
اصفهان، پیشتاز تولید محصوالت گواهی شده؛

سالمت محوری از مزرعه تا سفره
3

5

معاون استاندار اصفهان:

توسعه شرق اصفهان به 
مهاجرت معکوس منجر 

خواهد شد

علی داوودی، علی جباری و هزار و یک 
سوال بی جواب!

فدراسیون وزنه برداری و 
ابهام در پرداخت پاداش ها

استاندار:

طرح و برنامه های اقتصادی 
 نباید سبب سرمایه گریزی 

در اصفهان شود

5

3

6 4

 رکوردشکنی های تلخ در روزهای
 سیاه کرونایی؛

روزشمار مرگ 

3

تکذیب فروش هویج با کارت ملی در اصفهان؛

 قیمت هویج سر به زیر 
می شود؟ 

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی   
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7قیمت: 2000 تومان

وقتی تخت خالی نیست؛

صف انتظار آمبوالنس های اورژانس در 
ورودی بیمارستان ها

 قارچ سیاه هم از راه رسید؛ 

 فاجعه پشت فاجعه
5

3

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:
به شایعات واکسیناسیون 

کووید ۱۹ توجه نکنید

مدیر عامل باشگاه سپاهان:
سد راه پیشرفت 

بازیکنان مان نمی شویم

بازار سیاه هویج در اصفهان؛

 باز هم پای خشکسالی 
در میان است

4

3

6 5

مدیرکل انتقال خون استان:

ذخیره خون اصفهان به ۵ روز 
رسیده است

7

 تغییر قانون به نفع مدیریت بهتر شهر  یا
 انتخاب یک فرد!

 اصفهان جا پای تهران 
می گذارد؟

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی   
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برگزاری دوره 
آموزشی 

»ژورنالیسم 
صنعت« در راستای 
پشتیبانی از تولید 
8اجرایی می شود

م
سنی

: ت
س

عک

      آگهی مزایده عمومی)نوبت اول( 

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

چاپ اول

آگهی تجدید مناقصه عمومی

محسن حسنی – سرپرست شهرداری  م الف:1177021

شهرداری گرگاب به استناد مجوز شورای اسالمی شهر در نظر دارد پشتیبانی خدمات شهری 
و خدمات اداری شهرداری را به مدت یک ســال از تاریخ 1400/7/1 لغایت 1401/6/31 به 

شــرکت های خدماتی دارای صالحیت کار و حرفه ای طبق نظر مراجــع ذیصالح از طریق 

مناقصه عمومی واگذار نماید لذا متقاضیان واجد شــرایط می توانند جهت کسب اطالعات 

بیشتر و شــرکت در مناقصه همه روزه به جز ایام تعطیل تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 

1400/6/3 به واحد امور اداری و قراردادهای شهر گرگاب مراجعه فرمایند. 

شماره تماس شهرداری: 03۱4۵7۵4۵4۵ 
  www.gorgab87  @yahoo.com :سایت شهرداری

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.

نوبت اول

شنبه 23 مرداد ۱400 / 0۵ محــرم ۱443 / 
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سخنگوی صنعت برق استان اعالم کرد:

صرفه جویی درمصرف برق برای کاهش خاموشی ها
3

 بحران کمبود آب آشامیدنی در نصف جهان 
 دوماه آبرسانی به ساکنان کالن شهر اصفهان با تانکر؛ 

3

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز در 
اصفهان:

قدرت خرید مردم خیلی کم 
شده است

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
هشدار داد:

سد کادر بهداشت و درمان 
چهار محال و بختیاری در 

حال شکستن است

سخنگوی صنعت برق استان مطرح کرد:

همکاری فوالد مبارکه در 
کاهش اعمال محدودیت به 

برق خانگی

3

3

4 5

 سخنگوی ستاد مقابله با کرونا 
در استان اصفهان:

جزئیات برگزاری مراسم 
محرم در اصفهان اعالم شد

5

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان مطرح کرد: 

خبرنگاران نقش موثری در 
پیشگیری و کنترل جرائم 

دارند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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7وقتی خاطرات دفاع مقدس زنده می شود
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آگهی تجدید مناقصه عمومی- نوبت دوم

احمد رضا پری تبار- سرپرست شهرداری شاهین شهر  م الف:1174795

شهرداری شاهین شهر در راستای اجرای مصوبه شماره 1281 مورخ 1399/06/24 شورای اسالمی شاهین شهر در نظر دارد عملیات اجرائی 
بازسازی 30 دستگاه اتوبوس شــهری را از طریق مناقصه عمومی و از ردیف اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 )از محل اخذ وام از صندوق 
کار آفرینی امید و آورده شهرداری( طبق اسناد مندرج در آگهی با برآورد اولیه به مبلغ 29/700/000/000 ریال به افراد حقیقی و حقوقی واجد 

شرایط واگذار نماید. 
بنابراین متقاضیان می بایست جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به واحد مالی شهرداری واقع در شاهین شهر، بلوار امام خمینی میدان 
فاطمیه مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/06/08 به حراست شهرداری شاهین شهر اقدام نمایند. 
پیشنهادات رسیده راس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/06/09 با حضور اعضا کمیسیون عالی معامالت شهرداری باز و قرائت خواهد شد.

سایر شرایط:
1- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 1/485/000/000 ریال )معادل 5 درصد برآورد اولیه( است که می تواند بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر 
با سررسید سه ماهه یا واریز آن به حساب 0105052929007 بنام شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی شعبه مرکزی شاهین شهر ارائه شود.

2- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهی مناقصه مندرج است.

وقتی کرونا هم ترمز تورم افسارگسیخته بازار ماه محرم را نکشید؛ 

 مصیبت گرانی

رییساتحادیهسنگبریهایاصفهانمیگوید:دالالنخارجی،سنگراخاممیخورند!

سنگ اندازی در راه صادرات سنگ!
3

 تعطیلی در کار نیست 
 بحرانی که از بیمارستان به آرامستان رسید؛ 

5

نماینده مردم اصفهان:

خسارت مردم از قطعی برق را 
فورا پرداخت کنید

گلر داخلی یا خارجی؟

تعیین جانشین نیازمند؛ 
دغدغه اصلی طالیی پوشان

رییس شورای هیئت های مذهبی اصفهان:

عزاداران حسینی باید در محله 
خود سوگواری کنند

3

5

6 7

حریم محور تاریخی فرهنگی اصفهان 
ابالغ شد؛

نوش دارو بعد از مرگ 
سهراب

3

نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار 
اصفهان خبرداد:

عرضه هویج ۲۰ هزار تومانی 
در میدان میوه وتره بار

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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یک قدم 
تا تبدیل 

سینما های 
اصفهان به 

پردیس

ضرورت 
حرکت هیئات 

مذهبی به 
سمت آزادی 

زندانیان

سنا
 ای

س:
عک

جناب آقای دکتر کوهستانی پزوه

مدیرکل محترم گمرکات استان اصفهان

با کمال تأســف و تأثر مصیبت وارده را تســلیت عرض نموده از درگاه ایزد منان 

برای مادر گرامیتان رحمت واسعه و برای جنابعالی و بازماندگان صبر و شکیبایی 

مسئلت می نمایم.
روزنامه زاینده رود

شرکت یاقوت کویر مهاباد در نظر دارد پرس یونجه تولیدی خود را از طریق مزایده بفروش برساند. 

متقاضیان می توانند از تاریخ 14۰۰/۰5/19 لغایت 14۰۰/۰5/۲8 با شماره تماس های ۰31-544۰3765-9 
و یا به آدرس: اصفهان- اردستان- مهاباد- میدان شهرداری- کوچه گلستان 4 پالک 6۲ مراجعه نمایند. 

آگهی مزایده

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

5 7

 از درختان چندصدساله 
تا فسیل آباد؛

جاذبه هایی که در 
پساکرونا گردشگری 

را رونق می دهند
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طالبان شهروندان افغانستانی را ممنوع الخروج کرد
سخنگوی طالبان در خصوص هرج و مرج در فرودگاه کابل گفت: »خارجی ها اجازه دارند به فرودگاه 

کابل بروند، اما افغان ها نه. به مردم می گوییم به سر کار و زندگی خود برگردید.«
ذبیح ا... مجاهد، سخنگوی طالبان، در جمع خبرنگاران حاضر در یک نشست مطبوعاتی در کابل، 
پایتخت افغانستان گفت که خارجی ها اجازه دارند به فرودگاه کابل راه پیدا کنند. وی همزمان گفت 

که جنگ از دید طالبان تمام شده و »مشکل پنجشیر« حل شدنی است.
وی در خصوص پنجشیر گفت: »مشکل پنجشیر مشکل کوچکی است. ۸۰ درصد مطمئن هستیم که 
جنگی نخواهد بود. جنگ از دید امارت اسالمی )طالبان( تمام شده است. با آن هایی که در پنجشیر 
هستند گفت وگو کرده و سعی می کنیم مشکل را حل کنیم. آغوش ما به روی برادران پنجشیری باز 

است. به کابل بیایید تا با هم و در کنار هم زندگی  کنیم.«

مایک پنس: 

اگر ترامپ رییس جمهور بود شاهد رژه طالبان در کابل نبودید
انتقاد مایک پنس از جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا روز ســه شــنبه هم ادامه یافت و او گفت 
خروج کنونی از افغانستان »یک تحقیر سیاست خارجی است که از زمان بحران گروگانگیری ایران، 
کشورمان به خود ندیده بود«. مایک پنس گفت، در حالی که دولت های بایدن و ترامپ درباره خروج 
از افغانستان هم نظر بودند، نوع مدیریت شرایط آنها متفاوت می شد. پنس در برنامه شبکه فاکس 

نیوز گفت: تفاوت آنها در قدرت بود.
وی در ادامه اظهار داشت که اگر دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا هنوز در کاخ سفید بود، 
»شما شاهد رژه طالبان در کابل نبودید.« پنس مدعی شد که اعالم اولیه دولت بایدن مبنی بر خروج 
ارتش آمریکا تا ۱۱ سپتامبر اتفاقی بود که کل فاجعه افغانستان را به راه انداخت. پنس گفت: همه 

ما می خواهیم نیروهای مان به خانه برگردند؛ اما نه به این شکل.

دیدار محرمانه رییس سیا با معاون سیاسی طالبان
روزنامه آمریکایی »واشنگتن پست« از دیدار محرمانه روز دوشــنبه »ویلیام برنز« رییس سیا با 
»عبدالغنی مال برادر« معاون سیاسی طالبان در کابل خبر داده است. روزنامه آمریکایی »واشنگتن 
پست« به نقل از مقام های آمریکایی مطلع که به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، گزارش داد: 
»ویلیام جی برنز« روز دوشنبه در کابل دیداری مخفیانه با »عبدالغنی برادر« معاون سیاسی گروه 
طالبان داشــت که باالترین ســطح مالقات رو در رو بین مقام های طالبان و دولت آمریکا از زمان 

تسلط طالبان بر کابل بود. 
طبق این گزارش، آژانس اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( از اظهارنظر درباره این دیدار خودداری کرد 
؛اما به نوشته این روزنامه آمریکایی، گفت وگوی این دو احتماال مهلت مقرر ۳۱ اوت )نهم شهریور( 

خروج کامل آمریکا از افغانستان را شامل می شده است.

نارضایتی ۵۵ درصد آمریکایی ها از عملکرد »بایدن«
نتایج جدیدترین نظرسنجی نشان می دهد بیش از ۵۵ درصد شهروندان آمریکایی از عملکرد جو 
بایدن ابراز نارضایتی می کنند. به نقل از پایگاه اطالع رسانی کنگره، نظرسنجی مشترک یو اس ای 
تودی و دانشگاه ســوفولک حاکی اســت میزان رضایت آمریکایی ها از عملکرد جو بایدن رییس 
جمهور این کشور به کمتر از 4۱ درصد رسیده و بیش از ۵۵ درصد شــهروندان آمریکایی از عملکرد 
بایدن ناراضی هستند. بر اساس این گزارش، 62 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته اند 
که از نحوه مدیریت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توسط بایدن ناراضی هستند و تنها 26 

درصد آمریکایی ها از عملکرد دولت بایدن در افغانستان راضی بوده اند.

درباره شبکه افق؛ بحث برانگیزترین شبکه این سال های صدا و سیما

سیاست ورزی به سبک رسانه ملی
برترین ها: شــبکه »افق« بحث برانگیزترین شــبکه این ســال های 
صداوسیماست، شــبکه ای که علنا یک فضای سیاســی غالب دارد و 
رســما یک گروه سیاســی خاص را نمایندگی می کند، گروهی که پدر 
معنوی شان »مصباح« است و در دوران احمدی نژاد بسط پیدا کردند، 
آن ها در منتهی الیه اصول گرایی قرار دارند، آن قدر که با سخنگوی طالبان 

ارتباط تلفنی می گیرند، این مطلب درباره حاشیه های »افق« است.
حاشیه اخیر افق حضور محمد نعیم، سخنگوی طالبان به عنوان مهمان 
برنامه جهان آرا بود که واکنش های زیادی را در شــبکه های اجتماعی 
به همراه داشت. جدا از صحبت های انجام شــده در این گفت و گو که 
امیرحســین ثابتی آن را اجرا کــرد برخی از این کــه تلویزیون ایران به 
یک عضو گروه طالبان اجازه داده در تلویزیــون عقایدش را تبلیغ کند، 

اعتراض داشتند.
فرهاد قنبری در این باره نوشــت: »ســخنگوی طالبان حرف بیراهی 
نمی زند. او می گوید اگر هر کشــوری اعالم شود که هواپیمایی مسافر 
به آمریکا می برد عده ای دنبال آن هواپیما خواهند دوید.این مســئله 
به مجری برنامه بر می خورد و می گوید در ایران چنین رفتاری مرتکب 
نمی شوند؛ اما باید به ایشان یادآوری کرد سالیانه حدود چهارده- پانزده 
میلیون نفر از سراسر جهان برای التاری و گرفتن اقامت آمریکا ثبت نام 
می کنند که در این میان چیزی حدود بیســت و پنج تا سی درصد این 
تعداد )حدود چهار میلیون نفر( را ایرانیان تشکیل می دهند. ایرانیانی 
که فقط ســالیانه پنج هزار نفر موفق به دریافــت »رویای آمریکایی« 
می شوند. نکته جالب این آمار آن اســت که نشان می دهد مردم هیچ 
کشوری در دنیا به اندازه ایران در آرزوی آمریکا و زندگی آمریکایی به سر 
نمی برند.مسئله بعدی جشنی است که بسیاری از مردم پس از گرفتن 
اقامت آمریکا و یا یکی از کشورهای اروپایی می گیرند یا عده ای که در 
دریاها غرق شده یا پشــت مرزهای اروپا در کمپ های اروپای شرقی 
تحقیر می شــوند. در موردی فردی در توئیتر تصویر پاسپورت و اقامت 
آمریکای خود را گذاشــته بود و هزاران الیک و کامنت تبریک دریافت 
کرده بود«. جنجال برانگیزترین حاشیه شبکه مربوط به زینب ابوطالبی 
از مجری های شبکه افق در برنامه نیمه پنهان ماه است که گفت ایرانی ها 
به »یک زندگی حماســی و جهادی« احتیاج دارند و اگر کسی به این 
ســبک اعتقاد ندارد »جمع کند از ایران برود. بــرود همان جاهایی که 

همان رفاه و همان مدل زندگی را دارد«.
برنامه جنجالی دیگر جهان آرا با حضور صادق کوشکی، استاد دانشگاه 
تهران و نادر طالب زاده در زمان ترور ســردار سلیمانی و سقوط هواپیما 
بود که با حواشی بسیاری همراه شد. اظهارات کوشکی به واکنش های 

هنرمندان در این رابطه با اشاره به فراخوان رخشــان بنی اعتماد برای 
تجمع گفت: »۵۰ نیروی ســپاه در مرزهای شرق کشور هدف ترور قرار 
گرفته اند، خانمی که فراخوان می دهی، اگر آن بچه های ســپاه در مرز 
نبودند، دست امثال عبدالمالک ریگی به تو و دخترت می رسید. شاید 

هم خوشش می آمد شاید دوست داشتی...« 
از ســوی دیگر نادر طالب زاده در اظهاراتی اهمیت ســقوط هواپیمای 
اوکراینی و واکنش ها به آن را زیرسوال برد. وی گفت: »از این اتفاقات 
ده تا دیگه هم بیفته، در مقابل اون اتفــاق اصلی )حمله به پایگاه های 
آمریکا( هیچه!... حادثه رخ داده شــبیه به آن است که هواپیما به کوه 
برخورد کرده باشد! صحنه را گم نکنیم. قاطی پاتی نکنیم، چهار نفر جمع 
شــده اند می گویند چه و چه و اینها. از این موضوع عبور خواهیم کرد، 
حواس مان باشد تصویر واقعه را فراموش نکنیم.« این اظهارات موجب 

خشم مخاطبان شد.
حاشیه دیگر برنامه جهان آرا مربوط به مرتضی کیا، رییس سابق بسیج 
دانشــجویی بود که اذعان کرد: اگر جوانان  این ســرزمین به سبکی از 
زندگی تمایل داشته باشــند که با حاکمیت در تضاد و یا تناقض داشته 
باشد چاره ای جز مهاجرت ندارند! هم چنین داریوش سجادی، مفسر 
برنامه های صداوسیما  نیز روی آنتن زنده برنامه جهان آرا مدعی شد 

گرای ترور سردار شهید قاسم ســلیمانی را روحانی و ظریف به آمریکا 
داده بودند! حاشــیه دیگر شــبکه مربوط به یک تحلیلگــر آمریکایی 
به نام پروفســور جیمز فتزر، میهمان ارتباط تلفنی در شــبکه افق بود. 
این تحلیلگر شــهید سردار سلیمانی را تروریســت جهانی معرفی کرد 
که مترجم همزمان درحالی که صدایش شــنیده می شد به آهستگی 
می گوید قطع کن قطع کن. مجــری هم با قطع شــدن تصویر و صدا 
می گوید ما همیشه مشکل صدا و تصویر داشتیم و داریم. مجددا ارتباط 

برقرار خواهد شد. برنامه زنده این مشکالت را همیشه دارد.
در ابتدای همه گیری کرونا نیز افراد زیــادی اظهاراتی را درباره مداوای 
کرونا با روش های مختلف طب سنتی مطرح کرده بودند که بسیاری از 
آنها با واکنش های زیادی روبه رو شد. یکی از آنها محمد موسوی بود؛ 
موسوی در برنامه ای در شــبکه افق درمان قطعی کرونا را از طریق طب 
سنتی و با نوشیدن جوشانده تبلیغ کرد، او گفته بود که یک مریض خیلی 
بدحال کرونا با نوشیدن شش لیوان جوشانده ســالمتش را بازیافته 

است. موسوی بر اثر ابتال به کرونا درگذشت.
هم چنین شبکه افق در تیزر یکی از برنامه های خود به نام »هاشور« از 
سبک موسیقی رپ اســتفاده کرد. برنامه »هاشور« با رویکردی طنز و 

متفاوت به نقد مسائل اجتماعی می پرداخت.

عضو جمهوری خواه مجلس نماینــدگان آمریکا از 
اینکه تحوالت افغانستان به نفع ایران، روسیه و چین 
است ابراز نگرانی کرد و گفت این اتفاقات پیامدهای 
بلندمدتــی برای جایــگاه آمریکا خواهد داشــت. 
»مایکل مــک کاول« در مصاحبه با شــبکه خبری 
فاکس نیوز گفت که آمریکا هیچ اطالعاتی از خارج از 
فرودگاه کابل ندارد و این برای طالبان، روسیه، چین 
و ایران یک پیروزی اســت. وی در این مصاحبه که 
روز سه شنبه پخش شده، گفت: »هیچ اطالعاتی از 
تحوالت میدانی نداریم. در بی خبری کامل هستیم. 

اگر از فرودگاه ]کابل[ صرف نظر کنیم در بی خبری 
محض خواهیم بود.« مک کاول در ادامه تاکید کرد: 
»این نه فقط برای طالبان، بلکه برای روسیه، چین 
و ایران هم پیروزی است چون ما دیگر نمی توانیم 
شاهد فعالیت هایشــان در منطقه باشیم«. آمریکا 
ماه گذشــته پایگاه هوایی »بگرام« را که قبال بزرگ 
ترین پایگاه نظامی آمریکا در افغانســتان به شمار 
می رفت تعطیل کرد و در روزهای گذشــته مشغول 
تخلیه سفارتش در افغانستان بوده است. یک مقام 
آمریکایی روز ۱۱ تیرماه به شبکه خبری فاکس نیوز 

گفته بود همــه نیروهای ایاالت متحــده از پایگاه 
هوایی بگرام خارج شدند. این پایگاه یک ساعت با 
کابل )پایتخت افغانستان( فاصله دارد. مک کاول 
در مصاحبه بــا فاکس نیوز گفت کــه آمریکا هیچ 
تالشی برای مســتقر کردن ظرفیت های اطالعاتی 

در کشورهای مجاور افغانستان انجام نداده است.

