
نفِس به شماره افتاده اصفهان در سایه بی تفاوتی مسئوالن؛

پاییز ی که عاشقانه نیست!
5

 کاسبی از عشق!
 آشفته بازار نرخ بلیت های پرواز اربعین درحالی وارد فاز تازه ای از 

گران فروشی شده  که اصفهان دومین سهمیه اربعین را بعد از تهران دارد؛

 بر اساس آخرین رنگ بندی اعالم شده
 از سوی وزارت بهداشت:

 »اصفهان« از وضعیت قرمز
 شیوع کرونا  خارج شد 
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 دولتی در 
اصفهان به 

همکاری با پلیس 
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شـركت تـوزيـع بـرق 
شهـرستـان اصفهـان

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت 
شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
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پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق ســایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 

مورخ 1400/07/14 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکات الف_ ضمانت نامه( خود رابه نشانی: جاده اصفهان –زیار-روستای 

دشتی-امور برق منطقه 9 اصفهان – دبیرخانه امور ، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعداز مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

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

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34121611- 031 اداره مالی واداری -آقای جواد کرباسی و جهت آگاهی بیشتردر مورد الزامات ، اطالعات 

شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن  34121633-031 اداره مهندسی و طرح ها  تماس حاصل فرمایید. 

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام :88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمایید.
نوع  و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: دراسناد درج شده است

 *مناقصه گران جهــت به روز رســانی مــدارک وفعالیت های خود،در ســامانه برون ســپاری شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به نشــانی

http://eepdc.ir مراجعه نمایند. )در صورت هرگونه سوال باشماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(.

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

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

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

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

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

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

*شركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسنادمناقصه مندرج می باشد.

آگهی تمدید مناقصه

روابط عمومی شرکت فرآورده های نسوز ایران

احترامًا بدینوسیله به استحضار کلیه شرکت کنندگان در مناقصات 1- خرید نوار نقاله توزین 2- خرید غبارگیر 
3- ســاخت هود ورودی کوره دوار 4- طبخ و توزیع غذا شرکت فرآورده های نســوز ایران می رساند مدت 

دریافت و تحویل اسناد به شرح ذیل تمدید می گردد.
1- مدت دریافت  تحویل اسناد مناقصه خرید نوار نقاله توزین و لودســل های BIN تا تاریخ 1400/06/30 

تمدید می گردد.
2- مدت دریافت و تحویل اسناد مناقصه خرید تجهیزات مکانیکی و قطعات استاندارد دپارتمان غبارگیر کوره 

دولومیت جمبزه تا تاریخ 1400/07/03 تمدید می گردد.
3- مدت دریافت و تحویل اسناد مناقصه ساخت هود ورودی کوره دوار تا تاریخ 1400/07/03 تمدید می گردد

 4- مــدت دریافت و تحویل اســناد مناقصه تهیه، طبــخ و توزیع غذای پرســنل، تا تاریــخ 1400/07/07 
تمدید می گردد.

 نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان از لزوم ساماندهی
 کوچه  یخچال می گوید:

به مکانی مثل سیتی سنتر  نیاز داریم

 مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
خبرداد:

افزایش قیمت برق برای مشترکان پر مصرف

اگرچه طی یک دهه گذشته همواره ساماندهی خیابان مشیر 
معروف به کوچه یخچال به عنوان بازار و بورس فروش لوازم 
خانگی اصفهان مطرح بوده، امــا تاکنون اقدام عملی در این 
خصوص انجام نشده است. نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی 
اصفهان  می گوید: کوچه یخچال در محدوده بافت قدیمی و 
سنتی شهر اصفهان قرار دارد و از ابتدا قرار نبود در این منطقه 

مجتمع های تجاری لوازم خانگی متمرکز شوند. 

در بخش خانگی قبض برق به صورت پلکانی است یعنی 
به ازای هر 100 کیلووات مصرف در ماه، یک قیمت مشخص 
وجود دارد کــه قیمت از حــدود 54 هزار تومان شــروع 
می شود و تا پله آخر به 400 تا 500 هزار تومان می رسد. در 
مورد خانه های قدیمی، اگر به صورت مستقل باشند، کنتور 
جداگانه دریافت می کنند و خانه های پیاده ســواره ای که 
چند خانوار در آن زندگی می کنند به جای کنتور، کد خانوار 
دریافت می شــود و درنتیجه قیمت کمتری برای مصرف 

برق پرداخت می کنند.
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اســتان اصفهــان بر اســاس اعــالم وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در 
وضعیــت نارنجی کرونا ثبت شــده اســت.

آخریــن رنــگ بنــدی شهرســتان های 
اســتان اصفهــان در زمینــه شــیوع کرونــا 
از ســوی وزارت بهداشــت اعــالم شــده و 
رنــگ بنــدی شــهر های اســتان اصفهــان 
به تازگی تغییر محسوســی داشــته اســت.

در آخریــن رنگ بنــدی اعــالم شــده هفته 
گذشته در اســتان اصفهان 16 شهرستان در 
وضعیت قرمز، ســه شهرســتان در وضعیت 
نارنجــی و یــک شهرســتان در وضعیت زرد 
کرونا قرار داشــت که این وضعیــت در حال 
حاضر روند نزولی شــیوع کرونــا در برخی از 
شهرســتان های اســتان را نشــان می دهد.

گفتنی است؛ بر اساس اعالم وزارت بهداشت 
شهرستان های اصفهان، خمینی شهر، شهرضا، 
لنجان، نجف آباد، فالورجان، چادگان، فریدن، 
مبارکه، گلپایگان، خوانســار، فریدون شــهر، 
شــاهین شــهر و میمه، برخوار، اردســتان، 
کاشــان، ناییــن، تیــران و کــرون، دهاقان، 
سمیرم، آران وبیدگل و نطنز در استان اصفهان 
در وضعیت نارنجی شــیوع کرونا قرار دارند.

همچنین شهرســتان های خــور و بیابانک و 
بویین میاندشــت در وضعیت زرد کرونا ثبت 

شده اند.

روز گذشته رییس ستاد استانی اربعین در اصفهان اعالم کرد که اصفهان دومین سهمیه اربعین را بعد از تهران دارد. قاسمی 
گفت: استان اصفهان با دو هزار و 600 سهمیه در جایگاه دوم اعزام بیشترین زائر به کربال در ایام اربعین قرار گرفته است. مجموع 
زائران ایرانی که امسال می توانند در مراسم روز اربعین در کربال شرکت کنند، 60 هزار نفر است که پس از رایزنی های مختلف با دولت عراق ، 
قطعی شد.امسال البته شرایط هم کامال خاص و متفاوت است؛ شرط زدن هر دو دوز واکسن، داشتن pcr منفی و اعزام هوایی از شروطی 
است که ستاد ملی کرونا برای اعزام زائران به کربالی معلی تعیین کرده است. سهمیه ایران در ابتدا تنها 30 هزار نفر بود که پس از سفر مصطفی 
الکاظمی به ایران، اعالم شد با افزایش 30 هزارنفری به رقم 60 هزار نفر رسیده است. یکی از دغدغه های اصلی برای زائران اما بحث قیمت و 
نرخ بلیت های اربعین بوده است. در سال های گذشته )ســال های بدون کرونا( زائران ایرانی گاهی با کمترین هزینه ها و از طریق مرزهای 
زمینی راهی کشور عراق می شدند و همین کم هزینه بودن این سفر هم درپرشــور برگزارشدن آن تاثیر بسزایی داشت؛ اما کم کم کار به جایی 
رسید که حتی سفر اربعین هم برای ایرانی ها کمی الکچری شد! باالرفتن قیمت ویزا و هزینه های اخذ پاسپورت، سودجویی برخی کاروان ها، 

آژانس های مسافرتی و حتی هتل های عراقی، رانندگان در هر دو  کشور و ...باعث شد تا مسافرت در اربعین گران شود. 
امســال اما بــا توجه بــه اینکه اعالم شــد ســفر اربعیــن تنهــا از طریــق هوایــی امکان پذیــر اســت، توقع مــی رفت که مســئوالن 
تالش کننــد تــا زائــران بتوانند راحــت تر بــه زیــارت بروند. ابتــدا اعالم شــد کــه قیمــت نهایی رفــت و برگشــت هوایی بــه عراق 
برای اربعین پنــج میلیون تومان اعالم شــده اســت. حتی همیــن هزینــه 5 میلیون تومانــی هم برای بســیاری از مشــتاقان زیارت 
 اربعین ســنگین محســوب می شــود؛ اما موضوع اینجاســت که ایرالین ها این روزها حتی از شــوق ســفر زائــران اباعبــدا...)ع( هم 

مشــروح  رد صفحه 3کاسبی می کنند!... 

خبر  روز
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خشم فرانسه از  توافق آمریکا و استرالیا
فرانسه روز جمعه اعالم کرد سفرای خود در آمریکا و اســترالیا را بی درنگ فرا می خواند. این به خاطر 
اعتراض پاریس به توافقی اســت که دولت آمریکا اخیرا اعالم کرد و طبق آن این کشور بدون مشورت با 
مقامات فرانسه به استرالیا زیردریایی های اتمی می دهد. وزیر خارجه فرانسه در بیانیه ای اعالم کرد که این 
تصمیم را امانوئل مکرون، رییس جمهور این کشور، گرفته است. ژان ایو لودریان گفت: »من به درخواست 
ریاست جمهوری تصمیم گرفته ام که بالفاصله دو سفیر فرانسه در آمریکا و استرالیا را برای مشورت به 
پاریس فرا بخوانم. این تصمیم استثنایی به خاطر استثنایی بودن خبری است که استرالیا و آمریکا در روز 
۱۵ سپتامبر اعالم کردند.« آمریکا و استرالیا توافق خود را تا پیش از روز چهارشنبه که اعالم عمومی شد از 
فرانسوی ها مخفی نگاه داشته بودند. مکرون حاال با این حرکت استثنایی که بین کشورهای متحد کم تر 

اتفاق می افتد اوج خشم پاریس را نشان داده است.

»عبدالعزیز  بوتفلیقه« درگذشت
»عبدالعزیز بوتفلیقه« رییس جمهور سابق الجزایر درگذشت. تلویزیون دولتی الجزایر از درگذشت »عبد 
العزیز بوتفلیقه« رییس جمهور سابق این کشور خبر داد. »عبدالعزیز بوتفلیقه« دوم مارس ۱937 میالدی 
)۱۱ اسفند ۱3۱۵ شمسی( متولد شد، وی در سال ۱9۵6 میالدی برای مبارزه با استعمارگران فرانسوی به 
ارتش آزادی بخش الجزایر پیوست. پس از استقالل الجزایر در سال ۱962 برای مدت کوتاهی به عنوان 
وزیر ورزش در دوره حکومت احمد بن بال انتخاب شد. زمانی که تنها 26 سال داشت، در پی ترور »محمد 
خمیستی« در مقابل شورای ملی )پارلمان( در ۱۱ آوریل ۱963، جانشین وی در وزارت خارجه شد و ۱6 
سال در وزارت خارجه باقی ماند تا اینکه تصمیم گرفت در سال ۱98۱ میالدی پس از آنکه با انزوا و اتهام 
فساد بعد از مرگ بومدین که آن زمان نامزد جانشــینی وی برای ریاست جمهوری بود، از فعالیت های 

سیاسی کناره گیری کند.

قطر 1۷0 تبعه دیگر غربی را از افغانستان خارج کرد
در ادامه روند خروج اتباع خارجی از افغانستان، ســومین هواپیمای چارتر قطری ۱7۰ تبعه غربی دیگر 
را از افغانســتان خارج کرد. یک مقام قطری اعالم کرد که پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان، 
سومین پرواز چارتر هواپیمایی قطر حدود ۱7۰ تبعه کشورهای غربی و شماری از اتباع افغان را از افغانستان 
خارج کرد. به گفته این مقام، اتباع خارجی سوار بر این پرواز شامل شهروندان بلژیک، انگلیس، کرواسی، 
آلمان، هلند، ایتالیا و آمریکاست. مقام قطری که از وی نامی برده نشده به »رویترز« گفت که مسافران 
این پرواز پس از توافق دوحه با حکام جدید افغانستان توسط یک کاروان قطری به فرودگاه کابل منتقل 
شدند.»زلمی خلیلزاد« نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان نیز با انتشار پیامی با تایید خروج 
اتباع آمریکایی از افغانستان توسط این پرواز گفت: خوشحالم که آمریکایی های بیشتری توانستند با 

پرواز هواپیمایی قطر افغانستان را ترک کنند.

 »اردوغان« وعده پیروزی
 در انتخابات ریاست جمهوری 2023 را داد

 رییس جمهور ترکیه وعده داده است که در انتخابات 2۰23 با اتحاد مردم برنده انتخابات شود. رجب طیب 
اردوغان، گفت: »به عنوان حزب عدالت و توسعه، ما با بازیابی اعتماد ملت می خواهیم سفر خود را در راه 
خدمت به کشور ادامه دهیم«. وی در سخنرانی خود در استان مرسین ترکیه، از اعضای حزب خواست 
در مبارزات انتخاباتی تالش های بیشتری را انجام داده و رای دهندگان را در مورد برنامه های آینده حزب 
عدالت و توسعه مطلع کنند. اردوغان اضافه کرد: برای این کار، ما باید کار را به صورت برنامه ریزی شده آغاز 
کنیم و از جلسات بعدی بهترین استفاده را ببریم. ما باید به طور دقیق ملت را از اصالحاتی که حزب عدالت 

و توسعه در اقتصاد، دموکراسی، حقوق، صنایع دفاعی، امنیت و عدالت انجام داده است، آگاه کنیم. 

رهبر انقالب در دیدار قهرمانان ایران در المپیک و پارالمپیک توکیو:

ورزشکار ایرانی نمی تواند به خاطر یک مدال با نماینده رژیم صهیونیستی دست بدهد

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار مدال آوران بازی های 
المپیک و پارالمپیک توکیو، با قدردانی صمیمانه از قهرمانان کشورمان 
فرمودند: مهم ترین پیام قهرمانی ورزشکاران افتخارآفرین کشور در 
صحنه های بین المللی، امکان تحقق کارهای به ظاهر نشدنی و انتقال 

پیام ایستادگی و امید و نشاط به جامعه و جوانان است.
حضرت آیت ا... خامنه ای ایــن پیام را برای جامعه، آورده بســیار 
مهمی خواندند و افزودند: در حالی که دستگاه های بسیاری مشغول 
برنامه ریزی برای ســلب امید و نشــاط از جامعه به ویژه از جوانان 
هستند، قهرمانی ورزشکاران ایرانی، پیام امید را به کل جامعه تزریق 

می کند و این موضوع بسیار ارزشمند است.
ایشــان با اشــاره به پیام های کوتاه تشــکر خود بعــد از قهرمانی 
ورزشکاران، خاطر نشان کردند: بدانید این پیام ها از عمق جان است 

و قدر و اهمیت حرکت شما را می دانیم.
در ادامه گزیده ای از سخنان رهبر انقالب در این دیدار را می خوانید:

* نام گذاری کاروان ورزشی به نام شهیدان به ویژه شهید سلیمانی، 
اهدای مدال از طرف چند قهرمان به شــهیدان خاص، اســتفاده از 
چفیه به عنوان نماد ایثار و مقاومت و ســجده برآن، رعایت حجاب 
و پوشش به خصوص اســتفاده از چادر در پرچمداری کاروان، ابراز 

عشــق و محبت به پرچم ایران، صحنه های نماز خواندن، درآغوش 
گرفتن حریــف مغلوب و صحنه احترام تیم والیبــال پارالمپیک به 
مادر شهید بابایی، جلوه هایی از ارزش های اسالمی و معرف هویت 

ملت ایران هستند.
* بانوان ورزشــکار ایرانی در این رقابت ها ثابــت کردند که حجاب 
اسالمی مانع درخشــش در عرصه ورزش نیست همان گونه که این 
موضوع را در عرصه های سیاست و علم و مدیریت نیز ثابت کرده اند.

حجاب ورزشکاران زن ایرانی، راه را برای ورزشکاران زن کشورهای 
اسالمی نیز هموار کرده اســت به گونه ای که اکنون بانوان ورزشکار 
بیش از ۱۰ کشور اسالمی، با رعایت حجاب در میادین ورزشی حاضر 

می شوند.
* به رسمیت نشــناختن رژیم جنایتکار صهیونیســتی در میادین 
ورزشــی موضوعی بســیار مهم است؛ رژیم ســفاک، نسل کش و 
نامشروع صهیونیستی تالش دارد با حضور در میدان های بین المللی 
ورزشی برای خود کسب مشروعیت کند و مستکبرین جهانی نیز به 
او کمک می کنند؛ اما مسئوالن محترم ورزشی و ورزشکاران نباید در 

این حوزه، به هیچ وجه منفعل شوند.
* وزارت ورزش و وزارت امور خارجه و دستگاه های حقوقی باید این 

موضوع را از راه های حقوقی دنبال کرده و از ورزشکاران کشور و حتی 
ورزشکاران مسلمان دیگر کشــورها همچون ورزشکار الجزایری که 

اخیرا محروم شد، حمایت کنند.
* ورزشکار ســربلند ایرانی نمی تواند به خاطر یک مدال با نماینده 
رژیم جنایتکار دســت بدهد و عمال او را به رســمیت بشناسد. این 
موضوع سابقه دارد و در گذشته هم ورزشــکاران کشورها از مسابقه 
با نمایندگان رژیم آپارتاید آفریقــای جنوبی امتناع می کردند و بعد 
از مدتی هــم آن رژیم از بین رفــت و رژیم صهیونیســتی نیز نابود 

خواهد شد.
* »کیفی ســازی ورزش بین المللی و تکیه به اعزام ورزشــکار در 
رشــته های مــدال آور«، »برنامه ریزی برای ارتقــای رتبه ایران در 
المپیک«، »تجلیل از درخشش یک نشان ایرانی پوشاک در المپیک 
و لزوم حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی در داخل«، »توجه 
بیشتر به ورزش های اصیل ایرانی همچون چوگان و استفاده از این 
موقعیت برای جذب گردشــگران خارجی«، »اســتفاده از مربیان 
ایرانی تا جای ممکن«، »رسیدگی جدی به مسائل و مشکالت کاری 
و معیشتی قهرمانان« و »ارتقای عدالت ورزشی« جزو توصیه های 

رهبر انقالب به مسئوالن ورزشی کشور بود.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهــار)ع( در دیدار ائتالف 
سراســری فرهنگیان گفت: مکتــب اهل بیت)ع( 
هدف از زندگی را کامال برای انســان تبیین می کند، 
به انســان نشــاط و انرژی می دهد و نماد و ظهور و 
بروز آن هم در حضور در میدان های بســیار سخت 
مانند دفاع مقدس یا در شهدای مدافع حرم مشهود 

است. 
آیت ا... محمد جواد فاضــل لنکرانی، هدف انقالب 
را فهمیدن مکتب اهل بیت)ع(  عنوان کرد و افزود: 
دفاع از اهل  بیــت)ع(، تبیین مکتــب اهل بیت و 
خدمت به مکتب اهل بیت اصلی ترین هدف انقالب 
است. وی یکی از شاخصه های اصول گرایی را تبیین 
مکتب اهل بیت )ع( دانســت و گفت: اصول گرایی 
اگر بر این شاخص باشد واقعا اصول گرایی است؛ اما 

اگر بر این شاخص نباشد این اصول گرایی نیست، 
این شاخص فقط بحث معنویت و فرهنگ نیست 
بلکه گروه های سیاســی باید به فکر این باشند که 
جوان ها و مردم را به سمت کارآفرینی سوق بدهند. 
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه 
وقتی ما سراغ مکتب اهل بیت)ع( برویم، تشویق 
ایشــان به امر تجارت را می بینیم؛ ادامه داد: ما از 
مسئوالن این ســوال را داریم که آیا بورس تجارت 

است؟ 
آیت ا... فاضل لنکرانی افــزود:  بورس یک تجارت 
کاذب و صوری است، در حالی که تجارت یعنی تولید 
بیشتر، توسعه بیشتر و درآمد بیشتر؛ اما در بورس 
گاهی اوقات درآمدهای کاذب ایجاد شد که به دنبال 
آن توسعه  و تولید در کار نبود و به این ترتیب سهام 

یک کارخانه بدون اینکه توسعه و تولیدش دو برابر 
شود، ده برابر می شد، در حالی که عقل یک بچه هم 

می فهمید که این امر کاذب است.  
وی با اشــاره به بازی های معامالتــی در بورس که 
موجب افزایش قیمت  و اشتهای کاذب در مردم شد، 
گفت: این اقدامات موجب ورود صدماتی به اموال 
مردم شد که واقعا اگر ثابت شــود مسئولی در این 
ماجرا کوتاهی کرده و دقت نکرده و مردم را وارد این 
میدان کرده و سرمایه مردم از بین رفته، اینجا ضمان 

وجود دارد و هیچ تردیدی در آن نیست. 

