
و یا در سالیان متمادی آن را تعدیل کند، برداشته شدن تحریم هاست تا با ورود و تزریق ارز و دالر به 

کشور تا حدودی بتوان تورم را در راستای رشد نقدینگی کنترل کند.
وی همچنین به یکی از بدترین تصمیمات اقتصادی دولت روحانی اشاره کرد و  گفت: در حال حاضر 
کسری بودجه بدترین میراث دولت دوازدهم برای دولت آقای رییسی است، همچنین در بلندمدت 

بدترین میراث از دولت گذشته عدم رشد زیرساخت های کشور است.
احمدوند با اشــاره به چند معضل اساسی کشــور در زیرســاخت ها، گفت: یکی از موارد مربوط به 
فرسودگی ناوگان کامیون هاست. در کشورهای اروپایی، ترکیه و کشورهای حوزه بالکان، طی قانونی 
اگر عمر کامیون باالی ۱5 سال باشد، اجازه تردد ندارد، بنابراین مطابق این قانون امروز حمل و نقل 

کشور از ریلی گرفته تا جاده ای و هوایی کامال فرسوده است.
وی افزود: سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور در چهار سال دولت آقای روحانی تقریبا منفی 

بوده و هر آنچه در کشور بوده، مربوط به گذشته است.
این کارشناسی مالی و اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر پاالیشگاه ها و پتروشیمی های کشور 
با مشکل فرسودگی دستگاه ها و قطعات مواجه هســتند، اظهار کرد: اگرچه امروز بیشترین درآمد 
ارزی کشور از همین شرکت های پتروشیمی و فوالدی و شرکت های بزرگ واقع در بورس است، اما 

زیرساخت های آنها فرسوده است.
وی در ادامه تخصیص یارانه های انرژی به صنایع را دیگر چالش بزرگ دولت جدید دانست و گفت: 
نتیجه این یارانه ها به گونه ای پیش رفته که امروز زیرســاخت صنعت برق توسعه پیدا نکند و این 

با قطعی های برق نمود پیدا کرده است و به نظر می رسد سال به سال این شرایط بدتر خواهد شد.
به اعتقــاد احمدوند، دولت روحانی در این مدت تنها قصد داشــت تا به هر قیمتی که شــده، نرخ 

حامل های انرژی را افزایش ندهد و این سیاست را ادامه داد.

کافه اقتصاد

دیدگاه

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: در هفته جاری اگر بار شبکه دچار مشکل نشود خاموشی نخواهیم داشت، اما اگر کمبود تولید و افزایش مصرف برق 
داشته باشیم، قطعا خاموشی های با برنامه انجام می شود. محمدرضا نوحی درباره برخی پیش بینی ها از شروع دوباره خاموشی ها ، اظهار کرد: پیش بینی شده با 
توجه به کاهش دمای هوا در کشور، دیگر خاموشی های بدون برنامه ریزی شده نداشته باشیم و در صورت افزایش مصرف، تنها خاموشی های برنامه ریزی شده 
در دستور کار است. وی تصریح کرد: اگر بار شبکه کمک کند امیدواریم حتی خاموشی با برنامه ریزی هم نداشته باشیم اما اگر کمبود تولید باشد، این خاموشی ها 
قطعا ادامه می یابد. سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: به تازگی دسیپاچینگ سراسری اعالم کرد که حدود 400 مگاوات آمادگی مدیریت بار را داشته 
باشیم که برای این کار ابتدا با صنایع هماهنگی های الزم انجام می شــود  و اولویت بعدی قطع برق بخش خانگی است. وی تصریح کرد: در هفته جاری اگر بار 
شبکه دچار مشکل نشود خاموشی نخواهیم داشت، اما اگر کمبود تولید داشته باشیم، قطعا خاموشی های با برنامه انجام می شود. نوحی گفت: در حال حاضر 
صنعت فوالد در مدیریت بار شبکه به استان کمک می کند البته صنعت فوالد در ایام تعطیل، بار خود را به طور کامل دریافت کرد. وی با تاکید بر اینکه در تعطیالت 
پنج روزه سراسری کشور با توجه به تعطیلی بخش تجاری و ادارات میزان بار شبکه سراسری برق به شــدت کاهش یافته بود، تصریح کرد: حتی نزدیک ۱0۱2 
مگاوات از شبکه سراسری برق وارد اصفهان شده است، البته بخشی از آن به کمبود تولید برق در استان به دلیل در مدار نبودن یکی دو واحد نیروگاهی برمی گردد.

کمبود تولید داشته باشیم، خاموشی ها ادامه می یابد

قیمت برنج سر به 
فلک کشید!

قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی 
با رکوردی بی ســابقه به 45 
هزار تومان رســید که بیشتر 
از یارانه هر فرد اســت و برنج 
هندی نیز تا ۳0 هزار تومان به 

فروش می رسد. 

وز عکس ر

رییــس اتحادیــه صنــف فروشــندگان و 
تعمیرکنندگان تلفن ثابــت و همراه اصفهان 
گفت: در تامین و عرضه کاال هیچ گونه مشکلی 
وجود ندارد؛ اما با کاهش قدرت خرید مردم، 
بازار در رکود است.حســن میرشمشیری با 
اشاره به مشکالت معیشتی اقشار مختلف 
مردم ، اظهار داشــت: هزینه های معیشتی، 
خرید مایحتاج ضروری و کاالهای اساسی 
برای عمــوم جامعــه از اولویت بیشــتری 
برخوردار است و خرید محصوالت واحدهای 
صنفی ما در جایگاه بعدی ســبد شهروندان 
قــرار دارد.وی افــزود: در ایــام تحصیــل 
دانش آموزان با وجود تعطیلی مدارس، خرید 
و فروش موبایل بــرای برگزاری کالس های 
آنالین تا حدودی ســبب رونق بازار شده بود 
اما اکنون با خریدهای مورد نیاز و کاهش تردد 
مردم بر اثر شیوع این ویروس اکثر واحدهای 
صنفی در رکود هستند.رییس اتحادیه صنف 
فروشــندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و 
همراه اصفهان بــا ابزار تاســف از اینکه طی 
شــیوع کرونا ویروس و تعطیلی واحدهای 
صنفی موبایل که جزو گروه هــای 2، ۳ و 4 
بودند منتظر کاهش درصد مالیات ها بودیم، 
افزود: متاسفانه نه تنها اداره دارایی و بیمه با 
وجود تعطیلی  واحدها در ایام کرونا حاضر به 
کاهش و تخفیف پرداختی ها نشــدند بلکه 
مقامات مالیاتی ارقام مالیات را در مقایسه 
با ســال گذشــته افزایش دادند و از تبصره 
۱00)۱درصد افزایش به نســبت سال قبل( 

برای پرداخت مالیات ها استفاده کردند.
وی درباره اینکه با پایین آمدن میزان تقاضا در 
ایام کرونا برای خرید تلفن همراه از واحدهای 
صنفی بازار مراجعات بــه واحدهای صنفی 
فروشنده تلفن همراه به شدت کاهش یافته 
اســت، بیان کرد: با عــدم همخوانی دخل و 
خرج و مبالغ باالی پرداختــی مالیات ها با 
وجود رکــود در بازار؛ هفتــه ای چند واحد از 

گردونه کسب و کار خارج می شوند.
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آگهی

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1400 
منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

 امالک واقع در قسمتی از بخش 5 ثبت اصفهان  
6/1 به موجب ماده 11 – قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 – اصالحی 
آئین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه اول  سال 1400 – تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده و همچنین شماره هایی که از قلم افتاده و نیز آنچه طبق 
آراء هیأت محترم نظارت آگهی ثبت آنها تجدید گردیده است به شرح ذیل 

آگهی می شود  .
ردیف )الف( : امالکی اســت که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شــده و مدت 

اعتراض نسبت به آنها از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی 90 روز می باشد .
4482/902 –  خانــم نرگس خاتون صابری ســهرفروزانی فرزند عبداله 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/57 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان . 
4483/4796  – شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی مجزی از 178 فرعی از 4483 – اصلی به مســاحت 

7256/82 مترمربع  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
4796/2189 – رضا قاســمی فرزند علی ) نســبت به 16 حبه مشاع (  ، 
مرتضی قاســمی فرزند علی ) نسبت به 16 حبه مشــاع ( ، احمد قاسمی 
دیزیچه فرزند علی ) نســبت به 16 حبه مشــاع ( ، خانم ها بتول و طاهره 
و اشرف همگی قاســمی دیزیچه فرزندان علی ) هرکدام  نسبت به 8 حبه 
مشاع( از 72 حبه ششــدانگ قطعه زمین محل جوی  ســیاه که ضمیمه 
قسمتی از پالک 4796/44 شده است به مساحت 20/23  مترمربع واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان
4822/8 – داریوش معلمی دمنه فرزند عبدالعلی ) نسبت به 10 حبه مشاع(، 
نادر معلمی فرزند عبدالعلی ) نسبت به 19 حبه مشاع ( ، آزاده معلمی دمنه 
 فرزند عبدالعلی ) نسبت به 8 حبه مشــاع ( ، شیرین معلمی فرزند عبدالعلی 
) نسبت به 29 حبه مشاع ( ، پروین صبوحیان فرزند حسین ) نسبت به 6 حبه 
مشاع ( از ششدانگ زمین محل جوی صحرایی که ضمیمه پالک 4482/3 

شده است به مساحت 112/35 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
 5000/26608 – یداله کریمی فرزند یداله و قاســم کریمی فرزند یداله 
) هریک نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ( یکباب مغازه به مساحت 

40/76 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26616 – سید حسین مولوی فرزند سیدفاضل ششدانگ یکباب 

مغازه به مساحت 34/56 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26617 – قاسمعلی فروزمنش فرزند شیرزاد ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 131/21 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26626 – خانم ملوک زیدی کوله پارچه فرزند رجبعلی ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 183/88 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26655 – خانم پروانه محمدخانی قمشــه فرزند خسرو ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 107/67 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26656 – رضا جعفری خســروآبادی فرزند ســیف اله ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 103/54 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26657 – اسفندیار باللی مهیاری فرزند اکبر ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 100/02 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالک چنانچه کسی نسبت به 
امالک مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشد باید نسبت به تقاضاهای 
مندرج در ردیف )الف( از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا 90 روز و نسبت 
به ردیف )ب( از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا 30 روز اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم نماید . در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوائی 
اقامه شده باشــد طرف دعوی باید از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا 90 
روز گواهی دادگاه را در مشــعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید 
اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل گردد 
بالاثر و مطابق تبصره ذیل ماده 17 قانون و ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
رفتار خواهد شد . معترضین بایســتی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم ، 
در غیر اینصورت متقاضی ثبت می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواســت خود را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره 
ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد 
. ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید 
حدود در صورتمجلس تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد 
شد . این آگهی نسبت به ردیف )الف( در دو نوبت به فاصله 30 روز نسبت 

به ردیف )ب( یک نوبت در روزنامه  زاینده رود    درج و منتشر می گردد .
تاریخ انتشار نوبت اول   :   1400/05/02  
تاریخ انتشار نوبت دوم   :   1400/06/01  

م الف: 1162775 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک 
جنوب اصفهان

آگهي نوبتي سه ماهه اول سال 1400 
بخش 8 و 9 ثبت اصفهان

6/2 بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالک و ماده 59 اصالحي آئین 
نامه مربوطه امالکي که در سه ماهه اول ســال 1400 تقاضاي ثبت آنها 
پذیرفته شــده مربوط به بخش 8 و 9 ثبت اصفهان را به شرح ذیل آگهي 

مي نماید .
   اول : امالک و ابنیه واقع در بخش 8 ثبت اصفهان

1- امالک واقع در دهنو پالک یک - اصلی و فروعات ذیل :  
1946 فرعي:  آقای ســید نعمت اله امینی  فرزند سید مرتضی ششدانگ 

یکباب خانه بمساحت 270/44 متر مربع
1947 فرعي:  خانم سمیه میر هاشــمی  فرزند سید قوام ششدانگ یکباب 

خانه بمساحت 286/98 متر مربع
2- امالک واقع در شیخ آباد پالک چهار - اصلی و فروعات ذیل :  

739  فرعي:  آقای جعفر کیانی شیخ آبادی   فرزند عباس ششدانگ  زمین 
مزروعی بمساحت 691/57 متر مربع مجزی شده از 525 فرعی

3- امالک واقع در معطل آباد پالک هفت - اصلی و فروعات ذیل :  
204  فرعي:  خانم  ایمانه آقــا بابائی  فرزند مصطفی ششــدانگ یکباب  

ساختمان نیمه ساز بمساحت 50/50 متر مربع
4- امالک واقع در شاه کوچک پالک چها رده - اصلی و فروعات ذیل :  

105  فرعي:  آقای عزیزاله قربانی شــاه کوچکی  فرزند یوسف ششدانگ 
یکباب  خانه بمساحت 447/23 متر مربع مجزی شده از 58 فرعی
2- امالک واقع در طالخونچه پالک 40- اصلی و فروعات ذیل:

1926 فرعی : آقای  حسین تقی خاجه قلعه مهریجان ارامنه  فرزند اسمعیل 
نسبت به سه دانگ مشاع و خانم ســفانه فرزندی طالخونچه فرزند  محمد 
تقی نسبت به سه دانگ مشاع  از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 216/22  

متر مربع  مجزی شده از 1344 فرعی 
 1927  فرعی : آقای  مرتضی علی بیگی  فرزند غالمحســین نســبت به
 سه دانگ مشاع و خانم زهرا تقی خاجه  فرزند  اسماعیل نسبت به سه دانگ 
مشاع  از  ششدانگ یکبابخانه  ومغازه متصله  به مساحت 228/88  متر مربع  
  1928  فرعــی : شــهرداری طالخونچــه بــه شــماره شناســه ملی 
14001961213 ششدانگ یکباب زمین وساختمان  به مساحت 2900/82  

متر مربع                                          
  دوم : امالک و ابنیه واقع در بخش 9 ثبت اصفهان

1-امالک واقع در مبارکه پالک دو- اصلی و فروعات ذیل :
4073 فرعي : خانم زهره ایرانپور مبارکه  فرزند حســن  ششدانگ یکباب 

خانه  بمساحت 198/50  مترمربع  و مجزی شده از پالک 1338 فرعی
4074 فرعی :آقای غالم رضا ایران پور مبارکه فرزند ابراهیم ششــدانگ 
یکباب خانه بمساحت 267/03 مترمربع ومجزی شده از پالک 763 فرعی

