
تازه ترین آمار ارائه شده توسط پزشکی قانونی استان اصفهان، حکایت از افزایش آمار قربانیان 
برق گرفتگی در استان دارد؛

چالش خشک شدن های ناگهانی!
5

 علیه موش ها 
 درخواست مدیریت شهری از شهروندان برای مبارزه با موجودات موذی:

 رعایت کنید تا جمعیت این موجودات که عامل مشترک بیماری هم هستند، کنترل شود

7

 سخنگوی صنعت برق استان اصفهان
 مطرح کرد:

فرونشست زمین، این بار 
گریبانگیر خطوط سراسری 

شبکه برق

میزبانی سپاهان از مس 
رفسنجان در نقش جهان

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( 
چهارمحال و بختیاری:

ارتباط سپاه چهارمحال و 
 بختیاری با مدیریت شهری

 وحدت بخش است

3

4

6 7

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان :

احداث ۱۲ خط 
 »بی. آر. تی« در شهر 
اصفهان تا سال ۱۴۰۴

3

مدیر کل استاندارد اصفهان خبرداد:
طال و مواد غذایی، 
 غیر استانداردترین
 تولیدات در بازار

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه ۲7 مهـــر  ۱۴۰۰ 
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 ۱9 اکتبر ۲۰۲۱
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8 صفحه
قیمت: ۲۰۰۰ تومان

3

دعوت از 
شرکت های 
 دانش بنیان

 برای تحول در 
خدمات رسانی 

7به شهر

برای 
حق الزحمه 
مشاوران 

امالک سقف 
تعیین شود
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نياز خود را به شرح ذیل و باستـناد قانون برگزاری مناقصات 
و آئين نامه معامالت شرکت ، ازطريق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پيشنهاد دهندگان می توانند اســناد مناقصه به شــرح فوق را از طریق ســایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

1400/08/15 به نشــانی: اصفهان-خیابان طالقانی ، امور برق منطقه یک اصفهان– دبیرخانه امور ، تحویل نمایند. به پيشنهادهايی كه بعد از 

مهلت مقرر در فوق دريافت شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

         http://tender.tavanir.org.ir             : سايت  اينترنتی معامالت توانير به نشانی
http://iets.mporg.ir           : سايت  اينترنتی پايگاه ملی مناقصات ايران به نشانی
http://eepdc.ir     :سايت  اينترنتی شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت كسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن3۴۱۲۲353-۰3۱ کارشناس قرارداد ها و مناقصات امور و جهت آگاهی بیشتر درمورد الزامات، 

اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن : 34122340 تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: در اسناد درج شده است۰
 ارایه تاییدیه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت  https://www.eepdc.irجهت به روز رسانی مدارک 

ثبتی الزامی است. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمايید(

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

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و 

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

  پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء كميسيون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

 حضور پيشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشايی پاكات آزاد مي باشد.

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

 شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي باشد.   

 ساير اطالعات وجزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان 

شماره 
موضوع شماره سامانهمناقصه 

مناقصه
تاريخ توزيع 

دفترچه

مهلت 
دریافت 

اسناد

آخرین 
مهلت تحویل 

پاکات

تاریخ برگزاری 
مناقصه)کیفی(

ساعت 
برگزاری 
مناقصه

مبلغ تضمین 
)ریال(

400140612000093954000006

اصالح 
ساختار شبکه 
فشارضعیف 

)تبدیل 
شبکه سیمی 

به کابل 
خودنگهدار( 
محدوده امور 
برق منطقه 
یک)مرکز(

91.520.000.000 صبح1400/07/271400/08/041400/08/151400/08/16
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عربستان سفر اتباعش به لبنان را ممنوع کرد
وزارت خارجه عربستان سعودی از شــهروندان و اتباع خود خواست به دالیل امنیتی از سفر به لبنان 
خودداری کنند.براساس گزارش رویترز، این تصمیم دولت ریاض پس از درگیری های روز پنجشنبه 
و حمله به هواداران حزب ا... و جنبش امل لبنان در مقابل کاخ ریاست دادگستری بیروت که منجر به 
کشته شدن حداقل 7 نفر شد، اتخاذ شده است. هواداران حزب ا... و جنبش امل پنجشنبه گذشته 
در اعتراض به عملکرد بد »طارق بیطار« بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت به خیابان ها آمده  بودند و 
به شکل مسالمت آمیز تجمع خود را شکل دادند که به یکباره با تیراندازی افراد ناشناس از باالی پشت 
بام ها مواجه شدند. نیروهای امنیتی لبنان تاکنون ۱۹ نفر را در رابطه با این حادثه دستگیر کرده اند، ۱7 

تن از آن ها لبنانی و دو تن دیگر از اتباع سوریه هستند.
 

راز غیبت بدون دلیل سرکرده طالبان و مال برادر
پرسش ها در مورد غیبت بدون دلیل آخوندزاده )مالهبت ا... که به عنوان امیرالمومنین از طرف طالبان 
معرفی شده( و مالبرادر تشدید شده و طالبان دالیل قانع کننده ای درباره غیبت آنها ارائه نکرده است. 
این روزها با توجه به گزارش بهمن ماه گذشــته روزنامه هندوســتان تایمز و سابقه پنهان کاری مرگ 
مالعمر، این احتمال افزایش یافته که ممکن اســت این دو چهره اصال زنده نباشــند. هفته گذشته 
سخنگوی گروه تروریستی طالبان رسما اعالم کرد مالهبت ا... آخوندزاده، امیرالمومنین است و هرکس 

از او اطاعت نکند، از خدا اطاعت نکرده است.
 

سفیر فرانسه از بالروس اخراج شد
سفارت فرانسه در بالروس اعالم کرد که دولت این کشور بدون اعالم دلیل، خواستار خروج سفیر فرانسه 
شده و سفیر خود در پاریس را نیز فراخوانده است. سفارت فرانسه در مینسک اعالم کرد که دولت بالروس 
بدون اعالم دلیل، »نیکالس دوبیالن دوالکاست« را اخراج و او هم اکنون این کشور را ترک کرده است. به 
نوشته خبرگزاری »رویترز«، دلیل اخراج سفیر فرانسه در مینسک اعالم نشده اما دولت بالروس در ادامه 
»ایگور فسنکو« سفیر خود در پاریس را نیز به کشور بازگردانده است.با این حال در وبگاه سفارت فرانسه 
در مینسک اعالم شده که سفیر این کشور در روز چهارشنبه هفته قبل، میزبان نمایندگان سازمانی بوده که 

اخیرا از سوی دولت بالروس ممنوع اعالم شده است.

آخرین وضعیت جسمانی »کلینتون«
بیل کلینتون، رییس جمهور ســابق ایاالت متحده بعد از درمان عفونتی که به جریان خون او سرایت 
کرده بود، از بیمارستان کالیفرنیا مرخص شد.به گزارش شبکه خبری »سی.ان.ان«، دکتر آلپش امین، 
مدیر اجرایی دپارتمان بهداشت دانشگاه کالیفرنیا ایروین که بر تیم پزشکی کلینتون نظارت می کرد، 
در بیانیه ای پس از مرخصی کلینتون گفت:  »کلینتون از مرکز پزشــکی ایرواین مرخص شد. تب و 
گلبول های سفید خون او عادی شده و او به نیویورک برمی گردد تا دوره آنتی بیوتیک های خود را به 

پایان برساند. مفتخریم که او را درمان کرده ایم و همچنان وضعیت او را رصد خواهیم کرد.«

چین: عربستان در صدر دیپلماسی خاورمیانه ای چین است
وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی با همتای سعودی خود گفت، روابط با عربستان سعودی در صدر 
تالش های دیپلماسی چین در خاورمیانه است.به گزارش  روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست، وزارت 
خارجه چین در بیانیه ای بعد از تماس تلفنی با فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر خارجه عربستان گفت 
که وانگ یی، وزیر خارجه چین گفته است پکن همواره به روابطش با عربستان اولویت داده و مایل 

است یک شریک بلندمدت و قابل اعتماد باشد.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان دیپلماسی جدید را تشریح کرد:

فعال فقط گفت و گو 
نشست مطبوعاتی هفتگى سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور 
خارجه با حضور خبرنگاران داخلــی و خارجی به صورت حضوری و با 
رعایت فاصله گذاری اجتماعى، در ســاختمان شماره ٨ شرقی وزارت 

امور خارجه آغاز شد.
در ادامه گزیده ای از سخنان خطیب زاده در این نشست را می خوانید:

در خصوص عربســتان چهار دور گفت و گو برگزار شده که در مورد 
مســائل منطقه اى و دوجانبه بوده اســت. تماس ها ادامه دارد. گفت 
وگو ها محترمانه و جدی است و امیدواریم به نتیجه برسد. درباره سفر 
هیئت عربستانى به ایران و در خصوص آنچه بین ما و عربستان در میز 
مذاکرات صورت می گیرد اجازه دهید من درباره تایید یا عدم تایید آن 

صحبت نکنم و سفر هیئت عربستانى تایید نمی شود.
 دســت دوســتی ایران نه االن بلکه همواره به ســمت کشور های 
همسایه و دوست و از جمله عربســتان دراز بوده است. اما این بدان 
معنا نیست که ما چشــمان خود را به روی اقدامات عربستان در یمن 

بسته ایم.
 گفت وگوهاى ایران و اروپا آغاز شده است به عنوان هماهنگ کننده 

مذاکرات وین. مواضع روسیه را از مسکو مى شنویم.
 چهارشــنبه هفته آینده میزبان وزراى همســایگان افغانستان به 
صورت حضــورى خواهیم بود و یک نشســت یــک روزه را خواهیم 
داشت. برنامه مفصلى داریم و جزئیات آن را طى روزهاى آینده اعالم 
می کنیم و دستورکار این نشست ادامه گفت و گوهاى مجازى نشست 
قبل است. شش کشور متمرکز خواهند شد که به صلح در افغانستان 

کمک کنند.
 آنچه در عراق اتفاق مى افتد مربوط به احزاب، دولت و مردم عراق 
است، اما آنچه مربوط به ایران است اســتقبال از انتخابات و ساخت 

دولت دموکراتیک است.
*مذاکرات ادامــه پیدا خواهد کــرد و فرآینــد تصمیم گیرى در این 
خصوص به نتیجه رســیده و اکنــون در حال بررســی چالش هایی 
هستیم که در شــش دور مذاکرات وین به وجود آمده است. ما هیح 
وقت پیش شــرطى براى آمریکا تعیین نکردیم چــرا که آمریکا عضو 
برجام نیست. آنچه گفتیم مربوط به برگشت آمریکا به برجام است و 
هدف اصلى اطمینان از برداشته شدن همه تحریم هاست تا واشنگتن 
دنیا را به سخره نگیرد. بایدن روند جداگانه اى از ترامپ اعمال نکرد و 
با کالم هم نیت ها روشن نمى شــود و در عمل تداوم اقدامات ترامپ 

بوده است.
 آنچه امروز در روی زمین رخ می دهــد فرقی با قبل از آمدن بایدن 

ندارد. آمریکا می توانست بســیاری از اقدامات ظالمانه علیه ایران را 
متوقف کند. دالر توســط آمریکا به ابزار نظامی علیه همه تبدیل شده 
است. نظام های پولی و مالی دنیا تالش کردند خودشان را مستقل از 
دالر کنند. برخی کشور ها وارد اتحادیه های مالی و پولی با هم شدند که 
 مســتقل از دالر اســت. ایــن اراده وجــود دارد که برخی کشــور ها
  به صورت مســتقل کار هــای خــود را از طریق پیام های سیســتمی

 ادامه دهند.
 سفر سرلشکر باقرى به پاکستان به دعوت ارتش پاکستان به این 
کشور صورت گرفته است. در همسایگی خود هیچ اقدامی علیه کشور 
همسایه را نمى پذیریم. این سفر در راستاى مراودات نزدیک بود و به 

صورت مستمر ادامه پیدا می کند.
)درباره روابط ایران و مصــر(: این روابط در ســطح حافظ منافع 
پیگیری می شود و در بغداد هم گفت وگو های کوتاهی بین وزیر خارجه 

ایران و رییس جمهور مصر انجام شد که امیدواریم ادامه پیدا کند.
 امیرعبداللهیان بــا صراحت اعالم کــرد که تمرکز بر دیپلماســى 
اقتصادى، روابط با همسایگان و توازن رویکرد سیاست خارجه ایران 
است. آنچه در گزارش ها آمده نشان دهنده این موضوع است که رفع 

تحریم هاى غیر قانونى و فرا سرزمینى در اولویت ماست، اما در عین 
حال ما هیچ چیزی را به آنچه در وین و بروکســل اتفاق می افتد، گره 

نزده ایم.
)درباره گســترش همکاری های ایران و چین(: قرارداد ٢٥ ساله، 
نقشــه راه مشــارکت راهبردی ایران و چین یــک چارچوب حقوقى 
راهبردی است. این ســفر دارای ابعاد مختلفی است که برخى از این 

ابعاد به مجلس، دولت و وزارتخانه هاى مختلف برمی گردد.
یک توافق نامه در سال ١٣٧٩ با روسیه در خصوص همکاری هایمان 
داشتیم که ده ساله بود و ٥ سال قابل تمدید بود و فرودین امسال ما 
به ٥ ســال رســیدیم، امیرعبداللهیان در ســفر خود به مسکو با وزیر 

خارجه روسیه صحبت کرده است.
) با اشاره به موضع گیری های آذربایجان(: توصیه ما به برادران مان 
در باکو این است که بیش از اظهارات در رســانه، صحبت ها در همان 
مسیر دیپلماتیک ادامه پیدا کند. مقامات باکو اجازه ندهند طرف ثالث 
برای آن ها دام پهن کنند. روابط ایران باکو روابط خوبی اســت و نباید 
 اجــازه دهنــد کــه ایــن روابــط توســط دســت های مصنوعــی

 خراب شود.

نماینده مردم بندرعباس و قشــم در مجلس گفت: 
موضوع کهنه و نخ نمای انتزاع چند روستا از شهرستان 
پارسیان و الحاق آن به استان دیگری که در دوره دهم، 
یازدهم و دوازدهم دولت به دالیل مهم از دستور کار 
خارج شده بود، موجبات ناراحتی مردم را فراهم کرد.

منصور آرامی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
در نطق خود ضمن تبریک پیشاپیش هفته وحدت، 
اظهار کرد: اخیرا موضوعی در سفر ریاست جمهور به 
استان فارس پیش آمده است که موجب شد تمامی 
زمان خود در این نطق را به آن اختصاص دهم چرا که 

موجب نگرانی مردم استان هرمزگان شده است.
نماینده مردم بندرعباس و قشم در مجلس گفت: در 

سفر رییس جمهور به استان فارس، موضوع کهنه و 
نخ نمای انتزاع چند روســتا از شهرستان پارسیان و 
الحاق آن به استان دیگری که در دوره دهم، یازدهم 
و دوازدهم دولت به دالیل مهــم امنیتی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی از دســتور کار خارج شده بود، 
مطرح شد و با کمال تاســف باید اعالم کنم موجب 
موجی از نگرانی و نارضایتی که ناشــی از احساس 
تحقیر، تبعیض و بی عدالتی بود، شــده است.وی 
از انتقادات نمایندگان اســتان، نماینــده ولی فقیه، 
اســتاندار و جمعی از نخبگان اســتان هرمزگان از 
موضوع فوق سخن گفت و افزود: انتزاع و الحاق هر 
بخش از کشــور قطعا بدون توجه به مسائل ملی و 

منطقه ای و توجه به نظرات ســاکنین آن جغرافیا، 
اعضای شوراهای شــهر و روستا، نماینده ولی فقیه، 
ائمه جمعه و ســایر معتمدین نمی تواند ســرانجام 
مطلوبی داشته باشد.نماینده مردم بندرعباس و قشم 
خطاب به وزیر کشور، گفت: با وجود  تذکر حضوری 
نمایندگان در خصوص حساسیت مردم هرمزگان و 
اعتراضات و واکنش های شدید اجتماعی که چندین 
سال پیش نسبت به این مسئله رخ داد و متاسفانه 
خوراکی برای ضد انقالب و بیگانگان شد؛ بازگشایی 

این پرونده چه معنا و مفهومی دارد؟ 

 انتقاد نماینده بندرعباس از طرح »تقسیم استانی« در سفر اخیر رییسی: 

بازگشایی طرحی که به دالیل امنیتی از دستور کار خارج شده 
چه معنایی دارد؟

واکنش »علی الریجانی« به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان:

مراقب باشید ظلم نکنید
علی الریجانی به اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داد.الریجانی در پاسخ به اظهارات اخیر طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نوشت: »جناب عالی، 
در مصاحبه اخیر، درباره اعالم عمومی دالیل عدم احراز صالحیت نامزدها فرمودید چنین کاری شرعا و قانونا ممکن نیست، زیرا به حیثیت افراد، که امری محترم است، لطمه 
وارد می کند.این سخن به طور کلی درست است. اما درباره افرادی نظیر حقیر، که خود درخواست علنی کردن آن  را دارم، وجاهت ندارد و مسئولیت آن برعهده شورای نگهبان 
نیست. ضمنا این گونه بیانات شما ابهام های دیگری نیز ایجاد می کند و شفاف کردن موضوع را بیش از پیش ضروری می سازد. این مطلب درباره نهادها و دستگاه هایی که 
در این تصمیم شورا مشارکت داشته اند نیز صادق است. جناب عالی جوان تحصیل کرده و متدینی هستید. از ابتدای خدمت در نظام اسالمی، مراقب باشید در بیان و عمل 
خود به کسی ظلم نکنید، حتی به نحو ایهام.«پیش تر سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره استعفای علی الریجانی از پیگیری قرارداد ایران و چین و ارتباط 
آن با رد صالحیت وی گفته بود: بنده نیز این موضوع را در رسانه ها خواندم و تعجب کردم. برای همه کسانی که وارد انتخابات می شوند احترام قائل هستیم و موارد را برای 
خودشان اعالم می کنیم در ضمن ما استعالمات را از دستگاه ها می گیریم که در آن دستگاه ها هم محرمانه است. در عین حال توضیحات را خدمت ایشان گفته ایم.