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

 اصول گرایی از حقیقت اصلی خودش فاصله گرفته است

امام جمعه مشهد گفت: امروز بیش از ۴۰ سال شده که انقالب ما پیروز است و ما دشمن آمریکای جهان خوار در شرق شناخته می شویم، با اینکه ما در متن قرارداد 
شانگهای وجود نداریم اما شرق به دلیل شناخت اقتدار ما به صورت رسمی از ایران دعوت می کند تا در این اجالس حضور پیدا کند.  آیت ا... علم الهدی اضافه کرد: 
در کنار این اتفاقات، یک مانور ضد آمریکایی با حضور در اجالس شانگهای توسط رییس جمهور صورت گرفت، زمانی این حضور و پیروزی صورت گرفت که ایران 
توانست آمریکا و اروپا را در لبنان و مقر حزب ا... شکست بدهد و چهار کشتی سوخت خود را به لبنان برساند. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه 
آمریکا فکر می کرد با جاسوس های عربستانی خود می تواند بر لبنان چیره باشد، ادامه داد: کار به جایی رسید که تحریم های لبنان توسط اتحادیه اروپا لغو شد 
و زمینه ادامه قدرت اروپا با فرستادن سوخت به لبنان و حضور در اجالس ضد آمریکایی دیگر مجالی برای پیشرفت غرب در منطقه وجود ندارد. وی خاطرنشان 
کرد: هم ما مردم باید اخالص داشته باشیم و هم این اخالص در کار و عمل مسئوالن وجود داشته باشد. آیت ا... علم الهدی در خطبه عبادی این هفته هم اظهار 
کرد: مقام معظم رهبری فرمودند در خطبه عبادی دعوت به تقوا باید برای مردم تبیین و مشخص شود که اجرای تقوا در برنامه های روزمره نمازگزاران چیست و 
تقوای عملی چگونه است. امام جمعه مشهد با بیان اینکه تقوای عملی در رفتار با همسایگان مورد بحث قرار گرفت، ادامه داد: این مسئله از ضروریات امروز جامعه 

ماست و زندگی همسایگان هیچ موقع به آمیختگی امروز نبوده و مسئله همسایه داری امروز در زندگی آپارتمان نشینی بسیار مهم است.

واکنش »علم الهدی« به حضور رییس جمهور در اجالس شانگهای
توصیه مصباحی مقدم به اصالح طلبان: 

از مردم عذرخواهی کنید!

خبر روز

کیهان دوباره به سمت طالبان غش کرد
روزنامه کیهان که یک روز در میان مواضع اش به نفع و زیان طالبان تغییر می کند، به تازگی سعی کرده 
طالبان را دشمن آمریکا معرفی کند. این روزنامه نوشت:  در بحث طالبان و آمریکا این نکته را نباید از نظر 
دور داشت که میان طالبان و آمریکا جوی خون جاری شده است. طالبان می گوید دست کم 6۰ هزار نفر 
از نیروهای آنان به دست آمریکا کشته شده و ده ها هزار نفر هم مجروح  شدده اند. متقابال آمریکایی ها 
می گویند دست کم سه هزار نفر از اعضای پنتاگون در مواجهه با چریک های طالبان جان خود را از دست 
داده اند و دست کم به 6۰۰۰ نظامی آمریکایی در افغانستان آسیب جسمی وارد شده و مجروح شده اند. 
این موضوع به این سادگی رفع شدنی نیســت. نمی خواهیم بگوییم این یک حرف قطعی است ولی با 
توجه به آنچه در روان شناسی آمریکایی ها و در روان شناسی طالب ها قابل مشاهده و اطمینان آور است، 
خط خون میان این دو باقی می ماند و به احتمال زیاد کار خود را می کند. در طول دو دهه گذشته، طالبان 
برای جلب نظر ایران به فراخوان حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر حرکت مسلمان ها به سمت تشکیل 
حکومت های مستقل از قدرت های سلطه طلب خارجی و نیز مقابله با مفسدین داخلی استناد کرده است.

اشتباه محاسباتی امام جمعه لواسان چه بود؟
مهدی نصیری، سردبیر سابق »کیهان« با اشاره به کناررفتن حجت االسالم سید سعید لواسانی، امام 
جمعه لواسان از منصب امامت جمعه ضمن اینکه این کناررفتن را »برکناری« نامید، نوشت:  این خبر باعث 
شگفتی عده زیادی و به خصوص جوانان عدالتخواه شد، هر چند این گونه اخبار، دیگر برای اقشار وسیعی 
از مردم، شگفت آور نیست، چرا که به درستی دریافته اند که این تناقض ها و عملکردهای عاری از منطق، 
در بسیاری از نهادهای جمهوری اسالمی به قاعده تبدیل شــده است.الزم است همه افراد به خصوص 
جوانان آرمانخواهی که ســودای عدالتخواهی و مبارزه با فساد مالی و اقتصادی را در جمهوری اسالمی 
دارند بدانند که باید باده این دو آرمان را به اندازه ای بنوشند که موجب حساسیت، رنجش و احساس خطر 
باالدستی ها نشده و عمدتا مایه ویترین آرایی نظام باشند و اال بهتر است از چنین اندیشه و آرمانی دست 

بکشند و به دین و دنیای خود بپردازند. 

توئیت »اولیانوف« درباره خبری خوب با محوریت ایران
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مســتقر در وین از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری 
شانگهای استقبال کرد. اولیانوف در واکنش به خبر عضویت ایران در این سازمان نوشته است: »خبری 
خوب که جزو مبارک ترین هاست. در روابط بین الملل حقوق و فرصت های جدید، با مسئولیت های معینی 
همراه می شوند. در شرایط فعلی، ایران نقش عمده ای برای عادی سازی اوضاع در منطقه، از جمله از طریق 
احیای کامل برجام به عهده دارد.« »امیرعبدالهیان« وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران روز جمعه 26 
شهریور ماه اعالم کرد که سند عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای به تایید سران رسید. وی 
در صفحه توئیتر خود نوشت: »با کمال خرسندی اکنون سند عضویت دائم ج. ا. ایران در سازمان همکاری 

شانگهای در شهر دوشنبه با حضور رییس جمهور محترم کشورمان به تایید سران رسید«.

نماینده مردم کاشمر:

 وزیر ارتباطات در طرح صیانت از کاربران فضای مجازی مطیع 
مجلس است

نماینده مردم کاشــمر در مجلس درباره طرح »صیانت از کاربران فضای مجازی« و نظر وزیر ارتباطات 
نسبت به این طرح گفت: وزیر ارتباطات در این زمینه مطیع مجلس است و هر چه مجلس مصوب کند 
را می پذیرد.  »محمدجواد نیک بین«  در رابطه با طرح »صیانت از کاربران فضای مجازی« گفت: طرح 
صیانت از کاربران فضای مجازی باید مراحل طوالنی را باید پشت سر بگذارد و به زودی و راحتی به تصویب 

نمی رسد، حدود یکی دو سال زمان خواهد برد.

کافه سیاست

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
اصالح طلبان باید نســبت به هشــت ســال 
حمایت از آقای روحانی و کم کاری ها و ضعف 
مدیریت ها خود را مقصر بدانند، اظهار پشیمانی 
کنند و از مردم عذر بخواهند. حجت االســالم 
غالمرضا مصباحی مقــدم در خصوص تردید 
آفرینی اصالح طلبان و ایجاد تشــکیک آنها در 
رابطه با وعده های دولت رییســی در روزهای 
اخیر، اظهار داشــت: نکته این است که اصالح 
طلبان موقعیت اصلی خود را در میان هواداران 
شان از دست داده اند. بهتر است که رویکرد آنها 
به نوعی از فعالیت سیاســی و اجتماعی باشد 
که بتوانــد عقبه اصالح طلبــان و اعتماد آنها را 
برانگیزد و سرمایه اجتماعی از دست رفته آنها 
دوباره احیا شــود و این به زمان نیاز دارد. وی 
عنوان کرد: با توجه به اینکه آقای رییسی تازه به 
صورت جدی شــروع به کار کرده است، اصالح 
طلب ها با این رفتارها شــروع به مطالبه گری 
می کنند. مردم که با آمدن دولت جدید مقداری 
امیدوار شــدند، رفتار اصالح طلبان را رفتار غیر 
قابل قبولی تلقی می کنند و بــی اعتمادی به 
جریان اصالحات افزون می شود. عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام با تاکیــد بر اینکه 
اصالح طلبان باید نسبت به 8 سال حمایت از 
ریاست جمهوری روحانی و کم کاری ها و ضعف 
مدیریت های وی خــود را مقصر بدانند، گفت: 
آنها باید اظهار پشــیمانی کننــد و از مردمی که 
آنها را برای رای دادن بسیج کردند، عذرخواهی 
کنند. این شاید بتواند مقداری از اعتماد از دست 
رفته را برگرداند. مصباحی مقدم افزود: عملکرد 
رییسی در همین آغاز کار نشان دهنده موفقیت 
دولت وی است و البته پاره ای از اقدامات که در 
کوتاه مدت قابل انجام است، به صورت جدی 
دنبال می شــود، واردات واکسن شدت یافته، 
این در حالی اســت که سخنگوی دولت تدبیر 
می گفت به دلیل تصویب نشدن FATF به ما 
واکســن نمی دهند، هنوز هم FATF تصویب 
نشــده اما چطور به صورت انبوه واکســن وارد 
می شود؟  پاســخ روشن اســت و آن، اقدام 
رییس جمهور اســت که با رؤسای جمهور چند 
کشور از جمله رییس جمهور چین گفت وگو کرد. 

حجاب ورزشکاران زن ایرانی، راه را برای ورزشکاران 
زن کشورهای اسالمی نیز هموار کرده است به گونه ای 
که اکنون بانوان ورزشکار بیش از ۱۰ کشور اسالمی، با 

رعایت حجاب در میادین ورزشی حاضر می شوند

بین الملل

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شركت پارت آوین کوهسار  )سهامی خاص(
بشماره ثبت ۷80 و به شناسه ملی 1400۷101636

 بدینوسیله از کلیه ســهامداران شــرکت فوق دعوت می شــود که در جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت 9 صبح 
مورخ ۱۴۰۰/7/۱۰ حضور به عمل برسانند.

دستور جلسه:
انتخاب مدیران و بازرسین 

محل تشکیل جلسه: 
نطنز- شهرک صنعتی شجاع آباد – بلوار سعدی ۱- پالک صفر- طبقه همکف - کدپستی 8769۱69۴2۴ 

هیئت مدیره شركت پارت آوین کوهسار
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توسط بانک کشاورزی صورت گرفت:

 بازگشت  بیش از 100طرح راکد و نیمه تمام به چرخه تولید
بانک کشاورزی در نیمه نخست ســال جاری، بیش از 100 طرح راکد و نیمه تمامی که روند اجرایی 
آن ها دچار وقفه یا رکود شده اند را با هدف راه اندازی مجدد و رونق بخش کشاورزی تعیین تکلیف 

کرد.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشــاورزی، در اجرای برنامه های تدوین 
شده در حوزه  نظارت بر طرح ها و تا مرداد ماه ســال جاری،تعداد 102طرح به مبلغ 5427میلیارد 
ریال تعیین تکلیف و به چرخه تسهیالت بازگردانده شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال 1399 

حدود 2برابر رشد داشته است.
بر اســاس این گزارش، با همت و تــالش کارکنان بخش نظــارت بر طرح ها، در مرداد ماه ســال 
گذشــته،تعداد 53 طرح راکد و نیمه تمام به مبلغ 2268 میلیارد ریال  تعیین تکلیف شــد که این 
میزان در مرداد ماه سال جاری به 102طرح به مبلغ 5427 میلیارد ریال افزایش یافته است که نشان 

از افزایش حدود 2برابری طرح های تعیین تکلیف شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد.

 احداث 1200 هکتار گلخانه با حمایت بانک کشاورزی 
طی 18 ماه اخیر

با حمایت و مشارکت بانک کشاورزی، از ابتدای سال 1399 تا 20 شهریور 1400 در مجموع 1200 هکتار 
گلخانه در کشور احداث شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی، به منظور مدیریت منابع آب و خاک، افزایش راندمان 
آبیاری ، توسعه کشاورزی در اقلیم های نامساعد و افزایش کمی و کیفی محصوالت، با هدف تامین 
امنیت غذایی کشور،  41 هزار و 671 میلیارد ریال تســهیالت طی 18 ماه اخیر برای ایجاد و توسعه 

کشت های گلخانه ای توسط شعب بانک کشاورزی پرداخت شده است .
بر اساس این گزارش، پرداخت تسهیالت گلخانه ای جزو اولویت های اعتباری بانک کشاورزی است 
و  در شش ماهه ابتدای سال 1400 نیز با پرداخت 10 هزار و 360 میلیارد ریال تسهیالت و احداث 260 

هکتار گلخانه، موفق به جذب 42 درصد اعتبار ابالغی سال 1400 شده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

 پیش بینی برداشت سیب پاییزه
 به حدود 215000 تن در استان اصفهان

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان از پیش بینی برداشت سیب پاییزه به 
حدود 215000 تن در استان اصفهان خبر داد. احمدرضا رییس زاده گفت:پیش بینی می شود میزان 
برداشت سیب پاییزه استان در سال 1400 به حدود 215000 تن برسد که نسبت به سال گذشته کمی 
افزایش دارد. وی در خصوص برداشت محصول سیب پاییزه در سطح استان اظهار کرد: برداشت 

سیب پاییزه که از اواسط شهریورماه در باغات بارور استان آغاز شده تا نیمه آبان ماه ادامه دارد.
 مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: سطح کل باغات سیب استان 
20202 هکتار است که از این مقدار 18000 هکتار به سیب های زرد و قرمز پاییزه)گلدن و رد( و بقیه به 

ارقام گالب بهاره و پاییزه اختصاص دارد.
 وی افزود: بیش از 90 درصد از باغات ســیب استان در شهرستان ســمیرم واقع شده است و در 
شهرستان های شهرضا، دهاقان، تیران و کرون ، نطنز و برخی شهرستان های دیگر نیز باغات سیب 

پاییزه در مساحت های کمتر وجود دارد.
 رییس زاده گفت: خشکســالی و کمبود آب در بخش عمده ای از باغات سیب استان عامل اصلی 

کاهش عملکرد درسال های گذشته و سال جاری بوده است.

آشفته بازار نرخ بلیت پرواز اربعین درحالی وارد فاز تازه ای از گران فروشی شده که اصفهان دومین سهمیه اربعین را بعد از تهران دارد؛

 کاسبی از عشق!

روز گذشته رییس ستاد استانی اربعین در  پریا پارسادوست
اصفهان اعالم کــرد که اصفهــان دومین 
ســهمیه اربعین را بعد از تهران دارد. قاسمی گفت: استان اصفهان با دو 
هزار و 600 ســهمیه در جایگاه دوم اعزام بیشــترین زائر به کربال در ایام 
اربعین قرار گرفته است. مجموع زائران ایرانی که امسال می توانند در 
مراســم روز اربعین در کربال شــرکت کنند، 60 هزار نفر است که پس از 

رایزنی های مختلف با دولت عراق ، قطعی شد.
امسال البته شرایط هم کامال خاص و متفاوت است؛ شرط زدن هر دو 
دوز واکسن، داشتن pcr منفی و اعزام هوایی از شروطی است که ستاد 
ملی کرونا برای اعزام زائران به کربالی معلی تعیین کرده است. سهمیه 
ایران در ابتدا تنها 30 هزار نفر بود که پس از ســفر مصطفی الکاظمی به 
ایران، اعالم شد با افزایش 30 هزارنفری به رقم 60 هزار نفر رسیده است. 
یکی از دغدغه های اصلی برای زائران اما بحث قیمت و نرخ بلیت های 
اربعین بوده است. در سال های گذشته )سال های بدون کرونا( زائران 
ایرانی گاهی با کمترین هزینه ها و از طریق مرزهای زمینی راهی کشور 
عراق می شدند و همین کم هزینه بودن این سفر هم درپرشور برگزارشدن 
آن تاثیر بسزایی داشت؛ اما کم کم کار به جایی رسید که حتی سفر اربعین 
هم برای ایرانی ها کمی الکچری شد! باالرفتن قیمت ویزا و هزینه های 

اخذ پاسپورت، ســودجویی برخی کاروان ها، آژانس های مسافرتی و 
حتی هتل های عراقی، رانندگان در هر دو  کشور و ...باعث شد تا مسافرت 

در اربعین گران شود. 
امسال اما با توجه به اینکه اعالم شد ســفر اربعین تنها از طریق هوایی 
امکان پذیر است، توقع می رفت که مسئوالن تالش کنند تا زائران بتوانند 
راحت تر به زیارت بروند. ابتدا اعالم شد که قیمت نهایی رفت و برگشت 
هوایی به عراق بــرای اربعین پنج میلیون تومان اعالم شــده اســت. 
حتی همین هزینه 5 میلیون تومانی هم برای بســیاری از مشــتاقان 
زیارت اربعین ســنگین محســوب می شــود؛ اما موضوع اینجاست 
 که ایرالین ها این روزها حتی از شــوق ســفر زائران اباعبدا...)ع( هم 

کاسبی می کنند!
در شــرایطی که اعالم شــد در پی توافق صــورت گرفته بین ســازمان 
هواپیمایی و ایرالین های داخلی، قیمت بلیــت پروازهای اربعین پنج 
تا شش میلیون تومان اســت، بلیت این پروازها حتی از سوی آژانس 
مسافرتی زیر نظر سازمان حج و زیارت هم گران تر از نرخ مصوب فروخته 
می شود و در این میان مشخص نیست سازمان هواپیمایی به عنوان ناظر 
باید با کدام دسته از متخلفان )بخش خصوصی یا دولتی( برخورد کند؟

آن طور که »محمدحسن ذیبخش« - ســخنگوی سازمان هواپیمایی 

گفته بود، قیمت بلیت هواپیما برای پروازهای تهران، شــیراز، اصفهان، 
تبریز و اهواز به مقصــد نجف پنج میلیون تومان بــه صورت دو طرفه و 
ســه میلیون و 200 هزار تومان به صورت یکطرفه است. همچنین بلیت 
پروازهای مشهد به مقصد نجف شش میلیون تومان به صورت دو طرفه 

و حداکثر چهار میلیون تومان به صورت یکطرفه باید عرضه شود.
این اظهارات در حالی مطرح شد که زائران برای ثبت نام در سامانه سماح 
باید به ازای هر نفر 65 هزار تومان پرداخــت کنند و پس از آن به آژانس 
مســافرتی معرفی می شــوند که این آژانس ها هم عمدتا زیرمجموعه 
سازمان حج و زیارت بوده و متاسفانه قیمت بلیت پروازهای اربعین را 
باالتر از نرخ توافقی می فروشند. برخی ایرالین ها بهانه می آورند که هنوز 
نرخ رسمی بلیت اربعین به ما ابالغ نشده و پروازها به نرخ آزاد محاسبه 
می شود و به نظر می رسد همیشه بهانه ای برای گران فروشی وجود دارد!