قانونگذار آمریکایی:

تحوالت افغانستان به نفع ایران است

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به واشنگتن سفر کرده گفت که قصد دارد با کشورهای عربی، ائتالف منطقه ای علیه نفوذ منطقه ای و بلندپروازی های هسته ای ایران تشکیل 
دهد. »نفتالی بنت« نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که وی با تالش های آمریکا برای احیای توافق هسته ای با ایران مخالف بوده و گفت وگوهای سازش با فلسطینیان 
را نیز رد می کند. وی پیش از دیدار با »جو بایدن« رییس جمهور آمریکا در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت که با تالش های آمریکا برای بازگرداندن توافق هسته ای با ایران 
مخالف بوده و همچنان به حمالت مخفیانه این رژیم به برنامه هسته ای ایران ادامه خواهد داد. در این مصاحبه که نخستین مصاحبه اش با یک سازمان خبری بین المللی 
پس از رسیدن به نخست وزیری به شمار می آید گفت که شهرک سازی در کرانه باختری را توسعه خواهد داد. بنت گفت که در دیدار با بایدن دیدگاه راهبردی جدیدی را درباره 
ایران مطرح خواهد کرد که شامل تقویت روابط با کشورهای عربی مخالف نفوذ منطقه ای و بلندپروازی های هسته ای ایران است و از این اقدام اقتصادی و سیاسی علیه ایران 
استفاده خواهد کرد و به حمالت مخفیانه اسراییل علیه ایران نیز ادامه می دهد. رژیم صهیونیستی تنها دارنده تسلیحات هسته ای در منطقه غرب آسیا بوده و بر اساس برخی 
گزارش ها این رژیم بیش از 2۰۰ کالهک هسته ای در زرادخانه های خود دارد. وی در این مصاحبه گفت: »چیزی که ما نیاز داریم تا انجام دهیم، تشکیل یک ائتالف منطقه ای 
از کشورهای عربی منطقی است تا با یکدیگر، مانع از توسعه طلبی و سلطه جویی ایران شویم«. نخست وزیر رژیم صهیونیستی اضافه کرد که هیچ راه حلی برای درگیری با 
فلسطینیان در آینده نزدیک نمی بیند و قصد دارد همچنان به طرح »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر سابق این رژیم برای توسعه شهرک سازی ها در کرانه باختری ادامه دهد.

ادعای نخست وزیر رژیم صهیونیستی: 

واکنش روسیه به گزارش با کشورهای عربی ائتالف منطقه ای علیه ایران تشکیل می دهیم
آژانس درباره پیشرفت های 

هسته ای ایران

خبر روز

وز عکس ر

زخمی شدن یک 
خبرنگار در حمله 

رژیم صهیونیستی 
به غزه

جنگنده های رژیم صهیونیستی 
مناطقــی در غزه را هــدف قرار 
دادند و در پی این در گیری ده ها 

نفر زخمی شده اند.

 واکنش قالیباف به ادعای تالشش برای رای نیاوردن 
برخی وزرای پیشنهادی رییسی

قالیباف به ادعاها درباره تالشش برای رای نیاوردن برخی وزرای رییســی واکنش نشان داد و آن را 
درجهت اختالف افکنی بین قوا دانست. محمد باقر قالیباف، رییس مجلس در توئیتی نوشت:  اختالف 
و تفرقه مقدمه شکست است؛ اخبار متعدد نشان می دهد دشــمن به دنبال ایجاد اختالف بین قوا و 
انشقاق بین خدمتگزاران کشور است. قوای ســه گانه بدون هیچ بهانه ای محکوم به موفقیت و حل 
مشکالت مردم هستند و هر کس به دنبال اختالف افکنی باشــد حاکمیت را از ریل اصلی خدمت به 

مردم خارج می کند.

 دیدگاه روزنامه جمهوری اسالمی درباره فیلم ضرب و شتم 
یک زندانی در اوین

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت:چند روزی اســت در فضای مجازی ویدئوهایی منتشر می شوند 
که ظاهرا حاصل هک دوربین های مداربســته زندان اوین توسط گروهی ناشناس با عنوان »عدالت 
علی« هستند. این فیلم ها که در واقعی بودن آن ها شکی نیست، حاوی صحنه هایی دلخراش از آزار 
و ضرب و شتم بی رحمانه یک زندانی توسط ماموران انتظامی و حتی اقدام به خودکشی فرد دیگری 
است. شبکه های تلویزیونی بیگانه بارها اقدام به پخش ویدئوهای فوق و تحلیل های مفصل پیرامون 
آن کرده اند ولی متاسفانه از ناحیه مسئولین مربوطه کشور توضیح و پاسخی داده نشده و فقط رییس 
ســازمان زندان ها در یک توئیت کوتاه عذرخواهی کرده و قول پیگیری داده است. البته این حرف به 
معنای تایید محتویات فیلم و وضع نابسامان زندان اوین است در حالی که ضرورت داشت بالفاصله 
سخنگوی قوه قضاییه در مورد این رویداد تاسف انگیز مصاحبه می کرد و اتالف وقت نمی شد. باید افکار 
عمومی بداند در زندان ها چه می گذرد و این همه خشونت برای چیست؟ و در اسرع وقت مسئوالن اوین 
و زندانبان های خاطی مورد پیگرد قرار گیرند تا نظام بیشتر از این در تیررس اهداف مخالفان قرار نگیرد.

چرا اصرار به تطهیر طالبان دارید؟
عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشــت: گفت وگو و حتی تعامل با هر نیروی سیاسی و 
واقعی حتی اگر مثل طالبان باشند ایرادی ندارد، بلکه ضروری است. اتفاقا گفت وگو با آنان ضروری تر 
بوده و برای این کار هیچ نیازی به تطهیر یا تبرئه آنان نیست. حتی اگر طالبان هیچ تغییری نکرده باشد، 
می توان برحسب ضرورت سیاسی با آنان گفت وگو کرد و عکس انداخت و دست داد. چرا جناح حاکم 
بر این رفتار نادرست و غیرواقعی تاکید دارد؟ برای آنکه اگر بپذیرند مذاکره سیاسی، مستقل از ماهیت 
طرف مقابل قابل انجام است، در این صورت باید در سیاست عدم مذاکره با آمریکا یا موارد مشابه نیز 
تجدیدنظر کنند. بنابراین برای آنکه منطق سیاست منع گفت وگو با آمریکا همچنان برقرار بماند، مجبور 
هستند که برخالف واقعیت های موجود اقدام به تطهیر و تبرئه طالبان کنند. اقدامی که اثبات نادرستی 
آن به زمان زیادی نیاز ندارد، هرچند تاکنون هم بخش مهمی از این ادعاها درباره طالبان رد شده است.

طالبان قطعا تغییر کرده ولی تغییرات آن با داده های موجود ریشه ای نیست. 

اعالم آمادگی »مرکل« برای همکاری با ایران جهت کمک به 
پناهجویان افغان

صدر اعظم آلمان اعالم کرد که آماده همکاری با کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران درخصوص 
مســئله پناهجویان افغان اســت. به گزارش رویترز، آنگال مرکل، صدراعظم آلمان روز سه شنبه طی 
اظهاراتی اعالم کرد که آماده همکاری با کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران و پاکستان برای 

کمک به پناهجویان افغان است.

کافه سیاست

وزارت امور خارجه روسیه به گزارش اخیر آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درباره پیشــرفت های 
هسته ای ایران و اقدام اخیر ایران درباره غنی 
سازی اورانیوم و تولید اورانیوم فلزی واکنش 
نشــان داد. وزارت خارجه روســیه اعالم کرد: 
»غنی ســازی )6۰ درصد( اورانیــوم و تولید 
اورانیوم فلزی انحراف دیگری از برجام است 
که به دلیل عدم دستیابی به نتایج عملی برای 
احیای توافق هسته ای بوده این در حالی است 
که تحریم های یکجانبه آمریــکا علیه ایران و 
دیگر کشورهای همکار، دســت نخورده باقی 
مانده اســت«. خبرگزاری رویترز اخیرا مدعی 
شد که گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درباره ایران را رویت کرده و در این گزارش آمده 
که ایران غنی سازی 6۰ درصد خود را افزایش 
داده اســت. آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
پیش از آن نیز در گزارشــی کــه رویترز مدعی 
رویت آن بــود، ادعا کرد ایران اقــدام به تولید 
2۰۰ گرم اورانیوم فلزی با غنای 2۰ درصد کرده 
اســت. آژانس اتمی، اقدام ایران را ســومین 
گام از برنامه چهار مرحله ای آن دانسته است. 
چهارمیــن گام، تولید صفحه ســوخت راکتور 
است.  کشورهای غربی به رهبری آمریکا و رژیم 
صهیونیستی در سال های گذشــته، ایران را به 
پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته ای این 
کشور متهم کرده اند. ایران قویا این ادعاها را رد 
کرده است. ایران تاکید می کند به عنوان یکی از 
امضاکنندگان پیمان منع گسترش سالح های 
اتمی )ان پی تی( و عضوی از آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، حق دستیابی به فناوری هسته ای 
را برای مقاصد صلح آمیــز دارد. عالوه بر این، 
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون 
بارها از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کرده اند؛ 
اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح آمیز 
انرژی هسته ای این کشــور به سمت مقاصد 
نظامی انحراف داشته باشــد، پیدا نکرده اند. 
ایران عالوه بر این در ســال 2۰۱۵ به توافقی با 
کشــورهای موســوم به گروه ۱+۵ برای حل و 
فصل تنش ها بر ســر برنامه هســته ای خود 

دست پیدا کرد.

بین الملل

عکس: میزان
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 بهره برداری از 21 طرح آبرسانی شهری و روستایی
در هفته دولت

همزمان با هفته دولت و با صرف هزینه ای بالغ بر 302 میلیــارد و 800 میلیون تومان بهره برداری 
از 21 طرح آبرسانی شهری و روستایی آبفای اســتان اصفهان آغاز می شود. این طرح ها را شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان در 7 شهر و 36 روستای شهرستان های اصفهان، بوئین و میاندشت، 
چادگان، خوانسار، دهاقان، شاهین شــهر، فریدن، فالورجان، لنجان، نطنز، ورزنه و کوهپایه اجرا 

کرده است.
طرح های یاد شده شامل اجرای 130 کیلومتر خط انتقال آب شهری و 38 کیلومتر خط انتقال آب 
روستایی، اصالح و توسعه 17 کیلومتر شبکه توزیع آب روســتایی، احداث 11 باب مخزن زمینی با 
ظرفیت 10 هزار و 350 مترمکعب، احداث 6 ایستگاه پمپاژ آب، احداث و تجهیز ساختمان آزمایشگاه 

کنترل کیفیت آب چاه های فلمن و اجرای تله متری در دو مجتمع آبرسانی روستایی است.
از جمله مهم ترین این طرح ها می توان به مرحله دوم خط آبرسانی اضطراری به اصفهان بزرگ به 
طول 6/3 کیلومتر و قطر 1400 میلیمتر، خط آبرسانی به شهرهای باغبهادران، باغشاد، زاینده رود، 
چرمهین، مدیسه و روستاهای مسیر از تصفیه خانه باباشیخعلی به طول 33 کیلومتر و قطر 200 تا 
500 میلیمتر،خط انتقال آب دهاقان به طول 47 کیلومتر و قطــر 300 میلیمتر و خط انتقال آب به 

مورچه خورت به طول 44 کیلومتر و قطر 200 و 300 میلیمتر اشاره کرد.
با بهره برداری از این طرح ها عالوه بر این که سه روستای جدید به روستاهای تحت پوشش آبفای 
استان اصفهان اضافه می شود آبرسانی سیار به 25 روستا نیز حذف و شبکه آبرسانی آن ها به خطوط 

انتقال آب شهری و تصفیه شده وصل می شود.

تاثیر قرنطینه بر بازار لوازم خانگی اصفهان
رییس اتحادیه فروشــندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی اســتان اصفهان با اشاره به قرنطینه و 
تعطیلی 5 روزه بازار اظهار داشــت: به طور یقین این تعطیالت و قرنطینه هــا در کنترل همه گیری 
ویروس کرونا موثر خواهد بود و در همین راستا به ما ابالغ شد که همه مشاغل حتی مشاغل گروه 

یک نیز تعطیل کنند و ما هم تعطیل کردیم.
اکبر محمدی ادامه داد: با تعطیلی و قرنطینه، ازدحام و تجمع در بازار کمتر شده و به همین ترتیب 
شــیوع ویروس کرونا نیز کم می شــود؛ اما به این شــرط که مردم نیز ضوابط و دستورالعمل های 

بهداشتی را رعایت کرده و تا حد ممکن در خانه بمانند.
وی درباره تاثیرات تعطیالت روی بازار و پیامدها و نتایج اقتصــادی آن بیان کرد: فعال نمی توان با 
قطعیت درباره پیامدهای اقتصادی آن صحبت کرد ؛اما تجربیات قبلی نشان داد که تعطیالت روی 
قیمت ها و بازار موثر اســت و از آنجا که جنس داخلی در بازار کم است، مردم رو به اجناس خارجی 

قاچاق می آورند که قیمت آن هم صد درصد افزایش می یابد.

کشت بیش از 60 گونه از ۸0 گونه گیاهان دارویی در اصفهان
کارشناس گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: بیش از 60 گونه از 80 گونه 

گیاهان دارویی در کشور معادل 75 درصد در استان اصفهان کشت می شود.
 آیت پارساییان کارشناس گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار کرد: سطح 
زیر کشت گل محمدی استان سه هزار و 650 هکتار اســت که با تولید 11 هزار تن رتبه سوم کشور و 
سطح زیر کشت زعفران در استان، هزار و 614 هکتار است که با ۹ تن تولید رتبه چهارم کشور را دارد.
وی ادامه داد: سطح زیرکشت گیاهان دارویی زعفران و گل محمدی در استان اصفهان هشت هزار و 
2۹0 هکتار در سال ۹8 بوده که در سال ۹۹ به ۹ هزار و 56 هکتار رسیده و میزان تولید گیاهان دارویی 

در سال ۹8 معادل 6 هزار تن بوده و در سال ۹۹به 65 هزار تن رسیده است.

اصفهان، پیشتاز تولید محصوالت گواهی شده؛

سالمت محوری از مزرعه تا سفره

اصفهان با تولید 20 محصول گواهی شده در  محمد صابری
تولید محصوالت کشــاورزی ســالم و بدون 
سموم شیمیایی در کشور پیشتاز اســت. محصوالت کشاورزی تامین کننده 
غذای بشر بوده و هستند و هرچند این محصوالت سالم تر تهیه شوند به سالمت 
جامعه کمک می کنند. استفاده از کود ها و سموم کشاورزی هم باب شد و روز 
به روز بیشتر، تا حاصل پربار تر شود و ماندگاری آن افزون تر؛ اقدامی که سال ها 
بعد اثر سوء خود را بر سالمت انسان ها با بروز انواع بیماری ها نشان داد و آدمی 
را برانگیخت تا با شیوه های جدید کشت و کار را عاری از سموم و تالش کند و 
همانند گذشته محصوالتی سالم به تولید برساند.تولید محصوالت کشاورزی 
ارگانیک هم چندسالی است در کشور ما جدی گرفته شده و در همین زمینه 
پرورش محصوالت گواهی شــده در دســتور کار قرار گرفته است؛ هدفی که 

اصفهان در رسیدن به آن پیشتاز است.

مزارعی که خوراک شان سمی نیست
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
باتوجه به این که یکی از وظایف مهم وزارت جهاد کشــاورزی، تامین امنیت 
غذایی و تولید محصول متناسب با نیاز جامعه است، تولید محصوالت سالم با 
امنیت غذایی و کشاورزی پایدار در دستور کار است. اصغر رستمی افزود: به این 
منظور، طرح محصول سالم، اجرا شده که بر مبنای آن با هماهنگی کشاورزان 
و آزمایش های قبل، حین و بعد از کاشت، کیفیت محصول سنجش می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه 
داد: هدف این طرح، کاهش مصرف سموم و کود های شیمیایی یا به حداقل 
رساندن آن در فرآیند پرورش محصول است.رستمی بیان کرد: مزارع منتخب 
در طرح، از زمان کاشت تا برداشت، زیر نظر کارشناسان جهاد کشاورزی، حفظ 
نباتات و کارشناسان ناظر بخش خصوصی هستند تا در تمام مراحل استفاده از 
سموم شیمیایی حذف شود.وی افزود: نتیجه این اقدامات تولید 20 محصول 
گواهی شده کشاورزی در استان اصفهان است که با مصرف کمترین کود و سم 
شیمیایی به دست مصرف کننده می رسد و اصفهان در این زمینه پیشتاز است.

محصوالتی که سالمت را به سفره مردم می آورند
رییس گروه محیط زیست و سالمت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: دفتر محیط زیســت و ســالمت غذا با دو هدف اصلی ارتقای 
سالمت محصوالت کشاورزی و حفظ محیط زیست و تنوع زیستی مشغول 
فعالیت است. مرجان نکوخو افزود: صد واحد تولیدی کشاورزی مجری طرح 
هستند که فرآیند نظارت از مزرعه تا سفره در مورد عملکرد آن ها اعمال می شود 
به این معنا که از پیش از تولید یعنی تهیه و آماده سازی بستر کشت تا زمان 
برداشت، مراحل آبیاری، کوددهی، تغذیه، مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های 
هرز به دقت بررسی می شود تا آالینده ها حذف شــوند و یا از حد مجاز فراتر 
نروند. رییس گروه محیط زیست و سالمت غذای سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان اظهار کرد: 20  محصول گواهی شده استان در سه شاخه تقسیم 

می شوند؛ محصوالت گلخانه ای شامل خیار، گوجه فرنگی و فلفل؛ محصوالت 
باغی شامل سیب درختی، گالبی، انار، انگور، خرما و پسته و محصوالت زراعی 
شامل هندوانه، خربزه، ســیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، بامیه، بادمجان، 
نخود، ذرت، لوبیا و کاهو است.نکوخو با اشاره به اینکه این محصوالت در سال 
زراعی گذشته به چهار محصول سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و سیب درختی 
محدود شده بود، افزود: سطح زیرکشت محصوالت گواهی شده با توجه به 
ظرفیت های اقلیمی استان، امسال به 1500 هکتار افزایش یافته و شمار ارقام 

گواهی شده به 20 محصول رسیده است.

صرفه جویی در مصرف آب و صادرات، مزایای محصوالت گواهی شده
وی با تاکید بر مصرف بهینه آب در این نوع کشــت گفــت: در باغ ها، مزارع و 
گلخانه ای که طرح محصول سالم در آن ها اجرا می شود از آبیاری کم فشار، 
تیپ و قطره ای استفاده شــده که مصرف و هدرروی آب در آن ها در حداقل 
ممکن اســت. رییس گروه محیط زیست و ســالمت غذای سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان در خصوص عرضه محصوالت گواهی شده گفت: 
روسیه، قطر و مجارستان مشتریان محصوالت سالم استان اصفهان هستند. 
نکوخو رونق مصرف این محصوالت در داخل کشور را در گروی فرهنگ سازی 
دانســت و گفت: تالش کرده ایم تا طی تعامل با شــرکت های خصوصی و 
اتحادیه های تعاون روستایی مکان های ویژه ای برای عرضه این محصوالت در 

نظر بگیریم و مردم را به خرید آن ها ترغیب کنیم.

 کنترل آفات با روش های زیستی
علی مجملی، کارشناس کشاورزی گفت: بیشتر کشاورزان بر این باور هستند 
که با استفاده از سموم شیمیایی می توانند بهره وری محصول خود را افزایش 
دهند، اما در مزارع طرح محصول سالم، با کمترین سم، عملکرد مطلوب ثبت 
شده اســت. مجملی تاکید کرد: در مزارع محصوالت گواهی شده، موفقیت 
مبارزه با علف های هرز به دلیل اســتفاده از آبیاری قطــره ای به وضوح قابل 
مشاهده است. این کارشناس کشاورزی افزود: به عنوان مثال دو آفت مهم 
شــبپره مینوز و پروانه هلیوتیس از طریق روش های بیولوژیک، توزیع زنبور 
براکون و فرمول های فرمونی به خوبی در این مزارع کنترل شده است.مجملی 
اظهار کرد: بررسی ها نشــان می دهد روش های مبارزه زیستی )بیولوژیک( 
نتیجه بسیار مطلوب تری در پی دارد.تغییر رویکرد کشاورزان به حذف یا کاهش 
مصرف سموم شیمیایی و مصرف کنندگان به خرید محصوالت سالم، فرآیندی 
زمان بر است؛ اما قطعا کاهش مصرف آب، حذف واسطه ها و تامین امنیت و 
سالمت غذایی اهدافی است که هر دو گروه را باید به سمت رونق محصوالت 

گواهی شده سوق دهد.

