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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

میالدباسعادتایپمبرارکمحضرتمحمدمصطفی)ص(وامامجعفرصادق)ع(راتبریکمیگوییم

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان درباره تبعات خشکی زاینده رود 
و بحران فرونشست هشدار داد؛ 

اصفهانمتروکهمیشود!
3

مگر  زمین خدا قحط است؟!
خطر تخریب ونوسازی،  فرا روی » مسجد تاریخی  کازرونی « اصفهان؛

7

 معاون بهره برداری و توسعه آب 
شرکت آبفای استان:

با توجه به ذخیره سد 
زاینده رود، تنها باید 

صرفه جویی کنیم

 سرمربی تیم سپاهان:
  بردیم ولی بازی 

دلچسبی نبود

دبیر ستاد استانی کرونا خبر داد:
واکسیناسیون ۸۵ درصدی 

دانش آموزان اصفهانی
 تا آبان

3

5

6

نماینده اصفهان در مجلس شورای 

اسالمی توضیح داد:

ماجرای تیراندازی به زنان 
در اصفهان به کجا رسید؟

نماینده اصفهان در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
ما پیگیر ماجرای تیراندازی به زنان هستیم و نتیجه 
آن را دنبال می کنیــم. مهدی طغیانــی  در رابطه با 
حادثه تیراندازی به زنــان در اصفهان،اظهار کرد: این 
مسئله پیگیری شده، فرد ضارب هم شناسایی شده 
و دادستانی و دادگســتری هم با جدیت پیگیر این 
مسئله هســتند.وی ادامه داد: اما درخصوص اینکه 
انگیزه این فرد چیســت و یا اینکه سالمت روحی و 

روانی دارد یا خیر؛ این موارد در حال بررسی است.
طغیانی همچنین بیان کرد: البته قاعدتا کسی که از 
سالمت روحی و روانی برخوردار باشد، چنین کار هایی 
انجام نمی دهد. نماینده اصفهان در پاسخ به اینکه این 
اتفاق حادثه اسیدپاشی به زنان را در اذهان عمومی 
تداعی کرد، گفت: اینکه این مســئله سازمان یافته و 
هدفمندی باشد، اینگونه نیست. فردی که دست به 
این اقدام زده شناســایی و دستگیر شده اما تعیین 
تکلیف نشده است؛ اما ما پیگیر این مسئله هستیم 
و نتیجه آن را دنبال می کنیم.گفتنی اســت؛ پیش 
از ایــن  رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان با 
غیردقیق خواندن گزارش یک روزنامه در مورد حادثه 
تیراندازی به پنج زن جوان در شهر اصفهان، متهم را 
فردی معتاد معرفی کرد که پس از دو ماه بازداشــت 
موقت با سپردن وثیقه آزاد شده است.حبیبی گفته 
بود: »در جریان رسیدگی به این پرونده، فقط یک نفر 
از آن سه نفر به پزشکی قانونی مراجعه می کند و طبق 
نظر پزشــکی قانونی جراحت وارده به این فرد از نوع 

جراحت دامیه و جزئی بوده است.«

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 29 مهـــر  1400 
 14  ربیع االول  1443 

 21  اکتبر 2021
 شماره 3374 

۸ صفحه
قیمت: 2000 تومان

رییس اتحادیه فروشندگان میوه اصفهان می گوید 
فقط 10 درصد مردم توان خرید »میوه های 

بسته بندی« را دارند؛
میوه های الکچری، ویژه مرفهان بی درد
امسال قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته و هر سال هم 
نامناسب تر از سال های قبل می شود و متاسفانه برخی در 

گرفتاری های مردم به دنبال کسب سود بیشتر هستند.

نتایج نظرسنجی جالب توجه و البته قابل تامل است؛ به ویژه 
اینکه در خبرگزاری رســمی دولت )ایرنا( منتشر شده است.

سواالت کوتاه است ، با چهار پاسخ در قالب گزینه های »زیاد، تا حدی، کم و اصال«  
یک سوال هم پاسخی به غیر از کم و زیاد دارد و مشروح تر طرح شده است. 