حاال آنها که به فکر کاســبی از عشق مردم به امام شــان هستند، انگار 
راه های مختلف دورزدن توافق ها را هم یاد گرفته اند! 

»ایسنا« در همین باره با اشاره به توافق صورت گرفته میان ستاد اربعین 
و سازمان هواپیمایی کشوری نوشت : »این توافق در حالی صورت گرفته 
که نه تنها بلیت هواپیمایی برای زائران به صورت دو طرفه و در قالب نرخ 
توافق شده وجود ندارد، بلکه به نظر می رسد پروازهای اربعین به گونه ای 
برنامه ریزی شده که بتوان از سقف این توافق نرخی فرار کرد. به گونه ای 
که در بازه زمانی 28 شهریور ماه تا 10 مهر ماه هیچ بلیت پرواز دو طرفه ای 
وجود ندارد و همه بلیت ها به صورت یکطرفه عرضه شده است. در حالی 
که اگر زائری یک روز پس از این بازه زمانی )یعنی 11 مهر ماه( برگردد، 
بلیت دو طرفه برای او در این سایت ها باز می شود؛ اما با قیمت هفت تا 
بیش از هشــت میلیون تومان آن هم از مبدأ تهران که باید حداکثر پنج 

میلیون تومان باشد!«
به نوشــته این خبرگزاری؛ اپراتور و مسئوالن فروش برخی سایت های 
عرضه کننده بلیت هواپیما هم در پاســخ به این وضعیت اینگونه پاسخ 
می دهند که آن ها هیچ نقشی در ارائه و برنامه ریزی در زمینه نحوه ارائه 
این بلیت ها ندارند و این برنامه ریزی توســط شرکت های هواپیمایی 
صورت گرفته است. از ســوی دیگر تقریبا همه بلیت های دو طرفه که با 
شرایط باال عرضه می شود، چارتر شده و مشخص نیست آیا مجوز آن از 

سوی سازمان هواپیمایی کشوری صادر شده است یا خیر؟
 و این بازی »من خبر ندارم« و » من نقشــی نــدارم« بازهم ادامه پیدا 
می کند. آن قدر ادامه دار می شود که این اربعین هم می آید و می رود 
و هیچ کس پاسخگوی تخلفات نخواهد بود تا سال بعد و اربعین بعدی 

و تخلفات جدید! 

اگرچه طی یــک دهه گذشــته همواره ســاماندهی 
خیابان مشــیر معروف بــه کوچه یخچــال به عنوان 
بازار و بورس فــروش لوازم خانگــی اصفهان مطرح 
بوده، اما تاکنون اقدام عملــی در این خصوص انجام 
نشــده اســت. نایب رییس اتحادیه لــوازم خانگی 
اصفهان گفت: کوچه یخچال در محدوده بافت قدیمی 
و ســنتی شــهر اصفهان قرار دارد و از ابتدا قــرار نبود 
در ایــن منطقه مجتمع هــای تجاری لــوازم خانگی 
 متمرکز شوند. علیرضا قندی افزود: به همین منظور
 دست اندرکاران و مدیران شــهری به مرور زمان باید 

بازار لوازم خانگی را که در این منطقه در نزدیکی بناهای 
تاریخی و جاذبه های گردشگری اصفهان قرار گرفته، به 
مکانی دیگر انتقال دهند. وی تاکید کرد: امروز عرضه 
لوازم خانگی در کوچه مشــیر و یخچــال و خانه های 
اطراف آن که بدون استثنا خانه های تاریخی هستند 
و درحالی که باید به اقامتگاه بوم گردی و هتل تبدیل 
شــوند، از داخل مخروبه و تبدیل به انبارهــا و دفاتر 
فروش لوازم خانگی شده اند که این موضوع به یکی 
از معضالت بزرگ این منطقه تاریخی اصفهان تبدیل 
شده است. نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان 
درباره ساماندهی وضع موجود کوچه یخچال، توضیح 
داد: جلسات بســیاری در این باره برگزار شده و مکان 
مناسب و آینده داری برای انتقال مغازه های فروش 
لوازم خانگی اصفهان از کوچه یخچال به محل جدید 

در نظر گرفته شده است؛ به نظر می رسد اکنون شرایط 
مناســبی برای انتقال و جابه جایی مغازه و انبارهای 
کسبه این صنف مهیا شــده و امیدواریم هرچه زودتر 
این انتقال انجام شــود. وی تاکید کرد: با این انتقال 
باید فروش و عرضه لوازم خانگی به مردم در یک مکان 
خاص، راحت و ایمن صورت گیرد و به نوعی در اصفهان 
به مجموعه هایی مانند سیتی سنتر و به صورت متمرکز 
برای ساماندهی مشاغلی همچون لوازم خانگی نیاز 
داریم. قندی البته معتقد است که در این ساماندهی 
و جابه جایی مشــاغل کار باید به دســت متخصص 
همان صنف سپرده شــود و نباید یک نفر یا سرمایه 
گذار غیرمتخصص حوزه لوازم خانگی با خرید مثال 10 
واحد و در ادامه اجاره آن در ایــن جابه جایی و انتقال 

دخالت کند.

نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان از لزوم ساماندهی کوچه یخچال می گوید:

به مکانی مثل سیتی سنتر نیاز داریم

رییس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان:

 قبل از خرید و فروش امالک
از اداره اوقاف استعالم بگیرید

خبر روز

پاسخ عضو شورای شهر اصفهان به نماینده شهرکرد:

 بخشی از آبی که در استان شماست، مهریه زنان اصفهانی است 
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در پاسخ به نماینده مردم شــهرکرد در مجلس، از او خواست تا 
نسبت به رعایت شرعیات که یک نمونه از آن رعایت حقابه و سهم آبه های مردم پایین دست است، 

رعایت بیشتری داشته باشد.
مجید نادراالصلی ، در پاســخ به برخی 
شــبهه افکنی هــای کــه در خصــوص 
پروژه هــای انتقــال آب  از حوضه های 
آبریز بختیاری و زاگرس و سرشاخه های 
آن توســط برخی افراد به عنوان نماینده 
و یا مســئول اســتانی مطرح می شود ، 
اظهار داشت: هرچند که مردم دو استان 
اصفهان و چهارمحــال و بختاری همواره 
ارتباطی تعاملی و همسو داشته و دارند و 
این تعامالت عمیق و ریشه دار به صورت منطقه ای و محلی است، ولی برخی از مدیران و یا مسئوالن 
نمی خواهند این تعامالت تقویت شود و تالش می کنند تا با بیان برخی اظهارنظر های خالف واقع، 

در این زمینه خلل وارد کنند.
وی اظهار کرد: ایجاد اختالف در قالب قوم گرایی، هرگز زیبنده نظام جمهوری اسالمی ایران نبوده و 
نیست و مهم تر از آن این که، این نماینده مردم شریف و انقالبی شهرکرد در مجلس با یک ادبیات 
نامناسب حق قانونی و شرعی مردم اصفهان تحت عنوان حقابه و ســهم آبه را نادیده می گیرد. در 
حالی که بخشی از این حقی که امروز  ایشان از آن سخن می گوید، مهریه زنان اصفهانی است و این 

یعنی این که شما به شرعیات هم بی توجهی می کنید.
نادراالصلی همچنین با اشــاره به ایــن که قوم بختیاری از اقوام پر افتخار ایران اســالمی اســت، 
خاطرنشان کرد: بهتر است دوستان و بزرگان و متنفذین قوم بختیاری وارد عمل شده و خودشان 
با چنین ادبیاتی برخورد کنند و اجازه ندهند یک نماینده به خاطر برخی مســائل غیر مربوط چنین 

روابط و تعامالتی را دچار چالش کند .
احمد راستینه، نماینده شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسالمی به تازگی گفته بود: »اجازه 

حفر تونل بهشت آباد در این استان را نخواهیم داد!«

عملیات رفع تصرف و آزادسازی ۶00 هکتار از رودخانه های 
اصفهان انجام شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: عملیات رفع تصرف و آزادسازی تاکنون در 600 
هکتار از رودخانه های استان اصفهان و 400 هکتار نیز در دریاچه سد زاینده رود انجام شده است.

منصور شیشــه فروش با بیان اینکه از 3 هزار کیلومتر رودخانه در استان مطالعات بیش از 2 هزار و 
900 کیلومتر انجام و نقشه ها تهیه شده است، اظهار داشت: امسال 700 کیلومتر قرارداد بسته شده 
تا مطالعات حریم بستر انجام شود. وی افزود: اجرای طرح های آبخیزداری در مناطق باالدستی، 
الیروبی رودخانه ها، انهار و آبر اهه ها، اجرای طرح های احیای مراتع و پوشش های گیاهی از جمله 

اقداماتی برای پیشگیری از وقوع سیل در استان بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اشــاره به اینکه مطالعات مرحله دوم ساماندهی 
رودخانه ها تا پایان ســال اســت، گفت: 240 کیلومتر از مطالعات حریم بســتر رودخانه انجام و 
امسال 641 کیلومتر قرارداد بسته شــده که تعیین اولویت ها را انجام دهند، تاکنون 560 کیلومتر از 
دیواره رودخانه ها الیروبی و 80 کیلومتر دیواره سازی شده و امســال حدود 30 کیلومتر الیروبی و 

دیواره سازی در رودخانه های مهم و اولویت دار اجرا می شود.

کافه اقتصاد

با مسئولان

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: مشترکان بد مصرف عالوه بر 7 درصد افزایش عمومی، 16 درصد هم جریمه مصرف مازادشان را پرداخت می کنند 
که در کل 23 درصد می شود. حمیدرضا پیرپیران اظهار کرد: در بخش خانگی قبض برق به صورت پلکانی است یعنی به ازای هر 100 کیلووات مصرف در ماه، یک قیمت 
مشخص وجود دارد که قیمت از حدود 54 هزار تومان شروع می شــود و تا پله آخر به 400 تا 500 هزار تومان می رسد. وی افزود: در مورد خانه های قدیمی، اگر به صورت 
مستقل باشند، کنتور جداگانه دریافت می کنند و خانه های پیاده سواره ای که چند خانوار در آن زندگی می کنند به جای کنتور، کد خانوار دریافت می شود و درنتیجه قیمت 
کمتری برای مصرف برق پرداخت می کنند. مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان بیان کرد: یک الگوی مصرفی برای فصل گرم سال داریم که ماهانه 300 
کیلووات است و کسانی که بیش از این مصرف کنند، بد مصرف شناخته می شوند. پیرپیران افزود: طبق مصوبه هیئت دولت سالیانه 7 درصد افزایش قیمت داشته ایم و 
افرادی که بد مصرف هستند عالوه بر 7 درصد، 16 درصد هم جریمه مصرف مازادشان را پرداخت می کنند که در کل 23 درصد می شود.وی  گفت: یک الگوی برق امید هم 

در فصل گرم سال داریم و افرادی که از اردیبهشت تا شهریور ماه کمتر از 100 کیلووات مصرف کنند، قبض برق شان، رایگان است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان خبرداد:
افزایش قیمت برق برای مشترکان پر مصرف

گردو چینی در 
مازندران

برداشت گردو در اراضی باالدست 
ییالقی ســوادکوه از 20 شهریور 
آغاز و تا نیمــه اول مهر همچنان 
ادامــه دارد. امســال بــه دلیل 
سرمای شــدید در اولین ماه از 
فصل بهار در ســوادکوه، درختان 
گــردو در مناطــق ییالقــی کم 
محصول تــر بودند و محصوالت 
کیفیــت  از  نیــز  برداشــتی 

پایین تری برخوردار  هستند. 

وز عکس ر

رییس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان درباره 
ســودجویی برخی افــراد در خرید و فروش 

امالک موقوفه به مردم هشدار داد.
مسلم محمودزاده در خصوص فعالیت برخی 
ســودجویان در زمینه خرید و فروش امالک 
موقوفــه، اظهار کرد: امــالک موقوفه زیادی 
در کاشان وجود دارد و از این رو همه افرادی 
که امالک موقوفه در اختیــار دارند باید برابر 
قرارداد و اسناد اجاره معتبر، با موقوفه رابطه 
استیجاری داشته باشند. وی افزود: ممکن 
است برخی روی موقوفات تجاری و مسکونی 
دارای حق و حقوقی باشــند که این حقوق را 
زمان نقل و انتقال به خریــدار منتقل کرده و 
الزاما بایــد قرارداد یا همان ســند اجاره را به 
نام وی منتقــل کنند. رییــس اداره اوقاف و 
امور خیریه کاشان در خصوص هرگونه خرید 
و فروش امالک وقفی اضافــه کرد: افرادی 
که قصد خریــد اینگونه امــالک را دارند به 
منظور جلوگیری از بروز مشــکالت آتی برای 
خود و موقوفــه از اداره اوقــاف و امور خیریه 
کاشــان اســتعالم الزم را به عمل آورند تا با 
فرصت طلبی و ســودجویی یــا کالهبرداری 
برخی افراد مواجه نشــوند. وی اضافه کرد: 
در نقل و انتقاالت امالک وقفی کشــاورزی 
این موضوع بســیار مشهود اســت و ممکن 
اســت اینگونه امالک و اراضی دیگر قابلیت 
کشاورزی نداشته باشند و به دلیل قرار گرفتن 
در بافت مسکونی قابل کشت نباشند، بنابراین 
با توجه به افزایش قیمت زمین در سال های 
اخیر برخی سودجویان یا افرادی که به عنوان 
مستاجر اینگونه امالک را در اختیار دارند بدون 
در نظر گرفتن کاربری زراعــی ملک موقوفه 
اقدام به تفکیک یا دیوارکشــی موقوفه کرده 
و آن ها را به مردم می فروشــند و چون ملک 
دارای دیوار بوده و به تصــور مردم که در حال 
حاضر در ملک کشــاورزی صورت نمی پذیرد 
قابلیت نقل و انتقال پیدا کرده با مبالغ زیادی 
خرید و فروش می کنند که متاسفانه در موقع 
انتقال ســند اجاره در اداره اوقاف با مشــکل 

مواجه می شوند. 

عکس: مهر
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کارآفرینی؛ عالج درد بیکاری در بام ایران

قدرت اقتصادی، عامل موفقیت کشــور در بخش های مختلف بوده و 
کارآفرینی در تحقق رونق اقتصادی با حمایت از تولید، افزایش درآمد 

مردم و ایجاد اشتغال و ارزآوری نقش بی بدیلی را ایفا می کند.
یکی از نتایج مهم کارآفرینی ایجاد اشــتغال اســت که ایجاد فضای 
رقابتی، توســعه روزافزون تنــوع محصوالت تولیــدی و تغییر ذائقه 
مشتریان و مخاطبان موجب شده تا ارگان ها و سازمان های مختلف 

به ناچار برای ادامه حیات خود به نوآوری و کارآفرینی روی بیاورند.
توجه به کارآفرینی و توســعه آن، گام مثبتی در جهــت ایجاد فضای 
مناســب جهت توســعه، افزایش منابع ملی، کاهش نــرخ بیکاری، 
تعادل ساختاری و توسعه در شهرها و روستاها خواهد بود که شناخت 
هدف، داشــتن افق آینده، به کارگیری خالقیت های ذهنی، شهامت، 
ابتکار، ریســک پذیری و در عین حال واقع بین بــودن از ویژگی های 
مهم در زمینه کارآفرینی است، البته کارآفرینی عامل ترغیب و تشویق 
ســرمایه گذار، حس رقابت، تغییر و نوآوری  بوده و به ارتقای کیفیت 

زندگی کمک می کند.
دبیر رضایــی، کارآفریــن برتر ملی و اســتانی و مدیرعامل شــرکت 
کیمیاگــران تغذیه در چهارمحــال و بختیاری بوده که با اســتفاده از 
تکنولوژی روز دنیا، توانســته خوراک آبزیان تولیــد و این محصول را 

روانه بازارهای داخلی و خارجی کند.
رضایی با اشاره به آغاز فعالیت تحقیقاتی شرکت کیمیاگران تغذیه از 
سال ۸۴، اظهار کرد: نخستین تولیدات کارخانه در سال ۸۸ به کشور 
عرضه شــد که با اســتفاده از تکنولوژی های به روز، توانسته خوراک 

باکیفیت برای آبزیان را به مرحله تولید برساند.
وی افزود: آخرین تکنولوژی خوراک آبزیان را برای این کارخانه وارد 
کشور کردیم که موجب شد بسیاری از کارخانجاتی که قدمت بیشتری 

داشتند خود را به روز کنند.
مدیرعامل شــرکت تولید خوراک آبزیان با بیان اینکــه چهارمحال و 
بختیاری قطب تولید ماهیان سردابی کشور است، تصریح کرد: عالوه بر 
تولید خوراک ماهیان سردآبی، اقدام به تولید خوراک ماهیان گرم آبی، 
میگو و ماهی در قفس کرده ایم، به طوری کــه در زمینه تولید خوراک 

میگو حدود دو سال است ورود پیدا کردیم.
وی گفت: باوجود ارائه خدمــات در چهارمحال و بختیاری و ســطح 
کشور، به واسطه همکاری شرکت های تجاری انواع خوراک آبزیان، به 

کشورهای عراق و جنوب روسیه صادر می شود.
رضایی با اشــاره به اینکه از آغاز فعالیت کارخانه تولید خوراک آبزیان 
تاکنون تالش ها در راستای اســتفاده از نیروهای بومی در چهارمحال 
و بختیاری بوده اســت، بیان کرد: در حال حاضر برای ۱۰۰ نفر اشتغال 

مستمر و پایدار و برای بیش از ۵۰۰۰ نفر اشــتغال غیرمستقیم فراهم 
شده است.

این کارآفرین برتر ملی در ادامه با بیان اینکه یکی از پارامترها در بحث 
نوآوری و کارآفرینی پذیرش ریســک و تفکر در بحث تعهد به آینده و 
اشتغال ایجاد شده اســت، تصریح کرد: کارآفرینی که شغلی را ایجاد  
می کند، برخالف تامین امنیت شــغلی برای کارکنــان، فرد را متعهد 
می کند تا مسیر پیش رو را با هزینه و سرمایه گذاری بیشتری به جلو 
حرکت دهیم، از طرفی می توان گفت شــغلی که به واسطه نوآوری و 
کارآفرینی ایجاد شده، موجب می شود دیگران از آن الگوگیری کرده 
و همین امر موجب افزایش اشتغال خواهد شــد، گرچه کارآفرینی، 

نیازمند دید وسیع نسبت به ایجاد شغل موردنظر دارد.
وی تاکید کرد: رمز موفقیت هر کارآفرین برتر تالش، پیگیری و تعهد 
نسبت به وظایف تعیین شده است، اگر انسان نسبت به کار خود متعهد 
باشد، قطعا می تواند محصول باکیفیت و مشتری پسند را تولید و روانه 
بازار کند، از طرفی صداقت در گفتار و کردار با گروه هدف امری بسیار 

مهم است که باید به آن  توجه کرد.
این دکترای دامپزشــکی افزود: مــن به عنوان کارآفریــن، عالوه بر 

رقابت محصوالت تولیدی خود در داخل کشور در خارج از کشور نیز با 
کشورهای عربی و اروپایی رقابت می کنم،  آنچه دارای اهمیت است، 
این بوده که باید از منابع موجود در کشور به خوبی استفاده کرد، یعنی 
نباید منابع در اختیار، موجب هدر رفت حقوق مردم و منابع کشور شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تمامی مشــاغل تحت الشعاع ویروس 
کرونا قرار گرفتند، بیان کــرد: این ویروس موجــب ضربه به تمامی 
مشاغل از جمله حوزه تولید شده است، به طوری که صنعت، کشاورزی 
و تجارت را تحت تاثیــر خود قرار داده، اما نباید تولید به واســطه این 

ویروس تعطیل شود.
مدیرعامل شــرکت کیمیاگران تغذیه خاطرنشــان کرد: متاسفانه در 
این میان، برخی قوانین جدید که به نظر می رســد بدون کارشناســی 
طرح می شوند باید کارشناسی شده و سپس ابالغ شوند، به طوری که 
پیش از طرح قانون جدید مشکالت تولید از نزدیک مشاهده، بررسی 
و مانع زدایی شوند تا مشکالت حوزه تولید به نحوی تسهیل شود، زیرا 
قوانین موجود، موجب خلل در کار تولید می شود، همچنین فردی که 
راغب به ایجاد شغل است در صورت مواجه شدن با قوانین دست و پا 

گیر، ممکن است از ایجاد آن سرباز زند.