چند هفته ای از کمبود هویج در بازار می گذرد ، انتشار 
کلیپ هایی از توزیع هویج بــا کارت ملی در فضای 
مجازی، کمبود این محصــول در غرفه های تره بار و 
گرانی یکبــاره آن  به بحثی داغ در بیــن خانواده ها، 
به خصوص آنهایی که بیمــار کرونایی دارند، تبدیل 
کرده اســت.قیمت هویج این روزها در بــازار آزاد 
سقف 30 هزار تومان را هم رد کرده و دالیل مختلفی 
برای گرانی هویج مطرح شد . ورود دالالن، افزایش 
مصرف و صادرات، کمبود تولید در تابستان و افزایش 
ناگهانی مصرف دالیل اصلی رشــد قیمت  هستند، 

اما تا چند هفته دیگر بازار آرام خواهد شــد. رییس 
اتحادیه صنف میوه و ســبزی فروش شهرســتان 
اصفهان در رابطه با دالیل گرانی اظهار کرد: میانگین 
قیمت هویج در میادین میــوه و تره بار اصفهان هم 
اکنون 15 تا 20 هزار تومان و در خرده فروشی ها با 20 
تا 26 هزار تومان یا حتی گران تر به فروش می رسد، 
تغییرات آب و هوایی و از ســوی دیگر سیل منطقه 
شیراز موجب عدم تعادل عرضه و تقاضای هویج و 
گرانی هویج در کل کشور شده است و اکنون مصرف 
هویج به دلیل شیوع و گسترش کرونا در بین مردم 
افزایش یافته، قیمت هویج نسبت به هفته گذشته 
کمی افزایش داشته، اما قیمت آن با توجه به روند 
عرضه و تقاضا کاهش می یابد. اســماعیلی افزود: 
اگرچه در میدان میوه و تره بــار اصفهان قیمت 20 

هزار تومان برای هویج مشخص شده بود، اما هویج 
با این قیمت به دســت خرده فروشــان نرسید و 
محصول با نرخ باالی 25 هزار تومان بود، در سطح 
عرضه قیمــت هویج باید 26 هــزار تومان فروخته 
شود، اما در میدان میوه و تره بار این محصول حتی 
با قیمت 25 هزار تومان هم عرضه نشــد و با قیمت 
گذاری میدان، برخی مغــازه داران هویج را با نرخ 
باالتری عرضــه می کنند. وی ابراز داشــت: هویج 
مورد نیاز کشــور فقط در شــهر اقلید تولید شده که 
پاسخگوی افزایش تقاضا نیست، محصوالت جدید 
کشت شده در این شهر تا 20 روز آینده به بازار رسیده 
و قیمت این محصول کاهش می یابد، بنابراین طی 
سه هفته آینده به وفور در کشور توزیع خواهد شد و 

قیمت آن نیز کاهش می یابد.

تکذیب فروش هویج با کارت ملی در اصفهان؛

 قیمت هویج سر به زیر می شود؟ 

استاندار:

طرح و برنامه های اقتصادی 
 نباید سبب سرمایه گریزی 

در اصفهان شود

 دیدگاه

رییس مجمع نمایندگان اصفهان:

 بدهی سنگین دولت به وزارت نیرو، علت اصلی قطعی
برق است

رییس مجمع نمایندگان اصفهان با اشاره به کم آبی و بی آبی استان اصفهان و مشکالت کشاورزان اظهار 
داشت: برای حل این بحران ضروری اســت آب خروجی از استان از شهرستان های سمیرم، فریدن و 
فریدون شهر را به اصفهان برگردانیم؛ این در حالی است که می خواهند با آب نبات چوبی ما را فریب دهند 
چرا که با انتقال آب از دریا به استان اصفهان نه تنها هیچ مشکلی از اصفهان حل نمی شود بلکه بر مشکالت 
آن نیز اضافه می کند.حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی ادامه داد: طی کردن آب از مسیر بیش 
از هزار کیلومتر قطعا معارضان و سوء استفاده گرانی خواهد داشت؛ از طرف دیگر برداشت های غیر مجاز 
از زاینده رود باعث شده از آب موجود نیز نتوانیم بهینه استفاده کنیم.رییس مجمع نمایندگان اصفهان در 
ادامه به وجود داللی به عنوان یکی دیگر از مشکالت کشاورزان اشاره کرد و گفت: مجلس برای برخورد 
با داللی ورود کرده؛ اما نتیجه مطلوبی از آن گرفته نشده، ولی کمیسیون آب و کشاورزی در مجلس و در 
شورای تصمیم گیری مقرر کرده اند تا دو نفر از نخبگان کشاورزی در شورای قیمت گذاری حضور داشته 
باشــند و در قیمت میوه ها و خرید تضمینی از کشــاورز به طور جدی ورود کنند. وی همچنین به وزیر 
پیشنهادی جهاد کشاورزی اشــاره کرد و گفت: وزیری که دولت جدید معرفی کرده خود طراح و پیگیر 
دفاع از کشــاورز بوده و امیدواریم زمانی که رای اعتماد گرفت و آن طرف میز رفت، تغییر نکند و باز هم 

مدافع حقوق کشاورزان باشد.

ضعف وزارت کشاورزی، آموزش و ترویج است
حجت االسالم موســوی الرگانی در خصوص ممنوعیت صادرات محصوالت کشاورزی گفت: صادرات 
محصوالت کشاورزی بسته نشــده، تنها برخی از مواقع که فصل برداشــت در کشور نباشد و موجودی 
سردخانه ها کم شود، اجازه صادرات داده نمی شود، از سویی دیگر طرح آمایش سرزمینی در حال بررسی 
و پیگیری است و جلسات آن ادامه دارد.رییس مجمع نمایندگان اصفهان عملکرد وزارت کشاورزی در 
حوزه ترویج و آموزش را مناسب ندانست و در این باره گفت: برای مثال می گویند برنج کشت نکنیم اما 
نگفتند و آموزش ندادند که کشاورزان برای جبران خســارت چه چیزی بکارند و الگو بدهند، حتی اگر 

می گویند به جای برنج کلزا بکارند، ما به تفاوت هزینه حاصل از آن را برای کشاورز تامین کنند.

قطعی برق اصفهان بیش از سایر استان هاست
وی همچنین در خصوص قطعی برق و خســارت ناشی از آن به کشــاورزان خاطر نشان کرد: برخی از 
استان ها قطعی برق کمتری نسبت به اصفهان داشتند و نسبت به این موضوع اعتراض کردیم. چرا باید 
برای هر کاری اصفهان پایلوت و در حق تولیدکنندگان اصفهان اجحاف شــود.حجت االسالم موسوی 
الرگانی بدهی سنگین دولت به وزارت نیرو را علت اصلی قطعی برق عنوان کرد و افزود: از سازمان بودجه 
هم جویا شدیم که دولت بدهی به وزارت نیرو دارد وزارت هم به بخش خصوصی نتوانسته بدهی خود 
را پرداخت کند.وی خاطر نشان کرد: ما قادر هستیم که از نیروی خورشیدی برق تولید کنیم و حتی به 
صادرات برسیم زیرا مناطق کویری بسیاری در کشور وجود دارد اما متاسفانه وزیر نیرو اعتقادی به توسعه 

نیروگاه ها نداشت. بنابراین نه گرمای هوا و نه ارزهای دیجیتال دلیل قطعی برق نیست.

قانون جهش تولید در دست بررسی
رییس مجمع نمایندگان اصفهان با اشاره به حمایت های الزم برای صنعتگران و تولیدکنندگان، تصریح 
کرد: مجلس در بحث جهش تولید قانونی را در حال تصویب دارد که البته انتظار داشتیم دولت دوازدهم 
در این رابطه الیحه بدهد که این کار انجام نشد و خود مجلس با طرح دادن این موضوع را در دست بررسی 
دارد.وی افزود: مجلس قانون بودجه یک ساله را تصویب و سپس دیوان محاسبات اعالم می کند که 
62 درصد انحراف داشته است و این اشکال به مجلس برمی گردد که باید نسبت به تاثیر آن در تخصیص 

بودجه ها دقت نظر بیشتری داشت.

کافه اقتصاد

در مرداد ماه سال جاری تحقق یافت؛با مسئولان

تولید بیش از 252 میلیون کیلووات برق در نیروگاه اصفهان
بیش از 252 میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص از سوی واحدهای بخاری نیروگاه اصفهان در مردادماه سال جاری تولید و به شبکه سراسری تحویل شد. 
سرپرست شرکت مدیریت تولید برق اصفهان با اعالم این خبر افزود: میزان تولید انرژی در پنجمین ماه سال جاری، به میزان 252 میلیون و 30 هزار کیلووات 
ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری نیروگاه اصفهان، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده اســت. عباس کریمی  اظهار داشت: این مقدار تولید برق با 
لحاظ متوسط مصرف ماهیانه 200 کیلووات برای هر خانوار، معادل مصرف ماهیانه بیش از یک میلیون و 260 هزار خانوار است.بنابراین گزارش، نیروگاه اصفهان 
دارای پنج واحد بخاری مولد برق با ظرفیت های متنوع و مجموع توان اسمی تولید 835 مگاوات برق است که در صورت تامین آب و سوخت مورد نیاز، قادر به 

تولید مقدار معادل برق مورد نیاز کالن شهر اصفهان در اکثر فصول سال خواهد بود.

گردوی کاشان 
برداشت شد

برداشــت گردو از 525 هکتار 
از باغ های شهرســتان کاشان 
آغاز شد.پیش بینی می شود 
امسال 500 تن گردو از برداشت 
شــود که به خاطر سرما زدگی 
نســبت به سال گذشــته 85 

درصد کاهش دارد.

وز عکس ر

اســتاندار اصفهان گفت: طرح و برنامه های 
اقتصادی این اســتان باید به گونه ای باشد 
که ضمن جذب بیشترین سرمایه ها، سبب 

گریزان شدن سرمایه گذاران نشود.
عباس رضایی در کارگروه اقتصادی، اشتغال 
و ســرمایه گذاری اســتان اصفهان در محل 
سالن اجتماعات اســتانداری افزود: جذب 
حداکثری سرمایه گذاری راهکار مطمئن برای 
رونق و توسعه اقتصادی در این خطه است. 

وی با اشاره به اهمیت توســعه اقتصادی و 
صنعتی در مناطق مختلف اســتان اصفهان 
تصریح کرد: پیشرفت صنعتی باید مطابق با 
شــرایط آب و هوایی و ظرفیت ها باشد برای 
مثال نواحی شــرقی اصفهان به دلیل ازدیاد 
بیابان و کویر بــرای افزایــش نیروگاه های 

خورشیدی مناسب است.
اســتاندار اصفهان با تاکید بر توجه بیشتر به 
آمایش ســرزمینی اظهارداشت: آمار و ارقام 
دستگاه های اجرایی گوناگون در این منطقه از 
جمله جهاد کشاورزی، صنعت معدن تجارت 
و کار و مدیریــت و برنامه ریــزی باید برای 

تصمیم گیری بهتر، یکپارچه سازی شود. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابع اســتانداری اصفهان نیز در این جلسه 
گفت: توسعه اقتصادی در این خطه نیازمند 
همکاری بیش از گذشــته بانک هاســت که 
در این ارتباط جلســات متعــددی در قالب 
کارگروه رفع موانع و تســهیل در تولید برگزار 

کرده ایم. 
حســن قاضی عســگر ادامــه داد: احداث 
واحدهــای جدیــد تولیدی در اســتان باید 
مطابق با ظرفیت نواحی مختلف و افزایش 
اشــتغال صــورت پذیــرد.وی بــا تاکید بر 
شناســایی بیشــترین میزان آسیب ناشی 
از شــیوع ویروس  کرونا و تحریم ها بر بدنه 
تولیدی و خدماتی اســتان اصفهان  تصریح 
کرد: حمایت ها در ایــن بخش باید بر مبنای 

آمار و ارقام مرتبط باشد.

عکس: خبرگزاری صدا و سیما
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رکوردشکنی های تلخ در روزهای سیاه کرونایی؛

روزشمارمرگ
آمار ابتال، بســتری، بیماران بدحال و فوتی های ناشی از بیماری کرونا 
هم چنان افزایشــی اســت.در مردادماه رکورد فوتی های کرونایی در 
کشور شکســته شــد و هجوم بی رحمانه کرونا با قوت ادامه دارد، اگر 
عادی انگاری ها ادامه پیدا کند، قطعا شاهد رکوردشکنی های جدید در 

تعداد فوتی ها، بستری و ابتال خواهیم بود. 
به گفته کارشناســان، یکی از راهکارهای کاهش مــرگ و میر کرونایی 
تزریق واکسن کروناســـت، اگر به پوشش ۷۰ درصدی واکسیناسیون 
در کشور برسیم شاید بتوان تا حد زیادی این بیماری را کنترل کرد، اما 
تزریق واکسن به طور ۱۰۰ درصد از ابتال به کرونا جلوگیری نمی کند و باید 
افرادی که واکسن تزریق کرده اند، پروتکل های بهداشتی را با حساسیت 

باال رعایت کنند. 
در چهارمحال و بختیاری هم میزان شــیوع بیمــاری کرونا ،هم چنان 
صعودی است، اگر این روند متوقف نشود، سد دفاعی کادر بهداشت و 
درمان شکسته خواهد شد و قطعا این مسئله تبعات ناگواری را به دنبال 

خواهد داشت.

۹۸ درصد فوتی های کرونایی واکسن دوز اول و دوز دوم خود را 
تزریق نکرده اند

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه باوجود 
هشــدارها هنوز شــاهد عادی انگاری افراد زیادی در جامعه نسبت به 
بیماری کرونا هســتیم، اظهار کرد: این عادی انگاری در بین قشر جوان 
بیشتر از سایر گروه های سنی دیده می شود، بسیاری فکر می کنند به 
این بیماری مبتال نمی شــوند، اما زمانی که به این بیماری مبتال شدند 

متوجه وخامت اوضاع می شوند. 
سید راشــد جزایری با بیان اینکه میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
در کشور و بالتبع آن در چهارمحال و بختیاری کاهش پیدا کرده است، 
گفت: باوجود تشــدید محدودیت ها و ممنوعیت ها در کشور، میانگین 
رعایت پروتکل های بهداشتی در کشــور به ۵۰ درصد و در استان به ۴۸ 

درصد رسیده است. 
جزایری با بیان اینکه بیشــترین میزان ابتال به بیمــاری کرونا در پیک 
پنجم در رده سنی ۳۰ تا ۵۰ ســال است، عنوان کرد: فوتی های ناشی از 

کرونا بیشتر در رده های سنی باالی ۶۰ سال رخ می دهد. 
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی شــهرکرد با تاکید بر اینکه 
واکسیناسیون تاثیر بسیار باالیی در کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری 
کرونا دارد، خاطرنشان کرد: استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی 
در جلوگیری از ابتال به کرونا موثر است، همچنین واکسیناسیون عالوه 

بر جلوگیری از ابتال مرگ و میر ناشی از این بیماری را کاهش می دهد، 
حدود ۹۸ درصد فوتی های ناشی از کرونا در چهارمحال و بختیاری دو 

دوز واکسن خود را دریافت نکرده بودند. 
وی بیان کرد: تاکنون ۲۶۰ هزار دوز واکســن به چهارمحال و بختیاری 
تحویل داده شــده که از این میزان ۲۵۰ هزار دوز واکســن تزریق شده 
است، ۲۴.۴ درصد جمعیت استان دوز اول واکسن خود را دریافت کرده 

و حدود ۱۲ درصد نیز دو دوز واکسن خود را تزریق کرده اند. 
جزایری با بیان اینکه ۳۵ گروه پرخطــر در چهارمحال و بختیاری علیه 
بیماری کرونا واکســینه شــده اند، عنوان کرد: در حال حاضر متولدین 
سال ۱۳۵۰ به قبل می توانند برای تزریق واکسن در سامانه ثبت نام کنند. 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد در پایان در تشریح 
وضعیت مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری، توضیح داد: مراکز درمانی 
استان مملو از بیماران کرونایی بوده و وضعیت شیوع بیماری نیز بسیار 

نامناسب است.

ماندگاری در قله پیک پنجم باال خواهد بود
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در تشریح آخرین وضعیت شیوع 

ویروس کرونا در چهارمحال و بختیاری، اظهــار کرد: با ۱۲ فوتی جدید 
ناشی از ویروس کرونا یکی از پر تلفات ترین روزهای کرونایی را در پیک 
پنجم پشت سر گذاشــتیم، تاکنون در استان ۱۳۴۸ نفر جان خود را بر 
اثر ابتال به این بیماری از دست داده اند. مجید شیرانی افزود: هم اکنون 
۶۷ بیمار با شــرایط بحرانی و حال عمومی نســبتا بــد در بخش های 
مراقبت های ویژه مراکز درمانی چهارمحــال و بختیاری تحت مراقبت 
و درمان هستند.وی یادآور شــد: روزانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ بیمار کرونایی 
در ۶ بیمارستان فعال در زمینه بیماران کرونایی بستری و تحت درمان 
هستند، به تازگی  ۱۷۹۲ بیمار با عالئم مشکوک به بیماری کرونا به مراکز 

درمانی و سرپایی استان مراجعه کرده اند.
شیرانی با اشاره به اینکه از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون ۶۷ هزار 
و ۱۹۱ نفر در چهارمحال و بختیاری به این بیماری مبتال شده اند، گفت: 
همچنین ۱۸۵ هــزار و ۷۵۷ فرد نمونه گیری برای تشــخیص بیماری 

انجام شده است.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد تاکید کرد: بار مراجعات به 
بیمارستان های چهارمحال و بختیاری به شدت باالست و به نظر می رسد 

مدت ماندگاری در قله پیک پنجم باال باشد.

موفقیت پژوهشگران دانشگاه شهرکرد در انتقال جنین اسب
 پژوهشگران پژوهشکده فناوری جنین دام دانشگاه شهرکرد در قالب یک طرح پژوهشی آزمایشی 
)پایلوت(، از یک مادیان اصیل و ارزشمند نژاد دره شوری اقدام به گرفتن جنین و انتقال آن به رحم 

یک مادیان گیرنده کردند.
در این طرح ابتدا سیکل فحلی مادیان دهنده و گیرنده همزمان سازی شد، مادیان دهنده تلقیح 
شده و زمان تخمک گذاری مادیان های دهنده و گیرنده با انجام سونوگرافی های متعدد تعیین شد.

در روز هشتم پس از تخمک گذاری، شست وشوی رحمی مادیان دهنده انجام و جنین جداسازی 
شده به رحم مادیان گیرنده منتقل شد و در نهایت، آبستنی مادیان گیرنده در روز های ۷ و ۹ پس از 

انتقال با انجام سونوگرافی مورد تایید قرار گرفت.
با استفاده ازاین فناوری، می توان پیش از آبستن شدن یک مادیان ارزشمند، اقدام به اخذ جنین و 
انتقال به مادیان های گیرنده کرد و از این طریق تعداد کره های قابل تولید از یک مادیان ارزشمند را 

افزایش داد. این فناوری جذابیت و سودآوری فراوانی در صنعت اسب داری کشور دارد.
تمامی محلول ها و لوازم مصرفی در انجام این طرح در پژوهشــکده فناوری جنین دام دانشــگاه 

شهرکرد ساخته شده است.
گفتنی است در ابتدای تیرماه امسال نیز پژوهشکده فناوری جنین دام دانشگاه شهرکرد در طرح 
مشترک با دانشگاه جامع امام حسین )ع( با عنوان »بهینه کردن فناوری های لقاح خارج رحمی 
و انتقال جنین در گوسفند به منظور کاربردی شدن در ایران« موفق به تولد بره های حاصل از انتقال 
جنین های آزمایشگاهی گوســفند به گیرنده ها به روش الپاروسکوپی شــدند که حاصل آن تولد 

بره های دوقلوی کامال سالم و نرمال بود.

افتتاح 16 طرح هادی روستایی در چهارمحال و بختیاری
سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ۱۶ طرح هادی روستایی 

در استان با اختصاص اعتبار ۱۰۵میلیارد ریال همزمان با هفته دولت افتتاح می شود.
فرشید ریاحی با اشاره به پروژه های هفته دولت اظهار داشــت: اجرای طرح هادی در روستا های 
میهه و قنبرسینی شهرستان کوهرنگ، روستای کلکله در شهرستان کیار، روستای نوآباد شهرستان 
شهرکرد، روستای شیخ شبان شهرستان بن، روستای یاســه چای شهرستان سامان، روستا های 
ورکهله، دهنو میالس، دلی، شهرک امام خمینی )ره(، سلمانک سفلی، امام آباد رودشت، حسین آباد 
و شهرک فجر در شهرستان لردگان و روســتا های قلعه درویش و دورک قنبری شهرستان اردل به 

بهره برداری می رسد.
ریاحی اضافه کــرد: از دیگر پروژه های این نهــاد در هفته دولت آغاز عملیات ســه طرح هادی در 
روستا های عزیزآباد علیا، قراب و سرمازه شهرستان اردل با اعتباری افزون بر ۱۶ میلیارد ریال است.

وی خاطر نشان کرد: از ابتدای انقالب اســالمی تاکنون از مجموع ۵۷۳ روستای باالی ۲۰ خانوار 
استان در ۳۸۵ روستا با اعتبار ۱۸۸ میلیارد تومان، طرح هادی روستایی اجرا شده است.