خبر روز

وز عکس ر

دیدار صمیمی سید 
حسن خمینی و فرزند 

عالمه حسن زاده 
آملی )ره(

حجت االسالم و المسلمین سید حسن 
خمینی، با حضور در منزل حجت االسالم 
و المسلمین عبدا... حســن زاده آملی 
فرزند ارشد عالمه حسن زاده آملی)ره( 
ضایعه درگذشت ایشــان را به خانواده 
وی تســلیت گفت و علو درجات را برای 
آن مرحوم از خداوند متعال مسألت کرد. 

»پمپئو« خطاب به »بایدن«: 

علیه ایران مواضع سختگیرانه تر اتخاذ کن
وزیر امور خارجه سابق آمریکا در مصاحبه با یک نشریه انگلیسی گفت: »جو بایدن« رییس جمهور 
آمریکا باید موضع سختگیرانه تری علیه ایران اتخاذ کند تا عربستان سعودی را جهت عادی سازی 
روابط با اسراییل متقاعد کند.به گزارش شبکه خبری »العربیه« »مایک پمپئو« وزیر خارجه سابق 
آمریکا در گفت وگو با روزنامه »تلگراف« گفت: من متقاعد شده ام که کشورهای بیشتری به »توافق 
ابراهیم« ملحق خواهند شد و روزی پادشاهی عربستان سعودی نیز ملحق خواهد شد. پمپئو یکی 
از اصلی ترین دیپلمات های دخیل در توافق موسوم به توافق ابراهیم بود که طی آن چهار کشور امارات 
متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش روابط با رژیم اسراییل را عادی کردند.پمپئو در این مصاحبه 
گفت که دولت بایدن در صورت اتخاذ مواضع شدیدترعلیه ایران، می تواند عربستان را متقاعد کند که 
توافق نامه ابراهیم را امضا کند.وی گفت: »چند قطعه دیگر از این معما وجود دارد که آنها باید ببینند، 
آنها باید رهبری قوی آمریکا را ببینند، باید یک آمریکا را ببینند که می دانند از آنها حمایت خواهد کرد، 
به ویژه در رابطه با چالش ایران.«پمپئو در ادامه اتهام زنی علیه ایران ازدولت آمریکا خواست علیه 

تهران و نیروهای مقاومت در سطح منطقه  اقدام کند.

»احمدی نژاد« امارات را به سمت تهران ترک کرد
رییس دولت های نهم و دهم که به امارات ســفر کرده بود، بدون برنامه ریزی قبلی از امارات خارج 
شد.برخی از رسانه های داخلی مدعی شدند، محمود احمدی نژاد رییس دولت های نهم و دهم که 
جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی اکسپو ۲۰۲۰ به کشــور امارات متحده عربی سفر کرده بود، به 
توصیه مسئوالن این کشور، سفر خود را نیمه کاره رها کرده و  به تهران بازگشت.هنوز اطرافیان وی در 

این زمینه توضیحاتی ارائه نداده اند.

نماینده مجلس:

  استقبال بین المللی از دکتر احمدی نژاد 
موجب نگرانی برخی افراد شده است

نماینده تبریز که دکتر احمدی نژاد را در سفر دبی همراهی کرده است به دیده بان ایران گفت: »خبر 
دیپورت آقای احمدی نژاد از فرودگاه امارات صحت ندارد، سفر ایشان  ۵ روزه بوده و موضوع دیپورت 
ایشان یا همراهان آقای احمدی نژاد از امارات »خبرســازی« است. البته در طول سفر هم یک خبر 
سازی کذب دیگر مانند خبر بازدید ایشان از غرفه رژیم اسراییل منتشر شد که اساسا نادرست است.« 
این نماینده مجلس یازدهم یادآور شد: »تعدادی از همراهان ایشان زودتر و تعدادی هم همراه ایشان 
پس از پایان ســفر به تهران آمدند. هیچگونه توصیه ای از سوی مسئوالن کشور امارات مبنی بر ترک 
این کشور به آقای احمدی نژاد منتقل نشده و سفر ایشان طبق برنامه و پس از ۵ روز به اتمام رسیده 
است.«احمد علیرضا بیگی درباره دالیل انتشار این خبر گفت: »انتشار این نوع خبر سازی نشان می 
دهد استقبال بین المللی از دکتر احمدی نژاد موجب نگرانی افرادی شده که خودشان یا افرادی که 
مد نظر آنهاست چنین محبوبیت بین المللی و چنین امکانی برای سفر ندارند. این نوع خبرسازی ها 

کذب بوده و در جهت انحراف افکار عمومی صورت می گیرد«.

توضیح »ضرغامی« درباره ماموریت در پاسارگاد
سیدعزت ا... ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در توئیتر نوشت:  مدیر کل ثبت و حرائم 
میراث، مدیر کل بازرسی وزارتخانه و مدیر کل میراث اســتان فارس برای بررسی و حل مشکالت 
مردم  پاسارگاد عازم خواهند شــد. دســتور کار آنان رعایت دقیق قوانین حریم  میراث فرهنگی و 

جلوگیری از رفتارهای فراقانونی در جهت ناراضی سازی مردم است.

کافه سیاست

نایب رییس کمیسیون قضایی:

 منتقدان جرات هجمه 
به »رییسی« را ندارند به 
مجلس حمله می کنند

نایــب رییس کمیســیون قضایــی مجلس 
حواشــی پیش آمده دربــاره محرمانه بودن 
اموال مسئوالن را تالش برای تخریب مجلس 
دانست و تاکید کرد که بررسی ها در این رابطه 
هنوز در مرحله کمیسیون و ناتمام است. حسن 
نوروزی گفت:  بررســی ها دربــاره طرح اموال 
مسئوالن ادامه دارد و کار هنوز تمام نشده است. 
نوروزی اضافه کرد: »ما قانونی داریم که مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در سال ۹4 مصوب 
شده است و بر اساس آن مسئوالن باید اموال 
خود را در ســامانه ثبت کنند؛ اما اجباری در کار 
نبوده است. قوه قضاییه سامانه ای ایجاد کرده 
بود ولی چون اختیاری بود، خیلی ها اموال خود 
را ثبت نکردند. در طرحی که آمده بود خواسته 
شده بود این مسئله قطعی و اجباری نباشد«.
وی افزود: »کمیسیون درحال بررسی این بود 
که همه اطالعات ثبت شده به سمع مردم برسید 
یا خیر. هنوز هم فقط دو، سه ماده از این طرح 
تصویب شده و بعید نیســت که در ادامه موارد 
دیگری تصویب نشــود یا در صحن علنی رای 
نیاورد. بررسی  ها هنوز نه در کمیسیون قضایی 
نهایی شده و نه به صحن آمده است«.نوروزی 
افزود: »حواشی ایجاد شده به این خاطر است 
که برخی به دنبال بهانه گیری هستند. روزنامه 
شرق متاسفانه این مسئله را کلید زد و موضوع 
ادامه یافت. در حالی که بررســی ها ادامه دارد 
قطعا به همه موارد دقت می شود. هجمه های 
مربوطه درحالــی پذیرفته و منطقــی بود که 
مجلس یعنی کمیسیون و صحن علنی مصوب 
می کرد و شــورای نگهبان هــم تایید می کرد. 
چیزی که هنوز شکل نگرفته و در مراحل ابتدایی 
است اما ضرورتی ندارد که این طور مورد حمله 
قرار بگیرد«.این نماینــده مجلس ادامه داد:با 
توجه به فضای کمیسیون و مجلس، معتقدم 
این مسائل حل خواهد شد منتها برخی دنبال 
خوراک برای سخنرانی های خود هستند و نیاز 
دارند که ما یک پاس بدهیم و آنها شوت کنند 

تا به نحوی مجالس خود را گرم کنند.
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نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

چرا گوجه گران شد؟
نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: تغییر فصل و کاهش دمای هوا و از سوی دیگر 
صادرات موجب کاهش عرضه و افزایش ۳۰ درصدی گوجه در بازار شده است.علی مهرکش درباره دالیلی 
گرانی گوجه در بازار، اظهار کرد: باید توجه داشت که کاهش دمای هوا و سرما موجب از بین رفتن بوته های 
گوجه و در نهایت کاهش عرضه این محصول در بازار شده است و اکنون ۵۰ درصد دلیل گرانی گوجه به این 
موضوع برمی گردد.وی افزود: ۵۰ درصد دلیل گرانی گوجه به صادرات این محصول برمی گردد که برخی 
افراد سر زمین های کشاورزی با خریداری این محصول، آن را از طریق مرزهای زمینی به عراق و افغانستان 
صادر می کنند و با توجه به افزایش نرخ دالر ، مزیت فروش در صادرات است.نایب رییس اتحادیه میادین 
میوه و تره بار اصفهان با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت گوجه در بازار، افزود: در حال حاضر ۱۰ درصد 
گوجه موجود در میدان میوه و تره بار اصفهان بین ۸۵۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان و بیش از ۹۰ درصد گوجه از ۵۵۰۰ هزار 
تومان به پایین است.وی همچنین درباره افزایش قیمت موز، توضیح داد: موز براساس نرخ ارز و توان 
بازار، قیمت خود را مشخص می کند، اما در اصل قیمت موز خارجی در میدان میوه و تره بار اصفهان حدود 

۲۷ هزار تومان، موز هندی ۲۴ هزار تومان و موز پاکستانی ۱۸ هزار تومان است.

احداث پست جدید برق با توجه به رشد مصرف الکتریکی
سخنگوی صنعت برق اصفهان گفت: با توجه به رشد مصرف انرژی الکتریکی در مرکز شهر ، اقدام 
به احداث پست جدید برق کرده ایم.سید محمدرضا نوحی اظهار کرد: با توجه به رشد مصرف انرژی 
الکتریکی در مرکز شهر اصفهان طی سال های گذشته با مطالعه معاونت برنامه ریزی و تحقیقات 
شرکت برق منطقه ای اصفهان و تایید شــرکت تعاونی، پست جدید برق در حال احداث است.وی 
با بیان اینکه این پســت ۲۳۰ کیلو ولت به ۶۳ کیلو ولت gis در مرکز شهر اصفهان، در خیابان طیب 
شروع به احداث کرده، افزود: بعد از طی کردن مراحل مختلف از قبیل خرید زمین، شروع ساخت 

مرحله ساختمانی، تامین تجهیزات پست، این طرح در حال اجراست.
ســخنگوی صنعت برق اصفهان عنوان کرد: پست ذکر شــده برای تامین بار در مرکز شهر اصفهان، 
تامین بار قطار شهری، تغذیه ایستگاه های موجود در مرکز شهر و ایستگاه های آتی ۶۳ کیلو ایستگاه 
شهدا و ایستگاه فردوسی، باال بردن قابلیت اطمینان و بهره برداری از شبکه و تعدیل بار ایستگاه های 
خطوط هم جواهر در حال احداث است.نوحی تصریح کرد: ظرفیت پست فوق با دو ترانسفورماتور ۱۶۰ 

مگاولتر دو ترانسفورماتور ۴۰ مگاولتر است و تا به امروز ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی خبرداد:

آبیاری سیار باغ های اصفهان
رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: آبیاری سیار 
باغ های در معرض خشکی استان اصفهان که از ماه های گرم امسال آغاز شده بود، تا آخر مهر ادامه 
دارد.عباسعلی جمشیدی اظهار کرد: آبیاری سیار باغ های در معرض خشکی استان اصفهان که از 
ماه های گرم امسال و با هدف حفظ درختان آغاز شده بود، تا آخر مهر ادامه دارد.وی مساحت باغات 
استان را بالغ بر ۲۰ هزار هکتار برآورد کرد و افزود: بیشتر آن ها در شهرستان های لنجان، فالورجان، 
خمینی شهر، نجف آباد، اصفهان و مبارکه قرار دارند.عباسعلی جمشــیدی با بیان اینکه آبرسانی 
با تانکر های ۱۰ تا ۳۰ متر مکعبی در سطح شهرســتان ها انجام شده است، ادامه داد: آبرسانی های 
امسال با توجه به وسعت خشکسالی و کاهش چشمگیر بارش ها بیش از سال های گذشته و افزون 

بر چهار هزار مورد بود.
رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی اصفهان خاطرنشان کرد: 
خشکی رودخانه زاینده رود طی یک سال اخیر سبب آسیب به پوشش گیاهی و درختان شده است 

و تداوم این معضل به ضرر کشاورزی و باغداری در استان خواهد شد.

مدیر کل استاندارد اصفهان خبرداد:

طال و مواد غذایی، غیر استانداردترین تولیدات در بازار

مدیر کل اســتاندارد اصفهان گفت: بیشــترین پرونده های تخلف در 
بخش استاندارد در استان مربوط به مصنوعات طال، مواد غذایی و بعد 

از آن بخش مصالح ساختمانی است.
محمود فرمانی اظهار کرد: بازرســان و کارشناســان استاندارد به طور 
مرتب از واحد های صنفی بخش های مختلف در طول ســال بازدید و 
موارد تخلف را شناسایی می کنند که بیشترین تخلف های گزارش شده 
مربوط به مواد غذایی، مصنوعات طــال و واحد های زرگری و مصالح 

ساختمانی است.
وی از جمله تخلف های مشاهده شــده در زمینه مواد غذایی را تولید 
بدون نشــان اســتاندارد یا با کیفیت پایین تر از سطح اســتاندارد و 
استفاده از مواد غیر مجاز عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت 
کیفیت در مواد غذایی به منظور تامین ســالمتی مــردم، پرونده های 
 تخلف در این بخش با حساســیت زیــادی پیگیری و بــا متخلفان 

برخورد می شود.
فرمانی با بیــان اینکه تولید غیر مجاز و بدون نشــان اســتاندارد یا با 
کیفیت پایین تر از استاندارد نیز از جمله تخلف های ثبت شده در زمینه 
مصالح ساختمانی است، اضافه کرد: داشــتن نشان استاندارد برای 

مصالح ساختمانی مختلف مانند شن و ماسه، تیرچه و آجر از اهمیت 
خاصی برخوردارســت و از نظارت بر واحد هــای تولیدی فعال در این 

بخش غفلت نمی کنیم.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان خاطرنشان کرد: در زمینه مصنوعات 
طال و واحد های زرگری نیز عمده تخلف های مربوط به عیار پایین تر از 

استاندارد ملی و نداشتن کد ساخت است.
وی با تاکید بر اینکه فروش مصنوعات طالی خارجی در طال فروشی ها 
ممنوع است، تصریح کرد: مصنوعات طالی تولید داخل نیز باید دارای 
کد ساخت باشــد که در اصفهان با حرف انگلیســی » ای« )E( آغاز 

می شود.
فرمانی گفت: پرونده های تخلف اســتاندارد در کمیســیون ماده ۴۲ 
)حقوقی استاندارد( با حضور مسئوالنی از اداره کل استاندارد استان، 
دادستانی، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 

اتاق بازرگانی و اتاق اصناف اصفهان مورد بررسی قرار می گیرد.
وی اضافــه کــرد: مــردم می تواننــد در صــورت مشــاهد هرگونه 
 تخلف در زمینــه کاالی غیر اســتاندارد، آن را از شــماره تلفن ۱۵۱۷ 

گزارش کنند.

ســخنگوی صنعت بــرق اســتان اصفهــان گفت: 
فرونشســت زمین می تواند به خطری بالقوه برای ۱۰ 

هزار کیلومتر خطوط انتقال و توزیع برق تبدیل شود.
محمدرضا نوحی  اظهار کرد:  جایگزینی هر دکل انتقال 
برق که براثر هر حادثه ای سقوط کند، دست کم به یک 
ماه زمان نیاز دارد و در بیشتر موارد با سقوط یک دکل 
از خط، بقیه دکل های آن خط نیز به صورت زنجیره ای 
ســقوط می کنند.وی ادامه داد: بازرسان شرکت برق 
منطقه ای اصفهان اولین گزارش های فرونشســت را 

در محل استقرار دکل های فشــار قوی، ۲ سال پیش 
اعالم کردند و از همان زمان کارشناســان بهره برداری 
با همکاری گروه مطالعات ژئوتنیک و زمین شناسی 
بررسی الزم را برای اســتحکام دکل ها انجام دادند و 
تاکنون هیــچ واژگونی دکل براثر فرونشســت زمین 
در اســتان گزارش نشــده اســت.نوحی افزود: در ۱۰ 
ســال گذشــته به علت کاهش قابل توجه بارش ها و 
برداشــت های بیش از اندازه از آب هــای زیرزمینی، 
چالش رانش زمین که سال های پیش در مناطق تحت 
پوشش شرکت برق منطقه ای اصفهان وجود داشت 
به چالش فرونشســت تبدیل شده است.سخنگوی 
صنعت برق استان اصفهان ادامه داد: بیش از ۱۰ هزار 
کیلومتر خطوط انتقال و توزیع در مناطق تحت پوشش 

شرکت برق منطقه ای اصفهان وجود دارد که ساالنه ۲ بار 
به صورت »پیمایشی« و »صعودی« بررسی می شوند.

نوحی تاکید کرد: همه جوانب ایمنی خطوط انتقال و 
توزیع از جمله تهدیدات فرونشســت زمین بررسی و 
برای رفع مشکل به کارشناسان مربوطه منتقل می شود.