سواالت با موضوع و محتوای »سفرهای استانی رییس جمهور« طراحی شده 
و می خواهد نتیجه بگیرد که اثر این سفرها چیست و مردم تا چه اندازه به عملی 
شدن مصوبات سفرهای اســتانی امیدوارند. پاسخ های مردم نشان می دهد 

»خیلی امیدوار نیستند«. 
در پاسخ به سوال اول که پرسیده شده : سفرهای استانی رییس جمهور را تا چه 
اندازه پیگیری می کنید؟ بیشترین فراوانی را گزینه »اصال« داشته است با 38/8 
درصد.سوال دوم این است که سفرهای استانی رییس جمهور در بین مردم تا چه 
حد در رفع مشکالت جامعه ما موثر است؟ که باز هم بیشترین درصد را گزینه آخر 

یعنی »اصال« داشته است با 36/8 .
سوال سوم چهار گزینه ای نیست. گزینه »هیچ کدام« هم ندارد و مخاطبان باید 
حتما یکی از گزینه ها را به عنوان دستاورد و اثر مثبت سفرهای استانی رییسی 
و هیئت همراه انتخاب کنند که اولین گزینه یعنی »اطالع دقیق تر از مشــکالت 
مردم« بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است با 38/3 درصد و جالب 
اینکه کمترین درصد را گزینه »رفع مشکالت طرح های نیمه تمام در استان ها« 
داشته با 8/9 . درحالی که درحال حاضر یکی از مهم ترین دغدغه های استان ها 
رفع مشکالت طرح های نیمه تمام است؛ دغدغه ای که از قضا استان اصفهان در 

زمینه های مختلف به ویژه »آب« با آن دســت و پنجه نرم می کند و مردم این 
استان منتظر تعیین تکلیف طرح های آبی هستند که وعده داده شده بود مشکل 
زاینده رود و بی آبی و خشکسالی اصفهان را حل می کند. پاسخ ها نشان می دهد 
کمترین امیدواری مردم نسبت به حل مشکالت مربوط به همین طرح هاست. 
و سوال آخر که شاید مهم ترین سوال هم هست، می خواهد میزان امیدواری 
مردم نسبت به عملی شدن و تحقق مصوبات هیئت دولت  در  سفرهای دولت را 
بسنجد که پاسخ کمی ناامیدکننده است: »اصال« گزینه ای است که 44/7 درصد 

کاربران آن را انتخاب کرده اند و بیشترین فراوانی را داشته است. 
هنوز بسیاری از طرح هایی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و 
در طول سفرهای استانی وی مصوب شد و کلنگ خورد و حتی میلیاردها اعتبار به 
پایش ریخته شد، به نتیجه نرسیده و نتیجه نداده است. مردم حق دارند خیلی 
هم امیدوار نباشند به خصوص اینکه دیده اند گاهی دولتی روی کار می آید که تنها 
به خاطر لجبازی یا از سر سیاسی کاری و یا شاید هم نداشتن تعهد و تخصص 
الزم، مصوبات عمرانی دولت قبلی را زیر سوال می برد و کنار می گذارد و پروژه ای 
تازه با تصویب بودجه تازه استارت می زند و بعد دولت بعد می آید و پروژه های 

قبلی کان لم یکن تلقی می شود! و این داستان ادامه دارد. 
حاال امیدها به دولت رییسی است که شــاید از پس آن همه ناامیدی که دولت 
قبلی از سر بی تدبیری برای مردم به جا گذاشت، کورسوی امیدی پدیدار شود. 
فعال که حداقل نظرسنجی های خبرگزاری رسمی دولت نشان می دهد این امید 
خیلی پررنگ نیست ولی آدمی به امید زنده است. شاید آینده روشن تر باشد. 

به بهانه نظرسنجی درباره اثر سفرهای استانی رییس جمهور در خبرگزاری دولت؛ 

وقتی گزینه »اصال« رای می آورد!

رنا
 ای

س:
عک

آگهیمناقصهعمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  
ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت  13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/8/15

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت ۸:00 روزیکشنبه به تاریخ 1400/8/16

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

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

نوبت اول

اصفهان به استقبال سی  و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان می رود؛

آغازمهردرسرزمینخیال
7

عوارض گمنامی!
 همزمان با بازگشایی مدارس بررسی شد: مسابقه کیفیت بین لوازم التحریر ایرانی با خارجی؛ 

3

سخنگوی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
خبرداد:

جریمه 244 هزار مشترک 
پرمصرف برق در اصفهان

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان:

به همت نیروی زمینی 
سپاه، بیمارستان سیار 1۵0 

تختخوابی راه اندازی می شود

3

7

6 3

پروژه نمایشگاه، 1200 
میلیارد تومان ارزش 
افزوده داشته است

5

سرانه آموزشی شهر اصفهان 
2.۶7 درصد پایین تر از 

سرانه کشور است
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۸ صفحه
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آگهیمزایده

حسیندهقان-شهردارمیمه

نوبتاول

مالف:١١٩٨٠٧٨

شهرداری میمه، به استناد مجوز شــماره ١١-١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠/٠٢/05 شورای اسالمی شــهر، درنظر دارداز طریق مزایده عمومی 

 نســبت به فروش دســتگاه خودرو ایســوز  FVR/34  4*2   18 تن كمپــرس صفر كیلومتر شــهرداری میمه اقــدام نماید. 