4075 فرعي : خانم نرگس نصوحی دهنوی فرزند علمدار ششدانگ یکباب  
تجاری بمساحت 29/48  مترمربع  و مجزی شده از پالک 858 فرعی

4076 فرعي : خانم فریبا ناظریان  فرزند حســن  ششــدانگ یکباب خانه 
بمساحت 183 مترمربع  و مجزی شده از پالک1177/ 1178 فرعی

4077 فرعي : خانم رویا کرمی  فرزند  غالمعلی ششدانگ یکباب ساختمان  
بمساحت   146/48 مترمربع  و مجزی شده از پالک  32  فرعی

4078 فرعی:آقای رضاصالحی مبارکه فرزند حســن ششــدانگ یکباب 
ســاختمان تجاری بمســاحت 80/74 مترمربع ومجزی شــده ازپالک 

935فرعی
4079 فرعي:آقای جمشید احمدی مبارکه فرزندحسین ششدانگ یکباب 
خانه نیمه سازبمساحت 247/85 مترمربع و مجزی شده از پالک 17فرعی

4080 فرعي : آقای مقصود فرهادی خانکندی  فرزند قلی  ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 40/27 مترمربع  و مجزی شده از پالک902 فرعی

4081 فرعي :آقای جعفرصالحی مبارکه فرزندخیراله  ششــدانگ یکباب 
خانه قدیمی  بمساحت 205/46 مترمربع  و مجزی شده از پالک 523فرعی

 4082 فرعی: آقــای کیانوش خلیلیان مبارکه فرزند حســین نســبت به 
سه دانگ مشاع وآقای فرشــید صالحی مبارکه فرزند عباس نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 20/71  مترمربع ومجزی 

شده ازپالک 623 و624 فرعی
4083 فرعی: آقای کیانوش خلیلیان مبارکه فرزند حســین نسبت به سه 
دانگ مشاع وآقای فرشید صالحی مبارکه فرزند عباس نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه بمســاحت 41/04 مترمربع ومجزی شده 

ازپالک 393 فرعی
4084 فرعي:آقای محمد کیانی فرزندعزیزاله نســبت به سه دانگ مشاع 
وخانم مرضیه ایران پور فرزند رحمت اله نســبت به ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 155/14 مترمربع و مجزی شده از پالک 

1394 فرعی
4085 فرعي : آقای عبدالرحیم میرزائی  فرزند پرویز  ششدانگ یک قطعه 
زمین بمساحت 501/82 مترمربع  و مجزی شده از پالک1340/1  فرعی 
اولین نوبت 05/02 /1400 نســبت به آنهائی که تقاضای ثبت شده ظرف 
مدت 90 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه 
شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف 
مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء 
مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 
ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد .  ضمنًا طبق ماده 56  آئین نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورتمجلس قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانون ثبت وتبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت پذیرفته خواهد شــد.  این آگهی در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ 

انتشار نوبت اول درج و منتشر می شود .
تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/05/02

تاریخ انتشار نوبت دوم :  1400/06/01                
م الف: 1167381 مظاهر نصرالهی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 

شهرستان مبارکه

آگهی نوبتی سه ماهه اول  سال 1400 
قسمتی از امالک بخش نه ثبت اصفهان 

شهرستان فالورجان
 6/3 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین 
نامه مربوطه امالکی که در سه ماهه اول ســال 1400  تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شــده و همچنین شــماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء 
 هیأت نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش نه را آگهی 

می نماید : 
الف ( شماره پالک و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی 
که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در 

ردیف منظور گردیده اند: 
اول : ابنیه و امالک واقع در فالورجان 15 اصلی و فرعی زیر :

2917 فرعی : آقایان کرم جعفری شــریف آبادی  فرزند علی آقا و هادی 
سروری فرزند خسرو )بالسویه( ششدانگ    یک باب خانه مخروبه و مغازه 

متصله  بمساحت 151/91 متر مربع 
دوم: ابنیه و امالک واقع در باغوحوش )مینادشــت( 430 اصلی و فروعات 

زیر : 
497 فرعی : آقای محمدرضا احمدی  فرزند لطفعلی ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی بمساحت 479/1 متر مربع 
500 فرعی : آقای محمدرضا احمدی  فرزند لطفعلی ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی بمساحت 385/05 متر مربع 
501 فرعی : آقای محمدرضا احمدی  فرزند لطفعلی ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی بمساحت 276/37 متر مربع 
سوم : ابنیه و امالک واقع در خیابان نیروگاه 690 اصلی و فرعی زیر :

36 فرعی : آقای پیام مجیدی نژاد فرزند جواد ششدانگ قسمتی از یک باب 
انبار بمساحت 29/34 متر مربع 

چهارم : ابنیه و امالک واقع در مرغزار جنوب شــرقی کارویه 2667 اصلی 
و فرعی زیر :

یک فرعی : آقای غالمرضا قاسمی آغچه بدی فرزند قدرت اله ششدانگ 
یک باب گاراژ بمساحت 1832/36 متر مربع 

بموجب مــاده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کســی نســبت به امالک 
 مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشــد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 
 نسبت به آنهائی که تقاضای ثبت شــده  ظرف مدت 90 روز دادخواست 
واخواهی خود را به این اداره تســلیم و طبق تبصــره دو ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونــده های معترضی ثبت معترض ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست بمرجع 
ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید 
و در صورتیکه قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی 
باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید.  
اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود 
بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار 

خواهد شد . 
ضمناً طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود 
در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبــت و تبصره 2 ماده واحد قانون 

تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد .
این آگهی   در دو نوبت بفاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه 

مربوطه  چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/01 

م الف: 1156718 حسین زمانی علویجه رئیس اداره ثبت فالورجان 

آگهی نوبتی سه ماهه اول  سال 1400 
ثبت اسناد وامالک منطقه غرب اصفهان

6/4 بــه موجب ماده 11قانون ثبت اســناد وامالک ومــاده 59 اصالحی 
آئین نامه مربوط به امالکی که درسه ماهه اول سال 1400 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده وهمچنین شــماره هایی که ازقلم افتاده ونیزآنچه طبق 
 آراء هیئت نظارت ثبت آگهی آنها تجدید گردیده اســت بشرح ذیل آگهی 

می گردد:                                  
الف-امالکی که تقاضای ثبت انها پذیرفته شده ومدت اعتراض نسبت به 
انها ازتاریخ اولین نوبت انتشار 90روز است ) شامل بخش14ثبت اصفهان(

یک : ابنیه و امالک واقع در زهران به شماره شش اصلی و فرعی زیر:
2718فرعی- آقای مرتضی محمدی زهرانی به شناســنامه 19 صادره از 
حوزه 7 اصفهان و به شماره ملی 1290180784 نسبت به یکدانگ مشاع 
و خانم زهرا محمدی زهرانی به شناســنامه 1566 صادره از اصفهان و به 
شماره ملی 1283260298 نســبت به نیم دانگ مشاع و صدیقه محمدی 
زهرانی به شناسنامه 1016 صادره از اصفهان و کد ملی 1283259362 و 
فاطمه محمدی زهرانی به شناســنامه 1625 صادره از اصفهان و شماره 
ملی 1283260891 نسبت به نیم دانگ مشاع و مرضیه محمدی زهرانی 
به شناسنامه 8390 صادره اصفهان و شــماره ملی 1140646397 نسبت 
به نیم دانگ مشــاع  همگی فرزندان علی و اقای اکبر محمدی زهرانی به 
شناســنامه 19 صادره اصفهان و شــماره ملی 1289971560 نسبت به 
7/2 حبه مشاع  و احمد محمدی زهرانی به شناسنامه 45 صادره اصفهان 
و شماره ملی 1290147541 نســبت به 7/2 حبه مشــاع و خانم اشرف 
محمدی زهرانی به شماره ملی 1283257262 صادره اصفهان نسبت به 
3/6 حبه مشــاع و فاطمه محمدی زهرانی به شناسنامه 8 صادره اصفهان 
و شماره ملی 1290215685 نســبت به 3/6 حبه مشاع  و زهرا محمدی 

زهرانی به شناسنامه 916 صادره از اصفهان نســبت به 3/6 حبه مشاع و 
شاه بیگم محمدی زهرانی به شناســنامه 2 صادره اصفهان و شماره ملی 
1289883823 نسبت به 3/6 حبه مشاع همگی فرزندان محمود و فرهاد 
محمدی زهرانی به شماره شناسنامه 1399 صادره اصفهان و شماره ملی 
1284924092 نسبت به 3/6 حبه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی و سپیده 
محمدی زهرانی به شماره ملی 1273234088 صادره اصفهان نسبت به 
1/8 حبه مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی و مرجانه محمدی زهرانی 
به شناسنامه 3235 صادره اصفهان نســبت به 1/8 حبه مشاع به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی همگی فرزندان رسول که ثمنیه اعیانی متعلق به خدیجه 
کاظمی زهرانی می باشــد که زوجه رســول محمدی زهرانی بوده است. 
از ششــدانگ یک قطعه زمین محصور که قبال چهاردانگ از ششــدانگ 
 پالک 6/396 واقع در بخــش14 ثبت اصفهان به مســاحت 1327/73 

مترمربع  
دو: ابنیه و امالک واقع در رهنان به شماره 18 اصلی و فرعی زیر:

10485 فرعی  – آقای ســعید چوپانی رنانی فرزند رمضان و خانم فاطمه 
عسگری رنانی فرزند علی بالسویه هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از شش 
دانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 145 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک3291 فرعی از 18 اصلی                                                                                                   
10486فرعی –آقای مجتبی مال افضل عــرب و آقای مهدی مال افضل 
 عرب فرزندان مصطفی بالســویه هر کدام نسبت به ســه دانگ مشاع از 
شش دانگ یکباب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت 170/53 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از 3291 فرعی از 18 اصلی                                                                                                            
10583 فرعی-آقای ناصر عابدی رنانی فرزند قربانعلی نســبت به شش 
دانگ یکباب کارگاه موزاییک سازی به مساحت 1716/55 مفروز و مجزی 

شده از 2036 فرعی از 18 اصلی                                                                   
سه: ابنیه و امالک واقع در زاجان) رهنان( به شماره 19 اصلی و فرعی زیر:

2226فرعی-آقای مصطفی فرخ نژاد فرزند اصغر نســبت به شش دانگ 
یکباب مغازه به مســاحت 54/05  متر مربع مفروز و مجزی شده از 145 

فرعی از 19 اصلی
چهار: ابنیه و امالک واقع در جاوان به شماره 25 اصلی و فرعی زیر:

3991 فرعی-آقای محمود کریم پور جاوان فرزند حسن نسبت به سه دانگ 
و سه--هشتم دانگ مشــاع و آقای محمود کریم پور جاوان فرزند حسن 
نسبت به هفت-هشتم دانگ مشاع و آقای رمضان کریم پور جاوان فرزند 
حسن نسبت به هفت-هشتم دانگ مشــاع و خانم بیگم کریم پور جاوان 
فرزند حسن نسبت به هفت-شانزدهم دانگ مشاع و خانم عزت کریم پور 
جاوان فرزند حسن نسبت به هفت-شــانزدهم دانگ مشاع از شش دانگ 
یکباب خانه قدیمی به مساحت 110/27 متر مربع مفروز و مجزی شده از 

134 فرعی از 25 اصلی
پنج:ابنیه و امالک واقع در ولدان بشماره 36 اصلی و فرعی زیر:

246فرعی-آقای قاسم عباســی ولدانی فرزند علی نسبت به چهار صد و 
پنجاه و چهار سهم مشاع از یکهزار و یکصد و چهل و پنج سهم شش دانگ 
یک قطعه ملک که به موجب رای شماره 27150 مورخ1399/10/20 هیات 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رســمی در سهم نامبرده قرار گرفته 
است که بصورت شش دانگ یکباب ســاختمان به مساحت 270/92 متر 

مربع از پالک مزبور مفروز گردیده است 
2448فرعی-آقای حیدر عباسی ولدانی فرزند شعبان نسبت به شش دانگ 
یکباب خانه به مســاحت 302/12 متر مربع مفروز و مجزی شــده از492 

فرعی از 36 اصلی
2449فرعی – آقای مهدی باقری فرزند جعفر ششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت 277/06 مفروز و مجزا شده از 36/307 
شش: ابنیه و امالک واقع در لمجیر به شماره 40 اصلی و فرعی زیر:

661فرعــی -  آقــای رضــا عســگری و غیــره فرزند احمد نســبت 
به 55حبــه و پنــج- هفتــم حبــه مشــاع از 72حبه ششــدانگ یک 
 قطعه ملــک به مســاحت نه قفیــز و نیم کــه در آگهی نوبتــی قبلی از 

قلم افتاده است
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کســی نســبت به امالک 
مندرج دراین آگهی واخواهی داشته باشــد باید ازتاریخ انتشار اولین نوبت 
آگهــی 1400/05/01 ظرف مــدت 90 روزدادخواســت واخواهی خود 
 رابه این اداره تســلیم وطبق تبصره دو ماده واحده قانــون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواســت رااخذ وبه این اداره تسلیم نماید ودرصورتی که 
قبل ازانتشــار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی 
دادگاه را مشعر برجریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات 
 یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء ومدت مرقوم واصل شود. بالاثربوده 
ومطابق قســمت اخیر ماده 16 وتبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
شــد.ضمنًا طبق ماده 56آئین نامه قانــون ثبت رفتارخواهدشــد. ضمنًا 
طبق ماده 56آئیــن نامه قانــون ثبت حقــوق ارتفاقی درموقــع تعیین 
حدوددرصورتمجلس قید وواخواهی صاحبان امالک ومجاورین نســبت 
به حدودوحقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت وتبصره دو ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شــد این 
آگهی در دونوبت به فاصله 30 روزازتاریخ انتشار نوبت اول چاپ ومنتشرمی 

شود 
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/06/01

م الف: 1168292 ابوالفضل شهریاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه غرب اصفهان 

مفاد آراء
6/5 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و
 ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود. در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایي 

تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 4605 مورخ 1400/04/10 هیات اول خانم زهره حیدری به 
شناسنامه شماره 49885 کدملي 1280386746 صادره اصفهان فرزند حسن در 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 302/30 متر مربع پالک 
شــماره 1106 و 1135 فرعی از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان بــا توجه به دادنامه شــماره 9709970350800321 مورخ 
1397/2/30 شــعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که بموجب دادنامه شماره 
9709970370602318 مورخ 1397/11/16 شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان 