جواد شمس، کارشناس ارشد اداره برق استان اصفهان 
نیز در این خصوص گفت: مقاوم سازی و بهینه سازی 
دکل های برق درمقابل فرونشست یکی از چالش های 
اصلی صنعت برق استان است.وی افزود: با توجه به 
اســتقرار اصفهان در مرکز کشور، حفاظت از تجهیزات 
و دســتگاه های شــبکه قدرت برق از جمله دکل ها، 
پست های برق و ترانسفورماتور ها برای پایایی شبکه 

سراسری برق کشور ضروری است.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان مطرح کرد:

فرونشست زمین، این بار گریبانگیر خطوط سراسری شبکه برق

خبر روز

تعاونی مرتعداران تیران و کرون،تعاونی  برتر  معرفی شد
تعاونی مرتعداران منابع طبیعی بهاران سبز تیران و کرون به عنوان تعاونی برتر استان اصفهان معرفی 
شد.مدیرعامل شرکت تعاونی مرتعداران منابع طبیعی بهاران سبز تیران و کرون گفت: این شرکت اولین 
تعاونی مرتعداری استان است که توانسته از طریق سامانه بازارگاه به طور مستقیم و بدون واسطه افزون 
بر هزار تن جو از ابتدای امسال و در ۶ مرحله خریداری و بین دامداران توزیع کند. الهام جان ولی افزود: 
۷۰۰ نفر دامدار عضو از خدمات این تعاونی استفاده می کنند.مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری تیران و 
کرون نیز گفت: با توجه به خشکسالی های اخیر مراتع تیران وکرون کفاف تغذیه افزون بر ۱۵۰ هزار رأس 
دام سبک این شهرستان را نمی دهد و دامداران باید از طریق جیره دستی دام های خود را تغذیه کنند 
که با فعالیت شرکت نهاده ها بدون واسطه به دست آن ها می رسد.مصطفی یزدانی افزود: تمدید پروانه 
مرتع داری، بیمه و پالک کوبی، اجرای طرح های حفاظتی و جنگل کاری از دیگر فعالیت های این تعاونی 
است.وی به مشکالت عنوان شده از طرف دامداران اشاره کرد و گفت: میزان جوی تخصیصی برای هر 
دام در هر دوره حدود ۲ ماهه ۵ کیلو گرم است که این میزان به گفته دامداران، بیش از ۱۰ روز جوابگوی 

دام ها نیست و نیاز است مسئوالن فکری برای افزایش سهیمه جو داشته باشند.

پرفروش ترین محصوالت میادین میوه و تره بار
سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران اعالم کرد: به ترتیب سیب درختی، خیار، سیب زمینی و 
هندوانه در نیمه اول سال جاری، بیشترین سهم را در سبد خرید شهروندان تهرانی از میادین میوه 
و تره بار را به خود اختصاص دادند.بر اســاس این گزارش، بعد از این ۴ محصول، به ترتیب گوجه 
فرنگی، انگور، خربزه، طالبی و پیاز پرتقاضا تریــن محصوالت میادین میوه و تره بار بودند و پس از 
این محصوالت نیز به ترتیب موز، بادمجان، پرتقال، ســبزی، گیالس، هلــو و گالبی پرعرضه ترین 
محصوالت میادین میوه و تره بار بودند.بررسی های به عمل آمده نشان می دهد عالوه بر محصوالتی 
نظیر خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز که در ســبد خرید روزانه شهروندان قرار دارند، میزان 
تقاضای شهروندان از نسبت مستقیم با نوع و تنوع میوه های فصل برخوردار است، ضمن اینکه موز 
تنها محصول وارداتی و پرتقاضای شهروندان تهرانی است.گفتنی است؛ کدوی سبز و لوبیای سبز، دو 
محصولی هستند که در بررسی های به عمل آمده در پایین جدول پرفروش ترین محصوالت فرنگی 

میادین میوه و تره بار در نیمه نخست امسال قرار داشتند.

ورود محموله های پوشاک قاچاق از طریق واردات ته لنجی
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک با تاکید بر اهمیت ســاماندهی واردات ته لنجی و 
مرزنشینی گفت: رویه ته لنجی یکی از روش  های واردات قانونی است که به دلیل عدم نظارت کافی به 
یک روزنه برای قاچاق پوشاک تبدیل شده است.سعید قدیری با اشاره به افزایش آمار قاچاق در حوزه 
پوشاک  اظهار کرد: با وجود اظهارات مسئوالن مبنی بر کاهش آمار قاچاق پوشاک، مشاهدات میدانی 
نشان می دهد که این پدیده شوم از مبادی مختلف نظیر ملوانی، ته لنجی، تعاونی های مرزنشینی و 
سایر رویه های قاچاق کاال افزایش پیدا کرده است.وی افزود: ته لنجی یکی از رویه های واردات قانونی 
است که به علت عدم نظارت نهاد های متولی به یک روزنه برای قاچاق پوشاک تبدیل شده به طوری 
که حجم واردات تحت عنوان ته لنجی، معادل کل ظرفیت یک لنج است.دبیر اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک با بیان این که واردات ته لنجی به شیوه کنونی ضربه بزرگی به صنعت پوشاک خواهد 
زد، گفت: تنها راه حل برای مبارزه با این پدیده، افزایش شفافیت، اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز و همچنین راه اندازی سامانه شناسه کاالست.

کافه اقتصاد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان مطرح کرد:شهرستان

سد زاینده رود هر روز کم آب تر از دیروز
در حال حاضر ورودی سد زاینده رود ۷ مترمکعب بر ثانیه و خروجی آن ۱۰ مترمکعب بر ثانیه است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان  در خصوص آخرین 
وضعیت سد زاینده رود و نگرانی بابت کیفیت آب، اظهار کرد: با توجه به ذخیره محدود سد زاینده رود طبیعتا باید در مصارف بهداشت، شرب و صنعت صرفه جویی 
زیادی داشته باشیم.حسن ساسانی  با تاکید بر اینکه پیوسته سد زاینده رود را از نظر کمی و کیفی مورد پایش قرار می دهیم، تصریح کرد: خط قرمز وزارت نیرو 
مسئله کیفی آب است و این کار با همکاری شــرکت آبفا و آب منطقه ای همواره مورد بررسی قرار می گیرد.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه 

در استان اصفهان مشکلی از لحاظ کیفیت آب نداریم، ابرازامیدواری کرد؛ سد زاینده رود با برف و بارش های موثر در آذر ماه از نظر کمی مشکلی نداشته باشد.
وی درباره افت روزانه ذخیره سد زاینده رود، توضیح داد: با توجه به اینکه خروجی ســد زاینده رود از ورودی آن بیشتر است، طبیعی است کاهش مختصری از 
حجم سد زاینده رود را داشته باشیم و میزان آن متغیر است.ساسانی با اشاره به اینکه طبق آخرین آمار، حجم ذخیره آب سد زاینده رود ۱۹۲ میلیون متر مکعب 

است، گفت: در حال حاضر ورودی سد زاینده رود ۷ مترمکعب بر ثانیه و خروجی آن ۱۰ مترمکعب بر ثانیه است.

اعتراضات 
 بیت کوینی 
در السالوادور

هزاران نفر از مردم پایتخت 
الســالوادور در اعتراض به 
تصمیــم دولت این کشــور 
بــرای قانونــی کــردن ارز 
دیجیتــال بیت کویــن بــه 

خیابان ها ریختند.

وز عکس ر

یک عضو کمیسیون اقتصادی:

برای حق الزحمه مشاوران 
امالک سقف تعیین شود

یک عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شــورای اســالمی گفت: متناســب سازی 
حق الزحمه مشاوران امالک به نفع اقتصاد 
و بخش مسکن کشور است، چرا که اگر یک 
ملک گران تر به فروش برســد و حق الزحمه 
مشاوران امالک هم باالتر رود به طور طبیعی 

خرید و فروش مسکن کاهش می یابد.
اصغر ســلیمی درباره متناسب سازی حق 
کمیســیون مشــاوران امــالک و کاهش 
تعرفــه بنگاه های ملکی، اظهــار کرد: هرچه 
ملکی گران تر و با قیمت بیشــتر به فروش 
برســد حق الزحمه مشــاوران امالک باالتر 
می رود، بنابراین هرچــه قیمت ملک باالتر 
رود مشاوران امالک ســود بیشتری کسب 
می کنند، به همین دلیل همیشــه به دنبال 
این هســتند که ملک را با قیمت گران تر به 
فروش برسانند.وی افزود: از نظر کارشناسی 
و فنی در هیچ جای دنیا به این شکل نیست 
که با افزایش قیمت یک ملک حق مشاوره 
و کارشناسی مشاوران امالک تا این حد باال 
رود. به همین دلیل برای تعیین حق مشاوره 
امالکی ها باید ســقفی در نظر گرفته شــود 
تا اگر ملکی به قیمت بســیار باال به فروش 
برسد بخشی از حق الزحمه مشاوران امالک 
به خدمات دولتی و عام المنفعه اختصاص 
پیدا کند.نماینده مردم ســمیرم در مجلس 
گفت: برای مثال در دفاتر اســناد بخشی از 
درآمد سردفتر داران به ارزش افزوده، هالل 
احمر و ... اختصاص پیدا می کند و این رویه 
باید برای حق الزحمه مشاوران امالک نیز در 
پیش گرفته شود. اگر این مهم انجام نشود 
مشاوران امالک همیشــه در پی آن خواهند 
بود که ملک را با قیمت بسیار گران به مشتری 
بفروشند و اگر هم ببینند ملکی آینده بسیار 
خوبی دارد خودشــان آن ملک را بخرند و با 
قیمت بسیار باالتری آن را به فروش برسانند.

ســلیمی تصریح کرد: پس بایــد برای حق 
الزحمه مشاوران امالک یک نرخ حداقل و 

حداکثر در نظر گرفته شود. 

عکس: مشرق نیوز

رییس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت 
قرمز اصفهان بیان کرد:

گرانی گوشت قرمز با آمدن سرما!
رییس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت قرمز اصفهان 
گفت: قطعا در زمســتان با کمبود و گرانی گوشت قرمز 

مواجه خواهیم بود.
اصغر پورباطنی اظهار کرد:  کشــتار دام هــای زنده به 
دلیل کمبــود و گرانــی نهاده های دامی که در اواســط 
تابســتان انجام گرفت، عاملــی برای کمبــود دام به 
 شــمار می آید و صادرات دام زنده هم بر این معضل، 

دامن می زند.
وی افــزود: خشکســالی و نبود آذوقه باعث شــد که 
دامداران کشتار دام های خود را به صرفه تر از نگهداری 
آن ها بدانند. این موضوع در همان زمان هم نســبت به 

کمبود دام به مسئوالن هشدار داده شد.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت قرمز اصفهان 
ادامه داد: ذخیره گوســفند برای فصل زمســتان الزم 
بود، امــا به دلیل شــرایط پیش آمــده، دام های الغر 

ذبح شدند.
 پورباطنــی تاکیــد کرد: بــه طــور معمــول در فصل 
 ســرما به دالیلــی، چــون مشــکالت حمــل و نقل، 
 کمبــود آذوقــه و تلفــات دام، معضــل کمبــود دام 
وجود دارد. حــال اگر صادرات دام زنــده هم به موارد 
 اشاره شــده اضافه شــود قطعا در زمســتان با کمبود
  و گرانــی گوشــت قرمــز مواجــه خواهیــم بــود.
 وی خاطرنشــان کــرد: گرانــی و کمبــود گوشــت

 در اســتان هایی مانند اصفهان به دلیل آنکه در تامین 
دام سبک خودکفا نیستند، شدت بیشتری دارد.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت قرمز اصفهان 
در پاسخ به این سوال که قیمت گوشت نسبت به سال 
گذشــته چه میزان گران تر شده اســت؟ گفت: قیمت 
گوشت قرمز تغییر چندانی نداشــته و تقریبا متعادل 
بوده، اما قدرت خرید مردم برای تهیه این ماده غذایی 

کاهش داشته است.
پورباطنی تصریح کرد: ســرانه مصرف گوشــت قرمز 
هر نفــر در روز ۷۵ گــرم اســت، اما به دلیل شــرایط 
 اقتصــادی عده ای از مــردم توان مصــرف این میزان 

را ندارند.

کافه اقتصاد
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رییس هیئت سوارکاری استان:

۱۳ باشگاه اسب سواری در چهارمحال و بختیاری فعال است
تحقیق و پژوهش به عنوان زیرمجموعه ای از نهاد علم، زیربنای توسعه 
در عصر اطالعات است و اساســا هر جامعه ای برای برنامه ریزی در 
ســطح خرد وکالن و گذار موفقیت آمیز از اقتصــاد صنعتی به اقتصاد 
دانایی محور و دانش پایه، ناگزیر از ســاماندهی و مدیریت کارآمد و 
اثربخش امور پژوهشی اســت و الزمه هر نوع پیشرفت و توسعه ای، 

ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی و پژوهش های کاربردی دارد.
با توجه به رشــد روز افزون پژوهش و نــوآوری در صنعت دامپروری 
کشــور و به منظور ارائه دســتاورد های جدیــد و ایجــاد تعامل بین 
محققین و فعــاالن این صنعــت، همکاری بــا دانشــگاه ها، مراکز 
تحقیقاتی و ســازمان های اجرایی در محور های تغذیه، فیزیولوژی، 
 ژنتیــک و اصــالح نــژاد و روش هــای نویــن پــرورش دام امری

 ضروری است.
دستاورد اخیر پژوهشگران چهارمحال و بختیاری در قالب یک طرح 
پژوهشی آزمایشــی، از یک مادیان اصیل و ارزشمند نژاد دره شوری 

اقدام به گرفتن جنین و انتقال آن به رحم یک مادیان گیرنده است.
پژوهشــکده فناوری جنین دام دانشــگاه شــهرکرد در سال ۱۳۸۲ 
فعالیت خود را به منظور افزایش سطح دانش فناوری زیستی تولید 
مثل دام و توسعه زیست فناوری و اهمیت این دانش به عنوان یکی 
از مهم ترین محور های توســعه علمی، اجتماعی و اقتصادی کشور و 
نیز با توجه به گســتردگی اقلیمی و جغرافیایــی و تنوع منابع طبیعی 
و بعضی منحصر به فرد الگوی ژنتیکی گونه های گیاهی و حیوانی در 

کشور  آغاز کرد.
رییس پژوهشــکده فناوری جنین دام دانشــگاه شــهرکرد با اشاره 
به دســتاورد ها و جایگاه ویژه این پژوهشــکده در سطح کشور گفت: 
دستاورد اخیر پژوهشگران پژوهشــکده فناوری جنین دام دانشگاه 
شــهرکرد در قالب یک طرح پژوهشی آزمایشــی )پایلوت(، از یک 
مادیان اصیل و ارزشمند نژاد دره شوری اقدام به گرفتن جنین و انتقال 

آن به رحم یک مادیان گیرنده است.
ناصر شــمس افزود: در این طرح تحقیقاتی پــس از اقدامات اولیه 
همچون همزمان سازی دوره فلحی مادیان دهنده و گیرنده و همچنین 
تلقیح مادیان دهنــده و تعیین زمان تخمک گذاری هــر دو مادیان، 

جنین جداسازی شده به رحم مادیان گیرنده منتقل شد.
شمس اضافه کرد: با استفاده از این فناوری، می توان پیش از آبستن 
شدن یک مادیان ارزشمند، اقدام به اخذ جنین و انتقال به مادیان های 
گیرنده کرد و از ایــن طریق تعداد کره های قابــل تولید از یک مادیان 

ارزشمند را افزایش داد.

رییس هیئت سوارکاری چهارمحال و بختیاری، قیمت اسب های نژاد 
برتر را باالی یک میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: اســب ها با نژاد های 

مختلف عرب، دره شوری و... وجود دارد.
تجاره افزود: صنعت پرورش اسب از جمله مشاغل پرهزینه به شمار 
می رود و هم اکنون ۱۳ باشگاه اســب سواری در استان چهارمحال و 

بختیاری فعال است.
توسعه جمعیت ممتاز دامی کشور و از همه مهم تر تامین امنیت غذایی 

جامعه از دیگر اهداف تجاری سازی این فناوری به شمار می رود.
نجمه داوودیان، دکترای تخصصی مامایــی و بیماری های تولیدمثل 
دام در این باره گفت: تمامی محلول هــا و لوازم مصرفی در انجام این 
طرح در پژوهشکده فناوری جنین دام دانشگاه شهرکرد ساخته شده 

است و نیازی به واردات نیست.
وی  تولید، انجماد و انتقال جنین در گاو، فناوری انجماد اسپرم نریان، 
تولید آزمایشــگاهی، انجماد و انتقال جنین در گوســفند و بز، تعیین 
جنسیت جنین اسب با اســتفاده از DNA آزاد جنینی در خون مادر و 
انجماد اسپرم و تلقیح مصنوعی در گوسفند را مهم ترین فناوری های 

تجاری سازی شــده و یا در حال تجاری ســازی در این پژوهشکده 
دانست.

در حال حاضر تامیــن امنیت غذایی یکی از مهــم ترین چالش های 
جوامع بشــری محســوب شــده و اســتفاده حداکثری از منابع و 
توانمندی های داخلی به منظور تامین مایحتاج مورد نیاز کشــور ها به 

عنوان اهرمی قدرتمند و محور توسعه پایدار تلقی می شود.
متخصصین علوم دامی و حوزه های تخصصــی مرتبط با آن در قالب 
تشــکل های علمی در جهت ارتقا و توســعه فعالیت هــای مرتبط با 
پرورش، اصالح نژاد دام، طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم با استفاده از 
تکنولوژی های نوین و برای افزایش خوداتکایی و صادرات محصوالت 
دامی و کسب سهم مناســب در بازار جهانی در خدمت به کشور نقش 
مهمی را ایفا می کننــد و می توانند به صورت موثری یاری گر دولت در 
راســتای پیاده سازی سیاســت های وزارت جهاد کشاورزی از جمله 
تولید انواع نهاده ها و عوامل تولید وارداتی، توسعه کشاورزی قراردادی 
از طریق ایجاد زنجیره های ارزش محصوالت کشاورزی )با محوریت 

تشکل های بخش( باشند.