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج اگهی در روزنامه حداكثر تا تاریخ ١٤٠٠/٠٧/14 به شهرداری میمه واقع در میمه بلوار انقالب 

اســالمی مراجعه و نســبت به دریافت فرم مربوط به شــركت در مزایده اقدام و یا جهت كسب اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 

٤٥٤٢٢٤٣٤-٠٣١ این شهرداری تماس حاصل و یا به سایتwww.meymeh.ir  مراجعه نمایند.

ضمنا شهرداری در رد یا قبول یك یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ به عهده برنده مزایده می باشد.

 علی لندی
 نوجوان فداکار  ایذه ای

آسمانی شد

5

خالقی فر:

 ذوب آهن 
 برای من 

بهترین گزینه 
بود

شركتآبوفاضالباستاناصفهان

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

1.330.000.000جاری خرید 50.000 کیلو گرم  پلی آکریل آمید ) پلی الکترولیت (  172– 3- 400

1.510.000.000جاری خرید دریچه منهول فاضالبی چدنی لوالدار  C250 90 كيلویی173 – 3- 400

خبر آخر

3

نوبت دوم

مدیرکل دادگستری اصفهان:

زمین خواری ۲ هزار میلیارد تومانی 

در اصفهان ناکام ماند

5

 

3

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان اعالم کرد:

40 میلیارد تومان 
هزینه های عمرانی اتباع 

متبرکه در سال گذشته

دوئل حساس در دومین گام؛

مصاف سپاهان و نفت 
مسجد سلیمان در 

اهواز

آغاز فرآیند الکترونیکی 
استعالم آتش نشانی از 

منطقه 8

فوالد سبا؛ خودکفا در 
 تولید کالف گرم گرید

APIX 70

3

5

6

7

کلید خانه در دستان صاحب خانه!
امیدی که نباید ناامید شود؛

اصفهان ظرفیت آموزش صنایع دستی به شهرهای 
7خواهرخوانده را دارد

مرا اویس شدن در هوای تو کافی است
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تهدید »اردوغان« به اخراج سفیر آمریکا و ۹ کشور غربی
رییس جمهوری ترکیه شامگاه پنجشــنبه سفیر آمریکا و ۹ کشــور غربی دیگر را تهدید به اخراج 
از آنکارا کرد اردوغان در این باره گفت: به وزارت امور خارجه مان گفتــم که نمی توانیم به خودمان 
اجازه دهیم که میزبان آنها باشیم.وزارت امور خارجه ترکیه روز سه شنبه سفیران کشورهای ایاالت 
متحده، فرانسه، آلمان، دانمارک، نروژ، هلند، سوئد، فنالند، کانادا و نیوزلند را به دلیل اعتراض به 
بازداشت »عثمان کاواال« احضار کرد.روز دوشنبه، این ۱۰ کشور از مقامات ترکیه درخواست کردند 
تا کاواال را آزاد کنند. این کشورها در بیانیه مشترک خود اعالم کردند که دستگیری وی روی احترام 
به دموکراســی ســایه می اندازد.مقامات ترکیه کاواال را به اتهام حمایت از »سازمان تروریستی 
فتح ا... گولن« به مدت ۴ سال زندانی کردند و او را متهم کردند که در کودتای ترکیه در تاریخ ۱۵ 
تا ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶ دست داشته است.عثمان کاواال سال ۱۳۹۸ از اتهامات مربوط به اعتراضات ضد 
دولتی سال ۲۰۱۳ میالدی تبرئه شد، اما بالفاصله به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام ۲۰۱۶ 

و همکاری با کودتاگران ترکیه مجددا بازداشت شد.

ادعای ضد ایرانی سناتور آمریکایی درباره حمله به »التنف«
 »مارکو روبیو« نماینده جمهوری خواه ایالت فلوریدا در آمریکا با بیان ادعاهای اثبات نشده علیه 
ایران حمله روز چهارشــنبه به پایگاه آمریکایی »التنف« را به تازه تریــن موضوع برای نزاع های 

حزبی تبدیل کرد. 
روبیو که از منتقدان سیاســت خارجی »جــو بایدن«، رییس جمهور آمریکاســت در حســاب 
کاربری اش در توئیتر مدعی شده ایران در حمله به پایگاه »التنف«در سوریه نقش داشته است.

مارکو روبیو نوشت: »ایران مســتقیما به نیروهای آمریکا در سوریه حمله کرد. برای نجات دادن 
امیدتان به توافق هسته ای با ایران  این را الپوشانی نکنید.«پایگاه خبری-تحلیلی »نیوزمکس« 
در توضیح توئیت مارکو روبیو نوشته او هیچ اطالعات اضافه ای برای مستند کردن ادعایش علیه 
ایران ارائه نکرده است.شامگاه چهارشنبه بود که رسانه های عربی از شنیده شدن صدای انفجار در 

پایگاه التنف و وقوع حمله هوایی به محل استقرار نظامیان آمریکایی خبر دادند.