کشف 10 میلیارد ریال کاالی قاچاق در یک کامیون
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کاال، ماموران پلیس 
امنیت اقتصادی استان حین گشت زنی در محور خانمیرزا به بروجن، یک دستگاه کامیون حامل 

بار قاچاق را شناسایی کردند.
سردار منوچهر امان اللهی افزود: در بازرسی از آن ۴ هزار و ۸۷۶ عدد اسباب بازی سگ، ۳ هزار و ۴۹۳ 
عدد انواع ظرف غذای حیوانات، ۲ هزار و ۲۴۴ قالده سگ، ۴۳۲ عدد خمیردندان و مسواک سگ، 
۲۸۸ عدد قفس سگ و گربه، ۲۸۸ عدد ناخن گیر سگ و ۳۶۰ بطری شیر مربوط به سگ ،همگی 

قاچاق و فاقد مدارک گمرکی کشف کردند.
وی گفت: کارشناسان ارزش تقریبی این محموله را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.
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مفاد آراء
6/27 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صــادره هیات/ هیــات های موضوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی 
منطقــه مرکــزی اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان 
محــرز گردیده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیان و امــالک مــورد تقاضا به 
 شــرح زیر بــه منظور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رای شماره 140060302023000274 مورخ 1400/03/18 آقای 
محمد پاهش کون به شماره شناســنامه 1199 کدملی 1287685595 صادره از 
اصفهان فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 17/94 متر مربع 
مفروزی از پالک شــماره 1718- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/04

م الف: 1175837  ابوالفضل ریحانی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی 
اصفهان   

 مفاد آراء
6/28 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 هــاي 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 است 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 شماره 3719 مورخ 1400/03/26 هیات چهارم خانم ثریا منصوری 
به شناسنامه شماره 5 کدملي 6219836359 صادره فریدن فرزند فرج در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 97/33 متر مربع پالک 219 فرعی از 40 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی نصرت 

آغا باب الدشتیان مورد ثبت صفحه 148 دفتر 451 امالک اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/04

م الف: 1175726  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/29 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 هــاي 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 است 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 4408 مورخ 1400/04/08 هیات سوم آقای ناصر رضائی 
به شناسنامه شماره 871 کدملي 1283558238 صادره فرزند حسین در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 157/82 متر مربع پالک 59 فرعی از 27 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی قاسم 

جعفریان صدیق مورد ثبت صفحه 898 دفتر اول
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/04

م الف: 1175783  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
ابالغ

6/30 شماره پرونده: 140004002135000014/1 شماره بایگانی پرونده: 140000026 
شماره آ گهی ابالغیه: 140003802135000009 بدین وسیله به خانم زهرا محسنی فرزند 
حسین به شماره ملی 1239927606 ابالغ می شــود که خانم اعظم آگاهی کشه جهت 
وصول تعداد 56 عدد سکه کامل بهار آزادی که بر ذمه پدر زوج است مندرج در سند ازدواج 
شماره 3293 مورخ 1384/06/07، در دفترخانه ازدواج 142 شهرستان نطنز استان اصفهان 
علیه شما و سایر ورثه مرحوم آقای حسین محسنی به عنوان ضامن مهریه اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالسه 140000026 در اجرا نطنز تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1400/05/19 مامور ابالغ و اجرا نطنز، آدرس شما واقع در نطنز بلوار علیاء شناسایی 
نگردیده است لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 
20 روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. ضمنًا ششدانگ قطعه زمین مشتمل بر 
ساختمان به شماره پالک ثبتی 1766 فرعی از 128- اصلی واقع در هنجن جزء بخش 10 
حوزه ثبتی نطنز و مازاد اول شش دانگ اعیان یک دستگاه آپارتمان )وضعیت خاص: مسکن 
مهر( به شماره پالک ثبتی 3080 فرعی از 51- اصلی جزء بخش نه حوزه ثبتی نطنز متعلق 
به آقای حسین محسنی فرزند اسمعیل در قبال مهریه که 56 عدد سکه کامل بهار آزادی آن 
برابر درخواست متعهد له به شماره وارده 140005002135000305 مورخ 1400/05/19 
مبنی بر تسعیر قیمت سکه، )به نرخ تاریخ 1400/05/08 هر سکه 114/000/000 ریال( 
در مجموع به مبلغ 6/384/000/000 ریال محاسبه گردیده بازداشت می باشد. لذا طبق 
ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار می شود ضمنًا هر گونه نقل انتقالی از طرف 
شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. برابر ماده 18 اصالحی 
آیین نامه اجرا اسناد رسمی الزم االجرا مخاطب موظف اســت جهت ثبت نام و دریافت 
 حســاب کاربری اقدام و کلیه ابالغ های بعدی از طریق ســامانه ابالغ انجام خواهد شد. 

م الف: 1180024 رحمت اله شاهدی مسئول واحد اجرای اسناد رسمی نطنز
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(

پرونــده:  شــماره   140003902003000146 آگهــی:  شــماره   6 /31
139904002003005173 بر اساس پرونده اجرائی شماره 139904002003005173 
به شــماره بایگانی 9906529 الف) تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 26579 
فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان، به مســاحت )88/4( هشتاد و هشت 
متر و چهل دسیمتر مربع با شماره دفتر الکترونیک 139920302024026860 و شماره 
دفتر بازداشــتی الکترونیک 139905802024003692 با مالکیت آقای حســین برقی 
فرزند غالمعلی که برابر نامه های شــماره 139985602024012789 -1399/12/12 
و 140085602024004231-1400/04/12 اداره ثبت اســناد و امالک منطقه جنوب 
اصفهان به نام نامبرده سابقه ثبت دارد و حدود و مشــخصات پالک مرقوم عبارت است 
 از: شــمااًل: در چهار قسمت که قسمت دوم آن غربی اســت. به طول های: قوس بیرونی 
) 5/67( پنج متر و شصت و هفت سانتیمتر ، )0/21( بیست و یک سانتیمتر، قوس درونی 
) 3/66( سه متر و شصت و شش ســانتیمتر، )1/29( یک متر و بیست و نه سانتیمتر، اول 
دیوار و پنجره است، دوم و ســوم نیم دیوار جلوی بالکن، چهارم دیواریست، اول تا چهارم 

به فضای معبر. شــرقًا : در دو قســمت به طول های ) 0/18( هجده ســانتیمتر، )7/93( 
هفت متر و نود و سه ســانتیمتر، اول و دوم دیواریســت به درز انقطاع مورد تفکیک، اول 
و دوم به فضای ملک مجاور شــماره 8388 فرعی از شــماره 4999 اصلی. جنوبًا: در پنج 
قسمت که قسمت دوم آن شرقی، قســمت چهارم آن غربی است. به طول های )4/64( 
چهار متر و شــصت و چهار سانتیمتر، )0/38( سی و هشت ســانتی متر، )1/73( یک متر 
و هفتاد و ســه سانتیمتر، )0/36( سی و شــش سانتیمتر ، )3/53( ســه متر و پنجاه و سه 
سانتیمتر، اول درب و دیوار است دوم دیواریست ســوم تا پنجم دیواریست مشترک اول 
 و دوم به راه پله و آسانســور مشــاعی ســوم تا پنجم به آپارتمان قطعه 7 . غربًا: به طول 
) 8/13( هشت متر و سیزده سانتیمتر، دیواریســت به درز انقطاع مورد تفکیک، به فضای 
ملک مجاور شماره 8386 فرعی از شــماره 4999 اصلی. حدود انباری: شمااًل: به طول ) 
2/42( دو متر و چهل و دو سانتیمتر، دیواریســت به پشت بام. شرقًا: به طول ) 1/09( یک 
متر و نه سانتیمتر، دیواریست مشترک به انباری قطعه 2، جنوبًا: به طول ) 2/42( دو متر و 
چهل و دو سانتیمتر، دیواریست مشترک به انباری قطعه 7، غربًا: به طول )1/09( یک متر 
و نه سانتیمتر، درب و دیواریست به پشت بام. حدود پارکینگ: شمااًل: به طول )5/00( پنج 
متر، خط فرضی به محوطه مشاعی است، شرقًا: به طول ) 2/50( دو متر و پنجاه سانتیمتر، 
خط فرضی به محوطه مشاعی است، جنوباً: به طول ) 5/00( پنج متر، خط فرضی به محوطه 
مشاعی است، غرباً: به طول )2/50( دو متر و پنجاه سانتیمتر، خط فرضی به محوطه مشاعی 
است. ضمناً حسب گزارش کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی مرقوم واقع در اصفهان 
کوی امیریه خیابان دوم فرعی پنجم پالک 24 مجتمع پزشک بوده مجموعه آپارتمانی با 
نمای سنگی و آسانسور در 5 طبقه و 7 واحد، درب به ساخت و دارای پایان کار از شهرداری 
منطقه 13 می باشد. واحد مذکور در طبقه چهارم شمالی با کدپستی 8174985739 فاقد 
کابینت آشپزخانه و درب های چوبی داخلی و قرنیز کناری و شوفاژ و دستگاه کولر و تعدادی 
از شیرآالت بوده، دارای کف سرامیک، بدنه گچ و پنجره ها آلومینیوم دو جداره، سقف کاذب 
و نور مخفی و درب ورودی ضد سرقت و اعالم حریق، دارای مشترکات آب و برق و گاز و 
سیستم سرمایش کانال کشی برای کولر آبی که فاقد کولر آن می باشد و سیستم گرمایش 
پکیج که نصب بوده ولی رادیاتورها نصب نمی باشند. واحد فوق دارای انباری قطعه یک 
تفکیکی در پشــت بام و پارکینگ قطعه 3 تفکیکی در طبقه همکف می باشد لذا با در نظر 
گرفتن جمیع جهات ارزش تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 26579 فرعی از 
4999 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان متعلق به آقای حسین برقی با توجه به تکمیل 
نبودن آن به مبلغ بیست و دو میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار میلیون )22/984/000/000( 
ریال ارزیابی گردید. ب( تمامت ششــدانگ عرصه و اعیان پــالک ثبتی 26580 فرعی 
از 4999 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت )84/3( هشــتاد و چهار متر و 
سی دسیمتر مربع با شــماره دفتر الکترونیک 139920302024026738 و شماره دفتر 
بازداشــتی الکترونیک 139905802024003690 با مالکیت آقای حسین برقی فرزند 
غالمعلی که برابــر نامه هــای شــماره 139985602024012788- 1399/12/12 و 
140085602024004231-1400/4/12 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان 
به نام نامبرده سابقه ثبت دارد و حدود و مشخصات پالک مرقوم عبارت است از: شمااًل: در 
پنج قسمت که قسمت های دوم و چهارم آن شرقی است. به طول های )3/53( سه متر و 
پنجاه و سه سانتیمتر، )0/36( سی و شش سانتیمتر، )1/73( یک متر و هفتاد و سه سانتیمتر، 
)3/89( سه متر و هشتاد و نه ســانتیمتر، )4/64( چهار متر و شصت و چهار سانتیمتر، اول 
تا سوم دیواریست مشترک، چهارم درب و دیوار اســت، پنجم دیواریست، اول تا سوم به 
آپارتمان قطعه 6، چهارم و پنجم به راه پله و آسانسور مشاعی. شرقاً: به طول ) 6/38( شش 
متر و سی و هشت سانتیمتر، دیواریست به درز انقطاع مورد تفکیک، به فضای ملک مجاور 
شماره 8388 فرعی از شماره 4999 اصلی. جنوباً: در سه قسمت به طول های )1/47( یک 
متر و چهل و هفت سانتیمتر، )1/35( یک متر و سی و پنج سانتی متر، )7/08( هفت متر و 
هشت سانتیمتر، اول دیواریست، دوم نیم دیوار جلوی بالکن، سوم دیوار و پنجره است، اول 
تا سوم به فضای مشاعی. غربًا: به طول ) 10/60( ده متر و شصت سانتیمتر، دیواریست به 
درز انقطاع مورد تفکیک، به فضای ملک مجاور شماره 8386 فرعی از شماره 4999   اصلی. 
حدود انباری: شــمااًل: به طول )2/42( دو متر و چهل و دو سانتیمتر، دیواریست مشترک 
به انباری قطعه 1، شــرقًا: به طول )1/17( یک متر و هفده سانتیمتر، دیواریست مشترک 

به انباری قطعه 2، جنوبًا: به طول )2/42( دو متر و چهل و دو سانتیمتر، دیواریست به اتاق 
آسانسور، غربًا: به طول )1/17( یک متر و هفده سانتیمتر، درب و دیواریست به پشت بام. 
حدود پارکینگ: شمااًل: به طول )5/00( پنج متر، خط فرضی به محوطه مشاعی است، شرقاً: 
به طول )2/50( دو متر و پنجاه ســانتیمتر، خط فرضی به محوطه مشاعی است، جنوبًا: به 
طول )5/00( پنج متر، خط فرضی به محوطه مشاعی است، غربًا: به طول )2/50( دو متر و 
پنجاه سانتیمتر، خط فرضی به محوطه مشاعی است. ضمناً حسب گزارش کارشناس رسمی 
دادگستری پالک ثبتی مرقوم واقع در اصفهان کوی امیریه خیابان دوم فرعی پنجم پالک 
24 مجتمع پزشک بوده مجموعه آپارتمانی با نمای سنگی و آسانسور در 5 طبقه و 7 واحد، 
درب به ساخت و دارای پایان کار از شــهرداری منطقه 13 می باشد . واحد مذکور در طبقه 
چهارم جنوبی با کدپستی 8174985749 فاقد کابینت  آشپزخانه و درب های چوبی داخلی 
و قرنیز کناری و شوفاژ و دستگاه کولر و تعدادی از شیرآالت بوده، دارای کف سرامیک، بدنه 
گچ و پنجره ها آلومینیوم دو جداره، سقف کاذب و نور مخفی و درب ورودی ضد سرقت و 
اعالم حریق، دارای مشترکات آب و برق و گاز و سیستم سرمایش کانال کشی برای کولر 
آبی که فاقد کولر آن می باشد و سیستم گرمایش پکیج که نصب بوده ولی رادیاتورها نصب 
نمی باشــند. واحد مذکور دارای انباری قطعه 7 تفکیکی در پشت بام و پارکینگ قطعه 4 
تفکیکی در طبقه همکف می باشد و ارزش تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 
26580 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان متعلق به آقای حسین برقی، با 
توجه به تکمیل نبودن آن به مبلغ بیست و دو میلیارد و سیصد و سی و نه میلیون و پانصد هزار 
)22/339/500/000( ریال ارزیابی گردید. طالبین می توانند به آدرس های فوق مراجعه 
و از مورد مزایده ها دیدن به عمل آورند. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره بر عهده برنده مزایده اســت. مزایده از 
ساعت 9 صبح الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1400/06/17 در شعبه اول اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان واقع در ابتدای خیابان الهور منطقه چهارم از طریق مزایده به فروش می 
رسد و مورد مزایده ها مجموعًا از مبلغ 45/323/500/000 ریال قیمت های ارزیابی شده 
توسط کارشناس رسمی دادگستری شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان چاپ و منتشر می گردد. توضیحًا طبق ماده 136 
آیین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی )شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
از مبلغ پایه های کارشناسی به حساب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی 
در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
می گردد(. خریداران جهت شرکت در جلسه مزایده با واریز ده درصد از کل مبلغ پایه مزایده 
به حساب شماره IR090100004061013207670192 تمرکز وجوه سپرده اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه واریز 998108561161070070570000000000 
امکان حضور در جلسه مزایده را دارند.  م الف:1180250 امیری سرپرست اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان

اعالم مفقودی 
برگ ســبز و کارت خودرو و ســند کمپاني خودروي 
ســمند LX( EF7( مــدل 1389 بــه رنــگ ســفيد بــه 
شــماره پالک ايــران 13-454 ي 41 و شــماره موتور 
  NAACJ1JC9AF266328 14789009865 و شماره شاسي
به نام آقاي حســن قاســمي ابري مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
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معاون استاندار اصفهان:

توسعه شرق اصفهان به مهاجرت معکوس منجر خواهد شد
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان به مناســبت هفته دولت در جمع خبرنگاران 
گفت: امروز بر اساس نظریه جدید برای کاهش مهاجرت و جلوگیری از حاشیه نشینی که به عنوان یکی از 
آسیب های مهاجرت محسوب می شود، باید به مبدأ مهاجرت و نه به مقصد آن توجه داشته باشیم. حیدر 
قاسمی ادامه داد: توجه به مقصد مهاجرت موجب جذب و افزایش مهاجرت می شود، اما توجه به مبدأ، 
ظرفیت های بالقوه را بالفعل می کند و موجب مهاجرت معکوس خواهد شد.معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه فراهم کردن رضایتمندی مردم، یکی از ضروری ترین وظایف 
دولت هاست ،اظهار کرد:توجه به تعادل و توازن منطقه ای و توجه به انتظارات مردم و در این راستا پایداری 
و حفظ و اســتقرار جمعیت در حوزه مباحث امنیتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت.وی اضافه کرد: 
پراکندگی جمعیت در شرایط کویری و گستردگی موجود در شرق اصفهان، احتمال خالی شدن تدریجی 
بیشتر روستا های این مناطق را به دنبال خواهدداشت.قاسمی با بیان اینکه سکونت در منطقه یک عامل 
و عنصر امنیت محسوب می شود، خاطرنشان کرد: شهرستان خور با ۱۷ هزار کیلومتر و با جمعیت پراکنده 
به عنوان شرقی ترین نقطه اســتان اصفهان هیچ کدام از شرایط شهرستان های استان از نظر جمعیت و 
تعداد بخش و دهستان را نداشت، اما به واسطه گستردگی این استثنا را داشت که توسط قانون، شرایط 
شهرستان شدن آن تســهیل شــود.وی بیان کرد: تقویت مدیریت های محلی یکی از وظایف و رسالت 
دولت هاست و در صورت تقویت این مدیریت ها، ظرفیت ها به طور طبیعی بهتر شناخته می شود و در نتیجه 
شناخت ظرفیت ها، توجه بیشتری به آن منطقه خواهد شد.قاسمی افزود: مشکالت، محدودیت ها و 
کمبود های احتمالی منطقه با تقویت مدیریت محلی، بهتر شناسایی و رسیدگی خواهد شد.وی گفت: 
امکان توجه و رسیدگی به مناطق برای مدیریت در حوزه شهرستان بزرگ و کالن اصفهان، وجود ندارد و در 
صورتی که بار مدیریت اینگونه شهر ها سبک شود توجه به مسائل درون شهرستان و آسیب ها و حاشیه 
نشینی و دیگر مسائل بیشتر خواهد شد.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان اظهار 
کرد: برخی معتقدند که ایجاد فرمانداری در این مناطق موجب هدر رفت منابع و هزینه ها می شود، اما این 
اقدام دولت به نوعی سرمایه گذاری در این منطقه محسوب می شود که موجب تقویت شرایط و وضعیت 

موجود خواهد شد و پیامد آن توسعه و تقویت زیرساخت ها و پایداری جمعیت شرق اصفهان است.

رییس پلیس فتای استان اصفهان هشدار داد:

کالهبرداری سایبری از طریق ارسال پیامک جعلی مسدودی 
سیم کارت

رییس پلیس فتای استان اصفهان در خصوص شگرد جدید کالهبرداران سایبری از طریق ارسال پیامک 
جعلی مسدودی سیم کارت به شهروندان اصفهانی هشدار داد.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی گفت: 
برابر بررســی های به عمل آمده اخیرا پیامکی مبنی بر اینکه »مشترک گرامی سیم کارت شما به سبب 
تخلف به زودی مسدود خواهد شد، برای جلوگیری از طریق نرم افزار همیاب24 پیگیری کنید« به برخی 
افراد ارسال شده که یک لینک جهت مراجعه کاربران برای رهگیری سیم کارت در ذیل این پیامک درج 
شده است.وی افزود: کاربر هنگام مراجعه به لینک یاد شده و دانلود اپلیکیشن جعلی همیاب24 پس از 
وارد کردن اطالعات نام و نام خانوادگی، کدملی و شماره تماس خود به یک صفحه پرداخت الکترونیک 
جعلی جهت پرداخت کارمزد خدمات هدایت می شود.رییس پلیس فتای استان اصفهان بیان داشت 
: مردم نباید فریب این گونه پیامک ها را بخورند و آگاه باشــند تنها محل ثبت اطالعات و اعالم سرقت و 
ردیابی کاالی دیجیتال سایت ir.https: //hamyab24 است و بنابر این هر پیامک و تبلیغاتی جهت ثبت 
اطالعات به نشانگاهی غیر از این سایت اشاره می کند، جعلی است.سرهنگ مرتضوی گفت: به شهروندان 
توصیه می کنیم قبل از وارد کردن اطالعات جهت اســتعالم یا ردیابی کاالی دیجیتال مراقب لینک های 
ارجاع به سایت های جعلی و آدرس سایت مربوطه باشــند و اپلیکیشن های کاربردی را صرفا از سایت 

مرجع که مجوزهای مربوطه از سازمان های ذی ربط اخذ کرده است دانلود و استفاده کنند.