 اشغال 10 درصد ظرفیت تخت های هتل های 
چهارمحال و بختیاری

معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به شیوع ویروس کرونا و کاهش سفر ها در کشور گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون ۴۷ هزار و ۲۰۰ نفر در مراکز اقامتی این استان پذیرش شده و اقامت داشته اند.فرجام سمیعی 
تاکید کرد: این تعداد مسافر براساس دستورالعمل های مرتبط با ستاد ملی و استانی مقابله با ویروس 
کرونا و با رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی در ۱۴۰ هتل، هتل آپارتمان، 
مهمان پذیر، اقامتگاه بوم گردی، خانه مسافر و مجتمع های اقامتی پذیرش شدند. سمیعی افزود: این 
تعداد واحد اقامتی در چهارمحال و بختیاری دارای ظرفیت دو هزار و ۳۸۷ تخت و ۶۶۴ اتاق است.وی 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون به علت شــیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های مرتبط با 
ستاد ملی و اســتانی مقابله با ویروس کرونا، تنها ۱۰ درصد تخت ها و ۱۲ درصد اتاق های مراکز اقامتی 

این استان اشغال شد.

صدور 40 پروانه ایجادی سرمایه گذاری در  چهارمحال و بختیاری
معاون امور صنایع ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت:طی ۶ ماهه نخست 
امسال، سرعت ســرمایه گذاری در استان نسبت به مدت مشابه پارســال ۴۸ درصد رشد کرده است. 
محمدکاظم منزوی افزود: سرعت سرمایه گذاری در استان به این صورت بوده است که واحد هایی که 
جواز تاسیس دریافت کردند، در مقایسه با سال های گذشته یک سال زودتر به بهره برداری رسیده اند. 
منزوی، از صدور ۴۰ پروانه ایجادی سرمایه گذاری در استان در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: 
پروانه ایجادی برای واحد هایی است که برای نخســتین بار وارد مرحله اجرا می شوند و به بهره برداری 
می رسند که در مدت مشابه سال گذشته ۲۷ پروانه صادر شده بود. وی از کاهش ۲۲ درصدی صدور پروانه 
بهره برداری برای توسعه واحد های صنعتی استان در این مدت خبر داد و افزود: پروانه های توسعه برای 
واحد هایی است که قصد توسعه فعالیت های تولیدی خود را دارند که به سبب تکانه های اقتصادی در 
سال جاری این مهم چندان با استقبال واحد های تولیدی استان همراه نشده است. منزوی از رفع دغدغه 
استان برای تامین مواد اولیه واحد های تولیدی خبر داد و گفت: واحد های تولیدی استان با ثبت سفارش 

خود در بورس، میزان مواد اولیه موردنیاز خود را سفارش دادند.

 کلنگ احداث پایگاه خیری اورژانس 115 شهرکرد 
بر زمین زده شد

کلنگ احداث پایگاه خیری اورژانس ۱۱۵ شهرکرد به همت خانواده مرحوم حاج گودرز حیدری و با حضور 
مجید شیرانی، رییس دانشگاه علوم پزشــکی چهارمحال و بختیاری و جمعی از مسئولین استانی بر 
زمین زده شد. این پایگاه اورژانس در زمینی به مساحت ۲۶۰ متر مربع در دو طبقه با پیش بینی پارکینگ 
اتوبوس آمبوالنس احداث خواهد شد. رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: این 

پایگاه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

توزیع 13 هزار بسته معیشتی در چهارمحال و بختیاری
مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری گفت: امســال تاکنون به همت هالل احمر بیش از 
۱۳ هزار بسته معیشتی بین خانواده های آســیب دیده از کرونا در این استان توزیع شد. ایرج کیانی افزود: 
بیش از سه هزار عدد ماســک با همکاری خیران و داوطلبان هالل احمر استان تهیه و در بین خانواده های 
 آسیب دیده از کرونا توزیع  شد. کیانی خاطر نشان کرد: در هر دوره ۵۰۰ بسته معیشتی بین آسیب دیدگان

 توزیع می شود.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
6/224 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5688 - 1400/05/03 هيات چهارم آقای رســول نصر 
اصفهانی به شناســنامه شــماره 8  کدملی 1290414661 صادره اصفهان فرزند 
غالمعلی در نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
210/90 متر مربع از پالک 269 فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از متقاضی و رسول نصر اصفهانی طبق سند انتقالی 49097 

مورخ 1397/07/07 دفترخانه 137 اصفهان
رديف 2- راي شــماره 5685 - 1400/05/03 هيات چهارم خانم معصومه زارع 
چاوشی ککنانی به شناسنامه شــماره 563  کدملی 1141944340 صادره خمينی 
شهر فرزند مرتضی در نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 210/90 متر مربع از پالک 269 فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از متقاضی و رســول نصر اصفهانی طبق سند 

انتقالی 49097 مورخ 1397/07/07 دفترخانه 137 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/28

م الف: 1184167  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/225 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 4699 - 1400/04/12 هيات اول آقــای اميد کدخدايی 
اليادرانی به شناســنامه شــماره 1270523430  کدملی 1270523430 صادره 
اصفهان فرزند امير مسعود در ششــدانگ يک باب ساختمان به مساحت 121/20 
متر مربع قسمتی از پالک شماره 444 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 266 دفتر 455 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/28

م الف: 1184136  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/226 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 

مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5666 - 1400/05/03 هيات اول آقای مجيد باباشــاهی 
کوهانستانی  به شناســنامه شــماره 13  کدملی 1290217904 صادره اصفهان 
فرزند اکبر در 33/89 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 
424/80 متر مربع قسمتی  از پالک  شماره 382 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 11233 مورخ 1397/11/28 
دفترخانه 335 اصفهان و سند 11221 مورخ 1397/11/15 دفترخانه شماره 335 

اصفهان
رديف 2- راي شــماره 5667 - 1400/05/03 هيات اول آقای رضا باباشاهی به 
شناسنامه شــماره 1270959301  کدملی 1270959301  صادره اصفهان فرزند 
مجيد در 38/11 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ يک باب ساختمان به مساحت 
424/80 متر مربع قسمتی  از پالک  شماره 382 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 11233 مورخ 1397/11/28 
دفترخانه 335 اصفهان و سند 11221 مورخ 1397/11/15 دفترخانه شماره 335 

اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/28

م الف: 1184130  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/227 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3260 - 1400/03/20 هيات دوم آقای حميدرضا سنونی 
به شناسنامه شماره 46384  کدملی 1280889421 صادره اصفهان فرزند غفار در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به استثنای بهای ثمنيه اعيانی به 
مساحت 159/66 متر مربع قسمتی از پالک شــماره 540 فرعی از 27 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکيت هاشــم نادری 

درباغشاهی از مورد ثبت صفحه 594 دفتر 555 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/12

م الف: 1194566  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/228 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايی قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضيان وامالک مورد 

تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های تعيين شده توسط ارشاد آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- رای شماره 140060302015001160 مورخ 1400/05/31 خانم ليال حسينی 
فرزند سيد فضل اله نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين محصور جهت الحاق به 
پالک 335/4 به مساحت 131/43 متر مربع مفروز از پالک 335- اصلی واقع در 
مزرعه پادگان مديســه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالک 

رسمی قباد بهادرانی باغبادرانی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/28 
م الف: 1183657 مصطفی شمسی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

تحدید حدود اختصاصی
6/229 شــماره نامه: 140085602033002242-1400/06/20 نظر به اينکه 
تمامی ششدانگ يکدرب باغ موستان مشجر ســه رجلی در کوچه سرکپه سودين 
پالک ثبتی 1047 فرعی از 212-  اصلی واقع در دشت بزرگ طرق  جز بخش 11 
حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم عزت جعفر يحيی فرزند 
قدمعلی در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. 
اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد 
حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/8/01  ساعت 10 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابنــد و اعتراضات مالکين يا 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 
روز پذيرفته خواهد شد. م الف:1188928 رحمت اله شاهدی سرپرست  واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
ابالغ اجرائیه

6/230 نظر به اينکه در پرونده کالسه 91/930 شوراهای حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 606- 91/09/25 صادره از شعبه اول شورای حل 
اختالف لنجان محکوم عليه عليرضا نوروزيان فرزند حاجتعلی محکوم به پرداخت 
 مبلغ 109/400/000 ريال وجه بابت اصل خواســته و مبلغ ســی هزار ريال بابت

 هزينه دادرســی و پرداخت خســارت تاخير تاديه وجه از تاريخ 91/2/28 لغايت 
زمان پرداخت و بر اساس شــاخص بانک مرکزی و پرداخت هزينه کارشناسی در 
حق خواهان عباســعلی توانگر فرزند اسدا... و پرداخت نيم عشــر اجرايی در حق 
صندوق دولت گرديده اســت عليهذا مراتب يک نوبت آگهی می گردد تا نامبرده 
ظرف مهلت ده روز پس از انتشــار آگهی نســبت به اجرا مفاد حکم اقدام نمايد و 
 وفق مقررات اقــدام می گردد. م الف: 1191449 شــعبه اول شــورای حل

 اختالف لنجان 
مفاد آراء

4/231 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 4375 - 1396/02/25 هيات سوم آقای محمد تقی محسنی 
به شناســنامه شــماره 216  کدملی 6219555211 صادره فريدن فرزند علی از 
ششــدانگ يک باب خانه 2 طبقه به مســاحت 120/27 متر مربع از پالک شماره 
فرعی از 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از  
مالک رسمی اسماعيل امينی عاشق آبادی از سند شماره 83475 مورخ 50/6/90 

دفترخانه 2 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/12

م الف: 1194634  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/232 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 7207 - 1400/06/14 هيات اول خانم مرضيه رضائی برزانی 
به شناسنامه شماره 1270814427 کدملی 1270814427 صادره اصفهان فرزند 
حسين در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 123/28 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 85 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مورد ثبت صفحات 533 و 536 دفتر 1134 امالک و سند الکترونيکی 

25000024
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/12

م الف: 1194731  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/233 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 7527 - 1400/06/20 هيات سوم خانم بشری کوزه کنانی به 
شناسنامه شماره 0370111907 کدملی 0370111907 صادره قم فرزند محمدرضا 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 39/01 متر مربع از پالک 45 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالکيت مصطفی عســکری 

طبقه سند انتقالی 47781 مورخ 1349/09/29 دفترخانه 29 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/12

م الف: 1194678  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
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لغو طرح »ممنوعیت تردد شبانه« تا نیمه مهر
در حالی که وضعیت استان اصفهان پس از هفته ها به رنگ نارنجی درآمده است، ممنوعیت های 
تردد شبانه در شهرستان های دارای مراکز تزریق واکسن شبانه برداشته شد.سخنگوی ستاد استانی 
مقابله با کرونا گفت: به منظور آسایش مردم برای تزریق واکسن در شب، هماهنگی الزم برای رفع 
ممنوعیت های تردد خودرویی با راهنمایی و رانندگی به عمل آمد تا شهرهایی مانند اصفهان، کاشان، 
آران و بیدگل، نجف آباد و خمینی شهر از جرائم مربوط به تردد شبانه برکنار بمانند.حجت ا... غالمی 
درباره وضعیت کرونایی استان با اســتناد به گزارش های دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
وضعیت ما در شهر و اســتان اصفهان از رنگ قرمز به نارنجی و در دو شهرستان به زرد  تغییر کرده 
است.به گفته وی، مقرر شده است در شــهر هایی که زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت دارند، به دلیل کمبود 
امکانات درمانی، واکسیناسیون باالی ۱۸ سال به صورت آزاد انجام شود.خبر دیگر اینکه سرهنگ 
محمدرضا محمــدی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان با تاییــد خبر  لغو طرح 
ممنوعیت تردد شبانه در اصفهان و ۱۰ شهرستان استان گفت: برابر مصوبات ستاد مقابله با کرونای 
استان اصفهان طرح ممنوعیت تردد شبانه از ۲۶ شهریور تا ۱۵ مهر ماه در اصفهان و شهرستان های 
کاشــان، آران و بیدگل، شاهین شهر، فالورجان، گلپایگان، شــهرضا، زرین شهر، مبارکه، نجف آباد، 

خمینی شهر و شهرهای فوالدشهر و بهارستان لغو شد.

پرداخت مجازی قبوض اوقاف
مدیر روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشــاره به اقدام مهم و موثر اوقاف برای 
کاهش مراجعات به ادارات اوقاف با توجه به شــیوع کرونا اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این 

خدمات در بستر فضای مجازی در سایت my.oghaf.ir ارائه می شود.
ایمان خواجه با بیان اینکه در جدیدترین اقدام ارائه خدمات غیرحضوری به منظور بهره مندی هرچه 
 https://pay.oghaf.ir بیشتر مراجعه کنندگان، امکان پرداخت قبوض از طریق نشانی اینترنتی
فراهم شده است، افزود: مستاجران می توانند برای پرداخت قبوض سازمان اوقاف و امور خیریه، 
با ورود به درگاه پرداخت پس از ثبت شماره قبض، ابتدا وضعیت قبض را استعالم کنند، با استعالم 
قبض، عالوه بر نمایــش اتوماتیک مبلغ و وضعیت )منتظر دریافت در بانک، دریافت شــده و…( 
از پرداخت تکراری قبوض نیز جلوگیری می شــود.مدیر روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان تصریح کرد: به منظور ایجاد سهولت در پرداخت قبوض مستاجران، به زودی پیامک هایی 

شامل لینک پرداخت  به شماره تلفن همراه آن ها به صورت پیامک ارسال خواهد  شد.

وجود ۶0 هزار بیمار مبتال به صرع در اصفهان
مدیرعامل انجمن خیریه صرع اصفهان در یک برنامه مجازی با اشاره به اهمیت آشنایی با بیماری 
صرع، اظهار کرد: انسان ها از دیرباز با بیماری صرع مواجه بودند، در مغز هر انسانی سلول های زیادی 
وجود دارد و هر گاه گروهی از سلول های مغز فعالیت طبیعی خود را از دست بدهند، فرد دچار بیماری 
صرع می شود.مسعود اعتمادی فر در خصوص آمار مبتالیان به این بیماری اضافه کرد: در ایران ۸۰۰ 
هزار نفر و در اســتان اصفهان ۶۰ هزار نفر دچار بیماری صرع هستند که در این استان بیماری صرع 
بیشتر شایع است، شیوع صرع در بین مردان در رده های سنی ۵۰ سال به باال به دلیل ضربه مغزی 
بیش از زنان است.مدیرعامل انجمن خیریه صرع اصفهان تصریح کرد: فردی که دچار بیماری صرع 
می شــود فعالیت های الکتریکی نابجا در مغز او صورت می گیرد، اگر صرع در محدوده سلول های 
بینایی باشــد فرد دچار بروز جرقه هایی در چشم می شــود و اگر صرع در محدوده وسط سر باشد 
فرد دچار سرگیجه می شود.وی تاکید کرد: در حال حاضر ۱۰ درصد افراد جامعه دچار بیماری تشنج 
می شوند و اگر تشنج ها تکرار شوند فرد دچار بیماری صرع شده است، چنانچه کانون صرع در بدن 
به فعالیت خود ادامه دهد فرد مبتال به بیماری صرع است و اگر کانون صرع قوی باشد فرد مرتب 

دچار بیماری صرع می شود.

نفِس به شماره افتاده اصفهان در سایه بی تفاوتی مسئوالن؛

پاییز ی که عاشقانه نیست!

طبق پیش بینی سازمان هواشناسی استان،   ندا سپاهی
پاییز امسال به ویژه در ماه های مهر و آبان به 
علت ضعیف بودن ســامانه های بارشــی، پایداری هوا و افزایش غلظت 
آالینده های جوی را خواهیم داشت و آلودگی هوای اصفهان شدیدتر از بهار 
و تابستانی که با بیشترین روزهای ناسالم سپری شد، ادامه خواهد یافت.

کالن شهر اصفهان که پاییز و زمستان سال گذشته بیشترین روزهای آلوده 
را تجربه کرد از ابتدای سال جاری تاکنون یک روز هوای پاک نداشته؛ اما 
در عوض با ثبت ۵۶ روز هوای ناسالم رکورددار بیشترین روزهای آلوده در 
بهار و تابستان در یک دهه اخیر بوده است.طبق آمار آزمایشگاه هوا حفاظت 
محیط زیســت اصفهان، این کالن شــهر از ابتدای ســال جــاری تا ۲۳ 
شهریورماه ۱۲۲ روز نیز هوای قابل قبول داشته که البته شاخص روزهای 
ســالم نیز باالتر از aqi ۸۰ بوده اســت در حالی که رصد روزانه و ساعتی 
وضعیت هوای اصفهان از طریق اپلیکیشن کیفیت هوای سازمان محیط 
زیست کشور به ویژه در ماه های مرداد و شهریور نشان می داد که هوای این 
کالن شهر در بسیاری از ساعات شبانه روز ناسالم برای گروه های حساس 
و در برخی مناطق ناســالم برای عموم شهروندان بوده است.افزایش بی 
سابقه روزهای ناســالم اصفهان در ســال جاری منجر به تشکیل جلسه 
کارگروه استانی کاهش آلودگی هوا به ریاست استاندار اصفهان در ۱۲ تیرماه 

امسال شد که در آن جلسه ایرج حشمتی، مدیرکل محیط زیست اصفهان 
با ارائه گزارشی از وضعیت کمی و کیفی هوای این کالن شهر بین سال های 
۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، به افزایش تعداد روزهای ناسالم طی سال های ۹۸، ۹۹ و 
چهارماهه امسال اذعان کرده است.با این حال وی  در این گزارش در پاسخ 
به استاندار که علت آلودگی هوا را به رغم محدویت های اعمال شده، کاهش 
تــردد و مصرف انــرژی به دلیــل کرونــا و همچنین جدیــت در اعمال 
ممنوعیت های شعاع ۵۰ کیلومتر جویا شده بود، شرایط خاص جوی طی 
دو سال اخیر، کاهش نزوالت جوی و فعال شدن کانون های گرد و غبار در 
نیمه اول سال و کاهش محسوس دما و افزایش پایداری ها در نیمه دوم 
سال و همچنین از رده خارج نشدن خودروهای فرسوده و افزوده شدن تردد 
خودروهای جدید، روند افزایشی مصرف سوخت های فسیلی در منطقه 
مرکزی استان و اشباع شدن ظرفیت اکولوژیک و عدم خودپاالیی اتمسفر 

در این منطقه برشمرد.