 ۵3 واحد مسکونی در چهارمحال و بختیاری
 تحویل مددجویان کمیته امداد شد

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: با کمک خیران و اعطای تسهیالت به مددجویان 
تعداد ۵۳ واحد مسکونی در شهر ها و روســتا های استان ساخته و تحویل مددجویان کمیته امداد 
شد.جاسم محمدی افزود: برای ساخت این واحد های مسکونی ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده که به 
تازگی بیش از ۸۰۰ نفر از ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی استان هم در قالب گروه های جهادی در 
ساخت مسکن ایتام مشارکت می کنند.در این مراسم ساخت ۵۰ واحد مسکونی جدید با مشارکت 

کمیته امداد و خیران آغاز شد.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( چهارمحال و بختیاری:

 ارتباط سپاه چهارمحال و بختیاری با مدیریت شهری
 وحدت بخش است

سردار پاسدار علی محمد اکبری، فرمانده ســپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( چهارمحال و بختیاری 
گفت: ارتباط سپاه با مجموعه مدیریت شهری انسجام بخش و وحدت بخش است و از توان این دو 
نهاد در بخش های مختلف بهره گیری شده است.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و 
بختیاری نیز گفت: برای اجرای طرح های عمرانی استان از دهه فجر ۱۳۹۲ تا هفته دولت امسال ۵۳ 
هزار میلیارد ریال هزینه شد.مجید نظری تاکید کرد: این میزان اعتبار برای اجرای سه هزار و ۴۴۲ طرح 
عمرانی در چهارمحال و بختیاری هزینه شد که ۱۰ تا ۱۵ درصد آن مربوط به طرح های مدیریت شهری 
استان است.وی افزود: هم اکنون ۳۰ طرح اقتصاد مقاومتی با ۱۸ هزار میلیارد ریال اعتبار و ۴۶ پروژه 
جهش تولید با ۲۲ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال اعتبار در چهارمحال و بختیاری در دست اجراست. نظری با 
اشاره به فعال بودن ۴۲ شهرداری در چهارمحال و بختیاری و صدور مجوز ارتقای یک روستا به شهر در 

استان خاطرنشان کرد: تاکنون شهرداران ۱۷ شهر در این استان مشخص شده است.

احداث 19.1 هکتار گلخانه در چهارمحال و بختیاری
رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: این استان با توسعه هفت هکتار گلخانه در 
صدر جدول توسعه واحدهای گلخانه ای کشــور در نیمه اول سال جاری قرار گرفت.عطاءا...ابراهیمی با 
اشاره به محدودیت شدید منابع آبی در استان افزود: توسعه سطح زیر کشت گلخانه و توسعه مجتمع های 
گلخانه ای از سیاســت های اصولی جهادکشاورزی اســت.ابراهیمی اضافه کرد: از ابتدای اجرای طرح 
توسعه گلخانه تا پارسال ۳۰ هکتار گلخانه در استان احداث شده بود که با توجه به استقبال کشاورزان و 
همچنین ارائه تسهیالت، سال گذشته هفت هکتار گلخانه به مساحت گلخانه های استان افزوده شد.وی 
ادامه داد: توسعه مجتمع های گلخانه ای، شــیالتی و دامپروی در اولویت برنامه های سازمان قراردارد 
و بیش از ۲۰ مورد مکان یابی و تامین زیرســاخت برای احداث مجتمع های کشاورزی در استان فراهم 
شده است.ابراهیمی افزود: هم اکنون زیرســاخت های گاز رسانی به مجتمع قارچ جونقان فراهم شده 
است و زیر ساخت های مجتمع گلخانه ای بلداجی در ۱۸ هکتار به مردم واگذار می شود.رییس سازمان 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه با فعال شدن هر هکتار گلخانه زمینه ایجاد ۱۵ 
فرصت شغلی فراهم می شــود، گفت: احداث ۱۹.۱ هکتار گلخانه دیگر نیز در استان در دست اجراست 
که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیریکی دارند و تا پایان ســال به بهره برداری خواهند رسید.وی افزود: 
امسال موافقت اصولی توسعه کشــت گلخانه برای ۲۰۰ هکتار جدید نیز صادر شده است.توسعه کشت 
گیاهان دارویی نیز امسال در سطح ۴۷۰ هکتار از مساحت استان تحقق یافت در حالی که برنامه هدف 
امسال ۳۰۰ هکتار بود.ابراهیمی خاطرنشان کرد: هم اکنون سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان به 
یک هزار و ۶۰۰ هکتار رسیده است که توسعه این کشت در دشت هایی که با مشکل آب مواجه هستند، در 

دستور کار قرار دارد.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
7/327 برابــر آرا صادره هیــات های موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی 
منطقه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضیــان محرز 
گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امــالک مورد تقاضا به شــرح زیر 
به منظــور اطالع عمــوم در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیــان اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را بــه اداره ثبــت اســناد و امالک تســلیم و پــس از اخذ رســید ظرف 
 مدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضایی 

تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 7488-1400/06/20 هیات دوم خانم معصومه باقرصاد 
به شناسنامه شــماره 846 کدملی 1283380056 صادره اصفهان فرزند باقر در 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 146/95 متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مورد ثبت دفتر امالک الکترونیک 139520302025007753
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1200914 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/328 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشــخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302027006952 مورخ 1400/06/17 حسن آقابابائی 
شهرستانی فرزند احمد بشماره شناســنامه 382 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283970163 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 11557 و 11560 واقــع در ثبت اصفهان به مســاحت 86/35 متر مربع. 

خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1202151 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان
مفاد آراء

7/329 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشــخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 

به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302027003804 مورخ 1398/11/27 سید امیر علی 
میر عالئی فرزند حسن بشماره شناسنامه 60146 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1281027499 در ششدانگ یکباب کارگاه انبار ضایعات احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1 و 2 و 3 فرعی از اصلی 43  واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 4806 متر مربع. خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1202244 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان
مفاد آراء

7/330 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شــماره 140060302026005880 مورخ 1400/04/26 هیات یک آقای 
علی ناظمی به شناســنامه شــماره 57 کدملی 1091972540 صادره نجف آباد 
فرزند محمد بصورت ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 156/11 متر 
مربع از پالک شــماره 1067 فرعی از 15177 اصلی واقــع در اصفهان بخش 
 5 اداره ثبت اســناد و امالک شــمال اصفهان که خود متقاضی مالک رســمی

 می باشد. 
لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهــی به مدت دو 
ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت شــمال اصفهــان واقع در اصفهــان میدان 
الله ابتــدای خیابان پرویــن جنب بازار گیاهــان دارویی تســلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مــدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت 
خــود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای 
 مدت مذکــور و عدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1202117 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

مفاد آراء
7/331 برابــر آرا صادره هیــات های موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی 
منطقه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضیــان محرز 
گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امــالک مورد تقاضا به شــرح زیر 
به منظــور اطالع عمــوم در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیــان اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را بــه اداره ثبــت اســناد و امالک تســلیم و پــس از اخذ رســید ظرف 
 مدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضایی

 تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 5725-1400/05/04 هیات اول آقای محسن علی جانی 
رنانی به شناسنامه شــماره 543 کدملی 1290589127 صادره اصفهان فرزند 
اسمعیل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 136/51 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 1341 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت سید اسداله حسینی و سید مرتضی اعتصامی از مورد ثبت 

صفحه 64 دفتر 392 امالک و صفحه 367 دفتر 808 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1202415 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/332 برابــر آرا صــادره هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتــی منطقه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان 
محرز گردیده اســت لــذا مشــخصات متقاضیان و امــالک مــورد تقاضا به 
 شــرح زیر به منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 7525-1400/06/20 هیات ســوم آقای محسن غربی 
خامنه به شناســنامه شــماره 3155 کدملی 1287077560 صــادره اصفهان 
فرزند حسین در ششــدانگ یک باب ســاختمان )تجاری و اداری( به مساحت 
131/91 متر مربع از پالک شماره 350 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی طبــق دفتر الکترونیکی 

139920302025003853 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1202261 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/333  آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- رای شــماره 140060302026006328 مورخ 1400/05/11 هیات چهار 
خانم مریم قاسمی به شناسنامه شماره 223 کدملی 1209666391 صادره سمیرم 
فرزند الیاس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
162/69 متر مربع پالک شماره 4 فرعی از 15182 اصلی واقع در اصفهان بخش 
 5 اداره ثبت اســناد و امالک شــمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی 

مع الواسطه از مالکیت مالک رسمی صفرعلی امیدانی خوابجانی
2- رای شــماره 140060302026006329 مورخ 1400/05/11 هیات چهار 
آقای محمدرضا قاســمی به شناسنامه شــماره 10469 کدملی 1209094983 
صادره ســمیرم فرزند الیاس نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب 
ســاختمان به مســاحت 162/69 متر مربع پالک شــماره 4 فرعی از 15182 
اصلــی واقع در اصفهــان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالک شــمال اصفهان 
 خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواســطه از مالکیت مالک رسمی صفرعلی 

امیدانی خوابجانی
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1202347 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

مفاد آراء
7/334 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- رای شماره 140060302026006299 مورخ 1400/05/10 هیات چهار خانم 
زهرا زارعی خوابجانی به شناسنامه شــماره 189 کدملی 1283930137 صادره 
اصفهان فرزند سید اصغر نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 20/88 
متر مربع پالک شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالک شــمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت 

مالک رسمی عبدالحسین کله خوابجانی
2- رای شماره 140060302026006301 مورخ 1400/05/10 هیات چهار خانم 
زهرا زارعی خوابجانی به شناسنامه شــماره 189 کدملی 1283930137 صادره 
اصفهان فرزند سید اصغر نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 59/09 
متر مربع پالک شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالک شــمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت 

مالک رسمی عبدالحسین کله خوابجانی
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1202611 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان

مفاد آراء
7/335 آگهــی ابــالغ مفــاد آراء صــادره از هیــات قانــون تعییــن تکلیف 
 وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در ثبت 

شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشــخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 1400 /06 /17 140060302027006931 مــورخ   1- رای شــماره 
مصطفی اعتباریان خوراســگانی فرزند اســداله بشماره شناســنامه 1 صادره از 
اصفهان بشــماره ملی 1291692002 در ششــدانگ باســتثناء ثمنیه اعیانی 
یکباب زمین با بنــای احداثی احداثی بر روی قســمتی از قطعــه زمین پالک 
 9336  واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 119 متــر مربع. خریداری 

طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1202652 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان



سه شنبه 27 مهــــر  1400 / 12 ربیع االول 1443 / 19 اکتبر 2021 / شماره 3372

مهارت آموزی سربازان وظیفه اصفهان در پادگان نظامی
سربازان وظیفه اصفهان با شرکت در دوره های آموزش فنی وحرفه ای مهارت های خود را ارتقا می دهند 
و آماده به کار می شوند. مسئول فنی و حرفه ای گروه ۴۴ توپخانه نزاجا گفت: در این پادگان سربازان 
وظیفه در کنار فراگیری آموزش های نظامی برای ارتقای مهارت فنی خود در دوره های مختلف فنی 
وحرفه ای شرکت می کنند.سرهنگ خواجه مهابادی، طرح مهارت آموزی گروه توپخانه ۴۴ ارتش را 
با همکاری فنی وحرفه ای درحال اجرا دانست و افزود: شرکت کنندگان پس از فراگیری آموزش های 
تئوری فنی وحرفه ای در آزمون شرکت کرده و همچنین به صورت عملی دوره ها را فرا می گیرند.وی، 
ارتقای مهارت فنی وآماده به کار بودن ســربازان را پس از گذراندن دوره خدمت از مهم ترین اهداف 
برگزاری این دوره ها دانست وگفت: ســربازان در بیش از ۶۷ رشته فنی وحرفه ای شرکت می کنند و 
با مهارت آموزی در محیط کار واقعی آشنا می شوند.امیر سرتیپ دوم ستاد سیاوش میهن دوست، 
فرمانده گروه ۴۴ توپخانه نزاجا هم گفت: تاکنون دوهزارو ۳۰۰ سرباز وظیفه موفق به دریافت گواهینامه 

مهارت فنی وحرفه ای از این پادگان نظامی شده اند.

 دستگیری 3 کارمند در اصفهان
 جهت اختالس 1۵0 میلیارد تومانی

فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری ۳ نفر که با برداشت غیر مجاز هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال 
از حساب یک موسسه قرض الحســنه اقدام به خرید ملک، خودرو و سرمایه گذاری دربورس کرده 
بودند، خبر داد.سردار محمدرضا میرحیدری اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان در ادامه اقدامات کنترلی و نظارت های هوشمندانه خود از فعالیت مجرمانه ۳ 
نفر از کارمندان یک موسسه قرض الحسنه که باعث اخالل در نظام اقتصادی کشور شده بودند، مطلع و 
بالفاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در تحقیقات صورت 
گرفته توسط کارشناسان این پلیس مشخص شد افراد مذکور بدون هماهنگی با اعضای هیئت مدیره 
بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را به صورت غیرمجاز از منابع مالی موسســه خارج و این مبالغ را 
صرف خرید ملک، خودرو و سرمایه گذاری در بورس و بانک ها کردند.وی افزود: با توجه به حساسیت 
موضوع وجلوگیری از تضییع حقوق سپرده گذاران موسسه مذکور و ایجاد نارضایتی در جامعه، مراتب به 
صورت ویژه و میدانی در دستور کار قرار گرفته و با اخذ مجوزهای قضایی الزم طی یک عملیات ضربتی 
متهمان دستگیر و به پلیس امنیت عمومی استان منتقل شدند.میرحیدری با اشاره به اعتراف صریح 
متهمان به جرم خود گفت: در ادامه با پیگیری های کارشناسان پلیس، تمامی اموال خریداری شده 
توسط متهمان شامل ۵ دستگاه خودروی خارجی، ۳ باب مغازه تجاری، ۷ باب آپارتمان و ۴ باب باغ 

شناسایی و به حساب صندوق قرض الحسنه بازگردانده شد.

 فراخوان رویداد استارت آپ های سرآمدان شاهد و ایثارگر 
در اصفهان

بنیاد شهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان برای رویداد استارت آپ های سرآمدان شاهد و ایثارگر 
مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر فراخوان داد.فرهنگ سازی، اطالع رسانی و مستند 
سازی )نرم افزارها، اپلیکیشن و بازی های رایانه ای(، خدمات آموزشی، خدمات اداری در سازمان، 
سالمت، مراقبت های سالمندی و امور جانبازان، امداد و نجات، گردشگری و هتلداری،بانکی و بیمه 
ای، کشاورزی و دامداری، اشتغال و مسکن به عنوان موضوعات این رویداد هستند. دبیرخانه رویداد 
آخرین مهلت ارسال آثار در سطح استان اصفهان را پایان مهرماه اعالم کرده است.در این رویداد استان 
قم به عنوان معین استان های اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری،هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد 
و بوشهر  است.تیم هایی که حداقل یک نفر از آنها از اعضای شاهد یا ایثار گر باشد برای شرکت در این 

رویداد می توانند با ثبت نام در سایت گنج شاهد، ایده های خود را ارسال کنند.

تازه ترین آمار ارائه شده توسط پزشکی قانونی استان اصفهان، حکایت از افزایش آمار قربانیان برق گرفتگی در استان دارد؛

چالش خشک شدن های ناگهانی!

مردادماه امسال بود که مدیر کل پزشکی  پریا پارسادوست 
قانونی اصفهان از افزایش آمار قربانیان 
برق گرفتگی در اصفهان خبر داد و گفت: شــمار جــان باختگان برق 
گرفتگی در استان اصفهان از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل، هفت تن بیشتر است.
به گفته علی سلیمانپور ،طی سه ماهه اول ســال در اصفهان  حداقل 
۱۲ نفر بــه دلیل برق گرفتگــی جان خود را از دســت دادنــد. از کل 
تلفات برق گرفتگــی در اســتان ۱۱ نفر مــرد و  یک نفــر زن بودند. 
همچنین تعداد افراد فوت شــده بــر اثر برق گرفتگــی در خرداد ماه 
 امسال ۴ نفر بود که نســبت به خرداد ماه سال گذشته که ۳ نفر بوده،

 افزایش داشته است.
این آمار در تازه ترین مصاحبه مدیرکل پزشکی قانونی استان به عدد 
۲۳ رسید. روز گذشته ســلیمانپور خبر داد که از ابتدای سال تا کنون 
۲۳ نفر به دلیل برق گرفتگی در اســتان اصفهان جان خود را از دست 

داده اند از این موارد ۲۲ نفر مرد و یک نفر زن بودند. این در حالی است 
که به گفته این مقام مســئول؛ طی سال گذشــته ۹ نفر به دلیل برق 

گرفتگی در اصفهان فوت شدند.
بر اساس گزارشی که »ایرنا« مردادماه امســال درباره علت افزایش 
برق گرفتگی در اصفهان منتشر کرد، »کولرهای آبی« عامل اصلی این 

افرایش تلفات بوده است.
»ایرنا« در همین باره نوشــت: نصب یا سرویس کولر آبی که شاید در 
وهله نخست کار ساده ای به نظر برســد، از دالیل اصلی برق گرفتگی 
در اصفهان اســت و هرگونه اهمال و بی احتیاطی در این پیوند با جان 

اشخاص در ارتباط خواهد بود.
برق گرفتگی زمانی رخ می دهــد که بدن به نحوی قســمتی از مدار 
الکتریکی را تشکیل دهد که در نتیجه آن، طیف وسیعی از عالئم برای 

فرد دچار برق گرفتگی ایجاد می شود.
اما دکتر امیرعلی مهوری، پزشــک فوریت های امــدادی در اصفهان 

درباره عوارض و نشــانه های برق گرفتگی می گویــد: »برق گرفتگی 
می تواند باعث بروز عوارضی نظیر فلج، ســنکوپ، انواع شکســتگی 
استخوانی، عوارض ناشی از پرتاب شدن و در نهایت مرگ شود. شدت 
عالئم و عوارض ناشــی از برق گرفتگی به عوامــل مختلفی نظیر نوع 
جریان، اختالف پتانســیل، شــدت جریان، مقاومت بافت ها، مسیر 
جریان و مدت عبور آن بســتگی دارد. در کالبدگشــایی، عالئم واضح 
و قطعی برق گرفتگی به ندرت مشــاهده می شود و شاید تنها عالمت 
کمک کننده وجود »مارک الکتریک« باشــد که در واقع ســوختگی 
خفیفی است که در محل تماس با منبع جریان الکتریسته قابل رویت 
است.«بنا به گفته مهوری؛ با در نظر گرفتن عوامل دخیل در شدت برق 
گرفتگی و آثار آن بر قســمت های مختلف بدن و شناخت عالئم برق 
گرفتگی و راه های پیشگیری و درمان آن می توان به شکل موثری در 
کاهش مرگ و میرها و عوارض ناشــی از آن مفید واقع شد. عواملی 
همچون جریان متناوب، رطوبت البسه و محیطی که برق گرفتگی در 

آن اتفاق افتاده ممکن است سبب تشدید عالئم شود.
جواد شمس، کارشناس ارشد برق شــرکت توزیع برق اصفهان نیز در 
این باره گفت: برای پیشگیری از برق گرفتگی توجه به برخی از نکات 
ایمنی از جمله اطمینان از صحت کارآیی وسایل برقی و توجه به ایمنی 

مناطق پرخطر نظیر حمام ضروری است.
بد نیست بدانید بر اســاس آخرین آمار منتشرشده در اسفندماه ۹۹ 
درباره میزان برق گرفتگی ها در کل کشور در سال گذشته، طی ۱۰ ماه 
ســال ۹۹، ۶۶۲ نفر در کشــور بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست 
داده اند که از ایــن تعداد، ۵۹۶ نفر مرد و مابقــی )۶۶ نفر( زن بودند. 
)این آمار در سه ماهه ابتدایی سال گذشته،  نشان از این داشت که۱۷۰ 
ایرانی بر اثر برق گرفتگی به کام مرگ فرو رفته اند و حدود ۷ ماه بعد 

به عدد ۶۶۲ رسید(.
در جدول منتشر شده از سوی پزشکی قانونی، این رقم برای اصفهان 
به عدد ۲۹ می رســید که ۲۵ مرد و ۴ زن دچار برق گرفتگی در استان 
شــده بودند. در حالی که طبــق اعالم رییس مرکز اورژانس اســتان 
اصفهــان در ســال ۹8؛ ۲۷ مورد حادثه بــرق گرفتگی در اســتان به 

اتاق های فرمان اورژانس استان اصفهان اعالم شده بود. 
متاسفانه هرســال با افزایش آمار تلفات غرق شدگی و برق گرفتگی 
در اســتان مواجه هســتیم و باید این مورد را هم بــه جمع حوادث و 
بحران هایی که اصفهان هرسال بیشــتر از پارسال با آن دست و پنجه 

نرم می کند، اضافه کنیم!