وقتی تخت خالی نیست؛

صفانتظارآمبوالنسهایاورژانسدرورودیبیمارستانها

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی  طاهره شفیعی
اصفهان با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد 
بیمارســتان های اســتان در موج پنجم کرونا تنها بیمــاران کرونایی 
می پذیرند، اظهار کرد: ۱۰ درصد بیمارستان های استان هم با حجم بسیار 

کمی بیماران کرونایی و بیماران غیر کرونایی را پذیرش می کنند.
غفور راســتین با بیان اینکه در حال حاضر تنها بیمارستان غیرکرونایی 
دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان، بیمارستان کاشــانی است و ظرفیت 
تمام بیمارستان ها از بیماران کرونایی پر شده است، گفت: بیمارستان 
فارابی نیز ظرفیت بســیار محدودی برای بیماران غیر کرونایی دارد و 
در عین حال بیمار کرونایی نیز پذیرش می کنــد. مدیر مرکز حوادث و 
فوریت های پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه هفته جاری و هفته گذشته 
حجم ماموریت های اورژانس اصفهان یک و نیم برابر شده است، افزود: 
بیشتر بیماران مبتال به کرونا هستند و ناچاریم همان تعداد کم بیماران 
غیر کرونایی را به یک بیمارستان اختصاصی ارجاع دهیم که عمال باعث 

شده بار ترافیک بیمارستان کاشانی غیر قابل تحمل شود.
وی با اشاره به اینکه  از ۷۰۰ بیمار اعزامی در 24 ساعت شبانه روز، نزدیک 
به ۵۰۰ بیمار به کرونا مبتال هستند، گفت: ناچاریم به بیمارستان ها فشار 
بیاوریم که این بیمــاران را با تخت اضافه و بســتری در راهرو و بخش 

اورژانس بپذیرند، اما بار ترافیک بیماران کرونا بسیار زیاد شده است.
راســتین با بیان اینکه وقتی ظرفیت تخت های بیمارســتانی اصفهان 
تکمیل است، آمبوالنس اورژانس باید در ورودی بیمارستان یا بخش 
اورژانس منتظر بمانند تا بیمار را از روی برانکارد پایین بیاورند و پذیرش 
کنند، تصریح کرد: این کار باعث شــده میانگیــن توقف آمبوالنس ها 
در بیمارستان ها بیش از یک ساعت شــود که هم به اورژانس و هم به 
امدادخواهان دیگر لطمه می زند. وی افــزود: امیدوارم مردم با رعایت 
هرچه بیشتر پروتکل های بهداشتی، استفاده از ماسک و حضور نیافتن 
در اجتماعات به خودشان کمک کنند و بدانند اگر به بیماری مبتال شوند 
جا برای بستری در بیمارســتان ها وجود ندارد، چون وضعیت کرونا در 
اصفهان بحرانی است. مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان 
با بیان اینکه نیروهای اورژانس اصفهان از صبح تا روز بعد که شیفت آنها 
ادامه دارد، حتی فرصتی برای غذا خوردن ندارند و فشار زیادی به آنها 
وارد می شود، افزود: شرمنده نیروهای اورژانس هستیم که این روزها به 

صورت مداوم در مسیر بیمارستان و امدادخواهی هستند.
وی ادامه داد: با افزایــش حجم ماموریت هــای اورژانس، نیروهای 
امدادی دچار خستگی و فرسودگی می شــوند که باعث ضعیف شدن 
سیستم ایمنی بدن آنها می شود، به همین دلیل با وجود اینکه واکسینه 

شــده اند اما گاهی در یک روز ۱۰ مورد ابتال به کرونــا در بین نیروهای 
اورژانس داریم، چون سرایت کرونای دلتا بسیار زیاد است و کافی است 
یک ســرفه در کابین بسته آمبوالنس انجام شــود و تکنسین و راننده 
را به کرونا مبتال کند. راســتین خاطرنشــان کرد: ناچار شده ایم از تمام 
همکاران در ستاد و واحدهای اداری نیز استفاده کنیم، تا امدادرسانی 

دچار اختالل نشود.
وی با اشــاره به اینکه هر ۵۰ هزار نفر یک پایگاه اورژانس داریم، گفت: 
وقتی تعداد امدادخواهان بیش از استانداردهاســت، قطعا نمی توانیم 
به برخی خدمات بدهیم، هرچند تا این لحظه تمام تالش ما این بوده 
که امدادخواهی بدون پاسخ از سیستم خارج نشود و مشاوره پزشک و 
راهنمایی دریافت کند و اگر نیاز بوده توسط آمبوالنس های اورژانس به 

مراکز درمانی اعزام شود اما بار ترافیک کرونا زیاد شده است.
راستین یادآور شد: اورژانس اصفهان به طور میانگین در روز ۶۰۰ اعزام 
آمبوالنس داشت، اما هم اکنون این اعزام ها به سمت بیماران کرونایی 
رفته که بیش از ۵۰ درصد آنها بیماران بدحال هســتند، درحالی که قبال 
بیشتر مربوط به حوادث ترافیکی بیماری های داخلی، قلبی و تنفسی 
بود که البته بیماران تصادفی سر جای خودش هست ولی بقیه بیماران 

ترجیح می دهند در خانه بمانند.

ناچاریم به بیمارستان ها فشار بیاوریم که این بیماران 
را با تخت اضافه و بستری در راهرو و بخش اورژانس 
بپذیرند، اما بار ترافیک بیماران کرونا بسیار زیاد شده 
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مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( 
140003902003000147 شــماره پرونــده:  6 شــماره آگهــی:  /32
139704002003005154 آگهــی مزایــده پرونــده اجرائــی به شــماره 9707242، 
ــی  ــی از 3 اصل ــاک 123 فرع ــدانگ پ ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــت س 1- تمام
ــان جهــاد  ــع شــمالی خیاب ــه آدرس: اصفهــان ضل واقــع در بخــش 14 اصفهــان ب
)صارمیــه( نرســیده بــه بانــک ملــی مغــازه خشــکبار فروشــی )بینــام( به کدپســتی 
8183868931، کــه ســند مالکیــت اصلی بشــماره چاپــی 835217 کــه در صفحه 
434 دفتــر امــاک جلــد 355 ذیــل شــماره 39530 ثبــت و صــادر شــده اســت و 
مشــخصات حــدود: جنوبــاً اول بــه دیــوار اشــتراکی بــا خانــه 102 شــعبان و غیــره 
و دوم بــه دیــوار اشــتراکی بــا خانــه 103 شــرقاً بــه دیــوار اشــتراکی بــه خانــه 117 
شــمااًل اول به دیــوار اشــتراکی بــا خانــه 121 محمد علــی و غیــره دوم دیواریســت 
ــا خانــه 122 عبــدا... و غیــره اول بــه دیــوار اشــتراکی بــا 124 دوم بــه  اشــتراکی ب
کوچــه منســده حقــوق ارتفاقــی نــدارد. 2- تمامت ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ 
شــماره 102 فرعــی از 3 اصلی بخــش 14 اصفهــان بــه  آدرس فوق، ســند مالکیت 
اصلــی بشــماره چاپــی 092918/3 کــه در صفحــه 106 دفتــر امــاک جلــد 353 
ــه:  ــدود اربع ــده اســت. مشــخصات ح ــت و صــادر گردی ــماره 39023 ثب ــل ش ذی
شــماال به دیــوار اشــتراکی بــا خانــه 123 شــرقاً بــه دیــوار اشــتراکی بــا خانــه 103 
جنوبــا درب و دیواریســت بــه پیــاده رو خیابــان غربــا بــه دیــوار اشــتراکی بــا خانــه 
ــورد نظــر ملــک تجــاری  ــق نظــر کارشــناس رســمی: محــل م 102/2، کــه طب
اســت در یــک طبقــه و بــه اســتناد اطاعــات احــراز شــده توســط کارشــناس ثبتی 
و نقشــه بــرداری ایــن ملــک تجمیــع شــده و از دو پــاک ثبتی بــه شــماره 3/123 
و 3/102 جمعــا بــه مســاحت 230 متــر مربــع مــی باشــد بــر اســاس وضــع موجود 
ســازه ایــن ملــک تلفیقــی از دیــوار باربر و ســتون هــا فلــزی و ســقفهای تیــر آهن 
بــا طــاق ضربــی مــی باشــد در محــل فصــل مشــترک دو ملــک مــورد نظــر یــک 
بالکــن بــه مســاحت 12/5 متــر مربع ســاخته شــده اســت که توســط یک دســتگاه 
ــه پشــت  ــز ب ــن بالکــن نی ــه همکــف راه دارد )ای ــه طبق ــزی ب ــاز و فل ــک ب ــه ی پل
 بــام واحــد شــمالی راه دارد( کــف طبقــه همکــف توســط موزائیــک و ســرامیک و 
دیــواره هــا نیــز توســط ســرامیک پوشــیده اســت. در بخــش شــمالی ایــن مغــازه 
ــک  ــش مل ــه شــده اســت. سیســتم گرمای ــه تعبی ســرویس بهداشــتی و آبدارخان
مذکــور توســط بخــاری گازی و ســرمایش توســط کولــر آبــی تامیــن شــده اســت 
و نیــز دارای سیســتم اعــام حریــق مــی باشــد درب ورودی ایــن ملــک تجــاری 
از نــوع تاشــو فلــزی اســت و نیــز بــا داشــتن امتیــاز آب و بــرق و گاز در حــال حاضر 
تعطیــل مــی باشــد و فاقــد پارکینــگ مــی باشــد. ملکــی مرحــوم محســن اعــرج 
ــدرج در ســند  ــه من ــت مهری ــم نوشــین راج باب ــب خان ــال طل شــیروانی کــه در قب
ــان  ــماره 20 اصفه ــه ازدواج ش ــورخ 76/09/06 دفترخان ــماره 9261 م ــه ش نکاحی
ــورخ 1400/06/21  ــنبه م ــی 12 روز یکش ــاعت 9 ال ــده اســت. از س ــف گردی توقی
اداره اول اجــرای اســناد رســمی اصفهــان واقــع در اصفهــان، خیابــان جــی تــاالر 
میــدان هفــت تیــر شــعبه مهریــه اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان از طریــق 
مزایده بــه فروش مــی رســد. مزایــده از مبلــغ پایــه 53/750/000/000 ریــال )پنج 
میلیــارد و ســیصد و هفتــاد و پنــج میلیــون تومــان( شــروع و بــه هــر کــس خریدار 
باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــداً فروختــه مــی شــود. این آگهــی یک 
مرتبــه در روزنامــه زاینــده رود در تاریــخ 1400/06/04 چــاپ و منتشــر مــی گردد و 
در صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه روز بعــد موکــول مــی گــردد. توضیحــاً جهت 
شــرکت در جلســه مزایــده ده درصــد از مبلــغ پایــه مزایــده را بــه حســاب تمرکــز 
وجــوه ســپرده اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اصفهــان و شناســه واریــز )دریافــت 
از حســابداری اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان( بابــت پرونــده کاســه فــوق 
واریــز و بــه همــراه تقاضــای کتبــی و ارائــه کارت شناســایی معتبــر الزامــی اســت. 
برنــده مزایــده مکلــف اســت ما بــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مدت پنــج روز 
از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتی کــه ظرف 
مهلــت مقــرر مانــده فــروش را به حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد، مبلــغ مذکور 

قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد. ضمنــاً چنانچــه روز 
مزایــده تعطیل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همان ســاعت 
و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. م الــف: 1180370 امیــری رئیــس اداره 

اجــرای اســناد رســمی اصفهــان
فقدان سند مالکیت

6/33 شــماره نامــه: 140085602024005333-1400/05/20  نظــر به اینکه  
یک دانگ و نیم مشــاع از ششــدانگ پاک ثبتی 2801/1 واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان طی ســند انتقال 104987 مــورخ 74/9/5 دفتــر 86 اصفهان در صفحه 
515 دفتر 1064 اماک ثبت و ســند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی 065146 
بنام خانم عزت خســروی نیا صادر شــده ســپس طبق صورت مجلس تفکیکی 
2/23692 مورخ 80/12/27 تفکیک شــده و فروعات 99 الــی 111 از آن مجزی 
گردیده و برخی فروعات نیز انتقال شــده اســت و نســبت به پاک هــای 103 و 
105 و 101 و 102 تقاضای ســند مالکیت برگی نموده اســت و طی دستور قضائی 
278/92 مورخ 92/2/17 شــعبه 9 دادگاه حقوقی و دستور 444/92 مورخ 92/9/10 
شــعبه 10 دادگاه حقوقی و دســتور 139304902003001952 مورخ 93/4/31 
اجرای ثبــت و دســتور 139204902003002539 مــورخ 93/6/15 اجرای ثبت 
و دســتور 1393049002003001155 مــورخ 93/3/24 اجرای ثبت و دســتور 
13934902003002482 مــورخ 93/6/10 اجرای ثبت مالکیت عزت خســروی 
نیــا از فروعــات 103 و 105 و 101 و 102 در ازا مالکیت قبل از تفکیک بازداشــت 
می باشــد اعام می دارد به موجــب درخواســت 20024 مــورخ 1400/5/2 به 
انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شــماره یکتاهای 
140002155721000169 و 140002155721000168 و رمزهــای تصدیــق 
588953 و 118771 شــماره های ترتیب 55687 و 75686 مورخ 1400/5/2 مورد 
گواهی دفترخانه اسناد رسمی 75 اصفهان رسیده است اعام نموده که سند مالکیت 
فوق الذکر به علت جابجایی مفقود  و درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده  لذا 
مراتب  به استناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت مذکور  نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1179758 مهدی شبان سرپرســت واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/34 شــماره نامه: 140085602024005341-1400/05/20  نظر به اینکه  یک 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پاک ثبتی 2801/1  باقیمانده واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان طی ســند انتقال 104987 مورخ 74/9/5 دفتر 86 اصفهان در صفحه 521 
دفتر 1064 اماک ثبت و سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی 065148 بنام خانم 
مریم محمدیان خوانساری صادر شده سپس طبق صورت مجلس تفکیکی 2/23692 
مورخ 80/12/27 تفکیک شده و فروعات 99 الی 111 از آن مجزی گردیده و برخی 
فروعات نیز انتقال شده و نســبت به پاک های 103 و 105 و 101 و 102 تقاضای 
سند مالکیت برگی نموده اســت اعام می دارد به موجب درخواست 20024 مورخ 
1400/5/2 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 
یکتاهــای 140002155721000172 و 140002155721000173 و رمزهــای 
تصدیق 375168 و 845350 شماره های ترتیب 75691 و 75690 مورخ 1400/5/2 
گواهی دفترخانه اسناد رسمی 75 اصفهان رسیده است اعام نموده که سند مالکیت 
فوق الذکر به علت جابجایی مفقود  و درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده  لذا 
مراتب  به استناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 

مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1179760 مهدی شبان سرپرســت واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان

فقدان سند مالکیت
6/35 شــماره نامه: 140085602024005349-1400/05/20  نظر به اینکه  یک 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پاک ثبتی 2801/1  باقیمانده واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان طی ســند انتقال 104987 مورخ 74/9/5 دفتر 86 اصفهان در صفحه 518 
دفتر 1064 اماک ثبت سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی 065147 بنام خانم 
هاجر محمدیان خوانساری صادر شده سپس طبق صورت مجلس تفکیکی 2/23692 
مورخ 80/12/27 تفکیک شده و فروعات 99 الی 111 از آن مجزی گردیده و برخی 
فروعات نیز انتقال شده و نســبت به پاک های 103 و 105 و 101 و 102 تقاضای 
سند مالکیت برگی نموده است اعام می دارد  آقای محمود محمدیان خوانساری به 
موجب وکالتنامه 115234 مــورخ 81/2/5 دفترخانه 75 اصفهان به وکالت از موکل 
خود خانم هاجر محمدیان خوانساری به موجب درخواست 20024 مورخ 1400/5/2 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شماره یکتاهای 
140002155721000170 و 140002155721000171 رمزهــای تصدیــق 
334802 و 804985 شــماره های ترتیب 75688 و 75689 مورخ 1400/5/2 مورد 
گواهی دفترخانه اسناد رسمی 75 اصفهان رسیده است اعام نموده که سند مالکیت 
فوق الذکر به علت جابجایی مفقود  و درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده  لذا 
مراتب  به استناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت مذکور  نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1179762 مهدی شبان سرپرســت واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/36 شــماره نامــه: 140085602024005392-1400/05/20  نظــر به اینکه  
ششــدانگ پاک ثبتی 2801/1  باقیمانده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان طی سند 
انتقال 104987 مورخ 74/9/5 دفتر 86 اصفهــان در صفحه 545 دفتر 909 اماک 
ثبت و سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی 883675 بنام خانم طیبه بنائی صادر 
شده که به موجب سند 104987 مورخ 1374/09/05 دفترخانه 86 اصفهان به خانمها 
مریم و هاجر و میترا شــهرت همگی محمدیان خوانساری و خانم عزت خسروی نیا 
انتقال قطعی یافته که مالکیت خانم میترا محمدیان خوانســاری ذیا و مالکیتهای 
مریم و هاجر محمدیان و عزت خســروی نیا خارج شده است و  سپس طبق صورت 
مجلس تفکیکی 2/23692 مورخ 80/12/27 تفکیک شــده و فروعات 99 الی 111 
از آن مجزی گردیده و برخی فروعات نیز انتقال شــده است و نسبت به پاک های 
103 و 105 و 101 و 102 تقاضای سند مالکیت برگی نموده است اعام میدارد آقای 
محمود محمدیان خوانساری به موجب وکالتنامه 115234 مورخ 81/2/5 دفترخانه 75 
اصفهان به وکالت از موکل خود خانم میترا محمدیان خوانساری به موجب درخواست  
14805 مورخ 1400/5/11 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن 
ذیل شماره یکتاهای 140002155721000166 و 140002155721000167 و 
رمزهای تصدیق 978404 و 548587 شــماره های ترتیب 75684 و 75685 مورخ 
1400/5/2 مورد گواهی دفترخانه اسناد رسمی 75 اصفهان رسیده است اعام نموده 

که سند مالکیت فوق الذکر به علت جابجایی مفقود  و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور  نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1179763 مهدی شبان سرپرست واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک جنوب اصفهان

اعالم مفقودی 
مــدل  پــژو  خــودروی  کمپانــی  بــرگ 
 1389 بــه رنــگ نقــره ای بــه شــماره پــاک

 ایران 34-574  و 21 و شــماره موتور 12489052616 
و شــماره شاســی 867476 و شناســه ملی خودرو 
IRFC891V30B867476 بــه نــام آقای ســید علی 
 عبدالهی  مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

 تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود زیســت فــن آوران
  فرازین مهــر درتاریــخ 1400/05/24 به شــماره ثبت 2556 

به شناسه ملی 14010213000 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تحقیق و تولید آنزیم های مورد اســتفاده در صتایع 
غذایی و دارویی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان اصفهان ، شهرســتان 
خمینی شهر ، بخش مرکزی ، شهر خمینی شهر، محله منظریه ، بلوار بهشت غربی، 
خیابان فیض االسالم شــمالی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 8419141298 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 200,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقای تحسین رضایی آدریانی به شماره ملی 1142166953 
دارنده 180000000 ریال سهم الشــرکه خانم خدیجه خوش اخالق به شماره ملی 
1142256219 دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه خانم نفیسه بخشی آفارانی به 
شماره ملی 1293104711 دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقای تحسین رضایی آدریانی به شماره ملی 1142166953 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود خانم خدیجه خوش اخالق به شماره ملی 1142256219 و به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم نفیسه بخشی آفارانی به شماره 
ملی 1293104711 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداســالمی و همچنین کلیه نامه 
های عادی . اداری با امضا رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود 
جهت درج آگهی های شرکت 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 خمینی شهر )1180085(



هشت ورزشکار استان اصفهان به اردوی ارزیابی و انتخابی تیم ملی تکواندو ناشنوایان آقایان کشور دعوت شدند. اولین مرحله اردوی ارزیابی و انتخابی تیم ملی 
تکواندو ناشنوایان آقایان کشور جهت اعزام به مسابقات قهرمامی جهان ۲۰۲۱ تهران از روز دوشــنبه هشتم شهریورماه به مدت چهار روز به میزبانی تهران برگزار 
خواهد شد.در این مرحله که در کمپ تیم های ملی فدراسیون ناشنوایان برگزار می شود، ۲۹ بازیکن دعوت شده اند که  در این جمع نام هشت تکواندوکار اصفهانی 
به نام های مهرداد عباسی، شاهین ایسوند، امیر ساالر امیر فرد، وحید زینلی، بهزاد امیری، محمد فالحتی، مهدی کیانی و مهدی پیلویی به چشم می خورد.هدایت 

این تیم بر عهده حسینعلی نعیمی از تهران و مهدی صمدیان تبار از همدان است.