 100 هزار هکتار اراضی کشاورزی اصفهان کشت نشد
در همین پیوند منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان می گوید: آلودگی هوای شش ماهه اول با توجه به وزش بادها از 
شرق به غرب و خشکسالی رودخانه زاینده رود، تاالب گاوخونی و به تبع 

آن خشکی چاه ها بوده که امسال بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
نشــده و این زمین ها خود به کانون داخلی خیزش و انتشار گرد و خاک 
تبدیل شدند.وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال جلسات ماهانه درباره 
آلودگی هوای اصفهان به طور مستمر برگزار شده است، می افزاید: محیط 
زیست مکلف اســت تمام مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات 
معدنی، خدمات عمومی و کارگاهی که فعالیــت آالینده آنها بیش از حد 
مجاز است را به صورت ویژه پایش و بررســی کند.شیشه فروش با بیان 
اینکه استقرار ســامانه های جوی در پاییز و زمستان و وجود منابع آالینده 
سیار و ثابت در تشــدید آلودگی هوای اصفهان تاثیر گذار است، می گوید: 
توسعه نیافتگی حمل و نقل عمومی پاک، ارزان، در دسترس و سازگار با 
محیط زیست در اصفهان و فرسودگی ناوگان کنونی و از سوی دیگر بارگذاری 
جمعیتی این کالن  شــهر یکی از عوامل تاثیر گذار بر آلودگی هواســت و 
شهرداری باید جایگزینی اتوبوس ها و موتورسیکلت های برقی را طبق مفاد 
قانون هوای پاک اجرا  کند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
با اشاره به وجود بیش از ۷۰ شــهرک صنعتی، ۱۴۰ هزار واحد صنفی، ۶۵۰ 
معدن، ۲۰۰۰ واحد سنگ بری و پنج ناحیه تولید آجر در این استان، اضافه 
می کند: شهرک های صنعتی موظف هســتند ۱۰ درصد از محوطه خود را 
فضای سبز ایجاد کنند.وی با بیان اینکه هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط 
تولید واحدهای تولیدی صنعتی مستلزم رعایت مقررات زیست محیطی 
است و همه صنایع بزرگ موظف شدند سامانه پایش برخط اعالم کنند، 
می گوید: در جلسات تاکید شد نیروگاه ها مازوت مصرف نکنند دادستانی 
بر این امر نظارت کامل و مســتمر دارد که در شــعاع ۵۰ کیلومتر مازوت 

مصرف نکنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پاسخ به استفاده از سوخت 
مازوت واحدهای صنعتی کوچک، کوره ها و ریخته گری ها اظهار می کند: 
هیچ گزارشی از محیط زیست دراین باره ارائه نشده و از سوی دیگر در شعاع 
۵۰ کیلومتری مازوت سوزی ممنوع اســت؛ اما مسئوالن محیط زیست 

استان در این باره باید پاسخگو باشند.

 بی اعتنایی دستگاه های اجرایی به قانون هوای پاک
هرچند کمبود اعتبارات برای پایش واحدهای صنعتی از دیگر دالیل عنوان 
شده از سوی محیط زیست اصفهان برای کالف سردرگم آلودگی هواست 
اما مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست استان اصفهان می گوید: بودجه 
محیط زیست همواره کم بوده و همیشه پول نداشته است. اگر دستگاه های 
اجرایی فقط بخش اندکی از وظایــف قانون هوای پاک را انجام می دادند 

اوضاع هوای اصفهان این طور اسفناک نبود.

خبر خوان جامعه

  رییس هیئت مدیــره مجمع امور میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اســتان اصفهان گفت: 
تجربه نشان داده اســت که یکی از موانع تقاضای 
گردشگری همواره میزان و نوع بیماری های واگیر 
در مقصد اســت و کمبود امکانات بهداشــتی تاثیر 
بســزایی در رونق ایــن صنعت دارد.علــی لوافان 
بیان داشــت: امروزه امنیت به عنوان مهم ترین و 
زیربنایی ترین اصل در تدوین راهبرد گردشــگری 
در جهان به شــمار می آید که برخورداری از امنیت 
بهداشــتی هم شــامل می شــود.وی با بیان اینکه 
گردشــگری یک صنعت ظریف و پیچیده  اســت، 
ادامه داد: طی سال های اخیر مطالعات زیادی در 

سطح ملی و منطقه ای در ارتباط با امنیت و اثر آن بر 
این صنعت صورت گرفته است و هرگونه بروز ناامنی 
و به کارگیری خشونت در سطوح مختلف زیان های 
جبران ناپذیری به آن وارد می ســازد.رییس هیئت 
مدیره مجمع امور میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان اصفهان ادامه داد: تا امنیت 
برقرار نباشد، سفری شکل نخواهد گرفت و سخن 
گفتن از گردشــگری، بیهوده خواهد بود و هرگاه در 
سطح جامعه ای بستر مناســبی فراهم باشد، افراد 
ســفر می کنند و در پی آن اســت که فعالیت های 
مربوط به گردشگری رونق می یابد.وی تاکید کرد: 
بروز بیماری های واگیردار در ســطح جهانی باعث 
شده است جهانگردان به مسئله غذا، آب نوشیدنی 
و ملزومات پزشکی توجه بیشــتری کنند و شیوع 

این بیمار ها و انتقال آن توســط گردشگران لطمات 
جبران ناپذیری به گردشگری وارد می کند.رییس 
هیئت مدیره مجمع امور میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اســتان اصفهان گفت: امنیت 
و گردشــگری، پارامتر های یک معادله هستند که 
نسبتی مســتقیم با هم دارند. در واقع همانطور که 
یکی از متغیر های مهم توســعه گردشگری وجود 
امنیت اســت، رونق گردشــگری در یک منطقه و 
تردد گردشــگران در یک مقصد موجــب به وجود 
آمدن امنیت می شــود.لوافان تصریــح کرد: البته 
نباید فرامــوش کرد کــه این قضیه همیشــه هم 
صادق نیســت، چرا که در برخی موارد وجود پدیده 
گردشگری و رفت و آمدگردشــگران باعث ناامنی 

شده است.

رییس هیئت مدیره مجمع امور میراث فرهنگی اصفهان:

 توسعه امکانات بهداشتی
 مولفه  مهم رونق صنعت گردشگری است 

منظم ترین روستای 
خشتی جهان

روستای چوپانان واقع در استان 
اصفهان به دلیــل بافت منحصر 
به فرد و منظمی که دارد به عنوان 
منظم ترین روســتای خشــتی 

جهان شناخته شده است.

 دستگاه های دولتی در اصفهان به همکاری با پلیس
 ملزم می شوند 

مدیرکل امنیتی و انتظامی اســتانداری از تهیه و تدوین برنامه ای برای الزام دســتگاه های دولتی به 
همکاری با پلیس و مشارکت آنها در جهت ایجاد امنیت پایدار در استان خبر داد. سید مجتبی ایزدی، در 
نشست با نمایندگان دستگاه های دولتی 
که با هدف هرچه بهتر برگزار شدن برنامه 
های هفته ناجا در اســتان اصفهان برگزار 
شده بود، اظهار داشــت: نیروی انتظامی 
هرچند که با ادغام ۳ نیروی شــهربانی، 
ژاندارمــری و کمیته انقالب اســالمی در 
سال ۱۳۷۰ تشکیل شــده اما با توجه به 
اینکه شهربانی در ســال ۱۲۵۸ در کشور 
ما فعالیت خود را به صورت رســمی آغاز 
کرده نشان دهنده این است  که تشکیالت 
پلیسی در کشور ما سابقه طوالنی دارد.وی افزود: نیروی انتظامی براســاس آنچه در قانون ذکر شده 
مســئول حفظ و تامین نظم و امنیت کشــور، برخورد با جرائم، اجرای قانون به عنوان ضابط قضایی و 
حفاظت از دستاوردها و ارزش های انقالب است؛ اما در ذیل این قانون ماموریت های ریز و درشت بسیار 
زیادی به این نیرو محول شده و شاید به جرأت می توان گفت که بیشترین و سنگین ترین حجم کار در 
کشور ما بر دوش ناجاست.مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان تصریح کرد: قطعا ایجاد امنیت 
پایدار در کشور و استان بزرگ اصفهان نیازمند تعامل و مشارکت همه سازمان ها، دستگاه ها و نهادهای 
دولتی، خصوصی و عموم مردم است.ایزدی با بیان اینکه در چرخه وقوع جرم، انگیزه مجرم و بستر الزم 
برای ارتکاب جرم از نکات بسیار مهم هستند، اظهار داشت: البته ما نمی توانیم در جلوگیری از ایجاد انگیزه 
مجرم نقش زیادی داشته باشیم؛  اما می توانیم با رعایت برخی مسائل ایمنی و حفظ هوشیاری های 
الزم زمینه و بستر الزم برای ارتکاب جرم را از بین ببریم و از این طریق به پایداری امنیت و احساس امنیت 
در جامعه کمک کنیم.این مقام مسئول تصریح کرد: یکی از نکاتی که بایستی هم مردم و هم دستگاه 
های دولتی به آن توجه داشته باشند این است که در موقع ساخت منزل،مغازه، ویال، باغ و یا ساختمان 
های دولتی مانند بانک ها و ادارات نکات ایمنی را رعایت کرده و تجهیزات ضد سرقت را در آنها نصب کنند.

دستگیری سارق باغ های آران و بیدگل
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری سارق سابقه داری که اقدام 
به ۳۷ فقره سرقت از باغ ها در شهرســتان آران و بیدگل کرده بود خبر داد. سرهنگ حسین ترکیان 
گفت: در پی وقوع چندین فقره ســرقت از باغ های شهروندان ســاکن در شهرستان آران و بیدگل 
پیگیری موضوع شناسایی سارق یا سارقان این ســرقت ها از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی این 
شهرستان دنبال شد.وی افزود: کارآگاهان پس از حضور در محل های وقوع سرقت و بررسی نحوه 
ارتکاب سرقت ها به یکی از سارقان سابقه دار که دارای سوابق متعدد در خصوص سرقت از باغ ها و 
همچنین قطعات و محتویات داخل خودرو بود، مظنون و دستگیری وی را در دستور کار خود قرار 
دادند.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه متهم محل اسکان مشخصی 
در شهر نداشت، جست وجوی هوشمندانه برای دستگیری وی انجام و در نهایت این فرد در یکی از 
منازل متروکه حاشیه شهر دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.سرهنگ ترکیان اظهار کرد: متهم 
در تحقیقات صورت گرفته به ۳۷ فقره سرقت اعتراف و عنوان داشــت با توجه به اعتیاد شدید به 
مواد مخدر برای تامین هزینه مواد مصرفی خود اموال مسروقه را به ۲ خریدار ضایعات می فروخته 
است که با راهنمایی وی مالخران نیز دســتگیر و همگی با تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل 

داده  شدند.

وز عکس ر

خبر روزناجا

رییس مرکز بهداشت استان:

 واکسن »الحیاه 
SARS COVID-۲« همان 

سینوفارم است
اســتان  بهداشــت  مرکــز  رییــس 
لحیاه  کســن»ا  اصفهــان در خصــوص وا
SARS COVID-۲« کــه در برخــی مراکز 
واکسیناسیون اصفهان برای افراد تزریق شده 
است، اظهار کرد: این نوع واکسن همان واکسن 
سینوفارم است، همان طور که همه واکسن ها در 
کشورهای مختلف تولید می شود، این واکسن 
سینوفارم نیز در کشــورهای عربی تولید شده 
اســت.کمال حیدری ادامه داد: واکسن های 
دیگر از جمله اســپوتینک وی، آسترازنکا و … 
نیز در کشورهای مختلف تولید و با برند همان 
کشور و شرکت عرضه می شود و نوع واکسن ها 
تغییر نکرده بلکه کشــور ســازنده که فناوری 
ساخت واکسن را دارد، متفاوت است.رییس 
مرکز بهداشت استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
واکسن » الحیاه SARS COVID-۲« همان 
واکسن سینوفارم تولید کشــور امارات است 
و مشــکلی برای تزریق این واکسن ها وجود 
ندارنــد و SARS COVID-۲ کــه روی جلد 
واکسن نوشته شده، همان نام علمی ویروس 
کروناست.وی در خصوص واکسیناسیون اتباع 
در اصفهان، تصریح کرد: اتباع می توانند از طریق 
salamat.gov. شناسه ای که دارند، در سامانه

ir ثبت نام کنند و بعد از انجام واکسیناسیون نیز 
گواهی انجام واکسیناسیون را دریافت خواهند 
کرد.وی با بیان اینکه با انجام واکسیناسیون در 
موج های بعدی درگیری کمتری در زمینه ابتال 
و مرگ ومیر خواهیم داشت، اضافه کرد: بیش 
از ۹۶ درصد دریافت کنندگان واکسن کرونا در 
اصفهان پس از دریافت دو نوبت واکسن، از ابتال 
به نوع شــدید بیماری کرونا و بستری مصون 
شده اند.وی با تاکید بر اینکه در اصفهان بیش 
از ۷۵ درصد گروه های ســنی باالی ۶۰ سال به 
باال واکســن تزریق کرده اند، افزود: در مرکز 
تجمعی گلستان شهدا از ساعت ۲۲ تا ساعت 
۲۴ و در مراکز پل شهرســتان و بیمارستان 
الزهرا تا ساعت ۲۳ واکسیناسیون در شیفت 

شب انجام می شود.

دانشجویان دانشگاه اصفهان برای ترمیم ترم تا 4 مهر فرصت دارند
معاونت آموزشی دانشگاه اصفهان در اطالعیه ای، ضمن اعالم تقویم آموزشی نیم سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعالم کرد که دانشجویان برای ترمیم ترم خود تا ۴ مهر مهلت 
دارند.معاونت آموزشی دانشگاه اصفهان، برنامه آموزشی نیم ســال اول تحصیلی را در این دانشگاه اعالم کرد.براساس این اطالعیه شروع کالس های نیم سال اول 
۱۴۰۱-۱۴۰۰ در این دانشگاه از روز شنبه آغاز شده و دانشجویان برای حذف و اضافه دروس خود در روز های سوم و چهارم مهر می توانند اقدام کنند.حذف اضطراری درس 
هم از ۲۲ آبان آغاز می شود و تا ۹ دی ماه، کی هفته قبل از پایان کالس های درسی ادامه پیدا می کند.کالس های درسی این ترم در دانشگاه اصفهان در ۱۵ دی خواهد 

بود و دانشجویان از ۱۷ دی وارد پروسه امتحانات خواهند شد.با پایان یافتن امتحانات در ۲ بهمن، نیم سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در دانشگاه اصفهان نیز به پایان می رسد.



دومینمرحلهاردویآمادهسازیتیمملیهندبالمردانجهتحضوردرمسابقاتقهرمانیآسیاوانتخابیمسابقاتجهانیازاولمهرماهدرتهرانآغازمیشود.
مانوئلمونتایافرناندز،سرمربیاسپانیاییتیمملیهندبالکشورمانکهبهپروفسورمشهوراست،دوردوملیگبرترکهازامروزآغازمیشودراازنزدیکشاهد
خواهدبودودرپایاناینمرحلهازلیگوبرایدورجدیداردو26بازیکنرادعوتمیکند.باصالحدیدسرمربیتیمملی،لژیونرهاازدههاولآبانماهبهاردوی
تیمملیدرایراناضافهخواهندشد.همچنینپیگیریفدراسیونهندبالبرایبرگزاریاردویتدارکاتیوبازیدوستانهادامهداردکهامیداستباکاهشروند

شیوعکرونادرکشوروتسریعدرروندواکسیناسیوناینامرمحققشود.

پروفسور؛ تماشاگر لیگ برتر هندبال
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جزییات دستمزد »مسی« در پاریسن  ژرمن لو رفت
نشریهاکیپدرشمارهروزشنبهخوددرگزارشــیمفصلبهدستمزدمسیدر»پیاسجی«و

پاداشهایدرنظرگرفتهشدهبرایاینستارهآرژانتینیاشارهکردهاست.
مســیدرفصلجاریدرپاریس30میلیونیورودســتمزدمیگیرد؛اماطیدوفصلآیندهبا
افزایشدستمزداینمبلغبه40میلیونیوروافزایشپیداخواهدکردچراکهدرقراردادشبندی
بهنامبندوفاداریوجودداردکهباعثدریافتاینپاداشمیشود.دستمزدمسیتقریبامشابه

دستمزدنیماراست.
ستارهبرزیلیهماخیراقراردادشراتا2025با»پیاسجی«تمدیدکردهاستکهالبتهتفاوت
اینجاستکهدســتمزدبازیکنبرزیلیباگذرزمانافزایشپیدانمیکند.البتهمسیبراساس

عملکردخودشوتیمدرهرفصلمیتواندپاداشیمتفاوترادریافتمیکند.
»پیاسجی«یکمیلیونیوروازمبلغدستمزدساالنهلئوازطریقارزمجازیاختصاصیاین
باشگاهبهنام»پیاسجیفنتوکن«واریزخواهدکرد.پیاسجیامیدواراستکهباقراردادی
کهباشرکت»کریپتوداتکام«امضاکردهبتواندازاینارزمجازیسالی25تا30میلیونیورو

درآمدزاییکند.

خشم هواداران دورتموند از پیراهن سوم تیم
بوروســیادورتموندفصلجدیدلیگقهرماناناروپاراخوبآغازکردودردیداربرابربشیکتاش
بانتیجهدوبریکبهپیروزیدســتیافت.دراینبازیدورتموندازپیراهنسومخوداستفاده
کرد.اینپیراهنبهگونهایطراحیشدهبودکهلوگویباشگاهنامشخصبودواینباعثخشم
واعتراضهوادارانتیمشد.البتهشرکتتولیدکنندهاینپیراهنعذرخواهیکردوقولدادکهدر

دیدارهایبعدیایناشتباهخودرااصالحکند.