تالش »پوتین« برای به رسمیت شناختن طالبان
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در گردهمایی باشگاه »واالدای« تصریح کرد که مسکو در 
حال حرکت به سمت به رسمیت شناختن گروه طالبان اســت.رییس جمهور روسیه اضافه کرد: 
»موضع روسیه، حرکت به سمت این مسیر خاص خواهد بود، اما چنین تصمیم هایی باید به همان 
شیوه ای که این گروه به عنوان گروه تروریستی در لیست سیاه قرار گرفتند، انجام شود.«والدیمیر 
پوتین گفت که آمریکا با خارج کردن نیروهایش از افغانســتان »کار درستی انجام داده است« 
اما ایاالت متحده و اروپا »نباید از قبول مســئولیت برای تحوالت جاری و آینده افغانستان شانه 

خالی کنند.«
روز چهارشنبه نماینده روســیه در امور افغانســتان ضمن رد هرگونه تعیین ضرب االجل از سوی 
مســکو برای تشــکیل دولت فراگیر در افغانســتان تاکید کرده بود طالبان باید انتظارات جهانی 
درباره حقوق بشــر و فراگیر بودن دولت را برآورده کند.گروه طالبان بعد از خروج »اشرف غنی«، 
رییس جمهور سابق افغانستان وارد شهر کابل شــد. تحلیلگران ورود نیروهای طالبان را به منزله 
خاتمه تالش های ۲۰ ســاله آمریکا و دیگر کشورهای غربی برای بازســازی افغانستان به شکل 
مطلوب جهان غرب می دانند.بعد از توافق فوریه ۲۰۲۰ آمریکا و طالبان و امضای »توافقنامه صلح« 
بین دو طرف، روند خروج نظامیان آمریکایی و متحدان این کشور از افغانستان شروع شد.ایاالت 
متحده و دیگر کشورهای عضو ناتو در سال ۲۰۰۱ در پاســخ به حمالت ۱۱ سپتامبر همان سال در 
آمریکا، به افغانســتان حمله نظامی کردند و از آن زمان به بعد حضور نظامی و اشغالگری آنها در 

افغانستان ادامه داشت.

اکونومیست روایت کرد؛

بحران جدید در روابط ایران و آمریکا
نشریه »اکونومیست« طی گزارشی ضمن پرداختن به تحوالت جاری در 
مورد معادله هســته ای ایران، از پدیدار شدن بحرانی جدید در روابط ایران 
و آمریکا خبر داده اســت. بحرانی که تا حد زیادی در عــدم توافق ایران و 
آمریکا جهت احیای مذاکرات برجامی و افزایش احتمالی تنش ها در آینده 
نزدیک ریشه دارد.نشریه اکونومیست در این رابطه می نویسد: »نیکالس 
سارکوزی، رییس جمهور سابق فرانسه در اظهار نظری در سال ۲۰۰۷ گفت: 
»دیپلماسی سخت گیرانه در قبال ایران، بهترین راه جهت جلوگیری از وقوع 
یک فاجعه و درگیری در آینده است«. با این حال، جو بایدن رییس جمهور 
آمریکا با بی اعتنایی به این مسئله، در تالش است تا مذاکرات هسته ای 
با تهران را از سر گیرد و زمینه را برای احیای توافق برجام )همان توافقی که 
باراک اوباما رییس جمهور دموکرات آمریکا آن را امضا کرد و سه سال بعد 
دونالد ترامپ از آن خارج شــد( فراهم کند.با این حال، ایران نیز در جبهه 
مقابل، رویکرد سخت گیرانه ای را اتخاذ کرده است. تهران در جریان شش 
دور مذاکرات وین، از انجام گفت وگو های مستقیم با آمریکا خودداری کرده 
است. دولت جدید ایران نیز تحت ریاست جمهوری »ابراهیم رییسی«، 
تاکنون به روند مذاکرات وین بازنگشته و دلیل اصلی این مسئله را نیز تغییر 
و تحوالت در امر انتقال قدرت و کسب آمادگی الزم جهت حضوری موثر در 
چهارچوب مذاکرات هسته ای عنوان کرده است. در این راستا، مقام های 
ایرانی اعالم کرده اند که گفت وگو های هسته ای می توانند در ماه نوامبر سال 
جاری میالدی از سرگرفته شــوند.به گزارش فرارو، ایران در شرایط کنونی 
سطح غنی سازی اورانیوم خود را به بیش از ۶۰ درصد رسانده است. در این 
چهارچوب، ایران از سانتریفیوژ های پیشرفته ای نیز استفاده کرده است. در 
عین حال، ایران تولید اورانیوم فلزی را نیز آغاز کرده و در مسیر بازرسی های 
بازرســان آزژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در پاســخ بــه رویه های 
طرف های غربی، موانع و محدودیت هایی را ایجاد کرده است. جدای از همه 
این ها، توان هسته ای ایران در شرایط کنونی، به مراتب بیشتر از زمانی است 
که توافق برجام منعقد شــد. توافقی که در نوع خود محدودیت های قابل 
مالحظه ای را بر توانمندی های هسته ای ایران لحاظ می کرد.در این راستا، 
در میان افرادی که مسائل مرتبط با روابط ایران و آمریکا را دنبال می کنند، 
نوعی حس تقابل و رویارویی میان تهران و واشــنگتن ایجاد شده است. 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در این زمینه می گوید: »آمریکا خود را 
برای گزینه های جایگزین مذاکره آماده می کند تا بتواند از این طریق جلوی 
پیشرفت های هسته ای ایران را بگیرد«.در این رابطه، نفتالی بنت نخست 
وزیر اســراییل رویکردی صریح تر اتخاذ می کنــد. وی می گوید: »برنامه 
هسته ای ایران به نقطه حساسی رســیده، در این رابطه صبر و شکیبایی 
ما نیز محدود شده است«. در این چهارچوب شاهدیم که مقام های رژیم 