تیم ملی تکواندو در قرق اصفهانی ها

پنجشنبه 04 شهریور 1400 / 17 محــرم 1443 / 26 آگوست 2021 / شماره 3330

پی اس جی در جست وجوی جانشین »امباپه«
گفته می شود  پاری سن ژرمن در حال بررسی احتمال فروش کیلیان امباپه در تابستان امسال است 
و ریچارلیسون، مهاجم اورتون  را برای جانشــینی او در نظر دارد. از زمان بازگشت امباپه به پاریس 

پس از ناکامی در رقابت های یورو ۲۰۲۰، 
گزارش هــای متعددی دربــاره این که 
فوق ستاره جوان از حضور در پی اس جی 
ناراضــی اســت و قصــد پیوســتن به 
رئال مادرید را دارد، منتشــر شده است. 
مارکا با اشاره به رد شدن پیشنهاد تمدید 
قرارداد 5 ساله از ســوی امباپه، تیتر زد: 
پی اس جی درها را برای امباپه باز کرده 
است. اکنون RMC Sport فاش کرده 
که پاری سن ژرمن در حال بررسی فروش 

امباپه در تابستان امسال است زیرا آن ها نگرانند که این بازیکن را در تابستان آینده به عنوان بازیکن 
آزاد و رایگان از دست بدهند. قرارداد ۱6۰ میلیون یورویی سال ۲۰۱8 پاریسی  ها با این مهاجم جوان 
تابســتان آینده به پایان خواهد رســید. همین خبرگزاری گزارش کرده  که امباپه آخرین پیشنهاد 
پی اس جی برای تمدید 5 ساله قرارداد به مدت 5 فصل با گزینه یک فصل بیشتر را رد کرده است. 
پاریســی  ها امیدوار بودند  که بلندپروازی های پی اس جی در بازار نقل و انتقــاالت با جذب لیونل 
مسی، جانلوئیجی دوناروما، سرخیو راموس، اشرف حکیمی و جورجینیو واینالدوم، امباپه را برای 
ماندن در پایتخت فرانسه وسوســه کند، اما ظاهرا این تالش  ها نیز نتیجه ای نداشته است. یکی از 
باشگاه های انگلیسی که نامش فاش نشده، پیشــنهادی برای خرید امباپه ارائه کرده ، اما به نظر 
می رسد رئال مادرید که مدت هاست مشتاق جذب این مهاجم جوان است، از بیشترین بخت برای 
به خدمت گرفتن کیلیان امباپه برخوردار باشــد. اگر امباپه طی ۲ هفتــه آینده پاریس را ترک کند، 
پی اس جی ریچارلیســون، هم تیمی نیمار در تیم ملی برزیل را به عنوان جانشین احتمالی ستاره 

فرانسوی در نظر گرفته است. 

درمان دروازه بان اصلی عراق در امارات
دروازه بان اصلی تیم ملــی فوتبال عراق در امارات تحــت درمان قرار می گیرد. جالل حســن پس از 
آسیب دیدگی از ناحیه زانو در اردوی اروپایی تیم ملی فوتبال عراق بغداد را به مقصد امارات ترک کرد تا 
تحت درمان قرار بگیرد.قرار است دروازه  بان اصلی تیم ملی فوتبال عراق به مدت 3 هفته در مشهورترین 
مرکز درمانی امارات تحت معاینه کامل قرار بگیرد تا زودتر بهبود یابد. جالل حسن به دلیل آسیب دیدگی 
زانویش، دیدارهای تیم ملی فوتبال عراق برابر کره جنوبی و ایران در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 
۲۰۲۲ و همچنین چند دیدار لیگ برتر کشورش را از دست داد.تیم ملی فوتبال عراق روز سه شنبه اردوی 

آماده سازی ۱۰ روزه اش را در ترکیه به پایان رساند و به بغداد بازگشت. 

اعالم آمادگی »مولر« برای حضور در تیم ملی
ستاره بایرن مونیخ تاکید کرد که آماده حضور در تیم ملی در صورت دعوت شدن توسط فلیک است.به نقل 
از کیکر، توماس مولر فصل درخشانی را با بایرن مونیخ تجربه کرد و همین باعث شد تا یواخیم لوو بعد از 
مدت ها او را به تیم ملی دعوت کند.مولر تاکید کرد که آماده حضور دوباره در تیم ملی است و حتی در این 
زمینه با هانس فلیک صحبت کرده است.او گفت: من رابطه بسیار خوبی با فلیک دارم. طی تماسی که با 
او داشتم تاکید کرد که در صورت دعوت به اردوی تیم ملی آماده هستم که با تمام توان به تیم کمک کنم.
تیم ملی فوتبال آلمان با هدایت یواخیم لوو در یورو ۲۰۲۰ نتایج ناامید کننده ای به دست آورد و همین 

باعث شد تا لوو بعد از ۱5 سال از تیم ملی کنار گذاشته شود و جای خود را به فلیک دهد.

علی داوودی، علی جباری و هزار و یک سوال بی جواب!

فدراسیونوزنهبرداریوابهامدرپرداختپاداشها
امیررضا احمدی بــا خاموش شــدن مشــعل المپیک و 
بازگشت ورزشکاران به کشور، فدراسیون 
های مختلف به سراغ ورزشــکاران خود می روند تا از آن ها به نحوی 
شایســته تقدیر کنند. در این میان اما فدراســیون وزنــه برداری با 
اقدامات منحصر به خودش بار دیگر نگاه ها را به سمت خود جلب کرده 
اســت. اگر عملکرد ضعیف و انتقاد برانگیز این فدراسیون که همیشه 
جزو رشته های پر مدال بوده را فاکتور بگیریم و از تصمیمات اشتباهی 
که باعث شد سبد مدال های این رشته در توکیو فقط یک نقره را به خود 
ببیند، چشم پوشــی کنیم، این روزها ماجرای پرداخت پاداش علی 
داوودی تنها مدال آور وزنه برداری در توکیــو و البته مربیانی همچون 
علی جباری که تا آخریــن روزها در اردو زحمت کشــیدند و  در کمال 
تعجب قلم قرمز روی اسمش کشید شــد، بار دیگر نقل محافل شده 

است.

فدراسیون و پاداش داوودی؛ پاداش می دهید یا توهین می کنید؟
علی داوودی در توکیو کاری کرد کارستان؛ او با اینکه تنها ۲۲ سال سن 
دارد در ابتدای مسیر، توانســت در آوردگاهی بزرگ همچون المپیک 
مدال نقره را به ســینه بزنــد. هرچند به عقیده کارشناســان داوودی 
می توانست عملکرد بهتری هم داشته باشــد و رکوردهایش را بهبود 
ببخشــد ؛اما به هر حال او موفق شــد مدال نقره المپیک را به دست 
بیاورد. مدالی که نوید روزهای خوب در فوق سنگین برای وزنه برداری 
کشــورمان را می دهد و ما را امیدوار می کند به ظهــور هرکول جدید 
کشورمان در ســنگین وزن. اما حاال که فصل اهدای پاداش و تجلیل 
از این قهرمان خوش آتیه رســیده، گویا فدراسیون قصد دارد با رقمی 
ناچیز در حدود 5۰ تا 6۰ میلیون تومان به نایب قهرمان المپیک بدهد 
که بیشتر از آنکه نشــانه تجلیل و قدردانی باشد رگه هایی از توهین را 
در دل دارد. همین چند روز پیش بود که فدراســیون کشتی به طالیی 
کاروانش مبلــغ یک میلیارد و بــه بقیه مدال آورانــش رقمی حدود 
دویســت میلیون پاداش داد و قبل از آن هم پاداشی را به یورو برای 
تجلیل از مدال آورانش پرداخت کرده بود. اما فدراسیون وزنه برداری 
حاضر نیست پاداشی در خور شأن برای تنها مدال آور کاروانش بگیرد. 
مدالی که باعث شد مسئوالن این فدراسیون ناکامی خود را هم پشت 

آن پنهان کنند.

 قانون عجیب اهدای پاداش 
بر اســاس قانون عجیبی که بین وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و 
فدراسیون ها برقرار است، پاداش های ورزشکاران و مربیان به حساب 

فدراسیون واریز می شــود و پس از آن مدیران فدراسیون آن پاداش 
ها را به دست افراد می رســانند. قانونی عجیب که در هیچ جا مرسوم 
نیست و این شائبه را به وجود می آورد که ممکن است مدیران در این 
بین سلیقه ای عمل کنند و به زحمتکشان واقعی پاداشی ندهند یا این 
پاداش را کمتر تخصیص بدهند ؛اما در مقابــل به برخی افراد که پای 
ثابت همه سفر ها هستند و عمال هیچ سودی به حال تیم های ورزشی 
و ورزش ندارند، سهمی از این پاداش ها برسد. در این سال ها هم کم 
نبوده اند افرادی که نام شــان در لیست ســفرهای مختلف تیم های 
ملی دیده شده اما هیچ منفعتی به حال ورزشکاران نداشته اند و حق 

مربیان و زحمتکشان واقعی را به جیب زده اند.

  پاداش علی جباری پرداخت شــده؛ اگر شــده فدراسیون آن را 
رسانه ای کند؟

درســت مدتی قبل از اعزام تیم ملی وزنه برداری به سرزمین آفتاب 
تابان بود که خبر رســید علی جباری، مربی زحمت کش تیم ملی که 
روزهای زیادی را در اردوی تیم ملی به شب رسانده بود و بر گردن تیم 

حق داشت، از مربی گری کنار گذاشته شده و قرار نیست به توکیو برود. 
خبری که بار دیگر ماجرای پایمال شــدن حقوق افراد در فدراســیون 
وزنه برداری را به ذهن آورد. در این سال ها از بحث اعزام ورزشکاران و 
نفرات مختلف تا حقوق مربیان همیشه صحبت های مختلفی مطرح 
شده اما صدای فریاد منتقدان به گوش کسی نمی رسد چون گوشی 

برای شنیدن وجود ندارد.
 حاال به نظر می رســد خبری از پاداش جباری کــه مدت زیادی را در 
اردو بوده و باید ســهمی از پاداش هایی که در نظر گرفته شده باشد، 
نیست. )اگر پرداخت شده فدراســیون توضیحات تکمیلی را بدهد و 
آن را رســانه ای ای کند( هرچند بر اساس روال کار مربیان هم حدود 
7۰ درصد از پاداش ورزشکاران را می گیرند و گاهی اوقات پاداش آن 
ها با ورزشــکاران برابری می کند. باید دید رویکرد فدراسیون در قبال 
پاداش های هرچند اندک و ناچیزی که برای ورزشکاران و مربیان در 
نظر گرفته شده چیست و آیا حق جباری به او داده می شود یا باز هم 
قرار است اتفاقات دیگری بیفتد که انتهایش دلخوری های همیشگی 

را به همراه داشته است!

خبر روز

ریسک بزرگ »تارتار« در اصفهان
اولین مهاجم جدیدی کــه پیراهن تیم ذوب آهن را برتن کرد، بابــا محمدی مهاجم مس کرمان 
بود که با وجود تالش فراوان نتوانســت به همراه مس کرمان به لیگ برتر صعــود کند.بعد از بابا 
محمدی، عارف رستمی پیراهن تیم ذوب آهن را بر تن کرد. این مهاجم فصل گذشته در تیم خیبر 
بازی می کرد و ۱7 گل برای این تیم در رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور 
به ثمر رساند و آقای گل شــد. البته او هم همانند بابا محمدی نتوانســت صعود به لیگ برتر را به 

همراه تیمش جشن بگیرد.
بعد از این دو خرید ذوب آهن مرتضی خراســانی مهاجم تیم بادران را خرید. مرتضی خراسانی 
که در تیم پدیده هم سابقه بازی دارد، در فصلی که گذشت 6 گل برای تیمش در لیگ یک به ثمر 
رســاند. او هم به همراه بادران از صعود به لیگ برتر باز ماند. با این حســاب هر سه مهاجمی که 
تیم ذوب آهن برای تقویت خط حمله خود به خدمت گرفته اســت دسته اولی هستند و این یک 
ریسک بزرگ است. البته اگر این سه مهاجم خواســته های مهدی تارتار را در خط حمله بر آورده 
اند خریدهای مهدی تارتار تحسین خواهد شد؛ اما در غیر این صورت باید منتظر نقد خود از سوی 
رسانه های گروهی باشد.ذوب آهن بعد از به کارگیری مهدی تارتار خریدهای زیادی داشته است 
و باید منتظر یک ذوب آهن جدید در فصل پیش رو باشــیم. البته برخی از طرفداران ذوب آهن 
هم به خریدهای مهدی تارتار نقد دارنــد و معتقدند او باید بازیکنان سرشــناس تری برای تیم 

اصفهانی می خرید.  

7 استقاللی و 5 پرسپولیسی در لیست تیم ملی
سایت رسمی فدراسیون فوتبال نوشت؛ دراگان اسکوچیچ اســامی ۲۲ بازیکن را برای حضور در 
اردو اعالم کرد.اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی از سوی سرمربی تیم ملی به شرح 
زیر اعالم شد:سید حســین حســینی، محمدرضا اخباری، صابر حردانی، مهدی تیکدری، عارف 
آقاسی، آرمین سهرابیان، محمدحسین مرادمند، امید نورافکن، سعید آقایی، احمدرضا زنده روح، 
یاسین سلمانی، فرشید اسماعیلی، وحید امیری، مهدی ترابی، مهدی عبدی، امیرارسالن مطهری، 
شهریار مغانلو، فرشاد احمدزاده، سیاوش یزدانی، میالد سرلک، محمد کریمی و زبیر نیک نفس.

تمرینات تیم ملی آغاز شده و بازیکنان خود را به کادرفنی معرفی کردند. همچنین لژیونرها از چند 
روز بعد به اردو فراخوانده می شوند.تیم ملی باید خود را برای رقابت های انتخابی جام جهانی در 
مرحله دوم آماده کند. اولین بازی تیم ملی هم ۱۱ شهریور در ورزشگاه آزادی مقابل سوریه است.

»قاسمی« به ذوب آهن پیویست
آرمان قاســمی، مدافع فصل گذشــته تیم فوتبال پیکان با عقد قراردادی بــه مدت یک فصل به 
ذوب آهن اصفهان پیوست.وی ســابقه حضور در تیم های پیکان تهران، نساجی مازندران، نفت 

مسجدسلیمان، گهر درود، گیتی پسند، شهرداری اراک و همیاری اراک را در کارنامه خود دارد.

احضار »مظاهری« به کمیته انضباطی استقالل 
گلر آبی ها همچنان با چالش هایی روبه روست.در ادامه چالش بین مظاهری و استقالل، خبر می 
رسد که او به ســه دلیل و موضوع مختلف به کمیته انضباطی باشگاه استقالل تهران احضار شده 
اســت. یکی از دالیل احضار مظاهری به کمیته انضباطی، اظهار نظرش درباره مددی بود که گفته 
بود با او سر یک میز نمی نشــیند.دروازه بان آبی پوشــان به دلیل عدم دریافت مطالباتش اعالم 
کرده بود می تواند قراردادش را یک طرفه فسخ کند، اما باشگاه استقالل مدعی است او بیش از 
5۰ درصد گرفته و نمی تواند چنین کاری را انجام دهــد. در هر صورت آخرین خبرها حکایت از آن 

دارد مظاهری ظرف روزهای آینده راهی اصفهان می شود تا با سپاهان قراردادش را امضا کند.

مستطیل سبز

قائم مقام باشگاه گیتی پسند: 

برای حضور در والیبال، 
برنامه بلندمدت داریم

قائم مقام باشگاه گیتی پســند اصفهان درباره 
تشــکیل تیم والیبال گیتی پسند اظهار داشت: 
حدود یک ماه پیش هیئت والیبال اســتان از 
باشــگاه گیتی پسند درخواســت کرد به رشته 
والیبال ورود کرده و در این حوزه سرمایه گذاری 
کنیم؛ البته گیتی پســند در ســال ۹۰ نیز تیم 
والیبال داشت که بنا به دالیلی آن حضور چندان 
موفق نبود و حال بعد از گذشت ۱۰ سال پس از 
مذاکراتی که با هیئت والیبال داشتیم و موافقت 
هیئت مدیره باشــگاه، دوباره در رشته والیبال 
فعال شده ایم.محمدحسین عراقی زاده ادامه 
داد: هدف ما کشف استعداد های بومی والیبال 
اســتان اســت؛ پس از صحبت  با کارشناسان 
والیبال استان، تاکید زیادی روی این موضوع 
شد که استان اصفهان پتانسیل باالیی در این 
رشــته دارد و می تواند نقــش پررنگ تری در 
والیبال کشور ایفا کند. بر همین اساس باشگاه 
گیتی پسند با این دیدگاه وارد رشته والیبال شده 
اســت که بتواند همراه با کارشناسان و مربیان 
این رشته، به بازیکن سازی، رشد و شکوفایی 
اســتعدادهای بومی اســتان کمک کند.قائم 
مقام باشــگاه گیتی پســند درباره برنامه های 
این باشــگاه برای صعود به سوپرلیگ والیبال 
خاطرنشــان کرد: فعال در ابتدای راه هستیم. 
به هر حال گیتی پســند به عنوان یک باشگاه 
خصوصی در هر رشــته ای که وارد می شــود، 
تالش خواهد کرد بهترین های آن رشته را جمع  
کند و هدفش قهرمانی و رســیدن به رتبه های 
باالست اما می خواهیم با برنامه در این عرصه 
فعالیت کنیم و برای رســیدن بــه هدف مان 
عجله ای نداریم. امســال فعال به لیگ دسته 
اول والیبال وارد شدیم و قطعا به دنبال صعود 
به سوپرلیگ هستیم؛ اما برای رسیدن به این 
هدف با برنامه حرکت کــرده و تالش داریم در 
آینده در ســوپرلیگ به والیبال اســتان کمک 
کنیم.عراقی زاده درباره اســتعدادیابی باشگاه 
گیتی پسند در رشته والیبال، گفت: در طول چند 
روز گذشته در ســالن باغبهادران استان تست 
اســتعدادیابی برگزار کردیم تا جوانان مستعد 

بررسی و شناسایی شوند. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

بمب نقل و انتقاالت 
در تور سپاهان

بعد از چند روز حــرف و حدیث و 
شایعه، سرانجام شــهریار مغانلو 
در اصفهان ظاهر شــد و با پیراهن 
ســپاهان عکس یادگاری گرفت. 
این یعنی او رسما به تیم اصفهانی 

ملحق شده است. 

فدراســیون ژیمناســتیک ایران که در ســال های 
گذشته با فراز و نشــیب های زیادی دست و پنجه 
نرم کرد، اکنون به دلیل مشــخص نبودن وضعیت 
مدیریت این مجموعه بالتکلیف اســت.ثبت نام از 
کاندیداهای پست ریاست فدراسیون  ژیمناستیک 
از 7 اردیبهشت ماه آغاز شــد و به مدت ۱۰ روز کاری 
تا ۲۱ اردیبهشت ماه ادامه داشــت. پس از ثبت نام 
کاندیداهــا، وزارت ورزش و جوانــان صالحیت ها را 
به طور رسمی اعالم نکرد تا فدراسیون ژیمناستیک 
همچنان بالتکلیف باشد چرا که برای این فدراسیون 

هنوز هم سرپرستی انتخاب نشده است!
 ۱۹ تیرماه ســال ۱3۹6 مجمع انتخاباتی فدراسیون 
ژیمناستیک با ریاست وزیر ورزش و با حضور داورزنی 
معاون ورزش قهرمانی در محل آکادمی ملی المپیک 
برگزار شــد که زهرا اینچه درگاهی بــا ۲۴ رای برای 
مدت چهار ســال به عنوان رییس این فدراســیون 
انتخاب شــد.باتوجه به این موضوع و پایان دوره ۴ 

ساله، درگاهی از ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ســمتی در فدراسیون 
ندارد و این درحالی اســت که با گذشت بیش از ۴۰ 
روز این فدراســیون بدون سرپرست اداره می شود.

همچنین ســه ماه از ثبت نام کاندیداهای پســت 
ریاست فدراسیون  ژیمناســتیک می گذرد و وزارت 
ورزش تاکنون اقدامی در خصوص انتشــار اسامی 
افراد تایید صالحیت شده نکرده تا همچنان برگزاری 
انتخابات این فدراسیون در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

البته مهدی علی نژاد ،معاون توسعه ورزش قهرمانی 
و حرفــه ای وزارت ورزش و جوانــان در مصاحبــه 
ای اعالم کرد کــه اینچه درگاهی به منظور شــرکت 
در انتخابات ریاســت فدراســیون ژیمناستیک رد 
صالحیت شده اســت. وی تصریح کرد: نامه ای از 
بازرسی کل کشور دریافت کردیم که بر اساس ارزیابی 
بازرسی کل کشــور، وی را فاقد صالحیت مدیریتی 
دیده و از سوی وزارت ورزش و جوانان به دلیل تطبیق 

مدیریتی تایید نشد.