»نیمار « جدید دنیای فوتبال
بوندســلیگاوخصوصابایرنمونیخمحوتماشــایجادویپاییکیازارزشمندترینجواهرات
فوتبالآلمانشــدهاســت.اینجواهرجمالموســیاال،هافبکانعطافپذیربایــرنباقابلیت
هجومی،استکهتنها18سالداردوبهیکیازبازیکنانثابتترکیب11نفرهاینتیمتبدیلشده
اســت.اودرچهاربازیابتداییفصل،دوگلزدهودوپاسگلارســالکردهوهمینشاهدیبر
استعداد،درخششواعتمادبهنفسیاستکهدرپاهایبازیکنیجریانداردکههمینحاالهم

بامسوتاوزیل،بازیکنسابقرئالمادرید،مقایسهمیشود.
لوتارماتئوس،اســطورهبایرنوتیمملیآلمان،اعتقادداردکهاوحتــیمیتواندبهنیماربعدی
دنیایفوتبالتبدیلشــود.یولیانناگلزمان،سرمربیبایرن،نیزمعتقداســتکهاینبازیکن
همچناندرتمریناتبهیادگیریاشادامهمیدهد.اودراینبارهگفت:»شــماهرگزاحساس
نمیکنیدکهانگیزهاوکمشدهباشد.«هانســیفلیک،سرمربیفعلیتیمملیآلمانوسرمربی
سابقبایرن،کهاولینباردرژوئن2020ازاودرترکیباینتیماســتفادهکردنیزاضافهمیکند:
اودرنبردهایتکبهتکعالیاستوفوتبالبسیارجسورانهایرابهنمایشمیگذارد.موسیاال
بهدستاوردیرســیدهکهتعدادکمیازجوانانبایرنموفقبهفتحآنشدهاند؛اوواردترکیب11

نفرهاینتیمشدهاست.
توماسمولرشــخصاتاییدکردهکهموســیاالروزیجایاورادرترکیباصلیبایرنوالبتهتیم
ملیآلمانخواهدگرفت.چرا؟فاتحجامجهانی2014برزیلبههمــراهتیمملیآلمانپساز
پیروزی1-4هفتهگذشتهبرابرالیپزیشگفت:»چوناویکجادوگراست.«تیموورنر،مهاجم
آلمانیچلسی،نیزبهتحسیناینبازیکنپرداختهومدعیشدکهدوستداردبازیاوراتماشا
کند.اودراینبارهاظهارداشــت:»اوبهزمینمیرود،ازبازیلذتمیبردوهرکاریکهدوست

داشتهباشدانجاممیدهد«

بلندقامتان ایرانی فینالیست شدند؛

شاگردان »عطایی« به دنبال کسب چهارمین قهرمانی در قاره کهن

تیمملیوالیبالایراندرشرایطیبااقتدار  سمیه مصور
راهــیدیــدارنهایــیبیســتمیندوره
مسابقاتوالیبالقهرمانیمردانآسیاشدکههدایتاینتیمرایک
مربیایرانیبرعهدهگرفتهاســت.درایندورهازمســابقاتکهاز21
شــهریورماهبهمیزبانیژاپندرحالبرگزاریاست،شاگردانبهروز
عطاییدرگروهBاینرقابتهاباتیمهایپاکســتان،تایلندوهنگ
کنگهمگروهشدند.بلندقامتانکشورمانباسهبردقاطعانهازاین
مرحلهصعودکردندودرادامهبابرتــریمقابلتیمهایکرهجنوبیو

چینتایپه،حریفتیمملیچیندردیدارنیمهنهاییشدند.
شــاگردانبهروزعطاییکهتاقبــلازاینبازیحتییکســتهم
بهرقباواگذارنکــردهبودند،برایادامهاینروندواردزمینشــدندو
میخواســتندباعبورازدیوارچینبهفینالرقابتهایقهرمانیآسیا

برسند.
چینهمکههموارهجزوتیمهایسطحاولآســیابوده،قطعارقیب
جدیترینسبتبهحریفانقبلیایراندرمسابقاتآسیاییژاپنبه
شمارمیرفت.درروزیکهصابرکاظمیقبلازورودبهزمینمصدوم
وباعثیــکتغییراجباریدرترکیبشــد،ایرانفقطدرســتدوم
نمایشمطلوبینشــاننداد.البتهکاظمیهمازستسومبهصورت

ثابتواردزمینوناجیایرانشــدتادرمجموعشاگردانعطاییسه
بریکبرندهبازیشوند.

شــیرینیاینپیروزیوحضــوردردیدارنهاییمســابقاتقهرمانی
آسیابهدلیلحضورســرمربیایرانیروینیمکتتیمملیکشورمان
دوچنداناست،اتفاقیکهخیلیازعالقهمندانبهوالیبالمعتقدبودند
کهبایدپیشازاینودرجریانحضــوردررقابتهایالمپیک2020
توکیورخمیداد؛ولیفدراســیونکهمیخواست،زمینهخداحافظی
ستارههایتیمملیراباخاطرهخوشســکویالمپیکفراهمکند،
ترجیحدادآلکنوسرمربیباشداماوقتیایناتفاقنیفتاد،نیمکترا
بهبهروزعطاییسپرد،کهقبالدســتیارزندهیادحسینمعدنیبوده
وقهرمانیجوانانجهــانراهمدرکارنامــهاشدارد.تیمیکهبعداز
المپیکترکیبــشتغییرکردهوسوپراســتارهایشرانــدارد.بهروز
عطایی،بعــدازالمپیکهمزماندوتیمراآمــادهمیکرد،تیمملیبا
ترکیبیجوانبرایقهرمانیمردانآســیاوتیمجوانانبرایقهرمانی
جهان.اینروزهااوباتیمملیدرچیبایژاپن،برایدفاعازقهرمانی
ایراندرآسیاباحریفاندســتوپنجهنرممیکندوالبتهتابهحال

هیچتیمی،جلویشاگرداناوقدعلمنکردهاست.
تیماوبدوندردسرباشکستهمهحریفانشبهدیدارنهاییقهرمانی

مردانآسیارسیدهاست.
درخششدراینمســابقاتبرایمربیانایرانیبسیارمهمبودچرا
کهموفقیتعطاییدرمســابقاتقهرمانیآســیامیتواندشروعی
برایوالیبالایرانباهدایتمربیانوطنیباشــدوســرمربیایران
تاکنونموفقعمــلکردهتاباردیگرنگاههابهســمتمربیانداخلی

دوختهشود.
نگاهیبهنتایجیکهســرمربیانخارجیدروالیبــالایرانگرفتهاند
بهخوبینشــانمیدهدکهمیتوانبااعتمادبــهمربیایرانهمان
راهرارفــت،البتهبــاکمیســختی.بدونتعارفدرطولســالهای
قبلفقطوالســکوتوانســتانتظاراترابرآوردهکنــدوپسازآن
مربیانیهمچونکواچ،لوزانو،کوالکوویچوآلکنوباعملکردیغیرقابل
دفاعایرانراترککردند.عطاییکــهپیشازاینتیموالیبالجوانان
رادررقابتهایجهانیبهمقامقهرمانیرســاندهبــود،وظیفهدارد
تیمیقدرتمنــدرابرایالمپیــکپاریسآمادهکندوکســبعنوان
قهرمانیآسیادرژاپناولینقدمدراینمسیراست.تیمملیوالیبال
ایراندرســالهای2013،2011و201۹عنوانقهرمانیآسیاراکسب
کردهواینبارباهدایتمربیایرانیبهدنبــالچهارمینقهرمانیدر

قارهکهناست.

خبر روز

هافبکتیمسپاهاناصفهان:

امیدوارم امسال اسیر  تک امتیازها نشویم
هافبکتیمسپاهاناصفهاندرمورداینکهقهرمانیخواستهقطعیهوادارانسپاهاندرفصلجدید
است،اظهارداشت:سالگذشتههمشایستهقهرمانیبودیم.دریکماراتنسختروزآخرقهرمانی
راازدستدادیم؛امامهماینبودکههوادارانمانراضیبودندوفهمیدندکهنهایتتالشمانراانجام
دادیم.سیدمحمدرضاحســینیافزود:فوقالعادهامتیازگرفتیم؛اماسالگذشتهواقعافصلغیر
قابلپیشبینیبرایمابود.امسالهمهمانروندراباجدیتدرتمریناتوبازیهاادامهمیدهیم.
امیدوارمامسالدیگراسیرتکامتیازهاودوامتیازهانشویموبتوانیمدلهوادارانراشادکنیم.وینگر
سپاهاندرمورداینکهبسیاریمعتقدندمیتوانددرتیمملیهممثمرثمرباشد،گفت:وظیفههر
ایرانی،ورزشکاروفوتبالیستایناستکهطرفدارتیمملیباشد؛چهدرآنحاضرباشدوچهنباشد.
منهمازاینقائدهمستثنینیستم.امیدوارمتیمملیکشورمبهتریننتایجرابگیردچوننتیجه
گرفتنتیمملیمساویاستباشادیوخوشحالیمردم.منهممثلهرسالتالشمرامیکنم

وامیدوارماینافتخارنصیبمشود.

کمک گل گهر پس از پرسپولیس به سپاهان 
تیمفوتبالپرسپولیسدرشرایطیعازمتاجیکستانشدکهبهدلیلشرایطنامناسبیکهتراکتور
پیشازاعزامباآنروبهروشد،دوبازیدوستانهاینتیمکهقراربوددرتهرانمقابلشاگردانیحیی
گلمحمدیبرگزارشود،لغوشدوپسازاینبودکهیحییگلمحمدیبرایانجامبازیدوستانه
بهگلگهردرخواســتدادوامیرقلعهنوییدرحالیکهتیمشهنوزآمادهبــازینبود،برایاینکه
سرخپوشانبدونبازیدوستانهبهمصافاستقاللتاجیکستاننروندبادرخواستآنهاموافقت
کرد.حاالوپسازچندروزکادرفنیدوتیمسپاهانونســاجیمازندراننیزبرایبرگزاریدیدار
تدارکاتیبامشکلزمینمواجهبودندکهبازهمباموافقتامیرقلعهنوییکمپالیافشهریارکهدر
اختیارباشگاهگلگهرقراردارد،برایانجاماینبازیدوستانهدرنظرگرفتهشدتاگلگهریهاپیش

ازآغازفصلبرایدومینمرتبهبهکمکتیمهایحاضردرلیگبرترآمدهباشند.
گفتنیاست؛سعیدالهوییمربیگلگهرنیزدیداردوستانهدوتیمسپاهانونساجیمازندرانراکه

بانتیجه4بریکبهسودطالییپوشاناصفهانیخاتمهیافت،ازنزدیکتماشاکرد.

قلم قرمز »اسکوچیچ« روی نام چند استقاللی
اسکوچیچ،سرمربیتیمملیاحتماالدرسریجدیددعوتازبازیکنانبهتیمملیسهمیهکمتریبه
استقاللخواهدداد.دیداراستقاللوالهاللعربستاندرحالیبرگزارشدکهچهارملیپوشاستقالل
بهدلیلحضوردراردویتیمملیتنهاچندجلسهزیرنظرکادرفنیاستقاللبهتمرینپرداختند.با
نمایشیکهازبازیکناناستقاللمقابلحریفعربستانیشاهدبودیموباتوجهبهشروعمسابقات
فصلجدیدپسازدیدارهایمهرماهتیمملیبااماراتوکرهجنوبیبعیدنیســتاینبارازسوی
اسکوچیچشاهدکمترینمیزانحضورآبیپوشاندراردویتیمملیباشیم.ایندرحالیستکهدر
دیدارتیمملیمقابلعراقنیزشاهدعدمبهکارگیریبازیکناناستقاللازسویاسکوچیچبودیم.

بختیاری زاده، سرمربی استقالل خوزستان شد
سهراببختیاریزاده،ملیپوشســابقتیمملیایراندرفصلبعدسرمربیاستقاللخوزستان
خواهدبودواینتیــمراهدایتخواهدکرد.بختیاریزاده48ســالهکهاصالتــیاهوازیداردو
فوتبالشرانیزازخوزستانشروعکردهامسالتیمیراهدایتمیکندکهسابقهپوشیدنپیراهنش
رانیزدارد.بختیاریزادهدرتیمهاینفتمسجدسلیمان،استقاللخوزستان،خوشهطالییساوه،

شهرخودرووامیدایرانسابقهمربیگریداردوامسالدرلیگیکخواهدبود.

مستطیل سبز

رییسفدراسیونشمشیربازی:

نگرانی بابت آینده اسلحه 
سابر وجود ندارد

دراینکهطیسالهایگذشتهشمشیربازان
ایراندراســلحهســابرناماینرشتهرادر
ورزشایرانوجهانزبانــزدکردندوحتی
باعثسرپاماندنفدراسیونشمشیربازی
کشورمانشدند،شــکینیست.بههرحال
بازیکنانایناسلحهبودندکهطییکدهه
گذشــتهودرراستایدرخشــشهاییکه
درمیادینجهانیداشــتند،توانســتندسه
بارمتوالیبهترتیببا»طلســمشــکنی«،
»افزایشســهمیه«و»کســبنخســین
لمپیک ســهمیهتیمی«واردبازیهــایا
شــوند.همهاینموفقیتهادرشرایطیبه
دســتآمدکهپیمانفخــریهدایتملی
پوشــاناســلحهســابررابرعهدهداشت؛
مربیایکهبعدازالمپیکتوکیوازمسئولیت
خــودکنارهگیــریکــردوهمینمســئله
نگرانیهاییرانسبتبهآیندهشمشیربازان

درایناسلحهایجادکردهاست.
البتهکهرییسفدراســیونشمشــیربازی
تاکیدداردباتوجهبهکارهایپایهایکهطی
سالهایگذشتهدرتیماسلحهسابرانجام
شدهوبهخصوصتوافقصورتگرفتهبرای
ادامههمــکاریباپیمانفخــریبهعنوان
مدیرتیمهایملیدغدغــهایبابتآینده

اینرشتهوایناسلحهندارد.
فضلا...باقــرزادهبابیاناینکــهتیمملی
شمشیربازیاسلحهسابربهزودیاردوهای
آمادهسازیخودراازســرمیگیرد،گفت:
برنامههایایــنتیمتایکســالآیندهو
حضوردربازیهایآسیاییتقریبامشخص
است.درراســتایراهیکهتابهامروزطی
کردهایموهمینبرنامههــایپیشبینی

شدهکارمانرادنبالمیکنیم.
رییسفدراسیونشمشیربازیخاطرنشان
کرد:عــالوهبرایــنفعالیتهایــیهمکه
درســالهایگذشــتهبرایاســلحهسابر
وپشــتوانهســازیاینتیمانجامشــد،
نگرانیهایرانســبتبهآیندهاسلحهسابر

کمترمیکند.

شیرینی این پیروزی و حضور در دیدار نهایی مسابقات 
قهرمانی آسیا به دلیل حضور سرمربی ایرانی روی نیمکت 
تیم ملی کشورمان دوچندان است، اتفاقی که خیلی از 
عالقه مندان به والیبال معتقدبودند که باید پیش از این و در 

جریان حضور در رقابت های المپیک 2020 توکیو رخ می داد

فوتبال جهان

وز عکس ر

اولین جلسه تمرین 
تیم امید با سرمربیگری 

»مهدوی کیا«
اولینجلسهتمرینتیمملیفوتبالامید
روزجمعــهباحضورمهــدیمهدویکیا
ودســتیارانداخلیوخارجیاوبرگزار
شد.ایناردودردومرحلهدیگروباحضور
44بازیکنمتفاوتتاپنجمهرماهبهطول
میانجامدودرنهایتمهدویکیابازیکنان
مدنظرخودرابرایاردوینهاییمسابقات
مقدماتیقهرمانیآسیاانتخابمیکند.

لیبــرویتیــمملــیوالیبــالنشســتهدربــاره
خداحافظیهادیرضاییازسرمربیگریتیمملی
والیبالنشستهاظهارداشت:منازپارالمپیک2004
آتندرتیمملیحضوردارموباشرایطیکهدیدهام،
معتقدماگرکســیبتوانداینهمهافتخارراکسب
کند،کسیجزرضایینیســت.یکمربیبایدچه
کاریانجامبدهدکهرضاییتاکنــونانجامنداده
است؟متاســفانهبرخیافرادکهاتفاقاازخانواده
والیبالنیزهســتند،برایرســیدنبهمنافعشان
حاضرنددستبههرکاریبزنندوحتیواقعیتها
وافتخاراتتیمملیبارضاییرانادیدهبگیرند.اینها
همانکسانیهستندکهمیگفتندفریدصائبیدر
پارالمپیکتوریستبودودرواقعچشمرویتالش
وزحماتایــنمربینیزبســتند.رمضانصالحی
افزود:معتقدمهرکسیکهمیخواهدروینیمکت
تیمملیبنشیند،بایدازامثالمن،داودعلیپوریان

وصادقبیگدلیکهسالهاستدراینتیمحضور
داریم،سطحباالتریداشــتهباشد.درحالحاضر
کهجزرضاییوصائبیکسیدراینسطحنیست.
ملیپوشوالیبالنشســتهادامهداد:یکیدونفر
راشنیدیمکهبابتازدســتدادنیکگیممقابل
روســیهدرفینالپارالمپیککهاتفاقــاتنهاگیماز
دســتدادهدراینبازیهانیزبــود،انتقادکردند.
مشــخصنیســتاینافرادچهحرفیمیزنندو
هدفشانچهچیزاست.اگرماهمهتیمهارا3بر
صفرشکستمیدادیم،همینافرادمیگفتندکه
پارالمپیکدرسطحپایینیبرگزارشدهوتورنمنت
آسانیبرایایرانبوده،اماحاالکهفقطیکستآن
همدرفینالباختهایم،عنوانمیکنندکهنبایدهمان
یکگیمنیزازدستمیرفت.ظاهراهمینآقایان
توانمندیهایبیشتریدارند،اماخبنمیدانمچرا
اینتوانمندیهارانتوانستهانددریکتیمباشگاهی

همنشانبدهند.
صالحــیعنوانکــرد:12نفــربا12ســلیقه،طرز
فکر،شــرایطفنیواخالقیدرتیمملیهستندو
هماهنگکردناینافرادوکسبافتخاراتپیاپی
باآنهاکاربسیارسختیاست.منشخصاازرضایی
میخواهمکهاگرخستهشده،کمیاستراحتکند

وسپسبهتیمملیبازگردد.
صالحیتصریحکــرد:همینافرادیکهازدســت
رفتنیکگیمرادیدند،چرابــاالرفتنپرچمایران
وکســبعنوانقهرمانیبهچشمشاننیامد؟این
نشانمیدهدکهمسئلهجایدیگریاست.البته

خوشبختانهتعدادیاینافرادبسیارکماست.

لیبرویتیمملیوالیبالنشسته:

این قهرمانی به چشم  برخی ها نیامد
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عضو شورای شهر:

 سناریوهای باشگاه شهراندیشان اصفهان
 درحال  طراحی است

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان در برنامه تلویزیونی هشت بهشت شبکه 
اصفهان اظهار کرد: شورای شهر دوره ششم، با شعار اصفهان شــهر زندگی، تمام تالش خود را بر 
ارتقای شــاخص های کیفیت زندگی به کار گرفته زیرا با تحقق این امر شــهروندان شهد شیرین 
زندگی را می چشند و گردشگران نیز لحظات و روزهای ماندگاری خواهند داشت.مصطفی نباتی 
نژاد با بیان اینکه انتخاب شــهردار یکی از اصلی ترین تصمیمات شورای شــهر بود، افزود: عمده 
مسئولیت مرکز پژوهش های شورای اسالمی شــهر اصفهان پشتیبانی از تصمیمات و طرح های 
شورا و ارزیابی لوایح شهرداری با تکیه بر نخبگان دانشگاهی و علمی و قابلیت های درون سازمانی 
اســت. رییس مرکز پژوهش های شورای اســالمی شــهر اصفهان با تاکید بر لزوم توجه به بی 
اعتمادی، گسست و فاصله میان تصمیم گیران، اضافه کرد: تسهیلگری و رفع موانع، رسالت مهم 
و اصلی شورای اسالمی شهر است که بخشی در نظارت و بخشی دیگر در قانون گذاری تجلی پیدا 

می کند که در تعامل با مردم و در جایگاه نظارتی شورای شهر این اتفاق رخ می دهد.
وی به جلسات کمیته های نظارتی شورا در مناطق اشــاره و خاطرنشان کرد: اعضای شورا در این 
جلسات به عنوان تسهیلگر، موانع و مشکالت شــهروندان در رابطه با شهرداری را بررسی و سعی 

در رفع آن در چهارچوب قانون دارند.
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: حدود اختیارات قانونی شهرداران 
مناطق به آنها اجازه تســهیلگری نمی دهد بنابراین در کمیته های نظارتی سعی می کنیم موانع بر 
سر راه مردم در مواردی مانند صدور پروانه را پیگیری کنیم.نباتی نژاد ادامه داد: شورا به دنبال آن 
است که با مردم و نخبگان به عنوان عقل منفصل در یک فضای غیر رســمی تعامل کند بنابراین 
ایده ای تحت عنوان باشــگاه شهر اندیشان برای اولین بار در ســطح ملی مطرح شده و اکنون به 
دنبال طراحی پلتفرم و بســتر آن هســتیم و عمده فعالیت آن تا زمانی که رویدادهای حضوری 
ضرورت پیدا نکند، مجازی خواهد بود.وی خاطرنشــان کرد: مرکز پژوهش های شورای اسالمی 
شهر اصفهان در حال طراحی سناریوهای باشگاه شهر اندیشان است تا با توجه به مشارکت مردم 

و نخبگان بتوانیم به آنها رتبه دهیم و شهروندان و نخبگان مشارکت جو را در آینده تشویق کنیم.