اسراییل نیز به صورت تقریبا آشکار از اقدامات خود در زمینه ترور دانشمندان 
هسته ای ایران و همچنین خرابکاری در تاسیسات اتمی این کشور پرده 
برداری می کنند. به عنوان مثال »آویو کوخاوی« فرمانده ارتش اسراییل 
گفته است: »عملیات ها جهت نابودسازی توانمندی های ایران همچنان 
ادامه می یابند«. در این راستا شاهدیم که مسئله هسته ای ایران همواره 
یکی از مهم ترین محور های رایزنی های مقام های آمریکایی و اسراییلی 
و همچنین دیگر مقام های منطقه ای بوده اســت.البته که بحران جاری و 
نوظهور در روابط ایران و آمریکا، از همان روزی کــه دونالد ترامپ از توافق 
برجام خارج شد، قابل پیش بینی بود )ترامپ توافق برجام را بدترین توافق 
در کل تاریخ آمریکا خوانده بود(. ترامپ ضمن خارج کردن آمریکا از توافق 
برجام، سیلی از تحریم ها را علیه ایران عملیاتی کرد با این حال این رویکرد 
ترامپ در مجبور کردن ایران جهت پذیرش شروط آمریکا و حاضر شدن بر 
سر میز مذاکره جهت انعقاد توافقی جدیدتر، شکست خورد. در نقطه مقابل، 
ایران به نحو قابل مالحظه ای توانمندی های هســته ای خود را گسترش 
داد، بیش از پیش از نظر موشکی تقویت شــد و تا حد زیادی از نیرو های 
نیابتی خود در اقصی نقاط خاورمیانه نیز حمایت کرد.بایدن در دوران کارزار 
تبلیغاتی خود در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، وعده 

داد که آمریکا را بار دیگر به چهارچــوب توافق برجام بازگرداند. با این حال 
وی وقتی به قدرت رسید، همچنان ساختار تحریم های دولت ترامپ علیه 
ایران را حفظ کرد و امید داشت که از این طریق، بتواند ابزار چانه زنی و اهرم 
فشار مناسبی را در برابر ایران داشته باشد.از نظر ایران، آمریکا ثابت کرده 
که غیرقابل اعتماد است. از سویی مزایای اقتصادی توافق برجام نیز برای 
ایران به شدت ناچیز بوده و تهران بر این باور است که سخت ترین فشار های 
اقتصادی و تحریمی آمریکا را در نتیجه توافق برجام متحمل شده است. 
تحریم های مذکور وقتی با بحران شیوع ویروس کرونا و همچنین کاهش 
قابل توجه قیمت نفت همراه شدند، تا حد زیادی اقتصاد ایران را با چالش 
و بحران رو به رو ساختند. با این همه، اکنون اقتصاد ایران تا حدی در حال 
بهبود یافتن است. صندوق بین المللی پول در ماه آپریل تخمین زده که این 
اقتصاد تا ۳ درصد در سال جاری میالدی رشد خواهد کرد. باید توجه داشت 
که این تخمین قبل از افزایش اخیر قیمت نفت ارائه شده است. چین در 
شرایط فعلی بزرگ ترین خریدار نفت ایران اســت و ایران را نیز در ابتکار 
مشهور خود یعنی »یک کمربند، یک جاده« ادغام کرده است. روسیه نیز 
رایزنی های زیادی را انجام داده تا ایران را در »گروه تجاری اوراسیا« ادغام 

کند.از حیث منطقه ای نیز ایران قوی تر از قبل شده است. 