اما طبق اسناد موجود، درگاهی با گذشت حدود ۴۰ 
روز از دوره ریاستش، هنوز در فدراسیون ژیمناستیک 
حضور دارد، نامه های این فدراســیون را همچنان با 
عنوان ریاست فدراسیون امضا می کند و این درحالی 
است که وزارت ورزش و جوانان هم در مقابل این عمل 
ســکوت کرده چرا که دوره درگاهی به پایان رسیده و 
هیچ حکمی برای ابقای او در این پست از سوی وزارت 
ورزش صادر نشده است.باتوجه به اینکه ژیمناستیک 
ایران در کسب ســهیمه المپیک ناکام ماند و دوره 
درگاهی به پایان رســید، باید دیــد وزارت ورزش و 
جوانان چه زمانی تصمیم می گیرد که این فدراسیون 

را از بالتکلیفی خارج کند؟

بالتکلیفی فدراسیون ژیمناستیک 40 روزه شد
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مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 27 درصدی پارکینگ زیرسطحی توحید
مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان از پیشرفت ۲۷ درصدی پارکینگ زیرسطحی 
توحید خبر داد و گفت: در حال حاضر آماتوربندی و اجرای سقف پارت چهار، خاکبرداری پارت پنج 
و رمپ پروژه در حال انجام است و تا چند روز آینده بتن ریزی آن انجام می شود.مجید طرفه تابان  
اظهار کرد: پروژه احداث پارکینگ زیرســطحی با قرارداد پیمان به ارزش ۵۹۷ میلیارد ریال یکی از 
طرح های در حال اجرای سازمان عمران شهرداری به شمار می رود.وی تصریح کرد: برای احداث 
پروژه پارکینگ زیرســطحی خیابان توحید تاکنون ۲۵ هزار مترمکعب خاکبرداری شــده است.

مدیرعامل سازمان عمران شهری شــهرداری اصفهان با اشــاره به جزئیات فنی پروژه، ادامه داد: 
همزمان با انجام عملیات خاکبرداری، اقدامات الزم برای شــاتکریت در دستور کار بوده که تاکنون 
سه هزار مترمربع آن انجام شده اســت.وی با بیان اینکه این پروژه شامل ۲۲۰۰ تن آرماتوربندی و 
۱۸ هزار مترمکعب بتن ریزی است، ادامه داد: این پروژه با مشخصات فنی حفر چاه، آرماتوربندی، 
قالب بندی دیوار، قالب بندی دال، بتن عیار ۱۵۰ بتــن مقاومت C3۰ و C3۵، قطعات فلزی، واتر 
استاپ، موزائیک فرش، اندود سیمانی، جدول، ایزوگام، قیر، محلول و آسفالت در حال اجراست.

طرفه تابان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه معضل پارک خودرو و ترافیک ناشی از آن در حاشیه 
خیابان های نظر و توحید را برطرف می کند.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان مطرح کرد:

اجرای هفت پروژه شاخص در منطقه 10
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: در این منطقه هفت پروژه شاخص به ارزش ۷۵۵ میلیارد 
ریال در حال اجراست.حمید شهبازی اظهار کرد: تملک فضای ایستگاه قطار شهری، احداث فاز دوم 
خیابان اطشاران، احداث مجموعه تفریحی فرهنگی حریم چشمه مرغاب با رویکرد شهر دوستدار 
کودک و تملک و احداث پارک محله بوزان انتهای شــهرک صفاییه از جمله پروژه های شــاخص 

منطقه ۱۰ به شمار می رود.
وی ادامه داد: از دیگر پروژه های شاخص این منطقه می توان به احداث خط انتقال پساب تصفیه 
خانه شمال شرقی شهر از پل آفتاب تا پل تمدن، تملک کمربندی حدفاصل بزرگراه شهید آقابابایی 
تا محدوده منطقه ۱۰ و تملک حلقه حفاظتی و تقاطع غیر همســطح شــهید اردستانی اشاره کرد.

مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان با اشاره به اجرای هشــت پروژه مهم منطقه ای به ارزش 3۴۰ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال جاری، خاطرنشان کرد: این پروژه ها شامل توسعه باغ بانوان 
طلوع، ساماندهی ورودی محله حصه، احداث خیابان کوشــش، احداث خیابان سعادت شرقی، 
تملک خیابان عسگریه دوم حدفاصل خیابان پروین تا سپیده کاشانی، احداث مجموعه فرهنگی 
دشتستان، تملک حریم چشــمه مرغاب حدفاصل خیابان فرســان تا خیابان سروش و تملک و 
احداث خیابان سپیده کاشانی به خیابان سروستان است.وی با بیان اینکه پروژه های منطقه ای به 
ارزش ۲۹۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در حال اجراست، افزود: پیاده سازی خیابان های خواجه 
عمید، ۲۴ متری دوم، عطار نیشــابوری، فرســان، خیابان آذر بهرام، الله، امامزاده اسحاق، حکیم 
اسدی، صباحی، سروستان، حکیم شفایی اول، همافر و قدس شرقی در سال جاری انجام می شود.

شهبازی ادامه داد: ایمن سازی بزرگراه شهید آقابابایی، احداث سرپناه ایستگاه »بی آر تی« میدان 
احمدآباد، تجهیز سالن اجتماعات کتابخانه سراج، زهکشی رفیوژ میانی خیابان دشتستان، هنری 
شهری اتوبان شــهید آقابابایی و زیرگذر پل سرهنگ، پیرایش شــهری خیابان عسگریه، احداث 
مسیر دوچرخه، مناسب سازی خیابان سروش، نورپردازی زیرگذر جی احمدآباد و پل زیرگذرپل 
اطشاران، ساماندهی مادی های سطح منطقه )مادی مرغاب، مادی تاالر، مادی راران(، مدیریت 
هوشمند ترافیک، تملک حریم مادی راران حدفاصل خیابان سروش تا خیابان تاالر، تملک زمین 
جهت احداث سالن رزمی جنب خانه فرهنگ طوس و بازگشایی گلوگاه و روان بخشی بافت محالت 

از جمله پروژه های منطقه ای در منطقه ۱۰ به شمار می رود.

از درختان چندصدساله تا فسیل آباد؛

جاذبه هایی که در پساکرونا گردشگری را رونق می دهند

در حالی که بیشتر مردم میراث فرهنگی را 
فاطمه واال فرد

محدود به آثار تاریخی می دانند سهم قابل 
توجهی از آن به میراث طبیعی اختصاص دارد. یعنی هر آنچه که طبیعت در 
ایجاد آن نقش داشــته و در بخش های فیزیکی، زیست شناختی، زمین 
شناختی، زیستگاه گونه های جانوری و گیاهی در خطر و مناطق دارای ارزش 
علمی و زیباشناسی دسته بندی می شود. آثاری که ثبت ملی آن ها کمتر از 
دو دهه است شروع شــده تا به حفاظت و معرفی آن ها کمک شود.اولین 
اثری که در این فهرست ثبت شد کوه دماوند است که در سال ۱3۸۷ نام آن 
وارد فهرست میراث طبیعی ملی شد. چشمه بادام سورت مازندران، پارک 
ملی گلستان و غار علی صدر همدان از دیگر آثار شاخصی هستند که ایرانیان 
آن ها را می شناسند.دشت لوت نیز اولین اثر طبیعی کشورمان است که سال 
۱3۹۵ در فهرست جهانی به ثبت رســید. از استان اصفهان ۲3 اثر وارد این 
فهرست شده که از مهم ترین آن ها می توان به آبشار سمیرم، کویر تل شیطون 
اردســتان و درختان کهنســال نطنز اشــاره کرد. این آثار از ظرفیت قابل 

مالحظه ای برای جذب گردشگر برخوردارند.

درختان کهنسال نطنز، پرشمارترین میراث طبیعی ثبتی اصفهان
یک کارشناس ارشد گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان اصفهان گفت: به هر نوع میراثی که عوامل طبیعی در ساخت 
و شکل گیری آن نقش داشته و دارای ویژگی های خاص یا جزو نمونه های 
نادر و کمیاب باشد، میراث طبیعی می گویند. کامران هارونی،  افزود: طبق 

تعریف کنوانسیون جهانی، آثار طبیعی به دو مجموعه ساختار ها و محوطه های 
طبیعی تقسیم می شوند.کارشناس ارشد گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: ما بر اساس قانون تشکیل 
میراث فرهنگی بــه محدوده های جغرافیای طبیعــی و مناطق خاصی که 
ویژگی های فیزیکی و زیست شناسی دارند یا مناظر و چشم انداز های طبیعی، 
کم نظیر، بکر و دارای ارزش گیاهی و جانوری باشــند میراث طبیعی اطالق 
می کنیم.هارونی تصریح کرد: قرار بر این است معیار های ثبت ملی و جهانی، 
قوانین و اسناد باال دستی و شــاخص ها و آیتم های ثبت میراث طبیعی در 
وزارت میراث فرهنگی بررسی شود؛ مثال در شاخص ها به تنوع عناصر تشکیل 
دهنده، رنگ، پوشش های گیاهی، صخره های ســنگی، زاویه دید، شیب، 
ارتفاع از سطح دریا، حساسیت از لحاظ منظر و قابلیت های گردشگری و تنوع 
زیستی در آثار طبیعی توجه می شود.وی با اشاره به ثبت ۲3 اثر طبیعی استان 
اصفهان در فهرست ملی گفت: آبشار سمیرم، محوطه طبیعی تنگ ریگان، 
آبشار بی بی سیدان- تنگ خشک، محوطه طبیعی فسیل آباد، درخت چنار 
کهنسال بازار نطنز، درخت چنار روستای طار، درخت چنار مسجد جامع نطنز، 
دریاچه نمک آران و بیدگل، چشمه آب سرخ فریزهند، درخت چنار روستای 
برز، آبشار خفر، درخت چنار کهنسال آستان امامزاده بی بی زینب، کوه کرکس، 
چنار کهنسال مسجد جامع یارند، چنار کهنسال حسینیه یارند، چنار کهنسال 
همساره، سرو کهنسال مسجد جامع طرق رود، تل شیطون، نارون کهنسال 
مســجد پرزله ابیانه، توت کهنسال روســتای طره، درخت گردوی کهنسال 
سیانچه، نوار ریگ بلند و محوطه چاله سنبک آثار طبیعی ملی اصفهان است.

کارشناس ارشد گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان اصفهان ادامه داد: بیشتر آثار طبیعی ثبتی استان اصفهان در 
شهرســتان نطنز قرار دارد.هارونی افزود: 3۰ اثر طبیعی هم برای ثبت ملی 

مستندنگاری شده است.

 مردم جاذبه های طبیعی محلی را معرفی کنند
کارشناس ثبت آثار طبیعی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان اصفهان نیز گفت: ۲۰ اثر طبیعی استان در شرف وارد شدن به 
میراث طبیعی ملی است که از مهمترین آن ها می توان به درختان زالزالک 
روستای هنده و کوهستان الوند گلپایگان اشاره کرد. نوری ادامه داد: کمترین 
دخالت انسان در آثار طبیعی یکی از شــرایط مهم برای به ثبت رسیدن آن 
هاست برای ثبت یک اثر ابتدا باید آن اثر شناسایی شود و بعد کارشناسان آن 
را بررسی و تایید کنند.کارشناس ثبت آثار طبیعی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان در خصوص اهداف ثبت آثار 
طبیعی اظهار کرد: حفاظت از آثار طبیعی، همچنین شناســایی و معرفی 
ملی و بین المللی این آثار اهدافی است که دنبال می شود، چون اگر دخل و 
تصرفی نابجا در این آثار ایجاد شود خسارات جبران ناپذیری به بار می آید.

نوری افزود: استان اصفهان با توجه به اقلیم کوهستانی و کویری از دیرباز 
مورد توجه گردشگران بوده است، چون در تمام فصول جاذبه های طبیعی در 
گستره برف تا کویر دیده می شوند.وی بیان کرد: آثار طبیعی زمان مشخصی 
برای پذیرش گردشگری دارند و در ۱۲ ماه سال نمی توان از آن ها بازدید کرد؛ 
شهرستان هایی مانند سمیرم گردشگری شان بر محور طبیعت گردی است 
و شهرستانی مانند آران و بیدگل، ۷۰ درصد گردشگری آن طبیعت گردی و 
3۰ درصد بر مبنای بازدید از آثار تاریخی است و این نشانه اهمیت طبیعت در 
جذب گردشگر است.کارشناس ثبت آثار طبیعی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان اضافه کرد: از دوستداران آثار 
طبیعی و اهالی بومی هر منطقه خواهشــمندیم جاذبه های طبیعی محل 
سکونت خود را که تاکنون از چشم کارشناسان ما دور مانده معرفی و اطالع 
رسانی کنند.نوری در پایان یادآور شــد: باید توجه داشت که مناطق تحت 
پوشش محیط زیست مثل پناهگاه ها، مناطق چهارگانه و ... جزو آثار ثبت 

ملی میراث فرهنگی قرار نمی گیرند.

آبشار سمیرم؛ اولین اثر طبیعی ثبت ملی اصفهان
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سمیرم گفت: سمیرم 
جزو شهرستان هایی است که با داشتن باغ ها، مزارع، رودخانه ها، آبشار ها 
وچشمه سار ها ظرفیت باالیی در گردشــگری طبیعی دارند و این جاذبه ها 

سمیرم را به مکانی مطلوب و دیدنی برای طبیعت گردی تبدیل کرده است. 

با مسئولان

سریال »تازه به تازه« در اصفهان کلید خورد
 سریال »تازه به تازه« با موضوع مسائل اجتماعی در ۱3 قســمت تولید و پخش می شود. فریناز 
توالییان، رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
با اعالم این خبر، گفت: سریال طنز »تازه به تازه« به کارگردانی فرزاد صادقی و تهیه کنندگی بیژن 
قدوســی با محوریت موضوعات اجتماعی در محل عمارت هنرمند در حال ضبط است.وی افزود: 
این سریال از سوی معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تولید 
می شود و اداره توسعه فرهنگ سالمت نیز که عالوه بر موضوعات مرتبط با سالمت جسم به موضوع 
سالمت روان و سالمت اجتماعی نیز می پردازد، در تولید آن مشــارکت داشته است.رییس اداره 
توسعه فرهنگ سالمت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه سریال 
»تازه به تازه« مخصوص خانواده ها تولید می شــود، درباره زمان پخش آن اظهار کرد: این سریال 
در ۱3 قسمت 3۰ دقیقه ای تهیه می شود که پس از پایان ماه صفر از شبکه های صداوسیما پخش 
و انتشــار اینترنتی نیز خواهد داشت.توالییان تصریح کرد: در شــرایط کنونی جامعه ما با مسائل 
گوناگونی مواجه است؛ مسائلی مانند چالش های آپارتمان نشــینی، ارتباط والدین و فرزندان و 
کنترل خشم، که کرونا و تبعات روحی و روانی آن نیز این مســائل را تشدید کرده است. بنابراین 
تالش کردیم با تشــکیل اتاق فکر و بهره بردن از نظرات کارشناسی روانشناسان خبره، این مسائل 

را در قالب سریال مطرح کنیم.

»تعطیالت طالیی« به مرحله تدوین و ساخت موسیقی رسید
سریال »تعطیالت طالیی« تولیدی شبکه اصفهان به زودی از شبکه های سراسری پخش خواهد 
شد. این سریال با موضوع ورود گردشگران به اصفهان قبل از شیوع ویروس کرونا در شبکه اصفهان 
تولید شده است و هم اکنون در مرحله تدوین قرار دارد.سریال »تعطیالت طالیی« تولیدی شبکه 
اصفهان به زودی از شــبکه های سراسری پخش خواهد شــد. روایت این سریال طنز اجتماعی 
در ۱3 قسمت ۴۵ دقیقه ای، داستان اتفاقات مدرســه ای است که میزبان گردشگران بسیاری از 
شهرهای مختلف کشور در زمان قبل از شــیوع ویروس کرونا بوده است و هم اکنون مدیر مدرسه 
بنا به اتفاقات دراماتیک به مسائل مربوط به گردشگران در آن زمان بر می خورد و مخاطبان در هر 
قسمت شاهد گره گشــایی موضوعات مختلف در قالب طنز اجتماعی خواهند بود.در این سریال 
متناسب با لهجه های مورد نظر در فیلم نامه از بازیگران اســتان های مختلف کشور مانند تهران، 
مازندران، گیالن، اصفهان، یزد، کردستان و بوشهر استفاده کردیم و در آن بازیگران شاخص سینما 
و تلویزیون مانند رزیتا غفاری، علیرضا درویش، حسن جویره، الهام باقری و... نقش آفرینی می 
کنند.تنوع و استفاده از بازیگران بیشتر استان های کشور با لهجه و گویش های متفاوت و آشنایی 
با فرهنگ های متفاوت ویژگی خاص این ســریال اســت.تهیه کننده و مجری طرح: سید حامد 
حسینی، کارگردان: هادی رحیمی خاص، نویسندگی سید احسان مصلحی، تدوین: نوشین شاهی 

و علی رحمتی، ساخت موسیقی: هومن امامی.

تمدیدمهلت فراخوان فصل کارتون 2 تا دهم شهریور
فراخوان فصل کارتون ۲ که در تیرماه منتشــر شده بود تا دهم شــهریور تمدید شد.مسابقه فصل 
کارتون۲ با همکاری حوزه هنری اســتان اصفهان و با حمایت شــرکت فــوالد مبارکه با دو محور 
موضوعی دردســر های تولید و کارآفرینی و نقش صنایع پیشرو در توســعه کشور برگزار می شود.

همچنین موضوع بخش ویژه این مســابقه »نقش صنایع پیشــرو در توســعه کشــور« است و 
جایزه ویژه صنعت را به همراه خواهد داشــت.این مســابقه ویژه اعضای خانه کاریکاتور اصفهان 
برگزار می شــود، امــا هنرمندان دیگر شــهر ها نیــز می توانند به عنــوان مهمان در این مســابقه 
 حضور داشــته باشــند.عالقه مندان می توانند آثــار خود را برای شــرکت درمســابقه به آدرس

 esfahancartoon@gmail.com ارسال کنند.

دیدگاهخبرخوان

یک کارشناس تاکید کرد:

لزوم انجام مطالعات 
جامع برای بازآفرینی 

بافت های ناکارآمد شهری
یک دانش آموخته دوره دکتــرای جغرافیا و 
برنامه ریزی شــهری دانشگاه تربیت مدرس 
تهران اظهار کرد: پژوهشــگران ســعی دارند 
با بهره گیری از رویکــرد بازآفرینی پایدار و با 
روش آینده پژوهی، عوامــل کلیدی موثر بر 
بافت های ناکارآمد شهری را شناسایی کنند تا 
در نهایت به ارتقای سطح کیفی زندگی ساکنان 
آن ها یاری رسانند.محمدرضا رضایی با بیان 
اینکه طی سال های اخیر عالقه پژوهشگران 
در زمینــه مطالعات آینــده بــا برنامه ریزی 
راهبردی در زمینه بافت ناکارآمد به موضوعی 
جدی و جدید تبدیل شده اســت، افزود: در 
ارتباط با تمامی جوانب بافت ناکارآمد شامل 
آینده پژوهی و بازآفرینــی به صورت جامع و 
کاربردی مطالعه ای نشــده است.دانشــیار 
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه 
یزد ادامه داد: بافت ناکارآمد شهری به عنوان 
بیماری شهری شــناخته می شود؛ یک شهر 
یا بخشــی از یک شــهر که قبال فعال بوده و 
به مرور زمان در معــرض خرابی و کمبود قرار 
می گیرد و این موضوع ممکن است به دلیل 
کاهش فعالیت صنعتــی، انحطاط یا انزوای 
جمعیتی، بازسازی اقتصادی، ساختمان های 
رها شده و کمی زیرساخت ها، بیکاری محلی 
باال، وجــود محرومیت سیاســی و افزایش 
جرم و جنایت باشــد.وی با بیــان اینکه یک 
منظره شــهری خالی به عنوان حیات خلوت 
یا فضای خالی شــهری شــناخته می شود، 
گفت: با توجه به ویژگی هــای این مناطق در 
نظر گرفتن پایداری به عنوان یکی از ابعاد مهم 
ســاماندهی و برنامه ریزی برای آن ها بسیار 
مهم است.رضایی تصریح کرد: در حال حاضر 
»رهیافت بازآفرینی پایدار شهری« به عنوان 
رویکردی فراگیر، یکپارچــه و جامع در برابر 
معضــل بافت های ناکارآمد شــهری مطرح 
شــده و شــامل مجموعه اقداماتی است که 
زندگی جدید را به بافت های ناکارآمد شهری 

بازمی گرداند.

گلباران مزار مطهر شهدا با 
حضور استاندار اصفهان

به مناســبت فرا رســیدن هفته دولت و 
گرامی داشــت یاد و خاطره شــهیدان 
رجایی و باهنر در راســتای ارج نهادن به 
مقام شــامخ شــهیدان به ویژه شهدای 
دولت، صبــح  دیــروز عبــاس رضایی 
اســتانداراصفهان با حضور در گلســتان 
شهدای اصفهان ضمن قرائت فاتحه، به 
مقام واالی شهدا ادای احترام کرده و مزار 
مطهر شهدا را گلباران و عطر افشانی کردند.