اصفهان مالکیت زهره حیدری محرز و تایید شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/01

م الف: 1173546  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/6 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 

خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 

ردیف 1- راي شــماره 27911 مــورخ 1399/12/04 هیات ســوم آقای علی 
جهانبخش به شناسنامه شماره 277 کدملي 1287550843 صادره اصفهان فرزند 
حیدرعلی در ششدانگ یکباب 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 دفتــر 384 امالک و پالک 6/39 مورد ثبت 

صفحه 64 دفتر 384 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/01

م الف: 1173627  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/7 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 

تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایي

 تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 4358 مورخ 1400/04/07 هیات اول خانم فاطمه عابدی 
جاوانی به شناسنامه شماره 53 کدملي 1293113859 صادره خمینی شهر فرزند 
اکبر در ششدانگ یک 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
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/01

م الف: 1173718  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
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مدیر درمان تامین اجتماعی استان: 

هیچ بیماری درصف انتظار بیمارستان های اصفهان نیست
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به افزایش روز افزون بیماران مبتال به کرونا در مراکز 
درمانی اصفهان اظهار داشت: در مراکز تحت پوشش تامین اجتماعی نیز شاهد روند افزایشی مبتالیان 
کرونا هستیم و در این شــرایط ناگزیر به پذیرش این بیماران و کاهش خدمات به دیگر بیماران غیر 
ضروری خواهیم بود.علی اعتصام پور با بیان اینکه شهروندان نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی 
بی تفاوت شده اند، ابراز داشــت: این امر منجر به کاهش سن مرگ و میر ناشی از کرونا در بازه سنی 
کمتر از ۵۰ سال شده است.مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه بیمارستان های 
شریعتی و غرضی با دو کلینیک تخصصی حاد تنفسی به صورت شبانه روزی در خدمت مردم و بیماران 
مشکوک به کروناست، تصریح کرد: تاکنون بیماری در صف انتظار پذیرش در این دو بیمارستان نمانده 
است.وی با بیان اینکه برای بهبود وضعیت بیماران مبتال به کرونا کمبود دارو نداریم، اضافه کرد: اما به 

دلیل وجود عوارض برای مصرف برخی داروها مجبور هستیم کمتر از آنها استفاده کنیم.

رییس مرکز بهداشت استان اصفهان:

افراد دارای بیماری زمینه ای برای واکسیناسیون باید پرونده 
الکترونیک داشته باشند

رییس مرکز بهداشت استان اصفهان  در خصوص واکسیناسیون افراد دارای بیماری زمینه ای از جمله 
بیماران دیابتی و قلبی، اظهار کرد: بیماران مبتال به دیابت، فشــار خون باال، ایسکمیک قلبی عروقی 
)سابقه سکته قلبی یا سکته مغزی(، آسم و چاقی مفرط) BMI باالی ۴۰(برای واکسیناسیون باید 
پرونده الکترونیک سالمت داشته باشند.کمال حیدری ادامه داد: با توجه به برنامه آتی مرکز بهداشت 
استان اصفهان در واکسیناسیون افراد دارای بیماری زمینه ای در صورت نداشتن پرونده الکترونیک در 
مراکز سالمت، باید برای شرکت در فراخوان واکسیناسیون کووید ۱۹ به مراکز خدمات جامع سالمت 
نزدیک به محل زندگی خود مراجعه کنند و پرونده بیماری را تشکیل دهند.رییس مرکز بهداشت استان 
اصفهان با اشاره به مدارک الزم برای ثبت نام جهت پرونده الکترونیک، خاطرنشان کرد: کارت ملی، 

آزمایشات و نسخ پیشین از جمله مدارک الزم جهت ثبت نام پرونده الکترونیک است.

معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان:

مددجویان بهزیستی واکسینه می شوند
معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان گفت: مددجویان با حمایت بهزیستی در 
برابر کرونا واکسینه می شوند.پژمان پورشبانان اظهار کرد: پذیرش افراد برای ارائه خدمات بهزیستی 
به دو صورت انجام می شود. روش اول از طریق غربالگری و شناســایی آن ها و روش دوم با توجه 
به درخواست خود فرد و از طریق ادارات بهزیستی، مجتمع خدمات بهزیستی یا مراکز مثبت زندگی 
است.وی افزود: افراد تحت نظارت بهزیستی بیشتر بیماران اعصاب و روان، جسمی حرکتی، گفتاری، 
شنوایی و بینایی هســتند. در وضعیت کنونی اگر مددجویی دچار بیماری کرونا شده باشد سازمان 
هزینه درمان آن ها را تا حدودی پرداخت کرده است.معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان اشــاره کرد: بر اساس برنامه زمان بندی و جدول آموزش پزشــکی واکسیناسیون در مراکز 
بهزیستی شامل چهار فاز شده است که در فاز اول شامل پرسنل بیمارستان ها، پرسنل خانه سالمندان 
و سالمندان مقیم این مرکز، فاز دوم مددجویان باالی ۱۸ سال سایر مراکز شبانه روزی و پرسنل این 
مراکز، فاز سوم پرسنل مراکز روزانه و مددجویان باالی ۱۸ سال و فاز چهارم پرسنل شاغل و ویزیت در 
منزل هستند که سعی بر این شده این افراد هرچه سریع تر واکسینه شوند.پورشبانان گفت: بهزیستی 
با تشکیل گروه هدف به شناسایی مددجویان بی سرپرست یا معلوالن خاص حاشیه شهر یا فقرنشین 
اقدام کرده و به این مناطق مراجعه و افراد را شناســایی و دســتور فوری مشکالت در دستور کار این 

سازمان قرار گرفت.

برای چهارمین سال متوالی و در قالب طرح» نذر آب«؛

اصفهانی ها به یاری سیستانی ها شتافتند

رد پای شان را هر جا می توان دید، در هر  پریسا سعادت
عرصه و هر دغدغه ای که به وجود می آید 
حضور دارند. برای شــان فرقی نمی کند حضور داوطلبانه شــان در 
هشت سال دفاع مقدس باشد یا کمک به  زلزله و سیل زدگان غرب 
و شمال و جنوب کشــور، می خواهد تا زانو در گل رفتن سیل آق قال 
باشــد یا کمک های مومنانه و تهیه بســته ارزاق بــرای توزیع بین 

خانواده های نیازمند. 
هر جا هموطنان شان نیاز به کمک داشته باشند به سرعت خودشان 
را می رســانند که رد غمی را پاک کنند و دستی را یاری رسانند. اصال 
اساس و پایه جمعیت شان بر کمک رســانی به مردم قرار گذاشته 
شده و همه اعضایش با شوق خدمت رسانی به هموطنان پا به این 

نهاد می گذارند.
با شدت گرفتن بحران بی آبی در برخی از استان های کشور از جمله 
سیستان و بلوچستان،خراســان جنوبی، هرمزگان و کرمان طرحی 
با عنوان» نذر آب« را کلید زده اند تا یاری رسان مردمی باشند که از 

یکی از حیاتی ترین عناصر زندگی محروم شده اند.
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، پویش ملی نذر آب را از 
سال ۱۳۹۷ به منظور ارتقای سطح سالمت آب شرب و رفع مشکالت 

زیستی خانوارهای مناطق محروم که با خشکسالی مواجه هستند، 
آغاز کرد.وضعیت خشکســالی و کاهش بارندگی  دو عامل انتخاب 

این استان ها برای اجرای این طرح هستند.
هشت شهرستان در سیستان و بلوچستان، سه شهرستان خراسان 
جنوبی، دو شهرستان هرمزگان و دو شهرستان در جنوب کرمان در 

طرح نذر آب ۴ پوشش داده می شوند. 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان نیز از همان ابتدای شکل گیری 
این طرح با همراهی گسترده خیرین اصفهانی، پایه کار اجرای این 
طرح بوده و آن طور کــه مدیر عامل این جمعیت خبر داده اســت، 
کاروان ســالمت جمعیت هالل احمر اصفهان در قالب » نذر آب۴«  

در راستای یاری مردم سیستان و بلوچستان اعزام شده است.
علی محمد هاشــمی در این باره گفته اســت:»با توجــه به کمبود 
امکانات بهداشــتی و درمانی در اســتان سیســتان و بلوچستان، 
کاروان سالمت داوطلبان استان اصفهان شامل پزشکان عمومی و 
متخصص، عفونی، دندان پزشک، زنان، کودکان، مغز و اعصاب، روان 
پزشکی، توان بخشی، بهداشت خانواده و... به منظور ارائه خدمات 
پزشکی به شهرستان دشتیاری استان سیستان و بلوچستان اعزام 

می شود.«

به گفته مدیر عامل جمعیت هالل احمر اصفهان، مردم نوع دوســت 
استان می توانند کمک های نقدی و غیرنقدی خود را به شعبه های 
این جمعیت در اســتان ارائــه کنند تا در راســتای رفــع نیاز مردم 

سیستان و بلوچستان هزینه شود.
 اقدامات شــاخص کاروان ســالمت اعزامی جمعیت هالل احمر 
اصفهان به سیستان و بلوچستان در این طرح همکاری در تامین آب 
شرب سالم باتوجه به تنش های آبی موجود در منطقه، برنامه های 
بهداشت محیط و بهداشــت فردی، غربالگری فشــار و تست قند 
خون، ویزیت رایــگان و تجویــز دارو با حضور کادر پزشــکی، ویژه 
برنامه های فرهنگی، ورزشــی برای کــودکان و نوجوانان، آموزش 
امداد و کمک های اولیه، مشاوره و روان شناسی و خدمات معیشتی 

خواهد بود.
در سال های گذشــته این طرح با کمک های مردمی و خیران موفق 
به آبرسانی به مناطق محروم کشور شد و امسال با فراخوان عمومی 
از همه مردم و عمومی شــدن کمک ها، طرح ابعاد بیشــتری پیدا 
می کند. سال گذشته این طرح با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال اجرا شد که 
۱۰ میلیارد ریال در بخش خدمات درمانی، ۸۰ میلیارد ریال در بخش 

حمایتی و بقیه در سایر خدمات هزینه شده است.

جمعیت هالل احمر استان اصفهان نیز از همان ابتدای 
با همراهی گسترده خیرین  این طرح  شکل گیری 
اصفهانی، پایه کار اجرای این طرح بوده و آن طور که 
مدیر عامل این جمعیت خبر داده است، کاروان سالمت 
جمعیت هالل احمر اصفهان در قالب » نذر آب4«  در 
راستای یاری مردم سیستان و بلوچستان اعزام شده 

است

با مسئولان جامعه

یمنا
س: ا

عک

مفاد آراء
6/8 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شماره 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 ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر 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 ششــدانگ يکباب خانه 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 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 ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای مرتضی آزاد 
علی آبادی به شناسنامه شــماره 895 کدملی 1289378541 صادره اصفهان فرزند 
مهدی بر 6 ســهم 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: 1174111  اعظم قويدل رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/9 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 هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص 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 دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5655 مورخ 1400/05/03 هيات اول آقای اميد يزدانی 
دوست به شناسنامه شــماره 853 کدملي 1286006007 صادره اصفهان فرزند 
عليرضا در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 144/13 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 904 فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکيت شهربانو جوانی جونی طبق اظهار نامه امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/16

م الف: 1178222  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/10 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 هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص 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 دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 6289 - 1400/05/23 هيات اول آقای حميد يادگاری به 
شناسنامه شماره 1405 کدملي 1283014025 صادره فرزند اصغر در ششدانگ 
يکباب انبار به مســاحت 1579/80 متر مربع پالک شماره 162 فرعی از 5 اصلي 
واقع در اصفهــان بخش حوزه 14 ثبــت ملک غرب اصفهــان 103992 مورخ 
99/5/27 و 97597 مورخ 97/12/20 و 104517 مورخ 99/7/3 دفترخانه 112 

اصفهان
رديف 2- راي شماره 4792 - 1400/04/15 هيات ســوم آقای علی نصری به 
شناسنامه شــماره 64 کدملي 1289856044 صادره اصفهان فرزند محمد علی 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ فروشگاه )گل و گياه( به مساحت 446/60 
متر مربع پالک شماره 90 فرعی از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ثبت در صفحه 306 دفتر 557 
رديف 3- راي شــماره 4793 - 1400/04/15 هيات ســوم خانم زينت نصری 
نصرآبادی به شناسنامه شماره 60 کدملي 1290053057 صادره اصفهان فرزند 
محمد علی  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ فروشگاه )گل و گياه( به مساحت 
446/60 متر مربع پالک شماره 90 فرعی از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در صفحه 415 و 312 دفتر 422 و 557
رديف 4- راي شــماره 4794 - 1400/04/15 هيات ســوم آقای رحيم نصری 
نصرآبادی به شناسنامه شــماره 2 کدملي 1289902690 صادره اصفهان فرزند 
محمد علی  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ فروشگاه )گل و گياه( به مساحت 
446/60 متر مربع پالک شماره 90 فرعی از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در صفحه 309 دفتر 557 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/16

م الف: 1178211  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
فقدان سند مالکیت

6/11 طبق تقاضــای وارده 4039679 مورخ 1399/12/6 علــی اکبر حقانی  به 
استناد دو برگ استشهاديه مصدق پيوســت که امضا شهود رسما گواهی گرديده 
نامبرده مدعی است که ســند مالکيت ششــدانگ عرصه و اعيان يک باب خانه 
به مســاحت 250 متر مربع بشــماره 1462 فرعی از 15 اصلی واقع در بخش دو 
کاشــان ذيل ثبت 39708 دفتر 284 صفحه 265 به نام علی اکبر حقانی ثبت و 
سند صادر و تسليم گرديده اســت که به علت اثاث کشــی  مفقود و تاکنون پيدا 
نگرديده لذا تقاضای صدور سند المثنی را نموده که در جريان رسيدگی می باشد 
چون درخواست صدور ســند مالکيت المثنی نموده  طبق تبصره يک ماده 120 
اصالحی آيين نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور  يا وجود ســند مالکيت نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکيت وسند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد اگر  ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد  يا در صورت اعتراض اصل 
 سند ارائه نشود المثنی ســند مالکيت مرقوم صادرو به متقاضی تسليم خواهد شد. 
م الف: 1178244 اسماعيلی طاهری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 