خبرخوان جامعه

مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
آمار کرونا در استان اصفهان به صورت پلکانی پایین می آید و در برخی روز ها ثابت 
می شود، اما به طور کلی هنوز در وضعیت پرخطر همه گیری بیماری کووید-۱۹ قرار 
داریم که الزم است ضمن رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی، واکسیناسیون 
را تسریع و تشویق کنیم.رضا فدایی اظهار کرد: با توجه به روند ثابت آمار کرونا در 
استان اصفهان نمی توان به سرعت درباره شکل گیری موج ششم کرونا قضاوت 
کرد چراکه برخی آمار مانند میزان بســتری بیماران کرونایــی در حال کاهش، 
اما مواردی مانند میزان مرگ ومیر متغیر اســت.به گفته وی، تا کنون در استان 
اصفهان ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر )۶۶ درصد( یک دوز و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر 
)۳۱ درصد( ۲ دوز  واکسن کرونا را دریافت کرده اند.وی افزود: در این روز ها روند 
واکسیناسیون نوبت دوم در استان افزایشی شده است.فدایی با تاکید بر اینکه 
انتظار داریم افراد بیشتری در روز برای دریافت واکسن مراجعه کنند، تصریح کرد: 
افرادی که تحت تاثیر تبلیغات منفی»واکسن هراسی« قرار می گیرند باید به این 

موضوع فکر کنند که اگر در آینده به بیماری کووید-۱۹ مبتال شدند آیا به افرادی 
که این اظهارنظر های شبهه انگیز را مطرح می کردند، برای درمان خود دسترسی 
دارند؟وی اظهار کرد: تحقیقات مختلف در کشورمان و دنیا گویای اثربخشی انواع 
واکسن های کرونا در کاهش مرگ ومیر ناشی از بیماری کووید-۱۹ است و احتمال 

ابتالی شدید به این بیماری را به شدت کاهش می دهد.

 مسئول ثبت و غربالگری سرطان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار 
کرد: در استان اصفهان ساالنه حدود ۱۰ هزار مورد جدید سرطان ثبت می شود 
و این استان جایگاه باالیی در بروز سرطان در کشور دارد.زهرا روانخواه افزود: 
شایع ترین سرطان های اســتان اصفهان عبارتند از: سرطان پستان، پوست، 
پروستات و روده بزرگ که در ۳ مورد سرطان پستان، روده بزرگ و دهانه رحم 
روش های غربالگری و تشخیص زودرس وجود دارد.مسئول ثبت و غربالگری 
سرطان های دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان تنها دانشگاه در کشور است که غربالگری سرطان روده بزرگ 
در کل جمعیت ۵۰ تا ۷۰ سال زنان و مردان را با دستورالعمل های کشوری به 
صورت کامل اجرا می کند.وی اذعان داشت: در غربالگری سرطان روده بزرگ، 
عالئم هشــداردهنده، عوامل ایجادکنده و عوامل پیشــگیری این سرطان به 
مراجعه کنندگان آموزش داده می شود و متناســب با سابقه فامیلی و سابقه 
بیماری، آزمایش مدفوع جهت تشخیص خون مخفی به نام تست FIT از بیمار 

گرفته می شود و در انتهای بررســی های انجام شده در صورتی که فرد پرخطر 
باشد، جهت بررسی های بیشتر و کولونوسکوپی معرفی خواهد شد.روانخواه 
در پایان تصریح کرد: بــا اجرای طرح غربالگری تاکنون ۱۳۲ مورد ســرطان 
روده و بیش از هزار و ۵۰۰ پولیپ روده بزرگ که احتمال بدخیم شدن را دارد، 

شناسایی شده است.

ضرورت ترغیب مردم به واکسن زدن در شرایط پرخطر کرونایی اصفهان اجرای غربالگری سرطان روده بزرگ در اصفهان

مفاد آراء
7/336 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیئــت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی ذیل محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضی و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز در 
روزنامه های تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی لنجان آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد. 
1- رای شماره 140060302015001297 مورخ 1400/07/08 آقای سید هادی 
موسوی فرزند سید هاشم نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 223/99 
 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27

م الف: 1201282 مصطفی شمسی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
مفاد آراء 

7/337 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره    2102 14006030200700 و 140060302007002101  
مورخ  09 / 06 / 1400  هیــات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فالورجان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانمهــا پروانه رفیعی مقصود 
بیگی فرزند قریبعلی بشــماره شناســنامه 76 وکدملی 1199737097 صادره از 
شهرضا وخانم لیال شفیعی علویجه  فرزند یداله بشماره شناسنامه 1256 وکدملی 

 0045128561 صادره از تهران بالسویه درششــدانگ یک باب خانه به مساحت
  11 / 150 مترمربــع پــالک 7 فرعی از662 اصلــی واقع در یزدآبــاد خریداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسن آقاجانی فرزند آقاجان محرزگردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.  بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12
تاریخ انتشار نوبت وم: 1400/07/27

م الف: 1202171 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان 

مفاد آراء
7/338 برابر آرا صــادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 3715-1400/03/26 هیات ســوم آقای ســید عظیم قنادیان 
الدانی به شناســنامه شــماره 16 کدملی 1289917108 صادره اصفهان فرزند ســید 
صادق در ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 997/75 متر مربــع پالک 684 
فرعی از 13 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد 
 ثبت صفحه 520 دفتــر 23 امالک طبق ســند انتقالی 43251 مــورخ 1369/01/27 

دفترخانه 47 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1202423 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/339 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیــف 1- رای شــماره 6638-1400/06/08 هیات دوم آقای ســتار صالحی 
مقدم به شناســنامه شــماره 34 کدملی 1290415293 صــادره اصفهان فرزند 
عبدالجبار در ششــدانگ یک باب ســاختمان بــه مســاحت 244/50 متر مربع 
قســمتی از پالک شــماره  28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهــان از مالکیت محمــد علی توکلی از ســند شــماره 36567 مورخ 
 1347/8/20 دفترخانه شــماره 86 اصفهان از مورد ثبــت صفحه 268 الی 271 

دفتر 54 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1202464 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
7/340 شماره نامه : 140085602024008417-1400/07/20 نظر به اینکه به 
موجب رای شماره 140060302024000840 مورخ 1400/03/13 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 125/88 متر مربع تحت شــماره فرعی 4882 از اصلی 
4483 مفروز و مجزی شده از شــماره 131 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان در مالکیت آقای ابوالقاسم اشرفی خیرآبادی فرزند حاجی آقا مستقر 
گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشــد لذا به استناد تبصره ذیل 
ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 1400/08/22 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض 
به این اداره، ظرف یک ماه دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت 
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
 اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد.تاریخ چاپ: 1400/07/27 

 م الف: 1206090 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/341 شــماره نامه : 140085602024008442-1400/07/20 نظر به اینکه 
به موجب رای شماره 140060302024000933 و 140060302024000932 
مــورخ 1400/03/24 هیــات قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد ســند رسمی ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 130/63 
متر مربع تحت شــماره فرعی 4883 از اصلــی 4483 مفروز و مجزی شــده از 
شــماره 131 فرعی از اصلی مزبور  واقــع در بخش 5 ثبت اصفهــان در مالکیت 
آقای محمد حســین قادری فرزند نبی نسبت به سه دانگ مشــاع و خانم نجیبه 
محرابی فرزند علی اصغر به نســبت ســه دانگ مشــاع از شــش دانگ مستقر 
گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشــد لذا به اســتناد تبصره 
ذیل مــاده 13 قانون فوق الذکــر و  طبق تقاضــای مالک تحدیــد حدود ملک 
مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1400/08/24 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و 
 به عمل خواهد آمــد و به موجب این آگهــی به کلیه مالکیــن و مجاورین اعالم 
می گردد تا در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین و 
مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید 
حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق مــاده 86  آئین نامه 
قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواســت 
خود را به مرجع ذیصالح قضائی تســلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به 
این واحد ثبتــی ارائه نماید، درغیر ایــن صورت متقاضی ثبت یــا نماینده قانونی 
وی می تواند بــه دادگاه  مربوطــه مراجعــه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت 
را دریافت و بــه اداره ثبت تســلیم نمایــد و اداره ثبت بدون توجــه به اعتراض 
 عملیات ثبتی را بــا رعایت مقررات ادامــه میدهد. تاریخ چــاپ: 1400/07/27  

م الف: 1207186 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان



طبق برنامه اعالم شده مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد از 3 آبان ماه با برگزاری مســابقات گروه »د« در تبریز آغاز می شود. همچنین طی روزهای 4، 5 و 7 آبان 
ماه نیز مسابقات دور رفت سه گروه دیگر در استان های خراسان رضوی، مازندران و البرز برگزار خواهد شد. مسابقات دور برگشت نیز بعد از دو هفته استراحت 
طی روزهای 17، 18، 19 و 21 آبان ماه در شهرهای تهران، ساری، قائمشهر و آمل انجام می پذیرد. در لیگ برتر کشتی آزاد 14 تیم حاضر هستند که در نهایت تیم 
صدرنشین هر گروه به دور نیمه نهایی راه پیدا می کند. از سوی دیگر طبق برنامه اعالم شده مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی از 10 آبان ماه با برگزاری مسابقات 
گروه »الف« در آمل آغاز می شــود. طی روزهای 11، 12 و 14 آبان ماه هم مســابقات دور رفت سه گروه دیگر در اســتان های قم، تهران و سنندج برگزار خواهد 
شد.مسابقات دور برگشت بعد از دو هفته استراحت طی روزهای 24، 25، 26 و 28 آبان ماه در شهرهای تهران، بیرجند، کرج و اندیمشک انجام می پذیرد.در لیگ 

برتر کشتی فرنگی 16 تیم حاضر هستند که در نهایت تیم صدرنشین هر گروه به دور نیمه نهایی راه پیدا می کند.

برنامه لیگ کشتی اعالم شد؛ استارت از 3 آبان

سه شنبه 27 مهــــر  1400 / 12 ربیع االول 1443 / 19 اکتبر 2021 / شماره 3372

ناراحتی ستاره های بایرن با وجود ثبت رکورد تاریخی
دو تیم بایرن مونیخ و بایرلورکوزن روزیکشــنبه در چارچوب مسابقات هفته هشتم بوندسلیگا به 
مصاف یکدیگر رفتند و این بازی در نهایت با نتیجه 1-5 به ســود بایرن به پایان رسید. شاگردان 

ناگلزمان موفق شــدند رکورد جدیدی 
را در این بازی به ثمر برســانند. پیش 
از این بایرن هرگز موفق نشــده بود در 
هیچ دیدار خارج از خانــه ای در تاریخ 
بوندسلیگا در حالی نیمه اول را به پایان 
برســاند که با پنــج گل از حریف پیش 
باشد و لورکوزن نیز هرگز در 45 دقیقه 
ابتدایی پنج گل دریافــت نکرده بود.با 
این حال جاشوا کیمیش از عملکرد تیم 
به طور کامل راضی نبود. او پس از پایان 

بازی گفت:» من شگفت زده نشدم، فکر می کردم که بتوانیم این کار را انجام دهیم. صادقانه باید 
بگویم که در 15 دقیقه اول خیلــی خوب نبودیم؛ اما بقیه بازی عالــی بود.«توماس مولر نیز نظر 
مشابهی داشت:» در ابتدا کمی سردرگم بودیم. توانستیم پیش بیفتیم اما این موقعیت طبیعی 
بود.«یولیان ناگلزمان نیز در  کنفرانس خبری پس از بازی اظهار داشــت:» ما کنترل کاملی روی 
بازی در هفت یا هشــت دقیقه ابتدایی نداشــتیم. بازیکنان من چنان تمامیت خواه هستند که 
می خواهند تمامی کنترل بازی در دست آنها باشد.«روبرت لواندوفسکی هم پس از پایان بازی 
در پاسخ به ســوالی در این باره که آیا این بهترین نیمه اولی بود که بایرن در ماه های اخیر داشته 
گفت:» فکر می کنم همینطور باشــد، اگر پنــج گل در 45 دقیقه می زنید یعنــی عملکرد خوبی 
داشتید. در 10 تا 15 دقیقه ابتدایی به صورت عمقی دست به دفاع زدیم؛ اما در نیمه دوم توانستیم 

کنترل بیشتری روی بازی داشته باشیم.«

یونایتد تصمیمی برای اخراج »سولسشر« ندارد
سرمربی شیاطین سرخ پس از شکست برابر لسترسیتی در روز شنبه، هفته های دشواری را پیش 
رو خواهد داشت چرا که پیش از این نیز برابر اورتون به تســاوی رسیده و در هفته قبل از آن برابر 

استون ویال شکست خورده بود.
آنها در دیدار خانگی برابر ویارئال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان نیز در آستانه کسب یک تساوی 
دیگر بودند که کریســتیانو رونالدو با گلی که در دقایق پایانی به ثمر رساند باعث شد که این تیم با 

نتیجه 1-2 به برتری برسد و شانس صعود به مرحله بعدی را از دست ندهد.
تمامی این اتفاقات باعث شده که بســیاری از هواداران از نتایج تیم شان ناامید شده و خواهان 
اخراج اوله گونار سولسشر باشند اما با این حال، مدیران یونایتد کامال از سرمربی این تیم حمایت 
می کنند و تصمیمی برای برکناری او ندارند.ســان اسپورت مدعی شده که مدیران این باشگاهی 
از مسیری که او تیم را در آن قرار داده و پیش می برد، راضی هستند. یونایتد این مربی را به عنوان 
پروژه ای بلندمدت می بیند و کامال از مســیری که او برای پیشــرفت در آن تالش کرده، حمایت 
می کند تا شــرایط به صورتی پیش برود که این تیم توانایی رقابت برای کســب عنوان قهرمانی 
را داشته باشد.فشــارهای هفته های اخیر بر سولسشر بیش از پیش شــده چرا که این باشگاه 
هزینه های زیادی را برای خرید بازیکنان تراز اول در تابستان امسال انجام داد و ستاره هایی چون 

رافائل واران، جیدون سانچو و کریستیانو رونالدو را به خدمت گرفت.
به نظر می رسد که دیدارهای دشــوار بعدی تاثیر زیادی بر آینده این مربی نروژی در اولدترافورد 
خواهد داشت. آنها این هفته در لیگ قهرمانان میزبان آتاالنتا هســتند و پس از آن باید در لیگ 

برتر به مصاف لیورپول و تاتنهام بروند.

رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور روی خط استارت؛

میزبانی سپاهان از مس رفسنجان در نقش جهان

بیست و یکمین دوره رقابت های لیگ برتر   سمیه مصور
فوتبال کشور امروز روی خط استارت قرار 
می گیرد تا جدال 16 باشگاه لیگ برتری برای کسب عنوان قهرمانی در 
این دوره از مسابقات آغاز شود. فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشور در شرایطی عصر امروز با برگزاری 4 دیدار شروع می شود که  از 
تیم فوالد مبارکه سپاهان به عنوان یکی از مدعیان جدی قهرمانی این 

دوره از رقابت ها نام برده می شود.
طالیی پوشــان نصف جهان که بیســتمین دوره رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشور را با کسب 65 امتیاز و عنوان نایب قهرمانی به پایان بردند 
در بازار نقل و انتقاالت گام های بلندی برداشتند تا با به کارگیری ستاره 
ها با بهترین حالت، آماده شروع فصل جدید مسابقات لیگ شوند و بعد 
از هفت سال جام قهرمانی را باالخره باالی سر ببرند.در نقل وانتقاالت 
پیش فصل پیام نیازمند، احسان حاج صفی، محمد محبی، کی روش 
اســتنلی، شــایان مصلح، مرتضی منصوری، حامد بحیرایی، رســول 
نویدکیا، روح ا...باقری، علیرضا صادقی و مهدی ترکمان جمع شاگردان 
محرم را ترک کردند.اما تیم سپاهان برای پرکردن جای خالی بازیکنان 

جدا شده، بازیکنان تاثیرگذار و مهمی را جذب کرده است: شهریار مغانلو 
را بعد از ناکام گذاشتن پرسپولیس، از سانتاکالرا، فرشاد احمدزاده را بعد 
از قهرمانی با فوالد در جام حذفی، مسعود ریگی را پس از توافق نکردن با 
استقالل بر سر مسائل مالی، همچنین حسن شوشتری و داود رجبی را 
به خدمت گرفت و نیما میرزازاد از نساجی و کریستوفر کنت را از اتریش 

به عنوان جانشینان پیام نیازمند برای سنگربانی انتخاب کرد.
طالیی پوشان نصف جهان همچنین ســیدمحمدرضا حسینی، گئورگی 
گولسیانی، سجاد شــهباززاده، محمدرضا خلعتبری، سروش رفیعی، 
محمدرضا مهدی زاده و عــزت پورقاز را با تمدید قرارداد در جمع شــان 
نگه داشتند، قرارداد علیرضا مرزبان مربی با دانش خود را تمدید کردند 
و البته طبق سیاســت همیشگی شان امیرســامان رنجبر، امیرمحمد 

محکم کار و آریا یوسفی را از تیم های پایه به تیم اصلی آوردند.
شاگردان نویدکیا در نخستین گام از لیگ بیست  و یکم باید آماده مصاف 
با تیم مس رفسنجان شوند؛ دیداری ســخت و جذاب که حضور چند 
ستاره در ترکیب دو تیم جذابیت های این دیدار را افزایش داده و از طرف 
دیگر مسی ها به دنبال انتقام شکست سنگین فصل گذشته هستند و 

همین دو عامل این دیدار را تبدیل به یک دوئل تمام عیار می کند.مس 
رفسنجان تیم قدرتمندی است که برای رسیدن به موفقیت در دومین 
فصل حضورش در رقابت های لیگ برتر، هزینه های زیادی انجام داده 
و بازیکنان باکیفیت زیادی را به خدمت گرفته اســت. مسی ها با توجه 
به ابقای ربیعی، همانند فصل گذشته به ارائه بازی مستقیم و هجومی 
عالقه داشــته و ابزارهای الزم برای ارائه این نوع بــازی را نیز در اختیار 
دارند.مس رفســنجان در درون دروازه از فایز الرشیدی بهره می گیرد 
که دروازه بان تیم ملی عمان است و در بازی های مقدماتی جام جهانی 
عملکرد خوبی از خود نشان داده است. شاگردان ربیعی در فاز دفاعی 
شرایط خوبی داشته و با حضور محمدی مهر و ترکمان مدافعان باکیفیتی 
به خدمت گرفته اند. در فاز هجومی نیز مس رفسنجان تیم قدرتمندی 
اســت که با حضور علیاری در پیکان خط حمله این تیم، توان هجومی 
این تیم افزایش زیادی پیدا کرده است.آنچه مشخص است نتیجه این 
دیدار برای هر دو  تیم از اهمیت باالیی برخوردار بوده و می تواند شروع 
خوبی را برای آنها رقم بزند. باید منتظر ماند و دید کدام مربی می تواند 

در این بازی به اهداف خود دست پیدا کند.

خبر روز

بازیکنان تیم ملی برای هر برد چقدر پاداش می گیرند؟
فدراسیون فوتبال پاداش های جدیدی برای ملی پوشان در نظر گرفت.پاداش ملی پوشان در مرحله نهایی 
مقدماتی جام جهانی افزایش پیدا کرد. از آنجا که با صعود به جام جهانی پول سنگینی نصیب فدراسیون 
فوتبال می شود، رقم پاداش ها هم افزایش پیدا کرده است. البته برای هر دیداری که تیم ملی می برد، 
پاداش خوبی هم از فیفا می گیرد. طبق تصمیم جدید ملی پوشان برای هر بازی داخلی که برنده شوند 

3 هزار و 500 دالر و برای هر بازی که در خارج از خانه برنده شوند 5 هزار و 500 دالر دریافت خواهند کرد.

 فدراسیون برای VAR با بلژیکی ها به توافق رسید
 نه صهیونیست ها

طی روزهای اخیر شایعاتی درباره حضور VAR در فوتبال ایران مطرح شده است.حمید سجادی، وزیر 
ورزش به شایعه همکاری فدراسیون با یک شرکت صهیونیستی برای استفاده از تجهیزات کمک داور 
ویدئویی واکنش نشان داد و گفت: »هنوز گزارش دقیقی به دست من نرسیده است. منتظرم گزارش 
مشروح و کاملی به دستم برسد. عالقه مندیم در همه جای ورزش از تکنولوژی روز استفاده کنیم.«در 
همین حال خداداد افشاریان در این باره توضیح داد: »ما به 15 شرکت نامه زدیم. متاسفانه به خاطر 
تحریم اکثرا با ما همکاری نکردند. در نهایت یک شرکت بلژیکی گفت مشکلی ندارد. تجهیزات آنها در 
بازی کره جنوبی در آزادی مستقر شد. ما برای آنالین شدن کمک داور ویدئویی هیچ مشکلی نداریم و 
آماده هستیم. اگر کنفدراسیون بخواهد در بازی های بعدی می توانیم این سیستم را داشته باشیم.«

شوخی استقاللی ها با»فکری« در فضای مجازی
سرمربی سابق استقالل گفته بود پرسپولیس الهالل را می برد. محمود فکری بعد از شکست استقالل 
مقابل الهالل گفت اگر پرســپولیس بود، این تیم را می برد. حاال بعد از شکســت قرمزها مقابل تیم 
عربستانی، هواداران منتقد او، با این مربی در فضای مجازی به شدت شوخی می کنند. فکری در آن 
زمان برای انتقاد از فرهاد مجیدی این حرف را بیان کرد ولی حاال به اهرمی تبدیل شده برای شوخی با 
خودش. بعضی از صفحات استقاللی حتی نوشته اند استقالل با سه روز تمرین به مصاف الهالل رفت 

و گلر حریف بهترین بازیکن زمین شد.

پیام تبریک گلر جدید سپاهان به »نیازمند« 
یکشنبه شب پیام نیازمند برای اولین مرتبه از زمان پیوستن به پورتیموننزه برای این تیم در مسابقات 
جام حذفی به میدان رفت و مقابل اولیویرنس در ضربات پنالتی ناجی تیمش شــد و توانست با 
مهار یک ضربه پنالتی تیمش را به دور بعدی مسابقات برساند. البته پیام در این مسابقه سه ضربه 
پنالتی را مهار کرد، ولی اولی در جریان مسابقه در ریباند به گل تبدیل شد و دومی که در ضربات پنالتی 
توسط سنگربان ملی پوش پورتیموننزه مهار شده بود، با تصمیم داور تکرار شد، اما درنهایت پنالتی 
چهارم تیم اولیویرنس توسط نیازمند مهار شد تا این سنگربان ناجی تیمش باشد و شاگردان پائولو 
سرجیو به مرحله بعدی جام حذفی برسند.این نمایش نیازمند با تمجید بسیاری از اهالی فوتبال 
همراه شده، اما یکی از جالب ترین پیام های تبریک برای دروازه بان فصل گذشته سپاهان، از سوی 
کریستوفر کنت دروازه بان اتریشی فصل جدید طالیی پوشان بوده که با انتشار یک  استوری از زمان 
مهار توپ توسط نیازمند به او تبریک گفته است.کریستوفر نت که به ایران آمد، پیام نیازمند کارش را 
در پرتغال آغاز کرده بود و  این دو دروازه بان شناختی از هم نداشتند، اما حضور همزمان بازیکنان تیم 
ملی و سپاهان در هتل المپیک سبب شده تا پیام و کریستوفر صحبت های زیادی در مورد سپاهان 
و شرایط خودشان با یکدیگر انجام بدهند و در اتفاقی نادر دروازه بان سه فصل اخیر و همینطور گلر 

جدید طالیی پوشان رابطه ای صمیمانه پیدا کرده اند.

در حاشیه

10 رویداد ورزشی به 
مناسبت هفته تربیت بدنی 

در اصفهان برگزار می شود
مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان 
اصفهان از برگزاری 10 رویداد اجتماعی،فرهنگی 
و ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی در این 
خطه خبر داد.گلنار حسینی افزود: همایش 
بــزرگ ورزش صبحگاهی مــردان در میدان 
نقش جهان و مشــابه همین رویــداد برای 
بانوان در باغ غدیر برنامه هــای روز اول و دوم 
این هفته را تشــکیل می دهد. وی با اشاره به 
دیگر برنامه ها ادامه داد: برگزاری مســابقات 
 National( اسکواش حرفه ای نشــنال کلوز
close( رده بندی جهانــی )PSA( با حضور 
ورزشکارانی از سراســر کشور به مدت سه روز 
،امروز در ورزشگاه نصر آغاز خواهد شد. مدیر 
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: عطرافشــانی مزار شهدا و 
دیدار با خانواده های شهدای ورزشکار، برپایی 
ایستگاه ورزش باستانی و سالمت و اختتامیه 
جشنواره ورزشی بیماران خاص در باغ بانوان 
ناژوان و کوه گشت عمومی برنامه های تدارک 
دیده شــده برای روزهای پنجشنبه و جمعه 
است. حسینی اضافه کرد: جشنواره رشته های 
جذاب و مهیج انجمن های ورزشــی همچون 
پارکور، موی تــای، فوتبال رومیــز، فلوربال، 
راگبــی و دارت در قالــب برپایــی غرفه های 
آموزش و اســتعدادیابی در جوار پل خواجو از 
دیگر برنامه های هفته تربیت بدنی امسال را 
تشــکیل می دهد.وی با بیان اینکه مسابقات 
دارت کارکنــان دولت اســتان اصفهان برای 
تشویق هرچه بیشتر شاغالن به ورزش در این 
هفته برگزار می شود، تصریح کرد: مسابقات 
فوتسال کارمندان اداره های ورزش و جوانان 
در سطح اســتان نیز در شهرســتان مبارکه و 
کوه گشــت کارکنــان ورزش و اعضای هیئت 
رییســه هیئت های ورزشی ســه شنبه هفته 
آینده در کــوه صفه برگزار خواهد شــد. هفته 
تربیت بدنی همه ســاله از 26 مهر تا دوم آبان 
برگزار می شــود. حدود 375 هزار ورزشکار 
ســازمان یافته و یک هزار و 700 باشــگاه در 

استان اصفهان فعالیت دارند.

شاگردان نویدکیا در نخستین گام از لیگ بیست  و یکم باید 
آماده مصاف با تیم مس رفسنجان شوند؛ دیداری سخت و 
جذاب که حضور چند ستاره در ترکیب دو تیم جذابیت های 
این دیدار را افزایش داده و از طرف دیگر مسی ها به دنبال 

انتقام شکست سنگین فصل گذشته هستند

فوتبال  جهان

وز عکس ر

تولد کاپیتان حمزه 
در تمرین پیکان

حمزه زرینی، بازیکن ســابق تیم 
ملی که برای فصل جدید در ترکیب 
پیکان حضور دارد، تولد 36 سالگی 
خود را در کنار همبازیانش جشن 
گرفت. حضور پسر کوچک زرینی 
در این مراسم هم از اتفاقات جالب 

توجه بود.

اخبار سایت فدراسیون شطرنج حاکی از آن است 
که »شادی پریدر«  رســما به عنوان نایب رییس 

این فدراسیون حکم گرفته است.
طبق اعالم فدراسیون جهانی شــطرنج در تیرماه، 
شــادی پریدر به عنوان نایب رییس فدراســیون 
شطرنج ایران به فیده معرفی شد. انتشار این خبر 
توسط فدراسیون جهانی درحالی بود که فدراسیون 
شــطرنج ایران در خصوص این خبر سکوت کرد و 

هیچ واکنشی نداشت.
رییس فدراسیون شطرنج در گذشته در مورد آنچه 
در سایت فدراسیون جهانی شطرنج مبنی بر نایب 
رییسی شادی پریدر در فدراسیون ایران درج شده 
بود، توضیح داد: از طرف ایران هنوز هیچ موضوعی 
مبنی بر نایب رییســی پریدر به فدراسیون جهانی 
شطرنج اعالم نشده است. این کار بعد از هماهنگی 
نهایی با وزارت ورزش و صــدور حکم نهایی انجام 

می شود. شــاید بر اســاس اطالعات قبلی چنین 
مسئله ای در سایت جهانی درج شده است. به هر 
حال خانم پریدر یک دوره نایب رییس فدراسیون 
بوده  و هنوز گزینه جدیدی از ایران معرفی نشــده 

است!
امــا جدیدا فدراســیون شــطرنج در اخبــار خود 
 از نام شــادی پریدر بــه عنوان نایــب رییس یاد 
می کند تا خبر فدراســیون جهانی بــه نوعی تایید 
شود. انتخاب پریدر به عنوان سمت نایب رییسی 
شطرنج درحالی اســت که فدراسیون سعی کرده 
چراغ خاموش و در ســکوت این انتصاب را انجام 
دهد چرا که در خروجی ســایت این فدراســیون 

خبری مستقل با این مضمون دیده نمی شود.
به نظر می رســد حســن تامینی لیچانی، رییس 
جدید شــطرنج عالقه خاصی به سکوت در مقابل 
رخدادها دارد چــرا که در گذشــته مقابل برخی از 

مسائل ایجاد شده در شطرنج سکوت کرده است. 
پیش از این غیبــت عجیب ایــران در رقابت های 
قهرمانــی شــطرنج نوجوانــان جهان با ســکوت 

فدراسیون شطرنج همراه بود.  
شــادی پریدر، نخستین شــطرنج باز ایرانی بوده 
که درجه اســتادبزرگ زنان را به دست آورد. این 
شطرنج باز سال های گذشته در پست نایب رییسی 
بانوان فدراسیون شطرنج حضور داشت و عملکرد 

نسبتا خوبی هم از خود نشان داد.

نایب رییسی چراغ خاموش »پریدر« در فدراسیون شطرنج
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معاون شهردار اصفهان تشریح کرد:

 دعوت از شرکت های دانش بنیان
 برای تحول در خدمات رسانی به شهر

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: خدمات شــهری به عنوان بزرگ ترین معاونت 
شهرداری و پیشانی نخست مدیریت شهری به شمار می رود، زیرا خدمات متنوعی اعم از آراستگی 

و پیراستگی ســیمای شهر، جمع آوری 
و مدیریت پســماندها، ایجاد و توسعه 
فضای ســبز، تامین و نگهداری ماشین 
آالت و تجهیزات مورد نیاز، امدادرسانی 
و خدمات ایمنی، ساماندهی و مدیریت 
آرامســتان ها و راه انــدازی، مدیریت و 
توســعه بازارهــای عرضــه و فــروش 
محصوالت گوناگون را برعهده دارد و نحوه 
عملکرد آن، در رضایتمندی شــهروندان 
از مدیریت شــهری تاثیر بسزایی دارد.

مهدی بقایی  تصریح کرد: شهرداری اصفهان با تجربه ای به قدمت یکصد و اندی سال در بسیاری 
از شاخص های خدماتی نظیر نظافت، آراستگی محیط شهری، ایجاد و توسعه فضای سبز، زبانزد 
تمام کشور است، اما با این وجود، حجم گســترده خدمات ارائه شده در معاونت خدمات شهری و 
نیازمندی های روزافزون شهروندان، این حوزه مدیریتی را به فضایی درگیر با فعالیت ها و اقدامات 
جاری مبدل ساخته که روزمرگی ها بر آن، سایه افکنده و کمتر مجالی برای تحول، خالقیت و ابداع 

فراهم می شود.
وی ادامه داد: هرگونه اصالح فرآیندها یا به روزرسانی، ارتقا، ابداع و خالقیت در این حوزه، به معنای 
تحولی عمیق و گسترده در عملکرد مدیریت شهری است که سیمای شهر را دگرگون ساخته و توفیق 
شــهرداری و رضایتمندی دوچندان شــهروندان را به همراه دارد.بقایی تاکید کرد: با رصد دقیق و 
ریزبینانه شرایط موجود، بهره گیری از تجارب مدیران قبلی و تصمیم راسخ بر تحول، تغییر و ارتقای 
فرآیندها، می توان نشاط مضاعف و پویایی دوچندانی را به این حوزه بخشید و منشأ تاثیر و تحول 
واقع شد که برای نیل به چنین مقصودی، به جای تغییر کلیشه ای افراد یا ساختارها، »اصالح، تغییر 
و تحول فرآیندها« مد نظر است.وی با بیان اینکه رویکرد اصلی در رسیدن به تحول و تغییر در حوزه 
خدمات شهری، اتخاذ سیاست »توانمندسازی افراد به جای تغییر و حذف آنها« است، گفت: بدون 
شک چنین سیاستی، همراهی بدنه سیستم و تعامل هرچه بهتر نیروی انسانی شاغل در بخش های 

مختلف این معاونت را به همراه خواهد داشت.

 نیازهای شهروندان محالت مختلف شهر، متفاوت است
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان، محله محوری را یکی از رویکردهای مهم دوره جدید مدیریت 
شهری در حوزه خدمات شهری عنوان کرد و افزود: نیازمندی ها و دغدغه های متعدد شهروندان در 
مناطق مختلف شهر، تفاوت آشکاری دارد، به طوری که نمی توان همان خدماتی که در مناطق یک، 
پنج و شش شهر ارائه می شود را با نســخه ای واحد، پیش روی شهروندان مناطق ۱۴ یا هفت قرار 
داد، از این رو تحول حوزه خدمات شهری و ارتقای آن، بدون شک نیازمند بازتعریف خدمات متنوع، 
متناسب با نیازهای شهروندان در هریک از مناطق و محالت شهر است. وی، ورود دانش، تکنولوژی 
و خالقیت به حوزه خدمات شهری را یکی از اهداف و تمنیات همیشگی مدیران این حوزه دانست 
و گفت: شرکت های دانش بنیان به عنوان مراکز حضور نیروهای خالق، دانش آموخته و پرانگیزه، 
مرجعی مناسب برای نیل به هدف تغییر و تحول به شمار می روند، از این رو ضمن هم افزایی با این 
مراکز و تفویض بخش مهمی از وظایف و اقدامات حوزه خدمات شــهری به آنها، می توان از نبوغ و 

خالقیت های سرشار فعاالن این بخش در ارتقای مدیریت شهری اصفهان، بهره مند شد.