وز عکس ر

سرپرســت شــهرداری اصفهان از پرســتار بخش 
کرونایی بیمارســتان الزهرا)س( که با شعرخوانی 
التیام بخش بیماران شــد، تقدیر کــرد. به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، علیرضا 
بوژمهرانی در این دیدار با بیان اینکه حفظ شــرایط 
روحی بیماران در شرایط سخت کرونایی می تواند 
به روند درمان ســریعتر آنان کمک کند، اظهار کرد: 
آرامش خاطر و نشاط روحی در میان بیماران بسیار 
مهم اســت، در روزهای اول کرونا پرستاران شرایط 
بســیار پرنشــاطی را برای جامعه و بیماران ایجاد 

کرده بودند و همه امیــدوار بودند که این بیماری به 
زودی تمام شــود که در کمال تاسف اینگونه نشد و 
با طوالنی شدن کرونا در کشورمان کادر درمان تحت 
فشار بسیار زیادی قرار گرفتند.  وی خطاب به پرستار 
بیمارستان الزهرای اصفهان، تصریح کرد: در چنین 
شرایط سختی اشعار شــما که یک حرکت اخالقی 
بود عالوه بر افزایش روحیه میان بیماران، مجموعه 
پرستاران و مراجعین، باعث شد آنها برای دقایقی 
به بیماری خود فکر نکنند و من از این بابت از شــما 
سپاسگزارم. سرپرست شــهرداری اصفهان تاکید 
کرد: استفاده از جادوی کالم یکی از نیازهای بسیار 
مهم امروز جامعه ما هم در فضاهای سیاسی و هم 
میان خانواده هاســت؛ اما برقراری ارتباط کالمی و 
عاطفی در میان مردم بسیار کاهش یافته است.وی 

با بیان اینکه گفتمان ساده میان اعضای خانواده ها 
تا حد بسیار زیادی می تواند باعث آرامش در جامعه 
شده و از فشــارهای روانی مردم بکاهد، گفت: هر 
فردی در هر جایگاه و موقعیت شغلی که قرار دارد در 
صورتی که شغل خود را با عشق انجام دهد برکت به 
کارش می دهد. بوژمهرانی اضافه کرد: کار نیک انجام 
دادن الزاما به معنای کارهای خاص و بزرگ نیست، 
کارهای نیک به ظاهر ساده نیز می تواند اثرات بسیار 
خوبی در جامعه گذاشته و مورد پسند و اقبال افکار 
عمومی قرار بگیــرد.وی تاکید کــرد: اینگونه کارها 
حرکت هایی عاشقانه است و افرادی که این قبیل 
اقدامات را برای حال خوب دیگران انجام می دهند 
کسانی هستند که مورد لطف و عنایت پروردگار قرار 

گرفته و در روز قیامت رستگار می شوند. 

تقدیر شهرداری اصفهان از پرستاری که با شعرخوانی التیام 
بخش بیماران شد

مدیر عامل سازمان میادین شهرداری اصفهان خبر داد:

بهره برداری از نخستین کلینیک خدمات خودرویی در آینده ای نزدیک
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: به زودی نخستین کلینیک خدمات خودرویی شهر در میدان مرکزی میوه و تره 
بار مورد بهره برداری قرار می گیرد.محمد مجیری اظهار کرد: بیش از سه هزار واحد صنفی خدمات خودرویی در کالن شهر اصفهان فعال است و متمرکز نبودن این واحدهای 
صنفی در مکان های خاصی مشکالت زیست محیطی و آلودگی های بصری و ترافیکی را موجب می شود.وی افزود: با مشارکت بخش خصوصی زمینی به مساحت یک 
هزار و ۸۰۰ مترمربع برای ایجاد نخستین کلینیک خودرویی در میدان میوه و تره بار اصفهان در نظر گرفته شد.مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان از پیشرفت ۹۰ درصدی احداث نخستین کلینیک خدمات خودرویی خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقط انجام آیتم های برقی و مکانیکی 
پروژه باقی مانده است.مجیری با بیان اینکه در گذشته هم مکان هایی برای ارائه خدمات خودرو در نظر گرفته شده بود، تصریح کرد: وجود گاراژهای خیابان شاپور قدیم نشان 
از اهمیت کلینیک خودرو در گذشته بوده است.وی با اشاره به اینکه با مناطق پانزده گانه شهرداری کالن شهر اصفهان جهت تخصیص زمین هایی برای کلینیک خودرویی 
مکاتباتی شده است، گفت: با ساماندهی این صنف می توان از شدت آلودگی و خطرات زیست محیطی کاست و مردم به صورت متمرکز از خدمات خودرویی بهره مند شوند.
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نخستین دوره آموزشی نویســندگان کوچک با رویکرد مصرف بهینه آب در 
فضای مجازی توسط آبفای استان اصفهان آغاز شــد.مدیر روابط عمومی 
و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: با شیوع 
ویروس کرونا و محدودیت در برگزاری دوره های آموزشــی به صورت چهره 
به چهره، آبفای اصفهان دوره آموزشی نویسندگان کوچک ویژه رده سنی 9 تا 
16 سال را به صورت مجازی برگزار می کند.مهرداد خورسندی افزود: در این 
دوره آموزشی که از ابتدای شهریورماه جاری آغاز شده است نه تنها کودکان 
و نوجوانان با فرهنگ مصرف بهینه آب آشنا می شوند بلکه فن و هنر چگونه 
نوشتن را هم به طور تخصصی زیر نظر استادان مجرب می آموزند.وی اعالم 
کرد: دست نوشــته های کودکان حاضر در این دوره آموزشی می تواند منبع 
بســیار خوبی برای آموزش دیگران باشــد چرا که با زبان کودکانه ، مردم را 

ترغیب به مصرف بهینه آب می کند. 
مدیر روابط عمومی و آموزشی همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
عنوان کرد: در نخستین دوره آموزشی نویسندگان کوچک نزدیک به 30 نفر 
ازکودکان و نوجوانان  به صورت آنالین تحت آموزش مبانی نویسندگی قرار 
می گیرند.وی افزود: این دوره در قالب 5 جلســه دو ســاعته و به صورت 
رایگان برای عالقه مندان برگزار می شــود.مدیر روابط عمومی و آموزشــی 
همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خاطرنشان ساخت: در پایان 
این دوره آموزشی، آثار برتر کودکان در قالب داستان های کوکانه منتشر و در 
برنامه رادیویی جاری حیات نیز در بخش »حرف راســت را از بچه بشنو« با 
صدای نویسنده مطلب پخش می شود.عالقه مندان به حضور در دوره های 
بعدی آموزش نویسندگان کوچک می توانند از طریق تماس با شماره تلفن 

33370219 – 031 و در فضای مجازی به شــماره1860 305 0913 در این 
دوره آموزشی ثبت نام کنند.

 منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با حجت االسالم و المسلمین 
قاسم باقریان، امام جمعه زرین شهر دیدار و گفت وگو کرد.

در این نشســت که مهدی بهرامی، معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی، کوروش 
اســفند مند مدیر حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه ای و علیرضــا امیری مدیر 
روابط عمومی ذوب آهن حضور داشــتند، امام جمعه زرین شهر، تعامل با منطقه 
و پاسخگویی مدیریت ذوب آهن اصفهان را از جمله نقاط قوت این مجتمع عظیم 
صنعتی دانست و گفت: همه ما در یک فضا زیست می کنیم بنابراین موفقیت ذوب 
آهن اصفهان، موفقیت منطقه محسوب می شود .وی افزود: تالشگران ذوب آهن 
اصفهان چه بومی و چه غیر بومی، افرادی زحمت کش و متعهد هستند که برای رزق 
حالل تالش می کنند و باعث پیشرفت منطقه می شوند .حجت االسالم و المسلمین 
باقریان به ضرورت اطالع رسانی بیشتر دستاوردهای ذوب آهن اصفهان برای مردم 
منطقه و کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه شایعات بی اساس بسیاری وجود دارد 
که سعی دارند دستاوردهای کشور را ناچیز قلمداد کرده و فضای سیاه و منفی ترسیم 
کنند بنابراین همه سازمان ها باید به تبعیت از فرامین حضرت امام )ره( و مقام معظم 
رهبری، دستاوردهای کشور و انقالب را به اطالع افکار عمومی برسانند .منصور یزدی 
زاده نیز در این دیدار نگرش و دیدگاه سازنده و تعاملی امام جمعه زرین شهر نسبت 
به ذوب آهن اصفهان را شایسته قدردانی دانست و گفت: مسئولین و کارکنان این 
مجتمع عظیم صنعتی که بخش زیادی از آن ها بومی و ساکن منطقه هستند، هرگز 
خود را جدا از شهرستان لنجان نمی دانند.وی افزود: تالشگران این مجتمع عظیم 
صنعتی با توجه به نقش این شرکت در معیشت هزاران نفر به صورت مستقیم و غیر 

مستقیم در این منطقه و سایر استان های کشور، تالش می کنند با وجود مشکالت 
ناشی از تامین مواد اولیه، شیوع کرونا، تحریم های ظالمانه، بحران آب، وضعیت 
بازار فوالد و … تولید را حفظ کنند .مدیرعامل ذوب آهن اظهار داشت: این شرکت با 
وجود همه مشکالت دستاوردهای مهمی همچون تولید انواع ریل، آرک معدن و دیگر 
محصوالت صنعتی را حاصل کرده که در شرایط تحریم برای کشور بسیار تعیین کننده 
است .وی افزود: امیدوارم دولت جدید، مشکالت تولید کنندگان را بیش از گذشته 
درک کند و اقدامات الزم را جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید انجام دهد تا صنایع 
بتوانند رسالت خود را به انجام برسانند .یزدی زاده با اشاره به اهمیت ویژه ذوب آهن 
به تعامالت منطقه ای گفت: در این راستا مسئولیت تعامل با منطقه به آقای کوروش 

اسفندمند، مدیر حوزه مدیرعامل سپرده شد.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای اســتان اصفهان به عنوان عضو 
هیئت رییسه شــورای هماهنگی روابط عمومی های استان اصفهان انتخاب 
شد.بر اســاس نتایج حاصل از شمارش آرای انتخابات شــورای هماهنگی 
روابط عمومی دســتگاه های اجرایی اســتان اصفهان که روز ســه شنبه 12 
مردادماه جاری به صورت الکترونیکی و با مشارکت 70 درصدی مدیران روابط 
عمومی دستگاه های اداری و اجرایی برگزار شــد، مهرداد خورسندی مدیر 
روابط عمومی آبفای استان اصفهان با کسب 22 رای به عنوان یکی از اعضای 

هیئت رئیسه این شورا برای مدت دو سال انتخاب شد.
اعضای جدید هیئت رییســه شــورای هماهنگی روابط عمومی های استان 

اصفهان روز یکشــنبه 24 مردادماه جاری با حضور در دفتــر معاون امنیتی 
سیاسی استانداری و رییس شورای اطالع رسانی استان اصفهان احکام خود 

را که به امضای دکتر عباس رضایی استاندار اصفهان رسیده ،دریافت کردند.
اضافه می شود شــورای هماهنگی روابط عمومی های اســتان ها، شورایی 
حرفه ای در عرصه روابط عمومی اســت که با ریاســت اســتاندار و دبیری 
مدیرکل روابط عمومی استانداری تشکیل و در خصوص ایجاد زمینه مناسب 
برای تبادل اطالعات، ارتقای وضعیت کیفی واحدهای روابط عمومی و ایجاد 
هماهنگی جامع و گسترده میان روابط عمومی سازمان ها، ادارات، نهادها و 

شرکت ها در هر استان فعالیت می کند.

غرب آســیا به عنوان یکی از غنی ترین نقاط کره زمیــن از نظر منابع معدنی 
محسوب می شود که متاســفانه به دلیل وضعیت سیاسی منطقه به صورت 
کافی توسعه نیافته است. طی سال های اخیر و با توجه به اکتشافات صورت 
گرفته و همچنین افزایش ارزش مواد معدنی ،اهمیت توسعه معادن بیش از 
پیش آشکار شده است.نظر  به این که سالیان متمادی آرک معدنی به صورت 
وارداتی تامین می شده است، شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها تولید 
کننده آرک معدنی در غرب آسیا در راستای توسعه بازار و پاسخ به نیاز داخل 
در مرحله اول اقدام به تولید آرک معدنی V21 کرده و پس از پاســخگویی به 
نیاز داخل و اســتقالل کشور از واردات این محصول اســتراتژیک، باتوجه به 
نیاز کشورهای منطقه و توسعه معادن همســایگان اقدام به تحقیقات بازار 
صادراتی و شناسایی کشورهای دارای معادن در حال رشد و توسعه کرد. پس 
از مذاکره با مشتریان صادراتی، اولین محموله این محصول پس از تولید در 
نورد 650 کارخانه و انجام عملیات خم کاری،  نورد سرد و برشکاری در کارگاه 
شرکت پویش معادن از شرکت های تابعه ذوب آهن، حمل محصول نهایی 

به مقصد صادراتی انجام گرفت. الزم به ذکر است برای این محموله صادراتی 
عالوه بر تولید درکارخانه، فرآیندهای تکمیلی نیز توسط شرکت های وابسته 
ذوب آهن صورت پذیرفت و به این ترتیب ارزش افزوده باالتری درمقایسه با 
صادرات پروفیل خام حاصل شــد.در ادامه رشد و توسعه محصوالت شرکت 
ذوب آهن، تولید آرک معدنی TH36 نیز مطابق با استانداردهای روز اروپا و 

با کاربرد معادن بسیار عمیق طراحی و به تولید رسید.

نخستین بار در صنعت آب و فاضالب کشور صورت گرفت؛

آغاز دوره آموزشی نویسندگان کوچک با رویکرد مصرف بهینه آب 

توسط آبفای اصفهان

نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با امام جمعه زرین شهر

انتخاب مدیر روابط عمومی آبفا در هیئت رییسه شورای هماهنگی 

روابط عمومی های استان اصفهان

ذوب آهن اصفهان اولین محموله آرک معدن خود را به خارج از 

کشور صادر کرد

از زمانی که انسان با کاربرد خاک و سنگ و چوب آشنا شد، 
برای خود سرپناهی فراهم آورد.

با شروع عصر یک جانشینی و زندگی گروهی، برخی انسان 
ها بر دیگران تســلط و قدرت یافتن، به همین سبب برای 
حفظ قدرت خود از همسایگانشان شروع به ساختن دژ و 
قلعه به شکل های مختلف کردند. کشورما ایران نیز از این 
قاعده مستثنی نیست، دهه های بسیاری است که باستان 
شناسان در تالش هستند تا دژها و قلعه ها را از دل خاک 
بیرون کشیده و مرمت کنند. در زمان های گذشته قلعه ها 
کاربری متفاوتی داشــتند، برخی از آن ها محل ســکونت 
حاکمان بودند و برخی کاربرد نظامی داشــته و سربازان را 

اسکان می دادند.
 قلعه ها بنابر کاربری که داشــتند در محل های مختلفی 
بنا می شــدند، قلعه و دژ های نظامی در خارج از شهر و در 
دل کوه، دشــت و جنگل ساخته می شــدند. می خواهیم 
قلعه هزار درب واقع در اســتان ایالم را معرفی کنیم، با ما 

همراه باشید.
معرفی قله هزار درب

ایالم یکی از استان های کوهستانی و نیمه گرم ایران است 

که در غرب کشور قرار دارد. استان ایالم از جمله استان های 
جنگلی ایران محســوب می شــود و دارای طبیعتی بکر و 
بسیار زیباســت و هم چنین آثار طبیعی و تاریخی زیادی 
را در دل خــود محفوظ کرده اســت. قلعه هــزار درب در 
شهرســتان آبادانان قرار دارد، شهرستان آبدانان در جنوب 
استان ایالم و در غرب کشــور واقع شده است.این قلعه از 
شمال شرق نیز با شهرستان دره شــهر همسایه است. در 
تاریخ 22 تیر ماه سال 1379، قلعه هزار درب به عنوان یکی 
از آثار تاریخی ایران به ثبت ملی رسید. طبق داده ها و متون 
تاریخی، قدمت قلعه هزار درب ایالم به دوره ساســانیان 
برمی گردد، این قلعه باشکوه در آن زمان قلعه ای با کارکرد 
نظامی بوده است. زمانی که وارد قلعه شوید با هزارتویی از 
طاق های هاللی مواجه خواهید شد، می توان گفت ریشه 
نام هزار درب از وجود طاق های فراوان نشأت گرفته است.

ساختار و معماری قلعه هزار درب
قلعه هزار درب ایالم بی شک یکی از جذاب ترین و شگفت 
انگیزترین بناهای تاریخی در ایران است، این قلعه دیدنی 
دارای معماری خاص و طاق های هاللی زیباست که در اکثر 
سازه های تاریخی ایران زمین دیده می شود. ساختار کلی 

این سازه مســتطیل شکل اســت، مصالح اصلی تشکیل 
دهنده قلعه شــامل قلوه ســنگ و ســنگ های تراشیده 
 اســت که در بین آن ها از گــچ به عنوان مالت اســتفاده

 شده اســت. راهروهای طویلی در 4 جهت قلعه هزار درب 
وجود دارد که با درگاه هایی به اتاقک های قلعه متصل می 
شــوند. این قلعه دو طبقه بوده و یــک زیرزمین هم دارد، 
دریچه هایی به قطر یــک متر در ســقف، داالن و اتاق ها 
تعبیه شــده اســت تا نور و تهویه فضاهای داخلی قلعه را 

تامین کنند.
پی بنای قلعه هزار درب ایالم در هر 4 سوی سازه قرار دارد 
که مانند حصاری قلعه را دربرگرفته است. قطر دیوارهای 
قلعه به بیــش از پنج و نیم متر می رســد. اگر به ســمت 
شمالی قلعه پیش برویم، در حدود 4 متر پایین تر از دیوار 

قلعه یک پرتگاه را مشاهده خواهید کرد. 
محوطه قلعه هزار درب با ســفال هایی بــه رنگ نخودی 
تزیین شــده ، ســفال های به کار رفتــه دارای طرح های 
برجسته و کندکاری شده هستند. سفال شاخص استفاده 
شده در این قلعه از نوع سفال نیش گونی است؛ پخت این 

نوع سفال در زمان ساسانی بسیار رایج بوده است.

آشپزی

سوپ عدس
مواد الزم :   روغن زیتون 2 قاشق غذاخوری،    پیاز نگینی خرد شده  یک 

لیوان،   هویج نگینی خرد شده یک لیوان،   پودرآویشن یک قاشق چای خوری،    
آب سبزیجات  6 لیوان  ،   عدس پخته  شده  2 لیوان،   نمک به میزان الزم،   برگ 

اسفناج5 لیوان،   سرکه   یک  و نیم قاشق غذاخوری،   جعفری خرد شده  یک  چهارم لیوان
طرز تهیه:  پیاز و هویج خرد شده را در حد نرم شدن با روغن زیتون تفت دهید. این کار حدود 5 

دقیقه زمان می برد. بهتر است از روغن زیتون مخصوص سرخ کردن برای این کار استفاده کنید. 
پس از این که پیاز و هویج، کمی نرم و سبک شد، آویشن را هم اضافه کنید و 30 ثانیه دیگر به تفت 
دادن خود ادامه دهید. عدس پخته، آب سبزیجات و نمک را به قابلمه اضافه کرده و حرارت را کمی  
بیشتر کنید تا مایه سوپ به جوش بیاید. بعد از جوش آمدن سوپ، حرارت را کم کنید، در قابلمه را 
ببندید و اجازه دهید تا مواد داخل سوپ حدود نیم ساعت با یکدیگر بجوشد. پس از نیم ساعت، 
نصف مواد سوپ را داخل کاسه گودی بریزید و این مواد را با گوشت کوب برقی، نرم کنید. مواد  

را به قابلمه سوپ برگردانید. این کار باعث می شود تا غلظت و بافت سوپ شما بهتر شود. 
برگ های ترد و تازه اسفناج را هم خرد و به سوپ عدس اضافه کنید. حدود نیم ساعت 

دیگر در قابلمه را ببندید تا همه مواد به خوبی بپزد و طعم یکنواختی بگیرد. 
بعد از پخت کامل سوپ، شعله را خاموش کنید و سپس سرکه و 

جعفری تازه و خرد شده را هم داخل قابلمه بریزید. 

قلعه هزار درب ایالم، یکی از عجیب ترین پادگان های نظامی دوره ساسانی

 »کولبرف« ایرانی در راه
 کانادا

دنی ویلنوو در پی خلق سه گانه سینمایی با 
»تل ماسه«

فیلم کولبرف به کارگردانی میالد منصوری و تهیه کنندگی سید روح ا... 
حسینی لرگانی به جشنواره بین المللی فیلم  مراقبت انسانی-محیط 
زیستی  کانادا راه یافت. کولبرف در این جشنواره که 22 تا 26 سپتامبر  
سال جاری در انتاریو کانادا برگزار می  شود، نمایش داده خواهد شد.کولبرف، 
اولین فیلم بلند  منصوری است که پیش از این در اولین حضور بین المللی خود 
در شش بخش نامزد دریافت جایزه از جشنواره بلغارستان شد.

دنی ویلنوو قبول کرد که با اقتباس از کتاب »تل ماسه« فرانک هربرت فیلم 
سینمایی بسازد؛ به شرط آنکه بتواند داستان کتاب را به دو بخش تقسیم 
کند .اگرچه هنوز ساخت قسمت دوم این فیلم سینمایی از سوی کمپانی 
برادران وارنر چراغ سبز نگرفته، اما دنی ویلنوو با اطمینان ابراز امیدواری 
می کند که این فیلم ساخته خواهد شد.وی برای ساخت قسمت سوم و 
تبدیل »تل ماسه« به یک سه گانه سینمایی هم برنامه ریزی کرده است.
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