فقدان سند مالکیت
6/12 نظر به اينکه اسناد مالکيت شــش دانگ يکباب خانه بشماره پالک ثبتی 
2868 فرعی از 189 اصلی بمساحت 347/80 متر مربع واقع در خالد آباد جز بخش 
نه حوزه ثبتی بادرود بنام محمد رضوی خالد آبادی به ميزان چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ و ام البنين قاســمی خالدی به ميزان دو دانگ مشاع از ششدانگ ذيل 
ثبت 14006 در صفحــات 133 و 130 دفتر 114- امالک نطنز بشــماره چاپی 
807067 و 807066 ثبت و صادر  و تسليم گرديده و ششدانگ برابر سند شماره 
15488-1387/10/02 دفترخانه 23 بادرود به زاگرس مهربان خالد آبادی فرزند 
محمد انتقال قطعی گرديده و برابر سند رهنی شماره 15489-1387/10/02 آن 
دفترخانه بمدت 144 ماه در رهن بانک مســکن بادرود می باشد که بنام نامبرده 
در صفحه 472 دفتر 15- امــالک بادرود ذيل ثبت 2806 ثبت گرديد. ســپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی بشماره وارده 140021702022001209 مورخ 

1400/05/10 بانضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضاء شهود آن ذيل شماره 
735071 و شناســه يکتا 140002155818000257 مــورخ 1400/05/12 به 
گواهی دفترخانه 23 بادرود رسيده است مدعی است که اسناد مالکيت آنها به علت 
اسباب کشی مفقود گرديده است و درخواســت صدور المثنی اسناد مالکيت ملک 
فوق را نموده، لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله 
به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت 
به ارائه کننده سند مســترد گردد. بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام 
 به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1178302 

رضا طويلی رئيس ثبت اسناد و امالک بادرود 

تاسیس شرکت سهامی خاص موژان آرایه ارم درتاریخ 1400/05/18 
به شماره ثبت 5084 به شناسه ملی 14010203671 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، صادرات، واردات، توزیع و تولید داروهای 
گیاهی و شــیمیایی-فراورده های ســنتی و طبیعی- مکمل های تغذیه، پروتئینی و 
دارویی-فرآورده های بیوتکنولوژی- داروهای نوترکیب- بسته بندی گیاهان خشک و 
دمنوش های گیاهی- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- شرکت در مناقصات 
 و مزایدات خصوصی و دولتی- اخذ وام و تســهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از 
بانک های و موسســات دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت – اخذ و 
اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشــور )به جز موارد فرهنگی و مد 
لباس( پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مهردشت ، شهر علویجه، محله علویجه ، خیابان 
مصلی ، کوچه مهر ، پالک -6 ، طبقه اول ، واحد 4 کدپســتی 8551737757 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 
10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 1902833/1 مورخ 1400/04/08 نزد بانک بانک صادرات شعبه 
علویجه با کد 1902833 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد 
اعضا هیئت مدیره آقای سید امین رفیعی پور علوی علویجه به شماره ملی 1271413205 
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
خانم مریم حقیقی به شــماره ملی 1285168917 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت 2 سال و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا 
عوادی به شماره ملی 1827902825 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد، همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مینا آزادفر به شماره ملی 0063495422 به 
سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای سید رضا رفیعی پور علوی علویجه به شماره 
 ملی 1289354340 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار 
زاینده رود جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )1177977(

ســانلی  شــیمیائی  شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
 ســپاهان ســهامی خاص به شــماره ثبــت 50208 

و شناسه ملی 10260686792 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/01 
تصمیمات ذیل اتخــاذ شــد : - محمدباقر انصاریپور به شــماره ملی 
 1199005029 ، صدرا انصاریپور به شــماره ملــی 1271358697 ، 
سارا انصاریپور به شــماره ملی 1272008533 بسمت اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - غالمرضا ملکیان شهرضا 
به شــماره ملی 1198957468 بســمت بازرس اصلی و محمدمهدی 
یوسفی به شماره ملی 1199403105 بسمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت 
نشر آگهی های شرکت انتخاب شــد. - ترازنامه و حساب سود و زیان 
منتهی به سال 99 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )1177790(



معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان گفت: با توجه به شــیوه نامه های فرهنگی و اجتماعی که در کشــور غالب است، ورزش بانوان با 
محدودیت های اجرایی مانند تمرین در فضای باز مواجه هستند. نرگس قدوسی ادامه داد: در بحث اجرا و مسابقات نمی توانیم پخش زنده داشته باشیم بنابراین 
دچار مشکل جذب اسپانسر و نبود حمایت های مالی می شویم که یکی از معضالت اصلی ورزش بانوان است.معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان گفت: شیوه نامه های فرهنگی در ورزش بانوان زیاد است و بعضا روی آن نگاه جنسیتی دارند.قدوسی گفت: خوشبختانه در استان اصفهان در رأس اداره 

کل ورزش و جوانان و شاخه های ذی ربط نگاه جنسیتی وجود ندارد، آنچه دیده می شود نگاه یکسان به ورزش بانوان و آقایان است.

نبود حمایت مالی، معضل اصلی ورزش بانوان

دو شنبه 01 شهریور 1400 / 14 محــــرم 1443 / 23 آگوست 2021 / شماره 3327

ممفیس دیپای:

»مورینیو« هرگز به من فرصت نداد
ممفیس دیپای که اخیرا به بارسلونا منتقل شد، در حد فاصل سال های 2015 تا 2017 دوران کابوس 
واری را در منچســتر یونایتد ســپری کرد. او که با نظر مثبت لوئیس فن خال، راهی اولدترافورد شد 

نتوانســت زیر نظر هم وطن خود و بعد 
از آن ژوزه مورینیو روزهــای خوبی را در 
یونایتد سپری کند و نهایتا در ژانویه 2017 
به لیون پیوست.ستاره هلندی حاال درباره 
دوران حضور خود در منچســتریونایتد 
صحبت کرده اســت. ممفیــس دیپای 
گفت: »من در مورد این قضیه که چرا این 
اشتباه به وجود آمد خیلی فکر کردم. در 
فصل اول مجبور شدم خودم را با شرایط 
وفق دهم؛ اما اوضاع مثل دوران حضور در 

آیندهوون پیش نرفت. عالوه بر از دست دادن اعتماد به نفس خودم، اعتماد لوئیس فن خال را هم از 
دست دادم.« دیپای در ادامه گفت: »برای من سخت بود. فصل بعد احساس کردم تجربه بیشتری 
دارم اما آنها مربی را تغییر دادند. ژوزه مورینیو آمد و من برای ورود به تیم مبارزه کردم اما فکر می کنم 
ایده فرصت دادن به من هیچ وقت در ذهن او نبود. او هرگز به من فرصت نداد، هرگز. من به دفتر او 
رفتم اما هیچ چیز تغییری نکرد. این دوره بسیار سختی بود، احساس کردم که خوب تمرین می کنم 
و خود بازیکنان نیز این وضعیت مرا درک نمی کردند.پوگبا و زالتان به من گفتند: چرا هرگز بازی نمی 
کنی؟  مطمئن شده بودم که هیچ شانسی ندارم و به این نتیجه رسیدم که نمی خواهم در یک باشگاه 
بزرگ نیمکت نشین باشم. در یونایتد فهمیدم که باید از نو شروع کنم و به همه نشان دهم که می توانم 
یکی از بهترین ها باشم. من یک قرارداد طوالنی، پنج ساله و حقوق خوب داشتم اما احساس راحتی 

نمی کردم؛ بنابراین رفتم و این بهترین تصمیمی بود که می توانستم بگیرم.«

گریزمان: فصل سختی در انتظار ماست
مهاجم فرانسوی بارسلونا از تساوی برابر بیلبائو در هفته دوم رقابت های اللیگا راضی نیست. بارسلونا در 
هفته دوم رقابت های اللیگا دو امتیاز حساس را از دست داد.آبی اناری ها که در خانه بیلبائو به میدان 
رفتند با تساوی یک بر یک متوقف شدند.آنتوان گریزمان بعد از بازی گفت: بازی خوبی را به نمایش 
نگذاشتیم. حریف به خوبی فشار آورد. خوشحالیم که گل تساوی را به ثمر رساندیم و شکست نخوردیم 
اما باید اعتراف کرد که خوب نبودیم.وی ادامه داد: حریف فرصت های خوبی را خلق کرد و به گل هم 
رسید. بدون شک فصل سختی در انتظار ماست. ســرمربی تیم از من خواسته که بیشتر در محوطه 
جریمه حضور داشته باشم. می خواهم چه در کارهای دفاعی و چه در حمله به تیمم کمک کنم.گریزمان 
درباره گلزنی دپای گفت:او نشان داده است که بازیکن باکیفیتی است و می تواند به تیم کمک زیادی 
کند. خوشحالم که چنین بازیکنی را در کنار خود می بینم.بارسلونا با تساوی که در این بازی به دست 

آورد موقتا به صدر جدول رده بندی صعود کرد.

»عمر السومه« دیدار برابر ایران را از دست داد
مهاجم سرشناس تیم ملی فوتبال سوریه دیدار برابر ایران را به خاطر آسیب دیدگی از دست داد.عمر السومه 
در دیدار نخســت االهلی در لیگ عربستان مصدوم شد و نتوانســت به بازی ادامه دهد.باشگاه االهلی 
عربستان اعالم کرد که آسیب دیدگی السومه جدی است و این بازیکن برای بازگشت به میدان به چهار 
هفته زمان نیاز دارد.به این ترتیب السومه رسما دیدار برابر ایران را در انتخابی جام جهانی از دست داد.تیم 

ملی فوتبال سوریه در دیدار نخست خود در انتخابی جام جهانی 1۳ شهریور به مصاف ایران خواهد رفت.

گاندوها گام اول را محکم برداشتند؛

حضور پررنگ ذوب آهن در بازار نقل و انتقاالت

تیم فوتبال ذوب آهن طی روزهای اخیر   سمیه مصور
حضور پــر رنگی در بازار نقــل و انتقاالت 
فوتبال کشور داشته تا بتواند با جذب بازیکنان موثر با آمادگی باالتری 
آماده فصل جدید رقابت های لیگ برتر شــود. سبزپوشان اصفهانی 
فصل گذشته را به شکلی کابوس وار سپری کردند و در آخرین دقایق 
لیگ و تنها به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به سایپا در لیگ برتر ماندنی 
شدند. ذوبی ها با به خدمت گرفتن سرمربی فصل گذشته تیم پیکان 
به فصل بیست و یکم می روند و از روز شــنبه وارد بازار نقل و انتقاالت 

شدند.
ذوب آهن که فصل خوبی را تجربه نکرد، طبیعتا باید تغییراتی گسترده 
در سطح بازیکن داشته باشد و مهدی تارتار نقل و انتقاالتش را با جذب 
یک دروازه بان شروع کرد. حبیب فرعباسی که بعد از درخشش در لیگ 
نوزدهم برای فصل بیستم مورد توجه چند تیم لیگ برتری قرار داشت 
و در نهایت به تراکتور پیوست، فصل خوبی را در این تیم تجربه نکرد و 
یکی از بازیکنان جدا شده از سرخ پوشان تبریز بود. فر عباسی، اولین 

بازیکنی بود که با ذوب آهن قرارداد بست.

تارتار در گام بعدی به سراغ شاگرد ســابقش در پیکان رفت و دانیال 
ماهینی، مدافع راســت این تیم را به خدمت گرفــت و در قدم بعدی 
سراغ یک مدافع راست دیگر به اسم ســجاد دانایی رفت. با توجه به 
اینکه دانایی فصل گذشــته در تیم هوادار حضور داشت، سهمیه لیگ 
برتری به حساب نمی آید. سجاد دانایی فصل قبل در لیگ دسته یک 
یکی از عصا های دست رضا عنایتی در هوادار بود و هر گاه کار این تیم 
گره می خورد به داد همشــهری اش می رســید. از طرفی امیرحسین 
صدقی هم به همراه علی نبی زاده و دانیال کردســتانی مثلث مرگبار 
مشهدی های فجر را در لیگ دسته یک تشــکیل می دادند و از عوامل 
اصلی کامیابی فجر در راه صعود به لیگ برتــر بودند. صدقی و دانایی 
حاال در رقابت با یکدیگر برای قرار گرفتــن در ترکیب اصلی ذوب آهن 
می خواهند بر شمار عنوان های مشهدی های ذوبی تاریخ این باشگاه 
بیفزایند.تارتار سپس به سراغ یک بازیکن لیگ یکی دیگر به اسم »بابا 
محمدی« رفت. مهاجم سرشــناس تیم مس کرمان که سال هاست 
در لیگ دسته اول می درخشــد و همواره از گلزنان برتر این مسابقات 
بوده، حاال این فرصت را پیدا کرده تا با تیم تارتــار در لیگ برتر حضور 

داشته باشد.
سرمربی ذوب آهن که یکی از اولویت هایش تقویت خط حمله ذوب 
آهن در فصل آینده اســت، دومین مهاجم خود را از لیگ برتر خرید و 
این بار دســت روی یک مهاجم باتجربه و کهنه کار به اسم رضا خالقی 
فر گذاشــت تا این مهاجم ۳7 ساله لیگ بیســت و یکم را با پیراهن 

ذوب آهن به میدان رود.
احتمال اینکه نادر محمدی، مدافع سمت چپ فصل گذشته پیکان که 
با پرتاب های اوت خاص خودش اســم و رسمی در فوتبال ایران پیدا 
کرد به همراه ابراهیم صالحی، مهاجم 2۹ ساله پیکان هم خریدهای 

بعدی تارتار در اصفهان باشند، وجود دارد.
سید محمد قریشی، مدافع جوان گاندو ها نیز بعد از توافق با باشگاه، 
تصمیم به ماندن در جمع گاندو ها گرفت و 2 ســال دیگر در ذوب آهن 
می ماند. قاســم حدادی فر، کاپیتان پر ســابقه ذوبی ها نیز با تمدید 

قراردادش در این تیم ماندگار شد.
قطعا خرید های ذوب آهن به اینجا ختم نمی شــود و لیست مدنظر 

تارتار بیشتر از این اسامی است.