 درخواست مدیریت شهری از شهروندان برای مبارزه با موجودات موذی: رعایت کنید تا جمعیت این موجودات که عامل مشترک 
بیماری هم هستند، کنترل شود

علیه موش ها

مشکل امروز و دیروز نیســت، سالیان  نرگس طلوعی  
زیادی است که مهمان شهر شده اند البته 
مهمان ناخوانده! ردشــان را در بیشــتر جوی های آب می توان دید و 
گاهی ناگهانــی از کنارت رد می شــوند و تو می مانــی و یک موجود 
خاکستری رنگ ترسناک. آسیاب معده شــان نیز همه چیز را خورد 
می کند و در خورد و خوارک نیز با محیط سازگاری دارند چراکه از تار و 
پود فرش و لباس گرفته تا پی منازل مسکونی، ریشه گیاهان و پنیر و 
گوشت و پسماندهای خشک و تر را می خورند و روز به روز به عرض و 
طول آنها نیــز افزوده می شــود به گونه ای کــه در بســیاری از موارد 
 تشــخیص مــوش و گربه هــای امــروزی از یکدیگــر دشــوار

 شده است.
در اطراف فروشگاه های عرضه کننده فست فود بیش از دیگر نواحی 
شهری دیده می شوند و گفته می شود که این موجودات موذی فست 
فود خور شده اند به طوری که اگر گذرتان به چهارباغ افتاده باشد بدون 
شک چشمان تان به موش ها افتاده اســت. تعدادشان به اندازه ای 
زیاد است که برخی از شهروندان معتقدند باید با این موجودات موذی 
کنار آمد و حضورشان را به رسمیت شــناخت؛ اما در مقابل بسیاری از 

شهروندان از این مسئله و رژه موش ها در نصف جهان نگران هستند 
و مبارزه بــا این موجودات مــوذی به یکی از درخواســت های ثابت 

شهروندان از مدیریت شهری تبدیل شده است.
رییس اداره خدمات شهری شهرداری با بیان اینکه نقشه پهنه بندی 
از کلونی موش ها در ســطح مناطق ۱5 گانه آماده شده به شهروندان 
این اطمینان را می دهد که جای نگرانی نیست چرا که بر اساس نقشه 
تهیه شده همواره بازدیدهای مستمر صورت می گیرد تا در صورت فعال 

شدن کلونی و مشاهده موش، اقدامات الزم انجام شود.
شناسایی محل های آلوده، شناسایی النه و علل ایجاد آن، تهیه نقش 
پراکندگی موش در معابر یا خیابان ها وجوی ها، النه کوبی و مسدود 
کردن النه موش ها از جمله اقداماتی اســت که از سوی اداره خدمات 
شهری شهرداری اصفهان در راستای مقابله با جوندگان موذی در شهر 

به ویژه چهارباغ انجام می گیرد. 
 غالمرضا ساکتی با بیان اینکه »آب، غذا و مکان مناسب« سه عنصر 
مورد نیاز موش هاســت و هر کجا این عناصر مهیا باشــد، تولید مثل 
زیادی خواهند داشت، می گوید: موش بخشی از اکوسیستم شهری 
است که نمی توان آنها را به صورت کامل نابود کرد؛ رفیوژ معابر، مادی ها، 

باغچه ها، حاشــیه رودخانه، کنار پارک ها و ســاختمان های مخروبه 
مکان های مناسب برای النه گزینی موش ها به شمار می رود.

 به گفته رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان، اگر شهروندان 
موشی در معابر شهر مشاهده کنند، دلیل بر ازدیاد جمعیت آنها یا اینکه 
شــهرداری اقدامی برای کنترل جمعیت موش انجام نداده، نیست، 
زیرا اقدامات الزم انجام شده و برنامه های ضربتی سه ماهه اجرایی 

می شود.
انداختن ته مانده غــذا در رفیوژ معابر یکی از عوامــل اصلی افزایش 
جمعیت موش ها در شهر اســت، از این رو مســئوالن اداره خدمات 
شهری شهرداری اصفهان همواره از شهروندان درخواست می کنند که 
با رعایت نظافت و پاکیزگی شهر به  اقدامات مقابله با این موجودات 

موذی کمک کنند.
مبارزه تاثیر گذار برای کاهش موش ها و کنترل  افزایش این جوندگان 
موذی که عامل مشــترک بســیاری از بیماری ها هستند، امری الزم 
االجراســت که در صــورت هرگونه بی توجهی ازســوی مســئوالن و 
شــهروندان در آینده ای نزدیک دچار مشکالت حادتری در این زمینه 

خواهیم بود.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
با اشاره به چهارمین خط اتوبوس تندرو در اصفهان و 
معرفی عملکرد و تاثیر آن در کاهش ترافیک شــهر، 
اظهار کرد: حمــل و نقل عمومی در شــهر اصفهان به 
الگوهایی برای اجرا نیاز دارد که با توجه به سرعت رشد 
شهر و درخواست شــهروندان برای استفاده از حمل 
و نقل عمومی باید هر روز تغییر کرده و به روز شــود.

سید عباس روحانی افزود: حدفاصل بین حمل و نقل 
موتوری و ریلی همچون مترو یا تراموا از چند سال قبل 
خطوط تندرو یا »بی. آر. تی« تعریف شده تا هر کجا 
امکان برقراری خطوط ریلی نباشد، خطوط »بی. آر. 

تی« استفاده شود.وی با بیان اینکه در برنامه اصفهان 
تا ســال ۱۴۰۴، ۱۲ خط اتوبوس تندرو »بی. آر. تی« 
در نظر گرفته شده که تاکنون سه خط آن به طول ۳۲ 
کیلومتر اجرا و به بهره برداری رســیده است، تصریح 
کرد: یکی از خطوط »بی. آر. تی« که شهروندان شاهد 
اجرای آن هستند، خط چهارم در خیابان هشت بهشت 
است که از اوایل سال گذشته عملیات اجرایی آن آغاز 
شده و دو منطقه ســه و چهار شــهرداری را پوشش 
می دهد.وی خاطرنشان کرد: خط چهار »بی. آر. تی« 
شامل ۱۰ ایستگاه است که پنج ایستگاه در محدوده 
منطقه سه شهرداری و پنج ایستگاه در محدوده منطقه 
چهار احداث و مورد استفاده شــهروندان قرار خواهد 
گرفت.روحانی گفت: برای خرید اتوبوس های مورد 
نیاز خط چهار »بی. آر. تی«، از طریق اوراق مشارکت 
اقدامات الزم انجام شده و پس از آغاز فعالیت تاثیرات 

حمل و نقلــی و ترافیکی خوبی را به همــراه خواهد 
داشــت.وی افزود: زمانی که خط یک »بی. آر. تی« 
در شهر اجرا شد، شهروندان نگران بودند که با توجه به 
ایزوله و کم عرض شدن خیابان ترافیک ایجاد شود، 
اما با توجه به کیفیت و سرعت خط، شاهد کاهش تردد 
خودروهای ســواری به ویژه تک سرنشین ها بودیم.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
با بیان اینکه تا قبل از شرایط پاندمی کرونایی آمار جا به 
جایی مسافران در خطوط »بی. آر. تی« شهر ۱۲۰ هزار 
مسافر بود که به دلیل شیوع این ویروس کاهش یافته 
اســت، تصریح کرد: با توجه به کیفیت اتوبوس های 
»بی. آر. تی« و اینکه در مسیر ویژه ترافیک نخواهند 
داشت همچنین مکانیزه کردن فرآیند پرداخت بلیت، 
سرعت سفرهای درون شهری شــهروندان افزایش 

پیدا خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه اعالم کرد:

احداث 12 خط »بی. آر. تی« در شهر اصفهان تا سال 1404

انداختن ته مانده غذا در رفیوژ معابر یکی از عوامل اصلی 
افزایش جمعیت موش ها در شهر است، از این رو مسئوالن 
اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان همواره از شهروندان 
درخواست می کنند که با رعایت نظافت و پاکیزگی شهر به  

اقدامات مقابله با این موجودات موذی کمک کنند

 تولیدات شبکه اصفهان در گستره استانی و ملی
 انعکاس می یابد

برنامه های تولیدی معاونت سیمای مرکز اصفهان هم تراز با تولیدات شبکه های سراسری از آنتن 
رسانه ملی پخش می شود. میزان ارسال و پخش تولیدات شبکه اصفهان طی سه سال گذشته از 
شبکه های ملی، حاکی ازحضور پر رنگ رسانه استانی در شبکه های سراسری است که در این بین 
سهم شبکه شما با توجه به ویژگی استان محوری این شبکه بیشتر بوده است. برنامه »زنده رود« 
یکی از قدیمی ترین برنامه های شبکه اصفهان است که طی چند سال اخیر به صورت یک هفته در 
میان جمعه ها ساعت ۹ صبح از شبکه شما پخش می شد. این برنامه، برنامه ای ترکیبی  و گفت و 
گو محور با آیتم های شاد و متنوع است که هر سال با ساختار متفاوت به روی آنتن شبکه اصفهان 
و شبکه شــما می رود.  در حال حاضر برنامه»و خدایی که در این نزدیکی است« با محوریت اذان 
گاهی و مذهبی ویژه لحظات اذان به تهیه کنندگی آقای ابوترابیان به مدت ۳۰ دقیقه از شبکه شما 
پخش می شود. برنامه پزشکی »سیب« نیز از دیگر تولیدات شبکه اصفهان است که از این شبکه 
روی آنتن رفته است. همچنین تولیدات ویژه کودکان و نوجوانان با عنوان »بچه های فیروزه ای« نیز 
در گذشته از این شبکه به نمایش گذاشته شده است. سریال »قصه های سجاد« و سریال »پیچ 

جاده نمناک« نیز در ماه های اخیر از این شبکه پخش شده است. 

تفکر شاد زیستن، در نشست باشگاه مجازی نقدنامه
نهمین نشست  باشگاه نقدنامه  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان با مشارکت  
کارشناسان ،مربیان و اعضای نوجوان به صورت وبیناری برگزار شد.شکوفه آقا کثیری  مهمان این 
نشســت مجازی،  ضمن تعریف نوجوانی و اهمیت آن درباره بحران هویت که از مهم ترین دغدغه 
های ذهنی نوجوانان است، بحث و گفت و گو کرد. درادامه هر نوجوانی ویژگی های مختص به خود 
را عنوان کرده و از تغییرات نگرشی و جهان بینی خود صحبت کردند  و از چالش ها و مسیرهایی که 
این روزها در پیش روی خود دارند به بحث و تبادل نظر پرداختند. آقاکثیری، نویسنده و پژوهشگر 
به نیازهای روحی نوجوانان اشاره کرد و گفت : شادی، نشاط و سرور ،یکی از نیازهای روحی و فطری 
نوجوانان است.وی درادامه به راهکارهای شاد زیستن، تفاوت نوجوان شاد و ناشاد، عادت های شاد 
زیستن و تغییر و تحول ذهن با شادی و نشاط اشــاره کرد.قابل ذکر است نوجوانان در این نشست 

شرکت فعال داشتند.

نمایش منتخب انیمیشن های کوتاه پیکسار در سالن سوره
فیلم خانه حوزه هنری استان اصفهان با همکاری دفتر تخصصی سینما در برنامه نمایش فیلم های 
انیمیشن به اکران منتخبی از انیمیشــن های کوتاه کمپانی پیکسار می پردازد. مدیر واحد هنرهای 
تصویری حوزه هنری اصفهان، گفت: کمپانی پیکســار از بزرگ ترین استودیوهای تولید انیمیشن 
در دنیاست که برای نخستین بار با اســتفاده از تکنولوژی سه بعدی دیجیتال به ساخت انیمیشن 
پرداخته اســت. نرگس رجایی  افزود: ایــن کمپانی به عنــوان مبدأ ورود تکنولوژی ســه بعدی 
دیجیتال به حوزه انیمیشن شناخته شده است. انیمیشن »داستان اسباب بازی« به عنوان اولین 
انیمیشن سینمایی کامال دیجیتال تاریخ ســینما از دیگر افتخارات این استودیو است.مدیر واحد 
هنرهای تصویری حوزه هنری اصفهان، تصریح کرد: امروزه این اســتودیو جزئی از کمپانی دیزنی 
است و انیمیشن هایی چون شرکت هیوالها، ماشــین ها، روح، لوکا، نمو و شگفت انگیزها از جمله 
ساخته های خاطره انگیز این استودیو است.رجایی خاطرنشان کرد: به دلیل موفقیت های کمپانی 
پیکسار در انیمیشن، نمایش این هفته از سلســله نمایش های فیلم خانه در حوزه انیمیشن را به 
 مرور منتخب آثار انیمیشن کوتاه این اســتودیو اختصاص دادیم که نسبت به کارهای بلند آن کمتر

 دیده شده است.

با مسئولان

خبر روزخبر خوان

شهردار اصفهان: 

به تدریج مبانی »اصفهان من 
شهر زندگی« تبیین می شود 

شــهردار اصفهان در آییــن تکریــم و معارفه 
خدمتگزاران مردم در شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: شعار این دوره مدیریت شهری »اصفهان 
من؛ شهر زندگی« است، اگر برای اصفهان جسم 
و روح قائل باشــیم، خدمات شــهری پرستار 
جسم و حوزه معاونت فرهنگی مراقب روح شهر 
خواهد بود که هر دو حوزه بسیار مهم است.علی 
قاسم زاده با اشاره به روح و حیات شهر تصریح 
کرد: شهری برای زندگی مناسب است که غیر 
از کالبد و جسم الگوی روابط بین انسان های 
آن شهر متعالی باشد، در این راستا هر کسی زیر 
آسمان و روی زمین شهر زندگی می کند برای 
ما قابل احترام است.شــهردار اصفهان تاکید 
کرد: برای هر کدام از ما در الگوهای ارتباطی و 
روابط بین فردی به اقتضای مخاطب، تکالیفی 
تعریف شده اســت، جامعه انسانی همچون 
هرم کفی دارد که اکثریت در آن قرار می گیرند 
و همه، اشــتراکات حقوقی دارند که اسم این 
کف انسانیت است؛ هر انسانی فارغ از تعلقات 
فکری، ذهنی یا رفتاری، حقوقی دارد که در شهر 
شایسته زندگی باید مورد احترام قرار گیرد.وی 
با بیان اینکه »اصفهان شــهر زندگی« شهری 
اســت که الگوهای ارتباطی مبتنــی بر رعایت 
حق حریم و حقوق انســان ها باشد، گفت: اگر 
به عنوان یک فــرد حزب الهی و بســیجی در 
مسند شهرداری قرار گرفتیم باید در عمل نشان 
دهیم که بچه انقالبی تمام حریم ها و حدودها 
را می شناســد و به آنها احتــرام می گذارد، اگر 
بخواهیم سرمایه اجتماعی بازگردد مسیری غیر 
از این نداریم به عنوان باور و عقیده باید به این 
مسائل توجه کنیم.شهردار اصفهان تاکید کرد: 
به تدریج مبانی »اصفهان من شــهر زندگی« 
تبیین می شود و امیدواریم نگاه بدنه شهرداری 
به ســمت نگاه مبتنی بر مکتب سیاسی امام 
خمینــی )ره( و مقام معظم رهبــری در اداره 
جامعه و شــهر پیش رود و در این مسیر باید 
کمک کنیم اعتماد مردم بــه خادمان خود در 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران افزایش 

یابد.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: نگاه محوری به خانواده در مدیریت شهری اهمیت ویژه ای دارد زیرا اکنون فعالیت ها در زمینه خانواده به صورت 
جزیره ای در شهرداری انجام می شود و ادارات مختلفی وجود دارد که بودجه ها در آن مصرف می شود.فرزانه کالهدوزان با بیان اینکه اگر همه این نهادها در 
یک مجموعه خانواده محور تجمیع شود نتیجه بهتری نیز خواهد داشت، افزود: اصفهان عناوینی از جمله شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار سالمند و شهر 
خالق صنایع دستی را کسب کرده است بنابراین  اگر همه این عناوین در عنوان شهر دوستدار خانواده قرار بگیرد، نتیجه بهتری برای فرهنگ اصفهان خواهد 
داشت زیرا خانواده نمونه کوچکی از جامعه اســت که همه ارکان آن را نیز در خود دارد.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه باید نگاه به زنان در 
قالب خانواده باشد، تصریح کرد: اگر توانمندسازی بانوان بدون در نظر گرفتن خانواده انجام شود مشــکالتی به دنبال دارد؛ اما اگر این کار در خانواده و یا به 

شکل اشتغال درون زا خانوادگی انجام شود ،نتایج خوبی به همراه خواهد داشت.