عضو هیئت رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اســالمی با اشــاره به محکومیت مدیران ارزی دولت 
ســابق چون ولی ا... ســیف و احمد عراقچــی، اظهار 
داشت: این اقدام ضروری بود و نشان دهنده آن است 
که عزم جدی برای برخورد بــا تخلفات دولت روحانی 
وجود دارد.حجت االسالم حسین جاللی بیان کرد: در 
همه جای دنیا مرسوم اســت که مقامات پس از آنکه 
دوران مسئولیت شان به اتمام می رسد، باید پاسخگوی 
عملکردشان باشند؛ اما متاسفانه دولت های گذشته آن 

طور که باید و شاید پاسخگوی عملکرد خود نیستند. 
نماینده مردم رفســنجان در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: البته گاهی اوقات مسئوالن و دولتمردان 
اشتباهات سهوی مرتکب می شوند که می توان تا حدی 
این اشــتباهات را نادیده گرفت؛ اما زمانی که مقامات 

کشور به ویژه دولتمردان لجبازی می کنند و به تذکرات 
و هشدارهای مکرر و متعدد مسئوالن و دلسوزان نظام 
توجه نمی کنند، باید بابت تخلفات خود پاسخگو باشند.

عضو هیئت رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی متذکر شد: متاسفانه در دولت روحانی شاهد 
لجبازی و یکدندگی دولتمردان بودیــم به گونه ای که 
درباره برجام تذکرات متعددی به دولت داده شد، همه 
گفتند که این مسیر اشتباه اســت، نباید همه هستی 
خود را پای میز مذاکره بیاوریم؛ اما آنان توجه نکردند و 
خسارت های زیادی را به کشور متحمل کردند، نطنز را 
تخریب کردند و فردو را از بین بردند.جاللی افزود: عالوه 
بر این، همه دیدیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی چه مشــکالتی 
را برای کشور به وجود آورد و یک شبه ۱۸ میلیارد دالر از 
سرمایه های کشور را حراج کردند و نمی توان به سادگی 

از کنار این اقدامات و خطاهایی کــه عمدی بود، عبور 
کرد. حتما بایــد تخلفات دولتمردان ســابق پیگیری 
شود چرا که اگر پیگیری نکنیم، دولت های بعدی هم 
می گویند که مملکت حســاب و کتاب ندارد و مراقب 
رفتار و اعمالشان نخواهند بود.وی متذکر شد: عباس 
آخوندی هیچ اقدامی در زمینه ساخت مسکن انجام 
نداد، بیشترین ضربه را به مسکن کشور زد اما به هیچ جا 
پاسخ نداد . بنده نمی گویم که مسکن مهر ایراد نداشت؛ 
اما بی توجهی دولت روحانی باعث شد که امروز اجاره و 

خرید مسکن سرسام آور شود. 

نماینده مجلس:

لجبازی دولت روحانی به کشور خسارت زد

واکنش تند ایران به اتهامات رژیم صهیونیستی
 نماینده جمهوری اسالمی ایران در کمیته سیاسی و استعمار زدایی مجمع عمومی سازمان ملل در پاسخ به تهدیدات رژیم صهیونیستی اظهار داشت: جامعه جهانی 
و سازمان ملل رژیم صهیونیســتی را پاسخگوی اقدامات غیر انســانی خود ســازند.نماینده ایران افزود: این رژیم با نقض فاحش حقوق بین الملل از جمله همه 
قطعنامه های ذی ربط سازمان ملل، به تجاوز به حقوق اساسی و شأن مردم فلسطین و سایر ساکنان عرب تحت اشغال خود ادامه می دهد.نماینده جمهوری اسالمی 
ایران در این نشست گفت: در شرایط چالش برانگیز مواجهه با کرونا و در حالی که جامعه جهانی روی تمرکز بر کاهش آثار و پیامدهای کووید ۱۹ متمرکز شده است، 
رژیم اسراییل به سوءاستفاده از این مقطع برای تشدید فعالیت های شهرک نشینی غیرقانونی و طرح های ضمیمه سازی و اشغال نظامی خود ادامه می دهد. تخت 
روانچی با اشاره به محاصره غیر انسانی غزه و تشدید بحران بشردوستانه، تداوم اشغال بلندی های جوالن و مناطقی از سوریه و لبنان و دست اندازی این رژیم علیه 
کشورهای منطقه اظهار داشت که این قبیل اقدامات، صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را به خطر انداخته، بنابراین جامعه جهانی، سازمان ملل و شورای امنیت 

باید نسبت به تمامی سیاست های بی ثبات کننده و اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی این رژیم در منطقه کامال آگاه بوده و آن را پاسخگو سازند.