مسئول ایستگاه های ورزشی شهرداری:

1۷1 ایستگاه  ورزشی در کالن شهر اصفهان فعال است
مسئول ایســتگاه های ورزشی شهرداری اصفهان گفت: ۱۷۱ ایســتگاه  ورزشی که ۱۵ مورد آن در 
حال افتتاح است شامل ورزش صبحگاهی در پارک ها و دیگر ایستگاه ها در سطح محالت خواهد 
بود.آرش ذاکری اضافه کرد: سیاست ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
راه اندازی دستکم یک ایستگاه در هر یک از محالت شهر است تا بدین نحو با سهولت در دسترسی 
شهروندان، رغبت برای فعالیت های بدنی افزایش یابد.ذاکری تصریح کرد: در محالتی که پارک 
نباشد از محیط های دیگر مانند کانون های فرهنگی، مدارس و باغ بانوان برای توسعه ایستگاه های 

ورزشی بهره خواهیم برد.
مسئول ایستگاه های ورزشی شــهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت فعالیت های جسمانی برای 
سنین مختلف خاطرنشــان کرد: بهبود وضعیت جسمی، سالمت روحی و روانی و ارتقای ورزش 
همگانی، مهم ترین اهداف برای توســعه اماکن ورزشی عمومی اســت.وی با اشاره به اینکه هر 
ایســتگاه ورزشــی از یک مربی بهره می برد ، گفت: این نهاد اکنون ۱۷۱ مربی دوره دیده شامل 
۱۰۱ خانم و ۷۰ مرد دارد.مســئول ایستگاه های ورزشی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: ورزش در 
ایستگاه های ورزشی پارک ها شامل بیمه جامع شهروندی اســت و در صورت بروز مشکل برای 

شهروندان، پوشش بیمه ای برای حادثه دیده وجود دارد.

شهردار اصفهان:

 با تدوین بسته جامع، مشکالت مناطق محروم برطرف می شود

 علی قاسم زاده، شــهردار اصفهان به همراه رییس و اعضای شورای 
اسالمی شهر با مقام شامخ شــهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
در گلســتان شــهدای اصفهان تجدید میثاق و به آنــان ادای احترام 
کرد. مزار شــهدای واالمقام آیت ا... شــمس آبادی، آیت ا... اشرفی 
اصفهانی، شــهدای پیــروزی انقالب اســالمی، فرماندهان رشــید 
دفاع مقدس از جمله شــهیدان خــرازی و کاظمی و دیگر شــهدای 
گرانقدر از جملــه شــهدای گمنام، شــهدای مدافع حرم، شــهدای 
مدافع امنیت و شــهدای مدافــع ســالمت از جمله نقاطــی بود که 
شــهردار اصفهان و اعضای شورای اسالمی شــهر با حضور بر سر مزار 
 مطهر آنان با نثار گل و قرائــت فاتحه، تجدید میثــاق و به آنان ادای 

احترام کردند.  
در ادامه، حضور بر ســر مزار حاج آقا رحیم ارباب و اســتاد علی اکبر 
پرورش و همچنین حضور بر سر مزار همرزمان شهید و ادای احترام به 
مقام شامخ آنان، از بخش های بعدی تجدید میثاق شهردار اصفهان 
و اعضای شورای اسالمی شــهر با آرمان های شهدای انقالب اسالمی 

و دفاع مقدس بود.

شهردار اصفهان با اشاره به این حضور، اظهار کرد: در اول صبح نخستین 
روز کاری خود به گلستان شــهدا آمدیم تا با استمداد طلبیدن از روح 
مطهر این عزیزان کار خود را آغاز کنیم.علی قاسم زاده تصریح کرد: به 
این مکان مقدس آمدیم تا بگوییم پیرو راه شهدا هستیم و امید داریم 

تا در نهایت در مقابل این شهدای عزیز شرمنده نباشیم. 
قاسم زاده، در دومین برنامه از نخستین روز کاری خود بعد از حضور 
در گلستان شهدا به منطقه کمتر برخوردار حصه رفت و همراه با رییس 
و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان از این منطقه بازدید و با مردم 

گفت و گو کرد. 
  شهردار اصفهان با شنیدن حرف ها و درخواست های مردم این منطقه 
در خصوص این بازدید اظهار کرد: توجه به مناطق کمتربرخوردار ما را بر 
آن داشت تا در نخستین روز کاری خود، بازدید از منطقه ۱4 را در دستور 
کار قرار دهیم که در این بازدید به محله حصه رفتیم تا تصمیمات الزم 

برای رفع معضالت گرفته شود.
وی ادامه داد: برقراری امنیت اجتماعی در این محله از ضروریات است 
و با توجه به دیگر نیازهای مردم این منطقه، بهتر است این تصمیمات 

در قالب بسته ای جامع تدوین و اجرایی شود.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه مشــکالتی همچون ریزدانه ها، بافت 
فرسوده، مالکیت زمین ها در محله حصه از دیگر مشکالت این بخش 
از شهر اســت، اظهار کرد: نگاه ما به راه حل ها، رســیدن به دیدگاهی 

جامع برای حل چنین مسائلی است. 
 وی بیان کرد: البته برای رفــع محرومیت از منطقــه ۱4 اقداماتی از 
جمله ساخت ورزشگاه سهراب از سوی شهرداری انجام شده است.در 
حاشیه بازدید شهردار اصفهان، مردم و اهالی محله حصه درخواست ها 
و مشکالت خود از جمله نبود فضای سبز، بالتکلیفی زمین  های منطقه 
و نبود امنیت اجتماعی را با شــهردار اصفهان در میان گذاشته و از وی 

درخواست رسیدگی به این مشکالت را کردند.
قاسم زاده روز پنجشــنبه با حکم وزیر کشور به عنوان شهردار اصفهان 
منصوب شد و  رســما کار خود را با حضور در گلســتان شهدا و سپس 
حضور در منطقه محروم حصه آغاز کرد. شــهردار جدیــد اصفهان با 
 رای حداکثری اعضای شــورای شــهر جانشــین قدرت ا... نوروزی

 شده بود.

یادمــان یکصدویازدهمیــن ســالگرد رحلت 
فیلســوف و فقیه ربانی آیــت ا...جهانگیرخان 
قشــقایی در قالب برنامه »از یادنرفتنی ها« به 
همت حوزه هنری اصفهــان، مجموعه تاریخی، 
فرهنگــی و مذهبــی تخــت فوالد و ســازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری اصفهان 

برگزار شد.
اصغر منتظرالقائــم، عضو هیئــت علمی گروه 
تاریخ دانشگاه اصفهان، در این برنامه به معرفی 
شــخصیت آیــت ا... جهانگیرخان قشــقایی 
پرداخت و گفت: تخت فوالد یکی از سه قبرستان 
مهم در تاریخ شیعه محسوب می شود که  این 
قبرستان قدیمی شهر اصفهان، در ابتدا به لسان 
االرض و ســپس با دفن شــخصیت عالیقدر 
بابارکن الدین به نام ایشــان اشتهار یافت تا در 
نهایت با مرگ بابا فوالد حلوایی و نفوذ این عارف 
مشــهور که از عرفا و فضالی قرن دهم هجری 
بوده است این مکان به تخت فوالد مشهور شد. 
وی افزود: قدمت این گورستان به قرن چهارم 
هجری برمــی گــردد و در دوره صفویه به علت 
اینکه از کوه صفه تا این ســطح تخت به صورت 
تپه وار بوده اســت این مکان را بــرای دفن در 
نظر گرفته بودند به گونه ای که شــواهد متقنی 
وجود دارد که قبر »یوشع نبی« که چهره مذهبی 
یهودیان اصفهان بوده در تکیه لسان االرض دفن 

شد که آثار آن از بین رفته است. 
منتظرالقائم بااشاره به اینکه تخت فوالد در دوره 
صفویه برای دفن بزرگان در نظر گرفته شده بود، 
ادامه داد: دوره صفویه را می توان اوج شهرت و 
اعتبار تخت فوالد نامیــد و اصفهان در این دوره 
شهر جهانی محسوب می شد که از نظر اسطوره 
ای و علمی این مکان هویــت و نماد اصفهان و 
ایران است چرا که تجلی هنر اعم از کاشی کاری، 
حجاری، شــعر و ... در این مکان مشهود است 
و دفن شــخصیت های عرفانی و دینی در این 

مکان نشان از اهمیت جایگاه اصفهان دارد. 
این اســتاد دانشــگاه با اشــاره به شخصیت 
میرزاجهانگیرخــان قشــقایی گفــت: ایــن 
شخصیت فرهیخته در روستای کزن شهرستان 
ســمیرم متولد شــد و دوران کودکی را در ایل 
قشــقایی گذراند و در چهل ســالگی وارد حوزه 
علمیه صدر اصفهان شد و در علوم دینی، فلسفه 

و عرفان شاگردان بسیاری را پروراند. 
وی تصریح کرد: مرحوم قشــقایی فلســفه را 
در اصفهــان از تهمــت خالف شــرع و بدنامی 
کفــر و الحــاد نجــات داد و شــاگردانی نظیر 
آقاســید ابوالحســن اصفهانــی، حــاج آقــا 
رحیم ارباب، محمد حســین اشــنی، حسین 
طباطبایی بروجردی، محمدعلی شــاه آبادی، 

محمدحسین فاضل تونی و ... را پرورش داد. 
در ادامه دانشــیار فلسفه دانشــگاه اصفهان، با 
مرور زندگی میرزا جهانگیرخان قشقایی گفت: 
زندگی این شــخصیت فرهیختــه را می توان 
به ســه دوره کودکی، جوانی و پیری تقســیم 
بندی کرد. او کــه در اوان کودکــی فنونی نظیر 
تیراندازی، اســب سواری، شــعر و موسیقی را 
در ایل قشــقایی گذراند و در جوانی برای تعمیر 
ســاز تار شکســته اش راهی اصفهان شد و در 
سن 3۰ ســالگی برای آموختن به مدرسه صدر 
رفت و در بخش سوم زندگی با توصیه درویشی 
برای همیشه در مدرســه صدر سکنی گزید و در 
علوم دینی، فلســفه و عرفان صاحب نظر شد و 

شاگردان زیادی را پرورش داد. 
علــی کرباســی زاده اصفهانی افــزود: میرزا 
جهانگیرخان قشقایی با شــنیدن توصیه برای 
تذهیب که منتسب به جد استاد همایی است، 
متحول می شود و در مدرسه صدر بازار اصفهان 

حجره ای بر می گزیند و به تحصیل علم و دانش 
و سیر ســلوک می پردازد و در ۱۵ سال به مقام 
و منزلتی می رســد که بزرگان از نقاط مختلف 
جهان اسالم برای بهره بردن از محضرش راهی 

اصفهان می شدند. 
کرباســی زاده بیان کرد: تدریس فقه، اصول و 
هیئت، ریاضیات و حتی نهج البالغه را با حکمت 
در می آمیخت و تدریــس می کرد و حتی برای 

برخی از شاگردانش تدریس مثنوی داشت. 
این عضو هئیت علمی دانشگاه گفت: شاگردان 
بســیاری نظیر آقا ســید ابوالحســن موسوی 
اصفهانی، از مراجع تقلید شــیعه امامی نزد او 
تعلیم دید. محمد حسین قودجانی اشنی هم 
از دیگر شاگردان وی بود. حاج آقا رحیم ارباب، 
فقیــه و مجتهد شــیعه و عارف اهــل اصفهان 
هم مرید ایشان بود. سید حســین طباطبایی 
بروجــردی، از مراجع شــیعه هم نزد ایشــان 

شاگردی کرد. 
گفتنی اســت؛ میــرزا جهانگیرخان قشــقایی 
در ســال ۱2۰6 خورشــیدی، ۱243 قمری، در 
روستای کزن شهرستان ســمیرم از مجتهدان 
مذهب شیعه است که پس از 83 سال عمر که 
4۵ ســال از آن را به تحصیل و تدریس گذراند 
در تکیه جهانگیرخان قشــقایی در تخت فوالد 

اصفهان دفن شده است. 

از یاد نرفتنی ها؛

مجتهدی که دیر به مدرسه صدر رفت و زود به اوج رسید

در حاشیه بازدید شهردار اصفهان، مردم و اهالی محله 
نبود  از جمله  حصه درخواست ها و مشکالت خود 
فضای سبز، بالتکلیفی زمین  های منطقه و نبود امنیت 
اجتماعی را با شهردار اصفهان در میان گذاشته و از وی 

درخواست رسیدگی به این مشکالت را کردند

یک دانش آموخته برنامه ریزی شهری:

سند چشم انداز اصفهان 1410 چراغ راهنمای شهر است
یک دانش آموخته برنامه ریزی شــهری گفت: اگر شــهردار منتخب اصفهان بخواهد بر اساس 
اولویت نیازها و مشکالت شــهروندان و چشم انداز شــهر حرکت کند، می تواند با استفاده از سند 
حاضر و آماده ای به عنوان »مرحله نخست برنامه جامع شهر اصفهان« فعالیت خود را آغاز کند.

احسان مالکی پور اظهار کرد: در مرحله نخست برنامه جامع شهر اصفهان که با مشارکت بیش از 
شش هزار نفر از شــهروندان و نمایندگان بخش های عمومی و خصوصی و جامعه مدنی و تعداد 
قابل توجهی از اساتید و متخصصان تدوین شد، اولویت ها و موضوعات کلیدی شهر مشخص شده 

و بر اساس آن چشم انداز شهر تدوین شد.
وی افزود: ویژگی دیگر مرحله نخست برنامه جامع شهر این است که موضوعات و ابعاد مختلف 
شهر در دستور کار قرار گرفته و اولویت بندی جامعی در شش حوزه اقتصاد، محیط زیست، اجتماع 
و فرهنگ، کالبد، زیرساخت و حکمروایی و 23 زیر موضوع ذیل شش موضوع اصلی انجام شده 
و هیچ چیزی از قلم نیفتاده است.این دانش آموخته برنامه ریزی شهری ادامه داد: موضوعات 
مهم و بنیادین بر اســاس ترکیب نظر مردم و نخبگان، حکمرانی، اقتصاد و محیط زیســت اعالم 
شده است.وی ادامه داد: برخی موارد همچون حمل و نقل و زیباســازی شهر که گمان می شود 
برای مردم حائز اهمیت باشــد، از نظر آنها اولویت میانه دارد.مالکی پور تاکید کرد: اگر شــهردار 
اصفهان بخواهد به اولویت بندی های انجام شــده در برنامه جامع پای بند باشد، باید شهرداری را 
از ماموریت و وظایف معمول به سمت مشکالت اصلی شــهر هدایت کند.وی تصریح کرد: وقتی 
سخن از حکمرانی، اقتصاد و محیط زیست می شود، بی شک مبحث بسیار کالن است و ذیل این 
موارد موضوعات مهم دیگر همچون مشارکت و شــفافیت در حوزه حکمروایی، هوا و آب در حوزه 
محیط زیست و اشتغال در حوزه اقتصاد اولویت بندی شده است.این دانش آموخته برنامه ریزی 
شــهری گفت: چشــم انداز اصفهان ۱4۱۰ که به عنوان عصاره مرحله اول برنامه جامع به تصویب 
شورای شهر رسیده، بهترین چراغ راهنما برای هدایت شهر است و شهرداری باید تمام تالش خود 

را برای تحقق آن به کار گیرد.

مطالبات فرهنگی از استاندار اصفهان:

استاندار جدید، سالن های تئاتر را ساماندهی کند
یک کارگردان تئاتر گفت: انتظار می رود استاندار جدید ضمن طراحی یک حمایت مالی درست و 
منطقی از انجمن هنرهای نمایشی اصفهان، پیگیر ساماندهی سالن های تئاتر نیز باشد و از طرف 
دیگر  روند ســاخت تئاتر شهر که شــهردار اصفهان در پایان روزهای کاری خود کلنگ آن را زد هم 
بررسی  شود. محمد جواد صرامی اظهار کرد: به نظر می رسد اصفهان دچار سوء مدیریت در حوزه 
تئاتر است. این سو مدیریت صرفا مربوط به یک بخش نیست، بلکه مربوط به اندیشه اکثر کسانی 
است که در قانون گذاری یا مدیریت امور و همچنین حمایت از هنرمندان تئاتر درگیر هستند. این 
امر به مشــکالتی باز می گردد که چندین ســال روی هم جمع و تبدیل به نوعی بی اعتنایی شده 
است. در حال حاضر نادیده گرفتن بحث معیشــت هنرمندان تئاتر، همچنین بی توجهی به زمان 
زیادی که از زندگی خود برای تولید یک اثر می گذارند و از طرفــی فراهم نکردن حداقل امکانات 

برای آرامش خاطر هنرمندان این حوزه در اصفهان بسیار نمود پیدا کرده است.
وی افزود: این نادیده گرفتن ها می تواند شامل موارد مختلفی باشد که اولین نمونه آن نبود پالتو 
های تمرین به میزان الزم اســت. بعضی از گروه های تئاتر مدت ها در انتظــار یک جای تمرین 
هســتند یا مجبور می شــوند در مکان های غیر متعارف تمرین کنند و این درد بزرگی است. این 
مورد در گروه های جوان و تازه کار بیشــتر دیده می شود در حالی که قشــر جوان امیدهای آینده  
تئاتر محســوب می شــوند  و به نظر من حمایت از جوانان تازه کار و با انگیزه حلقه گمشــده این 

سوءمدیریت هاست.