خبر روز

 مهاجم پرسپولیس
 در حوالی سپاهان

مدیران دو باشگاه سانتاکالرای پرتغال و سپاهان بر سر انتقال شهریار مغانلو 
به توافق نهایی رسیده اند و مهاجم سابق سرخ پوشان طی این هفته قرارداد 
خود را با باشگاه سپاهان اصفهان رسمی خواهد کرد.مغانلو، نیم فصل دوم را 
در پرسپولیس حضور داشت و موفق شد گل های مهمی برای سرخ پوشان 
به ثمر برساند.مدیران پرســپولیس با سانتاکالرا برســر مبلغ رضایت 
نامه مغانلو به توافق نرســیدند و این مهاجم به زودی به ســپاهان 

می پیوندد.

»مظاهری« برای ماندن در استقالل اوکی داد!
رشید مظاهری، دروازه بان تیم استقالل که برای مذاکره با مدیران استقالل در ساختمان این باشگاه 
حضور پیدا کرده بود در حین خروج در جمع خبرنگاران گفت: ما یک جلسه خصوصی خیلی خوب 
با آقا فرهاد و آقا فرزاد داشتیم. خدا را شکر همه چیز خوب بود و روند مثبتی داشت.وی در واکنش 
به این سوال که آیا شما را فصل بعد در اســتقالل خواهیم دید، گفت: در این که من دوست دارم در 
استقالل باشم هیچ شکی نیست. فقط یک سری مشکالت است که با صحبت هایی که با آقا فرهاد 
داشتیم قول هایی داده شد و ان شاءا... طی روزهای آینده عملی می شود تا با قدرت سر تمرینات 
حاضر شویم.دروازه بان استقالل در مورد شایعاتی که در خصوص کم شدن بخشی از مبلغ قراردادش 
به دلیل حضور در کمیته انضباطی باشگاه مطرح شده و از آن به عنوان اختالف او با باشگاه استقالل 
یاد می شود، گفت: اصال نمی خواهم در مورد این مســائل صحبت کنم.مظاهری در پاسخ به این 
موضوع که باشگاه مدعی است شما 60 درصد از مبلغ قرارداد خود را دریافت کرده اید، گفت: االن من 

چرا باید بیایم و مشکالت باشگاه را بگویم؟! 
مشــکالت قرارداد خودم را چرا باید بگویم؟پیشــنهادات ســپاهان و گل گهر و دیگر باشگاه ها به 
مظاهری که موجب نگرانی هواداران استقالل شده سوال بعدی از دروازه بان آبی ها بود که او این 
گونه به آن پاسخ داد: االن من نباید پیشنهاد داشته باشم؟دروازه بان استقالل در پایان تاکید کرد: 
ما آمدیم اینجا و مذاکرات خیلی خوبی داشتیم و امیدوارم مشــکالت مان حل شود. نظم خوبی 
را در باشگاه دیدم و به امید خدا با قدرت ســر تمرینات حاضر می شویم. من هم فعال یک سال با 

استقالل قرارداد دارم.

مهاجم سایپا، خرید جدید مس رفسنجان
مجید علیاری پس از دو سال حضور در سایپا و نمایش خوبی که در این تیم ارائه کرده بود، با اتمام 
قراردادش و سقوط نارنجی پوشان تهرانی از لیگ برتر، تصمیم به جدایی گرفت و یک تیم نارنجی 
پوش دیگر در سطح اول فوتبال ایران را انتخاب کرد. این مهاجم 25 ساله که پس از یک سال بازی 
برای صبای قم در لیگ برتر راهی پارس جنوبی شــد و دو سال در این تیم عضویت داشت، طی دو 
فصل اخیر برای سایپا به میدان رفت و حاال هم مس رفســنجان را انتخاب کرد.مجید علیاری در 
فصل اخیر ۴ گل با پیراهن سایپا به ثمر رساند که تالش او در خط حمله تیمش برای بقا در لیگ برتر 
کافی نبود تا تیمش به لیگ یک برود، اما عملکرد این بازیکن موجب شد تا محمد ربیعی روی او 
نظر مثبتی داشته باشد و مهاجم ســایپا را به جمع شاگردانش اضافه کند.باشگاه مس رفسنجان 
که عملکرد موفقی در نقل و انتقاالت تابستانی داشــته، عالوه بر تمدید قرارداد عقیل کعبی و فراز 
امامعلی، نفرات با کیفیتی مثل سید مهدی حسینی، میثم تیموری و فرشاد محمدی مهر را هم به 
خدمت گرفته بود و اکنون با جذب مجید علیاری، چهارمین خریــد لیگ برتری خود را انجام داد.

علیاری در دوران حضورش در سایپا با محمدرضا سلیمانی خط حمله این تیم را تشکیل می دادند و 
حاال با حضور در مس رفسنجان دوباره با این بازیکن هم بازی خواهد شد.

مستطیل سبز

فوالد صفر، رقبا سه!
نکونام که با قهرمانی در جام حذفی برای دومین 
سال متوالی فوالد را به سهمیه آسیایی رساند، 
در مصاحبه هــای روزهای آخر فصل گذشــته 
ماندن در فوالد را مشروط به برنامه ریزی برای 
دســتاوردهای بیشــترکرده بود؛ اما هم چنان 
سرنوشــت ادامه حضور او در اهــواز نامعلوم 
است. از طرفی هم زمان رقبای مستقیم این تیم 
یکی یکی بازیکنان این تیم را جذب می کنند یا 
به جذب آن ها چشم دوخته اند. پرسپولیس، 
ســپاهان، اســتقالل و گل گهر مثل فصل قبل 
احتماال رقبای فوالد برای کســب سهمیه لیگ 
برتر خواهند بود. تا اینجــا در زمانی که فوالد با 
تعلل برای تعیین سرمربی خود از دست داده، 
گل گهر سیرجان محســن فروزان، دروازه بان 
اصلی فوالد را جذب کرده اســت. سپاهان هم 
با فرشــاد احمدزاده، بهترین بازیکن دو فصل 
گذشــته فوالد به توافق رسیده است. استقالل 
هم که طبق خبرها برای به خدمت گرفتن زبیر 
نیک نفس ، هافبک میانی و شــیمبا، مهاجم 
فوالد تالش می کند. یحیی گل محمدی هم به 
دو بازیکن فوالد برای تقویت پرسپولیس چشم 
دوخته است: عارف آقاسی برای جایگزین کردن 
حســین کنعانی زادگان و محمد آبشک برای 
جایگزین کــردن احمدنوراللهی.فوالد با تاخیر 
در زمان سرنوشت ساز پیش فصل، از طرفی با 
از دست دادن مهره های کلیدی اش در حال جا 
ماندن از رقیبان مســتقیم خود در فصل آینده 
اســت. مهره هایی که به رقبای مستقیم فوالد 
اضافه می شــوند و این فاصله را بین این تیم 
و ۴ مدعی دیگر بیشــتر و بیشتر می کند. برای 
فوالدی ها که دو هفته قبــل با قهرمانی در جام 
حذفی بهترین روزهایشان را سپری می کردند، 
حاال گذر زمان همراه با تعلیق و دلهره است. البته 
که مذاکره های حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل 
جدید فوالد و جواد نکونام از هفته پیش شروع 
شده و احتمال ادامه فعالیت سرمربی فوالد در 
این تیم کم نیست ؛اما دست کم می شود گفت 
کار برای برآورده کردن شــرطی که نکونام برای 
ادامه فعالیت در فوالد گذاشته بود سخت تر هم 
شده اســت. تیمی که می خواهد برای حضور 
در کورس قهرمانی رقابت کنــد نباید زمان را در 

پیش فصل هدر بدهد. 

سید محمد قریشی، مدافع جوان گاندو ها نیز بعد از 
توافق با باشگاه، تصمیم به ماندن در جمع گاندو ها 
گرفت و ۲ سال دیگر در ذوب آهن می ماند. قاسم 
حدادی فر، کاپیتان پر سابقه ذوبی ها نیز با تمدید 

قراردادش در این تیم ماندگار شد

فوتبال جهان

وز عکس ر

ادامه اعتراضات 
هواداران تراکتور به 

شرایط باشگاه 
گروهی از هواداران تراکتــور با حضور در 
مقابل ســاختمان هیئت فوتبال استان 
آذربایجان شــرقی، نســبت به شــرایط 
تیم شــان اعتراض کردند. بســته شدن 
پنجره نقــل و انتقاالتی، جدایی ســتاره 
ها، تغییــرات متعدد مدیریتــی و فنی و 
... مواردی هســتند که موجب نارضایتی 

شدید هواداران تراکتور شده است.

 رییس فدراسیون هندبال در نشست خبری اظهار 
داشــت: برای انتخاب ســرمربی مدت ها تالش 
شــبانه روزی انجام دادیم. در این مسیر شاخصه 
هایی را برای خودمان تعریف کرده بودیم و در نظر 
داشتیم سرمربی کسی باشــد که ترجیحا فضای 
هندبال آسیا را بشناســد و این موضوع با توجه به 
زمانی که داشتیم، حائز اهمیت بود و می توانست 
چند ماه ما را به جلو ببــرد. علیرضا پاکدل،  افزود: 
از اسفند سال ۹8 کار را شــروع کردیم. چند عامل 
بازدارنده در این 15 ماه بر سر راه ما بود و با مشکل 
روبه رو شــدیم. در مجمــع هم با مســتنداتی که 
گفتم فدراســیون با تمام توان تالش کرد.رییس 
فدراســیون هندبال تاکید کرد: بحث اول بر سر راه 
انتخاب سرمربی موضوع کرونا چه ایران چه در دنیا 
بود. چند پیک سنگین کرونا داشتیم و نگرانی هایی  

ایجاد شد.وی افزود: مربیانی که صاحب نام بودند 
غیر از مســائل مالی دنبال این بودند که آن کشور 
جایگاه و  مقام در قاره داشته باشد. ما در این چند 
سال جز یک بار سابقه ای در قهرمانی جهانی نداریم 
و در المپیک نبوده ایم. در آسیا چند سالی است از 
سکو دور بوده ایم. شیطنت هایی هم وجود داشت 

که نمی خواهم به آن ورود کنم .
پاکدل بیان داشــت: باالخره وعــده ای که دادیم 
محقق شد و یک مربی با دانش و با تجربه به ایران 
آمد گرچه با تاخیر این اتفاق افتاد. مانوئل فرناندز 
به ما معرفی شــد و چند جلســه ویدئو کنفرانس 
داشتیم.  رزومه ایشان مشخص است و افتخارات 
زیادی در اســپانیا و قهرمانی اروپا داشــته است. 
افرادی که االن مربیان بزرگی هســتند، شــاگرد 
ایشــان بوده اند. از آن طرف اکثر عناوین قهرمانی 

آسیا االن توسط قطر کسب شده که ایشان در این 
تیم حضور داشــته و اینها نشــان می دهد مربی با 

تجربه ای است.
رییس فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد: ایشان 
آمده که تمــام توان خود را بگذارد. مشــکل بزرگ 
هندبال ما این اســت که هندبال ما ســبک ندارد 
هرچند کمــی شــبیه اسپانیاســت. امیدواریم با 
این مربی بتوانیم هندبال را صاحب ســبک کنیم. 
از ایشــان سپاســگزار هســتیم که با وجود تمام 
مشکالتی که داشــتند و با شــرایط کرونا به ایران 

آمدند تا به ما کمک کنند.

رییس فدراسیون هندبال:

مشکل هندبال ما این است که سبک ندارد
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مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مطرح کرد:

ترویج فرهنگ کاهش مصرف پالستیک در شهر اصفهان
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در سومین جلسه ستاد اجرایی پیشگیری 
و پایش بهینه مصرف پالستیک شهر اصفهان در راستای پیشبرد اهداف مد نظر و بررسی و پیگیری 
دستورات جلسات پیشین، اظهار کرد: ارائه گزارش عملکرد کلیه کارگروه ها در خصوص فعالیت ها 
و برنامه های صورت گرفته به مناسبت روز بدون پالســتیک، ارائه برنامه عملکرد یک ساله توسط 
تمامی کارگروه ها و همچنین اعالم اولین فراخوان شــهر بدون چالــش با موضوع کاهش مصرف 
پالستیک توسط کارگروه فناوری و ارتباط با صنایع از جمله دستورات جلسه اخیر ستاد بود.رحیم 
محمدی افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت های ستاد اجرایی پیشگیری و پایش بهینه مصرف 
پالستیک، هم گرایی هرچه بیشتر کارگروه ها برای تحقق اهداف و مقاصد مشترک و حرکت مبتنی 
بر هدف و نتیجه جهت انجام اقدامات به بهترین شــکل از جمله موارد مورد تاکید است که باید از 
سوی کارگروه های مختلف مورد توجه قرار بگیرد و برنامه های در نظر گرفته شده همسو با این موارد 
باشد.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با تاکید بر نقش کلیدی و اهمیت 
کارگروه تبلیغات و اطالع رسانی به دلیل دارا بودن پتانسیل های گسترده و در اختیار داشتن ابزارهای 
مناسب جهت اطالع رسانی و ترویج فرهنگ کاهش مصرف پالستیک، عملکرد این کارگروه را یکی 
از ستون های اصلی فرهنگ سازی در این زمینه دانست.رییس ستاد اجرایی پیشگیری و پایش 
بهینه مصرف پالستیک شهر اصفهان با اشــاره به امکان تعمیم اقدامات نتیجه بخش این ستاد به 
مجموعه های بزرگ تر، گفت: در این راستا شــاخص گذاری با هدف تکمیل چرخه فعالیت، اندازه 
گیری شاخص ها، پایش و نظارت مستمر بر عملکرد ستاد، بررسی اثرات بر جامعه هدف و همچنین 
استفاده از تجارب و ظرفیت های موثر شورای اسالمی شهر از جمله مواردی است که می تواند کارایی 
این ستاد را بهبود بخشیده و دســتیابی به نتایج مورد انتظار را تســهیل کند. وی تصریح کرد: کلیه 
برنامه ها و فعالیت های مرتبط با کاهش مصرف پالســتیک با اولویت اجرا در مجموعه شهرداری 

تعریف شده و همه بخش های شهرداری اصفهان ملزم به اجرای آن هستند.