خبر روز

تخریب مجلس برای جلوگیری از اجرای عدالت
 عضو شورای مرکزی فراکسیون انقالب اسالمی گفت: اراده ای در مجلس شکل گرفته که تخلفات 
رییس جمهور و مســئوالن دولت قبل را طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی بررســی کرده و به قوه 
قضاییه ارجاع دهد.موج های تخریبی علیه مجلس برای این است که مانع اقدامات انقالبی و عدالت 
طلبانه نمایندگان شــود. مهرداد ویس کرمی افزود:مجلس بر اساس وظیفه قانونی خود عملکرد 
دولت قبل را بررسی می کند تا درسی برای مدیران جدید باشد.باید از ابزارهای قانونی برای خدمت 

به مردم استفاده کرد و در بیان انتقادات، اخالق، قانون و تقوا را مد نظر قرار داد.

هشدار یک نماینده به »محرابیان« درباره کمبود برق
مجتبی توانگر، نماینده تهران و رییس کمیته اقتصاد انرژی کمســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی در نامه ای با هشدار به علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو نسبت به کمبود برق تولیدی در کشور 
گفت که در صورت وجود برنامه زمان بندی شده و عملیاتی برای تامین پایدار برق در تابستان ۱۴۰۱ 
، این برنامه در اختیار این کمیته قرار گیرد تا با همکاری بین دولت و مجلس از بروز خســارت های 

جبران ناپذیر به مصرف کنندگان برق جلوگیری شود.

ضررهای پنهان کاری اموال مسئوالن چیست؟
 معاون وزیر علوم  دولت اصالحات با بیان این که من نمی دانم مبنای محرمانه کردن اموال مسئوالن 
چیست، اظهار کرد: شاید توجیه این باشــد که این اموال جزو زندگی خصوصی مسئوالن است و 
دستگاه های نظارتی در آن نظارت دارند؛ اما با این حال کسی که مسئولیت می پذیرد باید لوازم آن را 
هم بپذیرد و قبول کند که زندگی او با یک فرد عادی تفاوت خواهد کرد.غالمرضا ظریفیان ادامه داد: 
یکی از لوازم مسئولیت این است که فرد در معرض دید و قضاوت افراد قرار می گیرد و جامعه نسبت 
به او حساس می شود. در همه دنیا هم این گونه است  که اگر کشف شود کسی که اکنون مسئول 
است ، ده سال قبل مالیات نداده اســت، چه ماجراهایی رخ می دهد. جامعه ما هم از مسئولیت 
های بدون نظارت آسیب دیده زیرا بخشی از مســئولیت ها با رانت و سوء استفاده به دست آمده 
است . معتقدم ضرر پنهان کاری اموال مسئوالن حتی اگر با توجیه دفاع از حقوق شخصی باشد ضرر 
بیشتری از آشکار شدن آنها دارد.ظریفیان خاطر نشــان کرد: جامعه نسبت به مسئوالن بی اعتماد 
شده اند و اگر مسئولی ثروتش را از راه درست به دست آورده باشد هم به او بدبین هستند بنابراین 
اعتماد سازی در این زمینه یک نیاز ضروری است.وی ادامه داد: تجربه جهانی حکایت از این دارد که 
فرد یا نباید مسئولیت بپذیرد یا اگر پذیرفت باید لوازم آن یعنی مورد نقد واقع شدن را هم بپذیرد تا 
وارد راستای شفافیت شود. چنین فردی نمی تواند هر رفتاری داشته باشد و یا هر حرفی بزند و حتی 
برخی اقدامات را انجام ندهد. االن در کشور ما برای مسئولیت گرفتن صف می کشد و البی می کنند. 

ولی آنها باید بدانند که مسئولیت سیاسی با خود، لوازمش را هم به دنبال می آورد.

ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
کارگروه ویژه اقدام مالی )FATF( با صدور بیانیه ای اعالم کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در 
لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.کارگرو ویژه اقدام مالی از فوریه ۲۰۲۰ در سایه همه گیری 
ویروس کرونا فرآیند بررسی وضعیت کشورهایی که در لیست ســیاه قرار داشتند را متوقف کرده 
بود.تحریم های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت های 
ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه 
مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شــبعه جدید بانک های ایران در خارج و 
بالعکس می شود.برخی دیگر از کشــورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست 

خاکستری FATF قرار گرفته اند.