تاکید بر »خانواده محوری« در برنامه ریزی های شهری اصفهان

تقدیر از ملی 
پوشان اصفهانی 

تیم فوتبال بانوان 
درجلسه علنی شورا

در چهاردهمین جلســه علنی 
شورای شهر اصفهان از فاطمه 
عادلی، زهره کودایــی و مینا 
نافعی ملی پوشــان اصفهانی 

تیم فوتبال بانوان تقدیر شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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امروز برای شما تست شخصیتی گرد آوری کرده ایم که نشان 
می دهد شما و اطرافیان تان در کدام تیپ هـــای مالی قرار 
دارید. هنگام انجام کار های مالی، خرید کاالیی خاص، سرمایه 
گذاری و دیگر امور مشابه، اغلب ما صرفا بـه انگیزه مستقیم 
خود آگاهی داریم و تصور می کنیم که نیازی واقعی باعث اخذ 
این تصمیم شده است.این در حالی است که همین تصمیمات 
بـه ظاهر ساده، در افراد مختلف بـه نحوی متفاوت نگریسته 
می شوند و بـــه همین دلیل، نتیجه نهایی آن ها نیز متفاوت 
است. اما اگر تمام شرایط یکسان باشد و موقعیت مشابهی 
پیش روی دو نفر قرار گیرد، چـه چیزی باعث تصمیم گیری 

متفاوت و اقدامات متمایز آن ها خواهد شد؟
در ادامه چند  گونه اصلی از شخصیت مالی را بـه شما معرفی 
خواهیم کرد و ویژگی هـای هر یک از آن ها را شرح می دهیم. 
با استفاده از این توضیحات، می توانید شخصیت خود را مورد 

بررسی قرار داده و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کنید.
خوش بین ها  

اگر انسان امیدواری هستید که رویکردی مثبت نسبت بـــه 
آینده دارد و همــواره نیمه پر لیوان را می نگریــد، باید خود را 
فردی خوش بین بنامید. اما آیا می دانید که انواع مختلفی از 
خوش بینی وجود دارد و عادات هزینه ای آن ها با هم متفاوت 

هستند؟خوش بین هـــای واقع بین رویکردی دقیق تر بـه 
زندگی مالی خود دارند و سعی می کنند درباره هزینه هـــای 
خود براســاس بودجه عمل کنند. در عین حال، در وفاداری 
بـــه بودجه خود همواره موفق نیستند.آن ها برای مواجهه با 
چالش هـــای جدیدی، چون خرید خودرو یا خانه بـــه حد 
کافی شجاعت دارند؛اما تصمیمات خود را براساس آن چـه 
قابل کنترل است اخذ می کنند. از این رو برخورد افراطی در این 
گروه کمتر بـه چشم می خورد و در حد توانایی هـای خود گام 
بر می دارند. در برابر این افراد، خوش بین هـای ایده آلیست 
درک درستی از وضعیت پیش روی خود ندارند و اقدام بـــه 
پذیرش ریسک هایی می کنند و شکست هـــای احتمالی را 
باور ندارند. این افراد فرضیاتی درباره زندگی دارند و نســبت 
بـــه این پیش فرض ها اعتماد کامل دارند. این گروه از افراد 
بـــه دلیل رویکرد خاص خود، اغلب گرفتار انبوهی از بدهی 
هســتند، تراز مالی آن ها چندان مناسب نیست و نمی توانند 
هزینه ها را بـه درستی کنترل کنند.طبیعی است که خوش بین 
هـای ایده آلیست در مقاطعی زندگی را بـه خوشی و آرامش 
می گذارند. اما بهای این خوشــبختی مقطعی را با فشار های 
شدید در دوره هـای بعدی خواهندپرداخت. در مجموع خوش 
بینی در ترکیب با واقع بینی یکی از بهترین شخصیت هـای 

مالی است که آرامش و احساس رضایت درونی را برای فرد 
بـه ارمغان خواهدآورد.

محافظه کار ها  
شاید در مورد پول و سایر امور جهان بســیار محتاط باشید و 
ســعی کنید با محافظت از منابع، امنیت ذهنی خود را تامین 
کنید. اگر چنین شــخصیتی دارید، می توان شــما را فردی 
»محافظه کار« نامید. چنین افرادی بـه سبب دقت در نحوه 
خرج شدن پول، کمتر با بدهی و دشواری هـای مالی رو بـه 
رو می شــوند.از دید محافظه کار ها پول نقد پادشاه سرزمین 
اقتصاد است. سبد ســرمایه این افراد معموال آکنده از مبالغ 
نقد است و بـه سبب ریسک پذیری، کمتر وارد عرصه هـای 
سرمایه گذاری می شوند. این گروه از افراد از خرید اعتباری و 
قسطی نیز گریزان هستند و سعی می کنند تا حد امکان از ورود 

بـه بدهی جدید بـه تراز مالی خود پیشگیری کنند.
این رویکرد هرچند سبب کنترل بدهی ها و ثبات قابل توجهی 
در زندگی محافظه کار ها می شود، اما بـه سبب ریسک گریزی، 
اقدامات ضــروری و خطــرات الزم برای یپشــرفت را پذیرا 
نیستند. در نتیجه پیشرفت توان مالی و کیفیت زندگی آن ها 
بسیار کندتر از دیگران اســت و ناچارند از برخی عوامل لذت 

بخش زندگی صرف نظر کنند.

آشپزی

مارکیز شکالتی
مواد الزم:  شکالت خالص 200 گرم،  کره 100 گرم،  زرده 

تخم مرغ 3 عدد،  شکر دانه ریز 75 گرم،  اسانس با طعم 
شکالت  یک قاشق چای خوری،  خامه پرچرب 300 میلی لیتر

مواد الزم جهت سرو: خامه تازه و پودر کاکائو جهت پاشیدن روی دسر
طرز تهیه:  شکالت ها را به قطعات کوچک خرد کرده و به همراه کره داخل کاسه ای بریزید و آن 

را روی قابلمه حاوی آب جوش قرار دهید و خوب هم بزنید تا با هم ترکیب شوند. سپس مایه را 
از روی حرارت بردارید و کنار بگذارید تا خنک شود. تخم مرغ های زده شده را با شکر داخل کاسه ای 
ریخته و با همزن بزنید تا کرم رنگ شود و حالت پفی پیدا کند. سپس مایه شکالت سرد شده را 

اضافه و با استفاده از همزن برقی با سرعت کم، مواد را خوب بزنید. اسانس شکالت را به مواد افزوده 
و هم بزنید. خامه را آنقدر بزنید تا سفت شود و فرم بگیرد. سپس آن را به مایه شکالت بیفزایید 

و هم بزنید. با استفاده از قاشق، مخلوط آماده شده را داخل شش عدد ظرف یک نفره و یا 
قالب فلزی کوچک بریزید. آن ها را حداقل تا 2 ساعت سرد کنید. جهت سرو، هر کدام از 

آن ها را داخل ظرف مخصوص سرو به صورت جداگانه برگردانید، اگر موقع بیرون 
آوردن دسر ها از قالب هایشان، کمی دچار مشکل شدید، قالب های دسر را 

به مدت چند ثانیه داخل کاسه آب گرم بگذارید. روی دسر ها را پودر 
کاکائو بپاشید و آن ها را با میوه هایی که درون شکالت 

کرده اید و خامه تازه سرو کنید.

تیپ شخصیتی مالی و پولی شما چیست؟

 اکران فیلم سینمایی »تا 10 بشمار«
 در جشنواره آمریکایی

مرحوم علی انصاریان با »رمانتیسم عماد و 
طوبی« به سینماها می آید

فیلم سینمایی »تا 10 بشمار« به کارگردانی و تهیه کنندگی فرید ولی 
زاده و نویسندگی کیانوش اسالمی، که از روز 23 مهرماه به طور رسمی 
اکران خود را در سینما های هنر و تجربه آغاز کرده، در اولین حضور 
بین المللی خود در جشنواره فیلم آمریکایی و بین المللی مسیر 66 
نمایش داده می شود.داستان »تا 10 بشمار« روایت چند ساعت از زندگی 
زوجی با اختالف سنی زیاد است.

مرتضی شایسته، دبیر و سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره مصوبات 
جلسه اخیر این شورا گفت: جلسه با حضور اعضا در محل سالن کنفرانس 
سینما آزادی تشکیل و مقرر شد فیلم سینمایی »مغز استخوان« به 
کارگردانی حمیدرضا قربانی و »رمانتیسم عماد و طوبی« با بازی مرحوم 
علی انصاریان و کارگردانی کاوه صباغ زاده از 12 آبان ماه به سینماها بیاید. 
ضمن اینکه »جنایت بی دقت« از هفته اول آذرماه به نمایش درمی آید.

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

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در دیدار با مدیرعامل و معاونین شرکت سهامی 
ذوب آهن اصفهان گفت: نگاه ملی و فرابخشــی می تواند مجموعه های بزرگ 
را نجات دهد و دغدغه های مدیران را نیز به حداقل برســاند.در این نشســت 
صمیمانه ، محمدیاسر طیب نیا با اشــاره به نقش هم افزایی این دو فوالدساز 
بزرگ و قدیمی کشور  اظهار کرد: تولد و شکل گیری مجموعه های بزرگی مانند 
ذوب آهن اصفهان، فوالدمبارکه و شرکت های زیرمجموعه آن ها حاصل تفکر 
بلندمدت و استراتژیک مدیرانی است که طی سال های گذشته با وجود منابع 
محدود، با در نظر گرفتن نیاز نسل های آینده اقدام به راه اندازی این مراکز مهم 
صنعتی کردند. مدیر عامل فوالد مبارکه در ادامه خاطر نشان کرد:  نجات صنعت 
کشور و پیشرفت و توســعه آن  نیازمند یک نگاه ملی است و اگر ما اکنون در 
جایگاه مدیران این دو صنعت مادر کشور همان نگاه فرامنطقه ای و ملی را دنبال 
نکنیم در آینده دچار تعارضات سازمانی و ناکارآمدی در ایفای نقش و رسالت 
خطیر خود در پیشبرد اهداف کشور در حوزه صنعت فوالد خواهیم شد. طیب نیا 
در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت نگاه فرامنطقه ای مدیران افزود: اگر نگاه ما فقط 
به استان اصفهان  معطوف باشــد و منطقه ای عمل کنیم از دیگران نمی توانیم 
انتظار داشته باشیم که ورای مناطق جغرافیایی خود تصمیم گرفته و در قالب 
یک تعامل منطقی به همکاری های متقابل بپردازند. در حقیقت این نگاه ملی 
و فرابخشی است که می تواند مجموعه های بزرگ را نجات دهد و دغدغه های 

مدیران را نیز به کمترین حد ممکن برساند.
وی، ذوب آهن و فوالدمبارکه را دو فوالدســاز بزرگ در یک منطقه جغرافیایی 
مشترک خواند و گفت: جدای مشکالت  موجود با همفکری و همراهی مدیران 
این دو فوالدســاز بزرگ می توان پروژه های مشــترک تعریــف کرد و منافع 
روزافزونی را برای هردو مجموعه به ارمغــان آورد. اگرچه تاکنون تعامل برای 
فعالیت های روزمره با هماهنگی های الزم وجود داشــته؛ امــا با همراهی و 

همکاری بیشــتر می توان هم افزایی قابل توجهی در منافع مشترک  به دست 
آورد.مدیرعامل فوالدمبارکه در پایان افزود: برگزاری این جلسه را به فال نیک 
گرفته و اعتقاد داریم آغاز همکاری های بیشتر، تفکر به دغدغه های مشترک، 
موجب طرح و شناسایی پتانسیل های موجود شده و نقشه راهی برای ادامه 
همکاری های کوتاه و بلند مدت برای دو شرکت خواهد شد. طیب نیا در پایان 
اظهار داشــت:می توان با تشــکیل کمیته ای مرکب از تخصص های مختلف 
پیشنهادات همکاری های آتی را احصا و فرصت های سرمایه گذاری بیشتر را 

بررسی و اجرایی کرد.
بنا بر این گزارش، منصور یزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهن نیز در ادامه ضمن 
اعالم آمادگی  شــرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان در خصــوص همراهی و 
همفکری با مدیرعامل و تیم مدیریتی شرکت فوالدمبارکه گفت: در نظر داریم 
مباحث مشترک و مرتبط در حوزه های مختلف اعم از تولید، توسعه، فروش و 
بازاریابی، اقتصادی و مالی و نیروی انسانی را به صورت جدی پیگیری کرده و 
با تشکیل کمیته های فنی تخصصی به بهره وری بیشتر مدیریتی هردو شرکت 
کمک کنیم.یزدی زاده همچنین خاطرنشــان کرد: حمل محصوالت و مقاصد 
مشترک، تامین مواد اولیه و مبادی مشترک ، نکات و تجربه های فنی، کارکنان 
و سرمایه های انسانی همه و همه از جمله مواردی هستند که دو قطب فوالدی 
اســتان اصفهان با همکاری همدیگر می توانند با کمــک آنها به ارزش افزوده 
جمعی دست پیداکرده و در نهایت هردو مجموعه از مواهب سازمانی به وجود 
آمده منتفع شوند. وی در پایان  نگاه کالن به موضوعات صنعت فوالد را عامل 
اصلی توسعه و هم افزایی دانست و گفت : ذوب آهن اصفهان و مجتمع فوالد 
مبارکه به دلیل نوع محصوالت فوالدی تولیدی در این مجموعه ها و نیز حضور در 
استان اصفهان ، دارای منافع و مسائل مشترک هستند  که اهمیت هم افزایی 

و همکاری های دوجانبه را به مراتب بیشتر خواهد کرد.

مدیرعامل و اعضای شورای معاونین آبفای اســتان اصفهان با استاندار جدید 
دیدار و گفت وگو کردند. در جریان این دیدار که عصر روز شنبه 24 مهرماه جاری 
انجام شد، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، گزارشی از عملکرد 
این شرکت در خصوص تامین آب شــرب و جمع آوری، تصفیه و دفع فاضالب 
جمعیت تحت پوشش در یک دهه گذشته ارائه کرد.هاشم امینی با اشاره به این 
که هم اکنون 98 شهر و 949 روســتا از خدمات آبفای استان اصفهان استفاده 
می کنند، گفت: بعد از یکپارچه ســازی شــرکت های آب و فاضالب شهری و 
روستایی، خدمت رســانی به مردم محروم روستاها سرعت بیشتری گرفت و 
با اجرای طرح 100-300 بیش از 300 کیلومتر لوله گذاری در مدت 100 روز انجام 
گرفت تا آب شرب پایدار برای روستاییان عزیز فراهم شود.سید رضا مرتضوی 
استاندار اصفهان نیز در سخنان کوتاهی ابراز امیدواری کرد با همکاری استانداری 

و سایر نهادهای خدمات رسان بتوان موضوعاتی همچون کاهش سرانه مصرف، 
بازچرخانی آب و تامین آب شرب پایدار مردم را با توجه به خشکسالی های اخیر 

و مشکالت موجود، سرعت بیشتری بخشید.

مدیرعامل فوالد مبارکه با مجری طرح و نخســتین مدیرعامل این شرکت 
دیدار کرد.محمدیاســر طیب نیا  با محمدحســن عرفانیان، مجری طرح و 

نخستین مدیرعامل این شرکت دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیــدار طیب نیا ضمن ادای احترام و تقدیــر از همه جهادگران عرصه 
سازندگی کشور و فوالد مبارکه با اشــاره به به کارگیری خردورزی و تعهد باال 
در طراحی و ســاخت فوالد مبارکه، ضمن تقدیر از نقــش پررنگ مهندس 
عرفانیان و ســایر مهندســان و مدیران فوالد مبارکــه در ادوار مختلف، یاد 
و خاطره هزاران انســان فداکاری که در ایجاد و رشــد و تعالــی این مولود 
افتخارآمیز نظام مقدس جمهوری اســالمی تالش کرده اند را گرامی داشت 

و از آنها قدردانی کرد.
در ادامه مهندس محمدحســن عرفانیان، مجری طرح فوالد مبارکه با ذکر 
تاریخچه ای از اقدامات انجام شــده در به ثمر نشســتن طرح بزرگ فوالد 
مبارکه، مبانی اعتقادی و فلســفه وجودی این صنعت را تشریح کرد.از نگاه 
بنیان گذار فوالد مبارکه، عرضه محصوالت تولیدی یکی از اهداف ایجاد این 
بنگاه بزرگ بوده و فلسفه اصلی شکل گیری این شرکت، ارائه الگوی عملی 
توسعه و پیشرفت در کشور است.عرفانیان با اشاره به مصادیقی از اجرای این 
ماموریت، به بررسی و اجرای طرح تحول منطقه و استان اصفهان در دوران 

ســاخت فوالد مبارکه و تمایز بین ماموریت فوالد مبارکه با برخی هزینه ها 
که ارتباطی با این ماموریت ندارند، اشــاره کرد.وی همچنین ضمن تبریک 
به دکتر طیب نیا به عنوان مدیرعامل جدید شــرکت فــوالد مبارکه، آمادگی 
خود و سایر پیشکسوتان فوالد مبارکه را در حمایت از برنامه های جدید این 

شرکت اعالم کرد.

دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی استان اصفهان از 
همکاری و مساعدت مدیرعامل و کارکنان آبفای استان اصفهان در برگزاری 

ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی قدردانی کرد.
مظفر حاجیان گفت: مدیرعامل وکارکنان شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با داشــتن روحیه جهادی ، انقالبی و ارزشی بیشترین همکاری 
را با دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر انتخابات شــوراهای اسالمی استان 
داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد.وی ادامه داد: آبفای استان اصفهان از 
جمله دستگاه های خدمات رسان محسوب می شود که به دلیل عملکرد 
خوب توانسته است بیشــترین اعتماد عمومی را به خود جلب کند و این 
مهم باید سر لوحه کار سایر دستگاه ها برای افزایش میزان اعتماد مردم به 
نظام قرار گیرد.مدیر عامل آبفای استان اصفهان نیز همکاری با دبیرخانه 
هیئت عالی نظارت بر انتخابات شــوراهای اســالمی اســتان اصفهان را 
به منزله انجام یک مســئولیت اجتماعی تلقی کرد وگفت: شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان سعی کرده تا عالوه بر انجام و ظایف سازمانی، در 
موضوعات اجتماعی نظیر مبارزه با ویــروس کرونا، ترویج فعالیت های 
ورزشی و فرهنگی و کمک به آسیب دیدگان حوادث و بالیای طبیعی نیز 
وارد عمل شــده و نقش ســازنده خود را در جامعه ایفا کند.هاشم امینی 

ضمن تقدیر از کارکنانی که به طور مستقیم با دبیرخانه هیئت عالی نظارت 
بر انتخابات شوراهای اسالمی اســتان همکاری داشتند خطاب به آن ها 
گفت: خوشــحالم از این که یک موضوع حاکمیتی را تجربــه کردید و با 
عملکرد مناسب و شایسته خود، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را از 

این آزمون مهم سربلند بیرون آوردید.

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

نگاه ملی و فرامنطقه ای مدیران؛ راهگشای مشکالت حوزه صنعت فوالد

 نخستین نشست مدیرعامل و شورای معاونین آبفای استان اصفهان
 با استاندار جدید

تقدیر از نقش پررنگ پیشکسوتان فوالد مبارکه

 تقدیر دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی 
از  آبفای استان اصفهان
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