سخنگوی شورای اسالمی شهر :

مبارزه با فساد در اصفهان باید نظام مند و برای مردم قابل 
مشاهده باشد

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان در پنجمین جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: 
ما معتقد هستیم دوران پشت میزنشینی مدیران شــهری به پایان رسیده و اکنون دوران مدیرانی 
است که بین مردم و محالت رفته و از نزدیک مشکالت را بررســی می کنند.علی صالحی با اشاره 
به اینکه ما به دنبال حضور سرمایه های اجتماعی هستیم، افزود: ترویج سالمت اداری و مبارزه با 
فساد اداری به صورت جدی در کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان بررسی می شود.سخنگوی 
شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: مبارزه با فساد اداری باید به صورت نظام مند و در دسترس 
مردم و در عملکرد قابل مشاهده باشد تا بتوان زمینه های فساد و مبارزه را به صورت هوشمند و به 
صورت ویژه از مدخل های مختلف توسط کمیسیون های شورا بررسی و اقدام کرد.وی دربار انتخاب 
شهردار اصفهان افزود: ما در این فرآیند همه ظرفیت ها را با سرعت و دقت با نظرات مردمی و نخبگان 
مورد بررسی قرار می دهیم که برای چهارسال آینده شهر اصفهان دچار خطا نشویم.سخنگوی شورای 
اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: انتظار این است که یک انتخاب خوب برای شهر اصفهان داشته 
باشیم و در این فرآیند مردم را مشارکت دادیم تا با خروجی مناسب به پایان برسد.سخنگوی شورای 
اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: انتخاب این دوره شورای شهر با تاکید حضور جوانان و تحقق گام 
دوم انقالب و استفاده از نقش جوانان در عرصه های مدیریتی است.وی، احیای زاینده رود از سراب 
تا پایاب و نقش آن در شــادابی خانواده و اجتماع را الزمه ورود همه دستگاه های اداری به صورت 

جدی در کنار نمایندگان مجلس عنوان کرد.

با اعتبار 120 میلیارد ریالی اجرایی شد؛

ساماندهی بازار تاریخی اصفهان در مسیر پایانی

مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان از        نرگس طلوعی
سامان دهی بازار تاریخی دیار گنبدهای 
فیروزه ای با اعتبار 120 میلیاردی خبر داد، پروژه ای که در راستای باز 
آفرینی بافت های تاریخی در دســتور کار مدیریت شهری قرار گرفته 
است.بازار تاریخی اصفهان از بزرگ ترین و زیباترین بازارهای تاریخی 
ایران به شــمار می رود که جایگاه ویژه ای از نظر موقعیت گردشگری 
دارد. ساخت بنای اصلی این بازار و بخش های مختلف آن از سده دهم 
الی ســیزدهم خورشــیدی به طول انجامیده و در دوره های صفویه و 

قاجاریه تکمیل شده است.
 بخشی از این بازار با عنوان بازار قیصریه شناخته می شود که ورودی 
آن در میدان نقش جهان، توسط ســردری زیبا مشخص شده است، 
همچنین راســته های اصلی و فرعی زیادی در این بازار وجود دارد که 
از میان آنها می توان به سماور سازها، مخلص، مقصودبیک، هارونیه، 

نیم آورد گلشن و ... اشاره کرد.
در این مجموعه مدارس مذهبی و مســاجدی همانند دیگر بازارهای 
ایران دیده می شــود که از جملــه آنها مدارس مذهبــی جده بزرگ و 
کوچک، نیماور، هارونیه، صدر، کاســه گران و مسجدهای ذوالفقار، 
جارچی، شیشــه و نیز بنای بــی نظیر عصارخانه شــاهی در میانه راه 

بازار بزرگ به جای مانده از دوران صفوی اســت کــه وظیفه اصلی آن 
تهیه روغن چراغ جهت روشــنایی عمارت های حکومتی در مجموعه 

دولتخانه صفوی بوده است.
در ســال های گذشــته مدیریت شــهری با بهره گیری از متخصصان 
فنی و کادر مجرب خود نســبت به مرمت و بازآفرینی این بازار اقدام 

کرده است.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه ساماندهی شبکه 
بازار اصفهان از دهه های گذشــته در دســت اقدام بوده است، گفت: 
عملیات اجرایی طرح ســاماندهی میدان تا میدان از ســال گذشته 
حدفاصل میدان امام علی )ع( تا میدان امام )ره( و بازار رنگرزها در 
سال جاری با هزینه 200 میلیارد ریال توسط شهرداری منطقه سه در 

دست اجراست.
حسین کارگر اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه به طول ۹۴0 متر 
با رعایت حال کسبه از ابتدای سال گذشته به صورت ۵0 متر به ۵0 متر از 
سمت هارونیه در میدان امام علی )ع( آغاز و در ابتدا آسفالت برداری 
کف آن اجرا شد، با حفاری کف و احداث کانال های ناکش، نوسازی 
تاسیسات شهری و آتش نشانی، عملیات زیرسازی و سنگفرش آن 

صورت گرفت.

وی افزود: در بسیاری از مکان ها که دیواره و سقف ها تخریب شده بود 
و باعث تهدید جان شهروندان می شــد، عملیات مرمت آن نیز انجام 
شد به صورتی که سقف های معیوب نوســازی و یا سبک سازی بام 

تهیه و پس از ایزوالسیون، آجرفرش بام انجام شده است. 
کارگر با اشــاره به هزینه 120 میلیارد ریالی اجرای طرح ســاماندهی 
میدان تا میدان اظهار کرد: این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی 

در حال اتمام است. 
وی بــه دیگــر پــروژه ســاماندهی شــبکه بــازار اصفهان اشــاره 
کرد و افــزود: عملیات آســفالت برداری بــازار رنگرزهــا، بازارچه نو 
شــرقی از ابتــدای ســال جــاری آغــاز و با نوســازی تاسیســات 
 شــهری و آتــش نشــانی، عملیات ســنگ فــرش آن در دســت

 اقدام است.  
مدیــر منطقــه ســه شــهرداری اصفهــان تصریــح کــرد: یکی از 
بازارهــا کــه دارای کارگاه هــای متعــدد فــرش و متعلقــات آن 
بــوده و نیــاز جــدی بــه ســاماندهی دارد، بــازار رنگرزهاســت 
که مســاحتی حدود هشــت هزار مترمربــع دارد و بــرای عملیات 
 ســاماندهی آن، هزینــه ای بالغ بر ۹0 میلیــارد ریــال در نظر گرفته

 شده است.

رویداد کارآفرینــی »نوجوان کارآ« با شــعار چگونه 
در نوجوانی کارآفرین شــوم و بــا محوریت آموزش 
مباحث کاربردی در حوزه کارآفرینی اجرا می شــود.

مدیر خانه جوان با اعالم این خبر اظهار داشــت: این 
رویداد از سوی خانه جوان و با همکاری خانه نوجوان 
و موسسه نوآفرینان امین که مدرســه کسب و کار و 
کارآفرینی نوجوانان است و زیرنظر وزارت کار فعالیت 
می کند، برای نوجوانان 12 تا 1۸ ســال برنامه ریزی 
شده که آموزش ها توسط تیم تخصصی این مدرسه 
ارائه خواهد شد.فاطمه اکبرزاده افزود: گام نخست، 
استعدادیابی از نوجوانان اســت که از آن ها خواسته 
می شــود در هر زمینه ای از جمله هنری، ورزشــی، 

ادبی و .. استعداد دارند، فعالیت خود را در قالب های 
مختلف برای ما ارسال کنند که پس از آن توسط داوران 
استعدادیابی رغبت ســنجی از آنها آزمون گرفته می 
شــود.وی تصریح کرد: ممکن است برخی نوجوانان 
ندانند در چه زمینه ای استعداد دارند که از این دسته 
خواسته می شــود درباره خودشــان بگویند تا تمام 
استعدادهای پنهان و پیدا شناسایی شود.وی ادامه 
داد: نوجوانانی که اســتعدادیابی شده اند، از آموزش 
های آفالین که در ســایت خانه جوان موجود اســت 
استفاده می کنند، البته جلسات پرسش و پاسخ به 

صورت آنالین برگزار خواهد شد.
مدیر خانه جوان با اشــاره به اجرای مرحله نهایی در 
سه سطح بیان داشــت: در این مرحله، نوجوانانی که 
استعداد آنها مشخص است، با کمک کوچینگ ها و 
آموزش هایی که فرا گرفته اند، برای رقابت نهایی آماده 
می شوند.اکبرزاده گفت: نوجوانانی که از استعدادهای 
خود بی اطالع هستند، باید برنامه توسعه فردی ارائه 

کرده و با کمک آموزش ها چشــم انداز ۵ تا 10 ساله 
طراحی کنند.

وی با بیان اینکه بخش سوم به نوجوانانی اختصاص 
دارد که عالقه به ایده پردازی دارند، یادآور شد: نوجوانان 
در این مرحله باید برای حل یک مســئله اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی یا مســئله ای در حوزه نوجوانان 
بیزنس پلن بنویسند که در نهایت این سه گروه در سه 
بخش به رقابت خواهند پرداخت و پس از سنجش 
مهارت های ارائه شده، برنده نهایی رویداد مشخص 
شده و آثار برتر به جشنواره خوارزمی معرفی خواهند 
شد.وی، طراحی دو جلســه آموزشی برای والدین را 
برنامه ابتکاری رویداد کارآفرینی نوجوان کارآ عنوان 
کرد و گفت: والدین با فراگرفتن آموزش هایی که به 
صورت آفالین ارائه می شود، می توانند در نقش مربی 
برای نوجوانان عمل کنند.گفتنی است؛ عالقه مندان 
برای ثبت نام و کســب اطالعات بیشتر می توانند به 

سایت ir.www.tavan7 مراجعه کنند.

چگونه در نوجوانی کارآفرین شوم ؟

عملیات اجرایی طرح ساماندهی میدان تا میدان از 
سال گذشته حدفاصل میدان امام علی )ع( تا میدان 
امام )ره( و بازار رنگرزها در سال جاری با هزینه 200 
میلیارد ریال توسط شهرداری منطقه سه در دست 

اجراست

تاریخ عکاسی اصفهان در قاب مستند
مســتند »ظهور و ثبوت« که به تازگی از تیزر آن در فضای مجازی رونمایی شده، پژوهشی درباره 
سیر تاریخ عکاســی اصفهان اســت و به علل اوج و فرود عکاس خانه های این شهر می پردازد.

حامد قصری، کارگردان این مســتند، می گوید: بعد از مرگ تلخ احمد میرعالیی که حلقه اتصال 
من نوجوان با دنیای ادبیات بود، مدتی افســرده بودم تا اینکه یک روز بر حسب اتفاق، به تابلوی 
عکاسی زیبا در خیابان طالقانی برخوردم، کم رویی را کنار گذاشتم، داخل رفتم و با دنیایی از عکس 

روبه رو شدم.
وی ادامه می دهد: رضا فرزان، مسئول عکاس خانه، خاطراتش را برایم تعریف کرد و گفت که آرزو 
داشته مغازه اش به موزه تبدیل شود. عکس های قدیمی زیادی داشت که بخشی از تاریخ عکاسی 
اصفهان را شامل می شد و همسرش، اشرف السادات مقصودی نیز اولین بانوی عکاس اصفهان 
بود که عکاسی از زنان را انجام می داد.این پژوهشــگر خاطرنشان می کند: ورود به عکاسی زیبا، 
زمینه ساز آشنایی من با امان ا... طریقی شد که در مستند »هالیوود اصفهان« مشخصا به معرفی 

او و عکاس خانه اش پرداخته ام.
قصری، یادآور می شود: در همان دوران دانشجویی، تصمیم گرفتم که خاطرات عکاسان اصفهان 
را ثبت و ضبط کنم، به همین دلیل با حدود 70 نفر از عکاسان شهر مصاحبه کردم و بخشی از آرشیو 
ارزشمندی که داشتند به دســت آوردم. هم زمان، تالش کردم عکاسی را بیاموزم، چند نمایشگاه 
برپا کردم و به مرور، هویت جمعی تصویری اصفهان برایم جذاب تر شد.وی از چاپ کتاب »ظهور و 
ثبوت« نیز خبر می دهد و می گوید: بر اساس مصاحبه هایی که با عکاسان مختلف شهر انجام داده 
بودم، کتابی در ۳۵ فصل تهیه کردم که درواقع رد پای بازمانده از یک شهر است و در قالب جستار، 
به تاریخ عکاســی اصفهان و علل افول عکاس خانه ها می پردازد.این پژوهشگر می افزاید: حدود 
12 نفر از عکاسانی که در کتاب »ظهور و ثبوت« به آن ها پرداخته ام، طی این سال ها از دنیا رفته اند. 

در صورت جذب حمایت، این کتاب ماه های آینده توسط نشر شور آفرین به چاپ خواهد رسید.
کارگردان مستند »ظهور و ثبوت« اظهار می کند: به این دلیل که در مدت 20 سال از عکاسان اصفهان 
ساعت ها فیلم برداری کرده بودم، تصمیم گرفتم در کنار کتاب، مستندی نیز درباره تاریخ عکاسی 
اصفهان تهیه کنم و با حمایت دفتر تخصصی سینما، محمدجواد حسنی، یکی از تدوینگران خالق و 
حرفه ای، کار تدوین مستند »ظهور و ثبوت« را بر عهده گرفت، احمد تاج و علی رضوانی فیلمبرداری 
آن را انجام دادند و بهروز معین نیز آهنگ بی نظیری برای کار ســاخت.قصری، با اشاره به شیوه 
پخش این مســتند توضیح می دهد: اگر شرایط ناشی از شــیوع ویروس کرونا تا پایان شهریور 
بهبودیافته باشد، »ظهور و ثبوت« را در اصفهان اکران خواهیم کرد وگرنه، به واسطه اکران آنالین و 

در قالب پکیج، آن را در دسترس عالقه مندان قرار خواهیم داد.

افتتاح جاده ای با عنوان »جنگلبان« در ناژوان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری اســتان اصفهان گفت: جاده جنگلبان در راســتای تقدیر از 
جنگلبانان در ناژوان اصفهان افتتاح شد.محمد علی کاظمی درباره نام گذاری یکی از خیابان های 
ناژوان با عنوان جنگلبان، گفت: باتوجه به تالش هایی که نیرو های مجموعه ســازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیز داری کشور و استان ها در راستای احیا، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی دارند 
باهماهنگی شهرداری  و شورای شهر اصفهان بر اساس مصوبه ای که تصویب شد در خواست کردیم 

تا خیابانی به نام خیابان جنگلبان در اصفهان نام گذاری شود.
وی افزود:ماموران منابع طبیعی از قدیم بــه جنگلبان معروف بودند به همین دلیل  این طرح در 
شورا مصوب و مقرر شــد خیابانی که در کنار رودخانه وجود دارد با همکاری شهرداری ناژوان به 

نام جنگلبان نام گذاری شود.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیر داری بیان کرد: این طرح در راستای حمایت از زحمات و تالش های 
ماموران و نیرو هایی اســت که در حفظ و حمایت از عرصه های منابع طبیعــی، جنگل ها و مراتع 

تالش می کنند.