با مسئولان

خبر روزخبر خوان

سرپرست شهرداری فالورجان  خبر داد:

رنگ آمیزی ترافیکی 
 سرعت گیرها 

و سرعت کاه های سطح شهر
سرپرســت شــهرداری فالورجان از اجرای 
طرح ایمن سازی سرعت گیرها و سرعت کاه 
های ســطح شــهر خبر داد و با اعالم اینکه 
طی بررســی های صــورت گرفته در ســطح 
شهر مشخص شــد برخی از سرعت گیر ها و 
ســرعت کاه های نصب شــده به دلیل محل 
نصب، بلندی و غیراســتاندارد بودن ارتفاع، 
نداشتن رنگ یا شب نما و ... از استاندارد های 
مصــوب برخــوردار نیســتند،  گفــت: برابر 
دستورالعمل کمیته ترافیک شهرستان تمامی 
سرعت گیرها و ســرعت کاه های سطح شهر 
از لحاظ مناسب سازی بررسی و با تایید این 
کمیته اقــدام الزم در خصــوص اصالح و در 
بعضی نقطه_محل ها احداث این ســرعت 
گیرها صورت گرفت. حمیدرضا نیکوصفت با 
بیان اینکه عدم رعایت استانداردها در احداث 
این ســرعت گیرها و ســرعت کاه ها موجب 
وقوع تصادف و ایراد خســارت به خودرو ها و 
نارضایتی رانندگان وســایل نقلیه موتوری و 
ساکنان شهر شده بود، گفت: اصالح سرعت 
گیرها، نحوه استاندارد سازی و شیوه صحیح 
و اصولــی اجرای ایــن طرح در دســتور کار 
شــهرداری قرار گرفت و در حال حاضر تعداد 
۱۷ عدد از این موارد در ســطح شهر اصالح و 
احداث شده اند. نیکوصفت تصریح کرد: هیچ 
سرعت گیر و سرعت کاه غیر استانداردی حذف 
نشد بلکه تمامی آنها با اســتفاده از آسفالت 
و شــیب بندی مناســب اصالح و در بعضی 
نقطه_محل ها نیز بنا به تصویب کمیته ترافیک 
شهرستان، سرعت گیر و ســرعت کاه جدید 
احداث شد. سرپرست شهرداری فالورجان در 
پایان از عملیات رنگ آمیزی و خط کشی این 
سرعت گیرها با استفاده از رنگ های سفید و 
زرد دو جزئی خبر داد و افزود: رنگ آمیزی این 
سرعت گیرها به صورت تخصصی و دو جزئی و 
شب نما اجرا خواهد شد که این امر باعث دید 
بهتر رانندگان و جلوه داشتن در شب می شود.
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اگر کســی به شــما بگوید آدم خودخواهی هستید شاید 
تعریف و تمجید به نظر نرســد؛ اما  روان شناسان می گویند 
این ویژگی شخصیتی می تواند شما را واقعا به آدم بهتری 
بدل کند. روان شناســان ادعا می کنند این در ذات ما وجود 
دارد که اول به نیازهای خودمان فکر کنیم و اهمیت دهیم. 
در ادامه دربــاره کارهایــی صحبت می کنیــم  که مصداق 

خودخواهی سالم هستند.
  لذت بردن از تنهایی خود : وقت گذاشــتن برای خود و 
توجه به نیازهای تان نقش بســیار مهمی در برخورداری از 
احساس شادی دارد. کسانی که مزاحم اوقات تنهایی تان 
می شــوند احتماال تنها بودن برای خودشــان کار ســختی 
است،آن ها در تنهایی حوصله شان سر می رود یا خوشحال 
نیســتند. اما این تقصیر شــما نیســت و این حق مسلم 
شماست که اگر از شریک شدن تنهایی خود با کس دیگری 

خوش تان نمی آید، به تنهایی از آن لذت ببرید.
راه متفاوتی را در پیش گرفتن :  ایرادی ندارد اگر دل تان 
می خواهد راه خودتان را بروید که با عقاید دیگران متفاوت 
است. اگر دل تان نمی خواهد ازدواج کنید، بچه دار شوید یا 
حتی شغلی داشته باشــید که بیشــتر مردم آن را عادی و 
طبیعی می دانند، انتخاب با خودتان اســت. البته اگر این 

انتخــاب را برای شــخص دیگــری  انجام دهید، شــاید 
خودخواهانه باشد، اما وقتی چیزی را برای خودتان انتخاب 
می کنید معنایش فقط این است که شما می دانید از زندگی 

تان چه می خواهید.
 بالفاصله جواب ندادن به پیام ها و تماس های دیگران : 
کوتاهی در برابر کسانی که روی شما حساب باز کرده اند می 
تواند خودخواهانه باشد، اما تعیین اولویت های زندگی خود 
کار خودپسندانه ای نیست. اگر در حین آشپزی تماسی با 
شما برقرار شد یا پیامی دریافت کردید، هیچ ایرادی ندارد که 
قبل از جواب دادن به تلفن تان به کارهایتان ســر و سامان 
دهید. شما می توانید بعدا تماس بگیرید و مجبور نیستید 
 همــه کارهایتــان را بــرای جــواب دادن بــه تلفــن 

کنار بگذارید.
 خرج کردن برای خود: شما عالوه بر مراقبت از نزدیکان 
تان باید برای خودتان هم خرج کنید. چون  خودتان را هم باید 
به همــان اندازه آدم های مهم زندگی تان دوســت داشــته 
باشــید. اینکه جــز خودتان به کــس دیگری توجــه نکنید 
خودخواهانه است؛ اما باید این را درک کنید که شادی خودتان 
باالترین اولویت را دارد. بنابراین اگر داشتن یک جفت کفش 

بیشتر خوشحال تان می کند، در خریدش تردید نکنید.

  همیشه پیرو قانون »احترام به بزرگ ترها« نبودن: بشر از 
 ابتــدای تاریخ بــرای کســب دانــش و تجربه به ســراغ
  مســن ترها رفته اســت. حاال اما بــا توجه به پیشــرفت

 سریع فناوری، نســل جوان آگاه تر از مسن ترهاست. البته 
این بدان معنی نیســت که وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل 
شویم دیگر همه چیز را می دانیم، اما شاید الزم نباشد برای 
یاد گرفتن درباره چیزهایی که در زندگی نیاز داریم خیلی به 
بزرگ ترها متکی باشیم و نباید از این بابت هم مالمت شویم.

 پدر و مادر ایده آلی نبودن: روان شناســان سرتاسر دنیا 
همگی بر این باورند که مراقبت از خــود نه چیزی اضافه و 
تجملی بلکه امری ضروری برای یک پدر یا مادر خوب بودن 
اســت. اگر یک روز عادی یک پدر یا مــادر مملو از کارهای 
مربوط به بچه هاســت و در عین حال، هیچ فرصتی برای 
خودشان وجود ندارد، این شــرایط دیر یا زود ممکن است 
منجر به فرسودگی عاطفی و حتی افسردگی شود. بنابراین، 
اختصاص دادن زمان بیشتری به نیازهایتان خودخواهانه 
نیست و معنایش آن نیست که فرزندتان را از محبت پدری/ 
مادری محروم می کنید. فقط به این معنی است که دارید 
روی خودتان کار می کنید تا بتوانید فرزند شــادی پرورش 

دهید.

آشپزی

قلیه اسفناج 
مواد الزم : اسفناج500 گرم، عدس یک پیمانه، سیر2 حبه، 

پیاز یک عدد، نمک ، فلفل سیاه، زردچوبه و روغن به مقدار کافی
طرز تهیه : ابتدا عدس را درون یک کاسه مناسب می ریزیم و به اندازه ای آب اضافه می 

کنیم که سطح آب دو بند انگشت باالتر از سطح عدس ها باشد. حاال عدس را چند ساعت کنار 
می گذاریم تا به خوبی خیس بخورد.در این مرحله سیر را به صورت ریز خرد می کنیم، سپس یک 

قابلمه مناسب روی حرارت قرار می دهیم و مقداری روغن اضافه می کنیم. در ادامه سیر خرد شده را به 
قابلمه اضافه می کنیم و به خوبی تفت می دهیم تا عطر سیر خارج شود.حاال مقداری نمک، فلفل سیاه و 
زردچوبه اضافه می کنیم و کمی تفت می دهیم تا ادویه ها با سیر به خوبی ترکیب شوند. در ادامه عدس 

را آبکشی و به قابلمه اضافه می کنیم و 2 پیمانه آب هم روی آن می ریزیم.در این مرحله حرارت زیر 
قابلمه را زیاد می کنیم تا آب شروع به جوشیدن کند. پس از اینکه آب شروع به جوشیدن کرد، حرارت 

زیر قابلمه را مالیم تر می کنیم و اجازه می دهیم عدس با حرارت مالیم بپزد و نرم شود.در همین 
حین اسفناج را به خوبی می شوییم و خرد می کنیم و داخل یک تابه ، اسفناج را کمی تفت 

می دهیم تا آب بیندازد و آب آن به طور کامل کشیده شود.حاال مقداری روغن اضافه 
کرده و اسفناج را به خوبی تفت می دهیم تا سرخ شود. پس از اینکه عدس 

نیم پز شد اسفناج را به قابلمه اضافه می کنیم و اجازه می دهیم 
آب غذا کم شود، سپس آن را درون ظرف می کشیم 

و با آب نارنج سرو می کنیم.

خودخواهی سالم چیست؟!

»درخت گردو« به بخش مسابقه 
آسیاپاسیفیک راه یافت

 »کشتارگاه« و »شنای پروانه«
 از جشنواره ولز جایزه گرفتند

فیلم سینمایی »درخت گردو« به کارگردانی محمدحسین مهدویان 
و با تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی به نمایندگی از ایران در 
مراسم جوایز سینمایی »آسیا پاسیفیک« حضور دارد و با دیگر آثار 
منتخب به رقابت می پردازد.برگزیدگان نهایی آسیا پاسیفیک طی 
مراسمی که به صورت آنالین و با همکاری نتفلیکس پخش می شود، 
توسط هونگ جون کیم معرفی خواهند شد.

در بخش فیلم های خارجی پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم ولز، 
دو فیلم از ایران توانستند برنده جایزه شوند.در این دوره از جشنواره، فیلم 
»کشتارگاه« ساخته عباس امینی جایزه بهترین فیلم بخش فیلم های 
خارجی و فیلم »شنای پروانه« محمد کارت نیز جایزه ویژه هیئت داوران 
را کسب کرد.دو فیلم بلند و دو فیلم کوتاه دیگر از ایران به پخش کنندگی 
ایرایمیج حضور داشتند که توانستند چند نامزدی به دست بیاورند .

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

مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه  اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه از ابتدای 
تاسیس، یک شرکت تولیدمحور بوده و مشتریان خود را همواره در اولویت قرار 
داده اســت، به همین دلیل از ابتدا، برنامه ریزی های تولیدی آن بر اساس نیاز 
صنایع مختلف صورت گرفته و طراحی و تولید محصوالت نیز در همین چارچوب 

انجام شده است.
محمد تاجمیر ریاحی افزود: این شرکت موفق شده تا با افزایش میزان تولیدات 
خود از 2.4 میلیون تن در زمان راه اندازی به 7.7 میلیون تن در ســال گذشته، 
نیاز مصرف کنندگان داخلی را تامین کرده و مازاد نیاز آن هــا را به بازار صادراتی 
اختصاص دهد تا عالوه بر تامین نیازهای ارزی خود، به رفع نیازهای ارزی کشور 

در شرایط تحریمی هم کمک کند.

 عرضه بیش از ۶ میلیون تن محصول در بازار داخلی
مدیر فروش داخلی شــرکت فوالد مبارکه گفت: همچنین این شرکت موفق به 
طراحی و تولید سبد کاملی از محصوالت فوالدی شــده که این محصوالت را بر 
اساس نیاز مشتریان در اختیار آن ها قرار می دهد، به طوری که 6.4 میلیون تن از 
کاالهای فوالدی تولیدشده توسط این شرکت در بازار داخلی عرضه شده است.

تاجمیر ریاحی با بیان این که محصوالت فوالد مبارکه به طور کلی در 14 خانواده 
بزرگ طراحی و تولید شده است، خاطرنشان کرد: این 14 خانواده شامل اسلب 
فوالدی، کالف گــرم، ورق گرم، کالف آجدار، ورق های اسیدشویی شــده، کالف 
سرد)مورد کاربرد در صنعت خودروسازی(، کالف سخت، کالف گالوانیزه)صنایع 
لــوازم خانگی و خودروســازی(، ورق های پایــه قلع اندود)مصــرف عمده در 
صنایع بســته بندی( و ورق های رنگی اســت؛ همان طور که گفته شد بخشی از 
این محصوالت تولیدی، به شکل اســلب اســت که نیاز صنایع نوردی کشور را 
تامین می کند، ناگفته نماند که شــرکت فوالد مبارکه در شرایط تحریمی موفق 
شد با طراحی و تولید اســلب های مورد نیاز در صنعت نفت و گاز، گام بزرگی در 

خودکفایی کشور در این صنایع بردارد.

طراحی و تولید گریدهای جدید فوالدی ویژه صنایع مختلف
وی ادامه داد: نمود این مسئله در پروژه ملی گوره به جاسک مشاهده می شود  که 
فوالد مبارکه برای نخستین بار موفق به تولید اسلب ویژه مورد نیاز برای عملیاتی 
شدن این پروژه استراتژیک شد و بر همین اساس توانست در زمره چند شرکت 
محدودی که قادر به تولید این نوع از ورق فوالدی شــده بودند، قرار بگیرد.مدیر 
فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: در حال حاضر گریدهای جدیدی 
در فوالد مبارکه در حال طراحی و تولید اســت و امیدواریم تا پایان سال فرآیند 
طراحی و تولید آن ها به پایان رسیده و در اختیار صنایع قرار گیرد، البته در زمینه 
ورق های گرم که پایه ورق های فوالدی محسوب می شود نیز تاکنون از نظر کیفی 
رشد بسیار خوبی داشتیم و در ســال هایی که امکان صادرات وجود داشته، این 
ورق ها به کشورهای اروپایی مدعی در تولید ورق های فوالدی صادر شده است.

تاجمیر ریاحی با تاکید بر این که همچنان امکان صادرات این محصوالت وجود 
دارد، اذعان داشت: با وجود این مسئله، طی دو سال اخیر به دلیل نیاز کشور به 
محصوالت تولیدی شرکت فوالد مبارکه، تمرکز این شرکت بر تامین نیاز داخلی 

بوده و تنها پس از برطرف شــدن نیاز داخلی، محصوالت به سایر کشورها صادر 
شده است.

 تولید 5 هزار نوع محصول در فوالد مبارکه
وی با اشاره به تنوع بســیار زیاد محصوالت تولیدی در فوالد مبارکه اضافه کرد: 
در مجموع بیش از 5 هزار نوع محصول در شــرکت فوالد مبارکه تولید شده و در 
اختیار مشتریان قرار گرفته که ترکیبی از کیفیت و ابعاد ورق های فوالدی در سبد 
14 خانواده محصول تولیدی اســت.مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه 
یادآور شد: در سال های اخیر که به دلیل تحریم ها مشکالت بسیاری در واردات 
محصوالت فوالدی داشتیم، شرکت فوالد مبارکه با تمام توان اقدام به تولید این 
محصوالت در داخل کشــور کرده که در همین راستا در ســال گذشته موفق شد 
ورق های خاص صنایع لوازم خانگی را تولیــد و در اختیار آن ها قرار دهد؛ اکنون 

فوالد مبارکه مشکلی در تامین محصوالت مورد نیاز صنعت لوازم خانگی ندارد.

 فوالد مبارکه بخش اعظمی از نیاز خودروسازان را تامین می کند
تاجمیر ریاحی اظهار داشت: ما در سال های گذشته همواره سعی در شناسایی 
و رفع نیاز صنایع خودروســازی کشور را داشــتیم و در حال حاضر شرکت فوالد 
مبارکه ساالنه 860 هزار تن از نیاز شرکت های خودروسازی را تامین می کند که 
با توجه به توانمندی و افزایش ظرفیت شــرکت های خودروسازی، این میزان 

قابل افزایش است.وی تاکید کرد: اکنون حدود 14 درصد تولیدات شرکت فوالد 
مبارکه به صنایع خودروســازی اختصاص یافته چراکه در صنعت خودروسازی 
58 درصد نیاز به ورق سرد)بیشتر برای بدنه و رویه خودرو(، 31 درصد محصوالت 
گرم و اسیدشویی)برای شاسی و رینگ خودرو( و 11 درصد مابقی نیز مربوط به 
محصوالت گالوانیزه است؛ در بخش ورق های مختص رویه خودرو فوالد مبارکه 
موفق شــد کیفیت های مورد نیاز را طراحی و تولید کند؛ اما با پیشرفت صنعت 
خودروسازی جنس این ورق ها بیشتر به سمت ورق های گالوانیزه حرکت کرده 
چراکه هم رنگ پذیری بهتری داشته و هم در برابر خوردگی مقاوم تر است.مدیر 
فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه یادآور شد: ما در بخش ورق های گالوانیزه و 
سرد به ســمت گریدها و کیفیت هایی پیش رفته ایم که بتواند استحکام باالتر و 
ضخامت کمتری داشته باشد و در همین راستا شرکت فوالد مبارکه برای تامین 
نیاز خودروسازان، شرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری را خریداری کرده 
و به وسیله ظرفیت این کارخانه موفق شد بخش اعظمی از نیاز خودروسازان به 

ورق های گالوانیزه را تامین کند.

فوالد مبارکه توان تامین دو برابر نیاز فعلی خودروسازان را دارد
وی در ادامه متذکر شــد: فوالد مبارکه در سال گذشــته حدود 108 هزار تن ورق 
گالوانیزه مخصوص خودرو را به خودروسازان تحویل داده و در حال حاضر توان 
تامین دو برابر نیاز فعلی صنایع خودرو را دارد؛ اما باید توجه داشــت از آن جا که 

ظرفیت تولید این شرکت ثابت اســت، اختصاص این حجم محصول به صنایع 
خودروسازی می تواند سایر بخش ها را با مشکل در تامین مواد اولیه مواجه کند.

تاجمیر ریاحی بیان کرد: شــرکت فوالد مبارکه در هر جایی که تحریم ها مانع از 
تامین نیاز صنایع شده، توانسته به خوبی این نیاز را بر طرف کند و به همین دلیل 
امروز اکثر صنایع ما از جمله صنایع خودروسازی و لوازم خانگی همچنان مشغول 

به فعالیت های خود هستند.

 صادرات به پیشرفته ترین کشورهای فوالدی جهان
وی عنوان داشــت: ورق های فوالد مبارکه قابلیت صادرات به کشــورهای فوالد 
جهــان را دارد و در زمان هایی که به هر دلیل تقاضای بــازار داخلی کاهش یابد، 
مشــکلی برای صادرات این محصوالت نداریم؛ در ســال ۹4 این اتفاق رخ داد 
و محصوالت فوالد مبارکه به پیشــرفته ترین کشــورهای فــوالدی جهان صادر 
شد؛ حتی این محصوالت در سال گذشــته به کشور چین که یکی از بزرگ ترین 
تولیدکننده فوالد جهان اســت، صادر شــد.مدیر فروش داخلی شــرکت فوالد 
مبارکه درباره میزان ارزآوری محصوالت این شرکت اظهار کرد: ارزآوری صادرات 
محصوالت فوالد مبارکــه به نوع و تناژ محصول بســتگی دارد، هرچه بتوانیم به 
سمت محصوالت نهایی تر پیش رویم، ارزآوری بیشتری خواهیم داشت؛ فوالد 
مبارکه ســاالنه به 700 الی 800 میلیون دالر ارز نیاز دارد اما این شــرکت پس از 

برطرف کردن نیاز خود، به تامین نیاز ارزی کشور تمرکز کرده است.

 تامین نیاز صنایع کشور با کمک دولت سیزدهم
وی درباره برنامه های توســعه ای فوالد مبارکه بیان داشــت: برنامه ریزی برای 
خطوط تولید آینده از جمله پروژه نورد گرم 2 و نورد سرد 2 در فوالد مبارکه انجام 
شده که امیدواریم در سال جاری آغاز شود؛ شرکت فوالد مبارکه جز در شرایطی 
که با مشــکالت تامین برق مواجه بوده، همواره با همه ظرفیــت خود اقدام به 
تولید محصوالت فوالدی کرده و همه تالش خود را انجام داده تا صنایع داخلی 
کمترین آســیب ممکن را بپذیرند که با کمک دولت سیزدهم خطوط جدید در 
فوالد مبارکه راه اندازی و نیاز صنایع کشور به طور کامل تامین خواهد شد.تاجمیر 
ریاحی تاکید کرد: در فوالد مبارکه ثابت شــده که تحریم ها هیچ تاثیری بر روند 
تولید ندارد و حتی فرصت هایی را نیز برای این صنعت به وجود می آورد به طوری 
که این شرکت در هر شرایطی همواره با همه ظرفیت خود محصوالت فوالدی را 
تولید کرده که عالوه بر تحریم های مربوط به کشور، نام آن مشخصا در فهرست 
تحریم ها قرار گرفته اما با این حال هیچ خدشه ای بر تولید آن وارد نشده است.

تولید محصوالتی که تحریم ها را بی اثر کرد
وی اذعان داشت: شرکت فوالد مبارکه در ســال های ۹۹ و 1400 موفق به تولید 
محصوالتی شده که در گذشته امکان تولیدشان را در داخل نداشته و کشورهای 
دیگر نیز به دلیــل تحریم ها از فروش آن ها به کشــورمان خودداری می کردند؛ 
بنابراین فوالد مبارکه با اقدامات خود گام مهمی در گذر از تحریم ها برداشــت و 
این مسئله در بسیاری از صنایع از خودروسازی گرفته تا صنایع نفت و گاز مشهود 

است که امیدواریم در سال های آینده نیز گام های بیشتری برداشته شود.

مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه در گفت وگوی ویژه خبری مطرح کرد:

تامین نیاز صنایع کشور در فوالد مبارکه با کمک دولت سیزدهم
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