با مسئولان

خبر روزخبرخوان

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری:

 حریق و حادثه مرتبط با 
هیئت های مذهبی شهر 

نداشتیم
مدیر عامل سازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان گفت: با توجه به تاثیر 
اقدامات پیشگیرانه ســازمان آتش نشانی در 
دهه نخست ماه محرم، حریق یا حادثه مرتبط 
با هیئت های مذهبی شــهر نداشتیم.آتشپاد 
محسن گالبی اظهار کرد: در روزهای تاسوعا و 
عاشورا حادثه ای مرتبط با هیئت های مذهبی 
و محل های برگزاری مجالس عزاداری در شهر 
اتفاق نیفتــاد و در این زمینــه اتخاذ تمهیدات 
پیشگیرانه بســیار موثر بوده است.وی با بیان 
اینکه ایــن ســازمان در روز تاســوعا 1۹ مورد 
مســتقری، 17 مورد گشــت ایمنی و 10 مورد 
بازدید فرماندهان داشــته اســت، افزود: روز 
عاشورا نیز 22 مورد مستقری، 22 اطفائیه، 2۳ 
مورد گشت ایمنی و 12 مورد بازدید فرماندهی در 
شهر انجام شد.مدیر عامل سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به 
آمار 12 هزار و 2۵0 مورد تماس با ســامانه 12۵ 
در دهه نخســت ماه محرم امســال، تصریح 
کرد: در روزهای تاسوعا و عاشورا در مجموع دو 
هزار و ۴۴0 تماس با شماره 12۵ آتش نشانی 
برقرار شده و خوشبختانه در این دو روز فعالیت 
هیئت های مذهبی بدون حادثه انجام شــد و 
شهروندان در آرامش کامل عزاداری کردند.وی 
با بیان اینکه در روزهای تاسوعا و عاشورا 1۹ مورد 
حریق و 2۹ مورد حادثه به آتش نشانی گزارش 
شد، گفت: در دهه اول محرم 1۵۵ مورد حریق، 
۳1۴ مورد حادثه اعالم شد که خوشبختانه هیچ 
کدام مرتبط با هیئت های مذهبی شــهر نبوده 
است.آتشــپاد گالبی ادامه داد: در هشت روز 
نخست محرم امســال هر شب 10 مستقری و 
20 گشــت ایمنی مرتبط با هیئت های مذهبی 
انجام شد و در هشت شب اول نیز مورد حادثه 
یا حریق مرتبط با هیئت های مذهبی نداشتیم.

وی خاطرنشــان کرد: تعداد نجات یافتگان از 
حریق و حوادث در دهه نخست ماه محرم ۳2۵ 

نفر بوده است.

رییس شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

ضرورت توسعه مساجد در کشور
 رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در پنجمین جلسه علنی ششمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن قدردانی از مردم اصفهان به دلیل برگزاری مراسم  
عزاداری امام حسین )ع( ضمن رعایت شیوه نامه های بهداشتی گفت: همه مسلمانان جهان باید از ائمه الگو بگیرند و همواره فرمایشات ایشان را سرلوحه کار 
خود قرار دهند. محمد نور صالحی همچنین به رحلت آیت ا... سید کمال فقیه ایمانی اشاره کرد و ابراز داشت: ایشان در دوران حیات خود در زمینه های مختلف 
علمی، فرهنگی، عمرانی، اجتماعی و … خدمات گسترده ای را به مردم ارائه کردند.وی همچنین به نام گذاری ۳1 مرداد ماه به نام روز جهانی مساجد نیز اشاره 
کرد و ادامه داد: این روز به مناسبت به آتش کشیدن مسجد االقصی توسط رژیم صهیونیستی و با پیشنهاد ایران در اجالس جهانی کشور های اسالمی در سال 

۴۸ نام گذاری شد.نورصالحی تاکید کرد: مساجد محور تجلی معنویات و اخالقیات است و امیدواریم این فضا های معنوی روز به روز بیشتر توسعه یابد.

مراسم تشییع و 
تدفین آیت ا...فقیه 

ایمانی)ره(
مراسم تشییع و تدفین پیکر آیت 
ا... سید کمال فقیه ایمانی)ره(، یار 
وفادار و شاگرد امام خمینی)ره(، 
صبح  دیــروز بــا حضــور علما، 
روحانیــون، مســئوالن و مــردم 
برگزار شد.آیت ا... طباطبایی نژاد، 
نماینده ولی فقیه در اصفهان نماز 

میت را بر پیکر ایشان اقامه کرد.

وز عکس ر
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تله کابیــن و تله ســی یژ ها را می تــوان از هیجان انگیزترین 
تفریحاتی حساب کرد که با سلیقه هر گردشگری در هر سن 
و سالی سازگار است. مخصوصا اگر مسیرهای کابلی آن بر 
فراز جاذبه  و چشم انداز های طبیعی شهرها واقع شده باشد. 
قرار اســت در این مطلب نگاهی به برخــی از محبوب ترین 
و مشــهور ترین تله کابین های ایران داشــته باشیم که برای 

بسیاری از گردشگران تداعی گر خاطرات خوش هستند.
تله کابین رامسر، مازندران: مجتمع رفاهی تفریحی شهر سبز 
رامسر که بیشتر با نام دیگر خود یعنی تله کابین رامسر شناخته 
می شود، یک مجموعه تفریحی در 5 کیلومتری غرب رامسر 
است که سال 1387 راه اندازی شد. ضمن تفریحات مختلفی 
که بازدید کنندگان در مجموعه شهر سبز رامسر می توانند داشته 
باشند توصیه شده  ترین آن ها تله کابین 2 کیلومتری است که 
منظره بسیار زیبایی از  چشم انداز های طبیعی شمال در اختیار 
گردشگران می گذارد. هزینه بلیت رفت و برگشت تله کابین 

رامسر برای هر شخص 85000 تومان است.
تله کابین عینالی، تبریــز: در میان جاذبه های  طبیعی  تبریز 
امکان ندارد نام عینالی به چشــم نخورد. عینالی یا عون بن 
علی نام کوتاه ترین کوه و قله در رشــته کوه سرخاب است که  
حدود 1800 متر ارتفاع دارد. تله کابین عینالی دارای ســه فاز 

است که در حال حاضر تنها فاز نخســت آن که تا کوه عینالی 
حرکت می کند در دسترس گردشــگران قرار دارد. تله کابین 
عینالی به دلیل شیب زیاد و مسافت طوالنی از شهرت باالیی 
برخورددار است، ضمن اینکه با اتمام پروژه و تکمیل فارهای 
دوم و سوم این جاذبه به عنوان طوالنی ترین تله کابین ایران 

شناخته خواهد شد.
تله کابین نمک آبرود، مازندران: نمک آبرود نام یک دهکده 
توریستی در مازندران است که به واسطه جنگل های متراکم، 
امکانات تفریحی متنوع از جمله تله کابین هایش محبوبیت 
زیادی در ایــران دارد. حتــی می توان گفــت در تمامی تله  
کابین های واقع شده در شمال ایران هیچ کدام به اندازه نمک 
آبرود شهرت ندارند. تله کابین های نمک آبرود شامل دو خط 
متفاوت هستند که هر کدوم از لحاظ زمان، ارتفاع، مسافت، 

ظرفیت کابین و هزینه متفاوت هستند.  
تله کابیــن توچال، تهــران: توچــال یکــی از قدیمی ترین و 
مشهورترین مجموعه های ورزشــی در تهران و ایران است که 
ساخت تله کابین آن در سال 1353 توسط دو شرکت فرانسوی 
و اتریشی آغاز شد. در تله کابین توچال گردشگران با 7 ایستگاه 
مواجه هستند که مسافت آن به 7.5 کیلومتر می رسد. هزینه 
بلیت تله کابین توچال بسته به مســافت و تعداد ایستگاه ها 

متغیر اســت ؛اما با در نظر گرفتن مســیر رفت و برگشــت از 
ایستگاه 1 تا 7 هزینه آن نفری 95000 تومان می شود.

تله کابین حیران، گیالن – اردبیــل: در 35 کیلومتری جاده 
آســتارا به شــهر نمین اردبیل، یکی از خوش  منظره ترین و 
بزرگ ترین مسیرهای کابلی شمال غربی ایران دیده می شود. 
تله کابین حیران در سال 1390 ساخته شده  و یکی از نکات 
قابل توجه آن اســتفاده از تجهیزات اتریشی – سوئیسی در 
این تله کابین است. در این تله کابین 33 کابین وجود دارد که 
30 عدد از آن  معمولی و 6 عدد از آن ها به صورت vip طراحی 

شده است.
تله کابین احرار، الهیجان: تله کابین احرار یا الهیجان نخستین 
تله کابین افتتاح شــده در الهیجان محســوب می شود که 
ظرفیت جایه جایی ده هزار نفر در روز را دارد. در این تله کابین 
مدرن گردشگران می توانند از مناظر فوق  العاده شیطان کوه و 
کوه فالح، مزارع چای و جنگل های اطراف دیدن کنند. همانند 
حیران، در تله کابین احرار نیز از تجهیزات اتریشی - سوئیسی 
دوپل مایر استفاده می شود و این تله کابین از کیفیت و ایمنی 
باالیی برخوردار است. همچنین قیمت بلیت تله کابین احرار 
برای کودکان زیر 2 ســال رایگان، کودکان 2 تا 7 سال 25000 

تومان و برای افراد 7 سال به باال 50000 تومان است.

آشپزی

 شامی کباب هندی
 »آلو تیکی چات«

مواد الزم: گوشت چرخ کرده 500 گرم، سیب زمینی 2 عدد، پیاز 2 عدد، 
سیر 3 حبه، تخم مرغ یک عدد، آرد سوخاری یک قاشق غذاخوری،ادویه گرام 

ماساال یک قاشق چای خوری، زیره یک دوم قاشق چای خوری، پاپریکا یک دوم 
قاشق چای خوری،جعفری خرد و ساطوری شده یک دوم لیوان دسته دار فرانسوی،فلفل 

قرمز یک دوم قاشق چای خوری،نمک، فلفل ، زردچوبه و روغن به میزان الزم
طرز تهیه : ابتدا سیب زمینی، پیاز و سیر ها را پوست بگیرید و بشویید. آن ها را با قسمت ریز 

رنده، رنده کنید. آب سیب زمینی، پیاز و سیر را با دست کامال بگیرید تا موقع پخت به کف تابه 
نچسبد یا مواد کتلت از هم نپاشد. گوشت چرخ کرده را به پیاز و سیب زمینی اضافه و مخلوط 
کنید. جعفری را کامال خرد و ساطوری کرده و به همراه آرد سوخاری به مخلوط اضافه کنید.
برای اینکه ادویه ها راحت تر در مخلوط حل شوند و یکنواخت باشند، تخم مرغ را در یک 

ظرف دیگر بشکنید و به آن گرام ماساال، زیره، نمک، فلفل، و زردچوبه اضافه کنید 
و کامال به هم بزنید. تخم مرغ را به مایه گوشت و پیاز و سیب زمینی اضافه 

کنید و با دست ورز دهید. روی ظرف را با سلفون یا یک محافظ 
بپوشانید و در یخچال به مدت یک ساعت، بپوشانید.

معرفی محبوب ترین تله کابین های ایرانی

پخش سریال کارآگاهی »جاودانگان« فیلمبرداری »پسرم رسول« به پایان رسید
به تازگی سریال جدید کارآگاهی »جاودانگان« از آنتن شبکه رادیویی 
نمایش پخش شد.داستان این نمایش در دوران پهلوی اول اتفاق 
می افتد.یک کارآگاه از طرف اداره ی تامینات، مامور می شود به 
یکی از قصبات نزدیک پایتخت برود تا به شکایت چند محلی از 
زمین خوار بزرگی که سال هاست در آن منطقه سکونت دارد، رسیدگی 
کند.»جاودانگان« از ساعت 1:30 دقیقه به روی آنتن رادیو نمایش می 
رود و ساعت 22 تکرار آن است.

فیلمبرداری فیلم تلویزیونی »پسرم رسول« تولید گروه فیلم و سریال 
شبکه پنج سیما به تهیه کنندگی نازنین پیرکاری و کارگردانی نبی قلی 
زاده در شهر اندوهجرد استان کرمان به پایان رسید.ایلیا آقاسی، 
خسرو احمدی، محمد ربانی پور، وحید نفر و برخی از بازیگران 
بومی کرمان در این تله فیلم نقش آفرینی کرده اند.سروش انتظامی، 
آهنگ سازی این تله فیلم را آغاز کرده و صداگذاری نیز برعهده امین 
شریفی است.

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

مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شــرکت فــوالد مبارکه به بیان 
دستاورد های شرکت فوالد مبارکه پرداخت و اظهار کرد: سال جهش تولید، سال 
طالیی شــرکت فوالد مبارکه بود چراکه به رکورد های متعددی در تولید از نظر 
کمی و کیفی دست یافتیم؛ در سال گذشــته از رکورد تولید 7 میلیون تن فوالد 
عبور کردیم و این مهم برای شرکتی که تامین کننده نیمی از فوالد کشور است، 
دستاورد ارزنده ای محسوب می شود؛ همچنین در ســال گذشته گروه فوالد 
مبارکه توانست به تولید 10 میلیون تن فوالد خام دست یابد که این دستاورد ها 
را باید به تنوع محصوالت بــه ویژه در فوالد های نهایــی ضمیمه کرد.غالمرضا 
ســلیمی،  ادامه داد: در سال جهش تولید، برای نخســتین بار، شرکت فوالد 
مبارکه توانست به تولید تختال هایی با ضخامت 250 میلی متر دست یابد که 
بسیار مسرت بخش بود؛ تولید تختال 300 میلی متر هم از دیگر دستاورد های 
این شرکت در سال گذشته بود به ویژه زمانی که تولید این محصول در دنیا ویژه 
و انحصاری است.مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: کاربرد این تختال ها در صنایع گاز و کشتی سازی است 
و منجر به بهبود کیفیت و کمیت در صنایع پایین دستی می شود؛ »پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها« هم در شــرکت فوالد مبارکه طوفانی بود چراکه توانستیم به 
دستاورد تولید تختال با عرض 2 متر برای نخستین بار در کشور دست یابیم که 
این محصول هم در صنایع نفتی و کشتی سازی استراتژیک و مهم است.وی با 
اشاره به این دستاوردها، اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که این تختال ها 
تا سال گذشته به کشــور وارد می شــد و با همت و تکیه بر توان پرسنل فوالد 
مبارکه توانستیم در مسیر بی نیازی کشــور به واردات این تختال ها اقدام کنیم 
که امیدواریم در سال های آتی با پروژه ها و توسعه محصول بتوانیم گرید های 

فوالدی را تنوع ببخشیم و دستاورد های این شرکت را به جامعه عرضه کنیم.
وی به مســئولیت های اجتماعی این شــرکت هم پرداخت و افزود: یکی از 
رسالت های شرکت فوالد مبارکه، ایفای مسئولیت های اجتماعی است و ما به 
این مســئله ایمان داریم که نمونه بارز آن خود را در روز های فوق بحرانی کرونا 
و با تامین بیش از 18 هزار تن اکسیژن رایگان در مراکز درمانگر نیمی از کشور 
نشان داد.مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه تاکید 
کرد: از آنجا که شرکت فوالد مبارکه در فالت مرکزی واقع شده، اهمیت کاهش 
مصرف آب بسیار مهم و ویژه است و این شرکت برای کاهش بهره برداری از آب 
خام اقدامات ارزنده ای انجام داده است؛ میزان مصرف آب صنایع فوالدی به 
ازای تولید هر تن 7 متر مکعب است، اما شــرکت فوالد مبارکه این میزان را به 
حدود 2.5 مترمکعب برای هر تن تولید فوالد، کاهش داده است. از سوی دیگر 
بازچرخانی آب در شرکت فوالد مبارکه و توسعه احداث شبکه و تصفیه خانه های 
فاضالب در بیش از 9 شهرستان برای استفاده از پساب شهری، اقدام دیگری 
است که مصرف آب خام را در این کارخانه به حداقل رسانده است.وی در ادامه 
اظهار کرد: ماهیت صنایع فوالدی اگر مدیریت نشود آالیندگی دربردارد، اما از 
آنجا که مسائل زیست محیطی دغدغه همیشگی شــرکت فوالد مبارکه بوده 
با برنامه ریزی کالن در راســتای کاهش تولید غبار، این شرکت با بهره گیری از 
تکنولوژی روز و استفاده از سیســتم های مکنده بسیار قوی در مسیر کاهش 
آالیندگی گام های موثری برداشته است؛ چراکه با استراتژی آینده نگری و اتخاذ 
استاندارد های روز دنیا، درصدد است که به تولید فوالد سبز دست یابد.سلیمی 
در ادامه به دستاورد های صادراتی شرکت فوالد مبارکه هم پرداخت و توضیح 

داد: شرکت فوالد مبارکه محصوالت ورق گرم، سرد و تختال تولیدی را با مزایای 
رقابتی به تمام دنیا صادر می کند؛ در حال حاضر، ظرفیت ماهیانه نورد شرکت 
فوالد مبارکه، 450 الی500 هزار تن است و ظرفیت فوالدسازی بالغ بر تولید 700 
هزار تن فوالد در ماه است به این معنا که حدود 250 هزار تن مازاد ظرفیت تولید 
داریم که عمدتا در مســیر صادرات قرار می گیرد؛ اگرچه صادرات امتیاز مثبتی 
محسوب می شود و برای کشور ارزآوری دارد، اما به علت آن که تختال با ارزش 
افزوده باال همراه نیست در مسیر صادرات قرار نمی گیرد و به نوعی خام فروشی 
محسوب می شود. تختال از نظر انرژی، آب و زیست محیطی بیشترین میزان 
انرژی را مصرف می کند و در مراحل بعدی یعنی فرآیند های نورد گرم و ســرد 
به ارزش افزوده دست می یابد. روند توسعه ای که در طرح نورد گرم 2 شرکت 
فوالد مبارکه پیش بینی شده است.وی با اشــاره به اهمیت ابرپروژه نورد گرم 
2، خاطرنشان کرد: این پروژه مهم شــرکت فوالد مبارکه چند سالی است که 
در دســتور کار شــرکت قرار دارد و طی دو ســال اخیر به پیشرفت های خوبی 
دست یافته است و امیدواریم در ســال جاری با همکاری ارگان های مربوطه، 
این ابرپروژه ســرعت بگیرد و تولیدات تختال شرکت فوالد مبارکه نوردشده و 
ورق نهایی با ارزش افزوده باال صادر شــود.به گفته مدیر ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه، محصوالت این شرکت توانسته است 
هم به نیاز بازار داخل پاسخ دهد و هم با استاندارد های کیفی و قیمتی در بازار های 
جهانی عرضه شود، چراکه اگر مزایای رقابتی محصوالت عرضه شده شرکت فوالد 
مبارکه در بازار های جهانی به نیاز مشتریان پاسخ ندهد، از گردونه رقابت حذف 
می شود.وی با اشاره به این که محصوالت شرکت فوالد مبارکه به بازار های اروپا، 
چین و آسیای جنوب شرقی صادر می شود، تصریح کرد: اگر قیمت محصوالت 
و هزینه تولیدشده متناسب با قیمت های جهانی نباشد، قطعا در این عرصه دوام 
نخواهیم آورد و با توجه به این که تمام قیمت ها در زنجیره تامین و تولید فوالد، 
جهانی است این شرکت توانسته جایگاه خوبی در زمینه صادرات اعم از قیمت و 
کیفت محصوالت فوالدی در جهان داشته باشد و با ارتقای مزایای رقابتی بتواند 
هزینه های تمام شــده تولید را به حداقل کاهش دهد.سلیمی با اشاره به این 
که شرکت فوالد مبارکه تابع سیاست های وزارت صمت است، یادآور شد: هر 
تصمیمی که در سطح کالن اتخاذ شود، در دستور کار بزرگ ترین واحد صنعتی 
کشور قرار می گیرد و امیدواریم با رفع موانع تولید از جمله محدودیت های انرژی، 
این شرکت بتواند به کمبود نیاز داخلی به عنوان تامین کننده نیمی از فوالد کشور 
پاسخ دهد و این آمادگی را داریم که کمبود تولید در دو ماه گذشته را جبران کنیم.

مدیر ناحیه فوالد سازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه:

سال جهش تولید، سال طالیی شرکت فوالد مبارکه بود

برای نخستین بار توسط بانوی کارآفرین در کشور رقم خورد؛

ایجاد موسسه داوری پزشکی در نصف جهان
در آستانه روز پزشک به سراغ بانوی جوان حقوقدان  حدیث زاهدی
و کارآفرین اصفهانی رفتیم که برای نخستین بار در 
کشور ، از سال 1398 داوری پزشکی را به طور تخصصی شروع و پایه گذاری کرده 
است . »افروز مظفری« دارای مدرک دکترای DBA، توانسته پرونده های فراوانی 
را در موسسه داوری صلح اندیشان افروز بدون نیاز به رفتن به دادگستری و دادگاه 

و تحمل فشار و تنش های ناشی از آن، به نفع بیمار ان و پزشکان  قضاوت  کند. 
دکتر افروز مظفری رییس موسسه »صلح اندیشان افروز«  در ابتدای صحبت 
های خود به توضیح تاریخچه داوری پرداخت و گفت : داوری قدمتی بیش از 
نظام قضایی دارد و نظام قضایی به نوعی مستخرج از داوری است. در طول تاریخ 
حل و فصل اختالفات از طریق داوری همواره اهمیت خود را حفظ کرده است. در 
ایران نیز عالوه بر داوری سنتی و کدخدامنشانه که قدمتی دیرینه دارد، داوری به 
تجویز قانونگذار نیز قدمتی بیش از صد سال دارد. در طول بیش از یک قرن که 
از تصویب قواعد داوری در ایران می گذرد، این قواعد دستخوش تغییرات بسیار 
بوده و لی ضعف و ناکارآمدی این قوانین و عدم تناسب آن با نیازهای تجاری روز 
موجب شده است که قانونگذار در قانون برنامه پنجم توسعه کشور قوه قضائیه را 
مکّلف به تدوین الیحه نهاد مستقل داوری و تقدیم آن به مجلس جهت تصویب 
نماید. مظفری با بیان اینکه بعد از دادگاه ها و شوراها حاال نوبت به مراکز داوری 
رسیده تا به پروندهای قضایی رسیدگی کنند، اظهار داشت : مراکز داوری سبب 
تسریع در دادرســی ها شــده که عالوه  بر کاهش هزینه ها و زمان رسیدگی به 
پرونده ها توانسته گامی مهم در کاهش ورودی پرونده ها به دادگاه ها بردارد، هم 
اکنون  مراکزداوری بسیاری مشغول به کار هستند که عالوه بر دعاوی دولتی و 
خانواده توانایی رسیدگی به دیگر پرونده ها را هم دارند اما برای اولین  بار است که 
داوری پزشکی در کشور مشغول به فعالیت است . وی با بیان اینکه همه افراد می 
توانند در زمان تنظیم قرارداد شرط داوری را پیش بینی کنند یا زمان بروز اختالف 
به موسسات داوری رجوع کنند، گفت : با توجه به اینکه مراکز داوری توسط بخش 
خصوصی اداره می شــود، همه پرونده ها صالحیت رســیدگی دارند به استثنا 

دعاوی دولتی ، اصل ورشکستگی، اصل طالق، اصل نکاح و اصل اثبات نسب .
کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها اولین دلیل تشکیل این مراکز بود . در اغلب 
پرونده هایی که در این موسســات رسیدگی می شــود، زیر یکماه و حدود 25 
روز رای صادر می شــود  .کاهش هزینه ها هم دلیل محکم تری است تا مردم 
به جای رفتن به دادســرا به این مراکز مراجعه کنند و هزینه دادرسی نصف می 
شود.مظفری در تکمیل سخنان خود ابراز داشت : افراد بسیاری هستند که درگیر 
پرونده هایی همانند طلب مهریه ، مشکل در قراردادها و یا تقسیم یک مال ارثی 
شده اند و به علت  دوندگی های دادگاه و طوالنی شدن روند پرونده که گاها سال 
ها به طول می انجامد، ناامید شده و قید گرفتن حق را می زنند ولی اکنون  پرونده 
ها با رضایت مراجعه کننده به صورت خصوصی حتی خارج از ساعات اداری با 
دقت و سرعت قضاوت شده و با دادن رای قطعی و قابل اجرا اشخاص را به حق 
قانونی می رسانند و به زبان ســاده تر یک قاضی خصوصی با زمان و هزینه کم 
به مردم کمک می کند.به گفته رییس موسســه داوری صلح اندیشان افروز  تا 
پیش از این مراجعه به مراکز داوری اختیاری بوده اما مدتی اســت که پرونده 
ها از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به جای دادگاه به این مراکز سپرده می 
شوند.مظفری در تبیین کارآفرینی خود در زمینه حقوق پزشکی و تبدیل آن به 
داوری پزشــکی تصریح کرد : در زمان رخ دادن قصور پزشکی قانون های نظام 

پزشکی دچار مشکالتی است، زیرا بیمار می تواند از چندین راه اقدام کند که سبب 
سرگردانی می شود )مراجعه به معاونت درمان ، نظام پزشکی و یا دادگاه( این 
ضعف قانون نظام پزشکی است زیرا باید مشخص کند اگر  تخلفی انتظامی و 

صنفی است به نظام پزشکی و اگر جرم است، به محاکم ارجاع داده شود. 
این قاضی خصوصی با بیان اینکه پزشــک یک قاتل نیســت، ادامه می دهد: 
قضات در دادگاه ها پزشــکی نمی دانند و همچنین پزشــکانی هم که در نظام 
 پزشــکی حضور دارند، حقوق نمی دانند و گاهی ناخواســته حقوق افراد از بین 
می رود، اما در این موسسه که برای اولین بار حقوق پزشکی را بررسی می کند 
پزشکان حقوقدان است. افرادی که در هر دو زمینه تخصص دارند در این موسسه 
پرونده ها را بررســی می کنند.  او می گوید : بر خالف شایعاتی که به گوش می 
رسد، ما دکتر ستیز نیستیم و در حمایت از پزشکان و بیماران مملکت فعالیت 
می کنیم و اینگونه می پنداریم که در شــان پزشکان نیست که وقت گران بهای 
خود را در دادگاه ها بگذرانند و با آن ها همانند مجرمان برخورد شود. چنانچه که 
شاهد هستیم در شرایط کرونا تنها مجاهدین سالمت کادر درمان هستند. پس 
باید ضمن اینکه تــالش کنیم منزلت آن ها حفظ شــود، نگذاریم حقوق مردم 
پایمال شود.مظفری با بیان اینکه پزشــکان ما اکثرا بیمه مسئولیت هستند، 
اذعان داشت: زمانی که قصوری صورت گیرد ، بیمه ها موظف هستند که اجراییه 

را بپردازند ولی بعضی از بیمه ها  از  پرداخت استنکاف می کنند. 
جای سوال اســت که چرا این کار را انجام می دهند، در صورتی که در بیمه نامه  
بین بیمه گذار و بیمه گر این بند ذکر شده است.این بانوی کارآفرین با اشاره به 
سخنان رییس جمهور که از موسسات داوری استقبال و حمایت کرد، می گوید 
: متاسفانه علی رغم پشتیبانی مسئولین رده اول کشور ،  نظام پزشکی و بعضی 
از افراد گارد گرفته و سنگ اندازی های متعددی می کنند .او ادامه می دهد: با 
توجه به استقبال دکتر رییسی از این کارآفرینی، ایشان این مرکز را به شوراهای 
حل اختالف معرفی کردند و رییس شــوراهای حل اختالف التفات بســیاری 
داشته و آرایی که صادر شده بود به عنوان نمونه در ردیف کارهای خود قراردادند. 
مظفری اضافه کرد: مردم حق انتخاب دارند که ما را به عنوان قاضی خود برگزینند. 
جلسات رسیدگی ما همانند یک دادگاه انصاف است و با صلح و سازش انجام 
می شود.  مظفری در پایان گفت:  یکم شهریور زاد روز حکیم بوعلی سینا، بزرگ 
دانشمند و طبیب برجسته نامدار ایرانی جهان اســالم و روز پزشک  را به تمام 

طبیبان فرزانه و جامعه پزشکی تالشگر ایران تبریک  عرض می کنم. 
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