کافه سیاست

آیت ا...صافی گلپایگانی: 

اینکه با بسیاری از کشور ها 
قهر باشیم، صحیح نیست

رییــس مجلــس شــورای اســالمی، صبح 
پنجشــنبه با مرجع شــیعه آیــت ا... صافی 
گلپایگانــی مالقــات کــرد.در این دیــدار که 
نمایندگان قم نیز حضور داشــتند، محمدباقر 
قالیباف با تبریک عید مســعود میالد پیامبر 
اســالم صلی ا... علیه و آله و امام صادق علیه 
الســالم، گزارشــی را از فعالیت های مجلس 
شورای اسالمی در دوره جدید ارائه داد.مرجع 
تقلید شیعیان هم با تبریک میالد مسعود پیامبر 
رحمت و مهربانی صلی ا...علیه و آله و میالد با 
سعادت امام جعفر صادق علیه السالم، اظهار 
داشت: توجه داشته باشید که همه کار ها باید 
برای جلب رضایت خداوند متعال و خشنودی 
مردم باشد. اگر نیت انسان در کارهایش خدایی 
باشد، خداوند متعال هم، کمک و یاری خواهد 
کرد.این مرجع تقلید شــیعیان در قســمت 
دیگری از توصیه های خود با اشــاره به گرانی 
سرسام آور و مشــکالت زیادی که برای مردم 
پیش آمده ، گفت: گرانی برای مردم طاقت فرسا 
شــده و تحمل آن برای مردم عزیزمان بسیار 
سخت و مشکل شده است.وی تاکید کرد: بنده 
بســیار نگران وضعیت اقتصادی و مشکالت 
مردم هســتم. مردم نجیب و شریف کشور ما 
مستحق این وضعیت نیستند.آیت ا... صافی 
گلپایگانی در قســمت دیگری از بیانات خود 
تصریح کرد: توصیه حقیر این اســت که باید با 
تمام کشور های دنیا با عزت و اقتدار رابطه داشته 
باشیم. اینکه با بسیاری از کشور ها قهر باشیم 
صحیح نیست و به ضرر مردم عزیزمان است. 
شــما باید با عقالنیت و تعامل سازنده، حقوق 
ملت را احقاق کنید. امروز یکی از راه های اصالح 
امور این است که با حفظ منافع کشور و با عزت، 
با جهان در ارتباط باشیم که خیلی از مشکالت 
برطرف خواهد شد.وی در قسمت پایانی دیدار 
گفت: امیدوارم عنایــات و توجهات ولی عصر 
عجل ا... تعالی فرجه الشریف بر این مملکت و 
مردم شریف ما مستدام باشد و شما و همکاران 
تان و کسانی که دوست دارند به مردم خدمت 
کنند و ناراحتی و غصه مردم را از بین ببرند، بر 

مشکالت فائق آیند و مردم را خوشحال کنند.

بین الملل

وز عکس ر

هند تزریق یک 
میلیارد دوز واکسن 

را جشن گرفت
هند به رکورد تزریق یک میلیارد 
دوز واکسن کرونا دست یافت و 
در برخی از مناطق این کشــور با 
پخش شیرینی دستیابی به این 

رکورد جشن گرفته شد.
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برقراری پرواز در مسیر نجف -اصفهان -نجف
مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان با اشاره به برقراری پرواز های عتبات از فرودگاه بین المللی 
شهید بهشتی اصفهان گفت: با هماهنگی ها و پیگیری های به عمل آمده در جهت رفاه حال مسافران 
شرکت هواپیمایی کاسپین اقدام به برقراری پرواز در مســیر- نجف اصفهان -نجف کرده است. 
حسن امجدی افزود: این پرواز به صورت برنامه ای در روز های یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در ساعت 
۱۳:۵۰ از نجف وارد فرودگاه اصفهان شده و در ساعت ۱۴:٤٥ فرودگاه شهید بهشتی را به مقصد نجف 
ترک می کند.مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان گفت: این پرواز با هواپیمای بوئینگ ٧٣٧ و با 

ظرفیت ١٢٠ مسافر انجام خواهد شد.

زور اصفهانی ها به خرید ماهی نمی رسد
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید در اصفهان با اظهار بی اطالعی از دالیل گرانی ماهی در بازار، 
گفت: به دلیل نبود ماهی در اصفهان، عمده ترین آبزیان از جنوب کشور وارد استان می شود و احتماال 
افزایش هزینه  کرایه حمل و نقل از بندرگاه ها سبب گرانی ماهی باشد. محمد فروغی پیرامون اینکه 
امسال هزینه کرایه حمل و نقل تا چند درصد افزایش داشــته که توانسته بر نرخ گذاری انواع ماهی 
۲ تا ۳ برابر تاثیرگذار باشــد، افزود: دقیقا اطالعی از افزایش درصد کرایه حمل و نقل آبزیان ندارم اما 
امسال هزینه کامیون های بزرگ حمل مرغ زنده در اصفهان ۷۵ درصد سیرصعودی داشت و به تبع 
آن هزینه های ماهی هم افزایش داشته است. رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید در اصفهان 
با اشاره به اینکه قدرت خرید مردم به نسبت سال های گذشته خیلی کمتر شده است، ابراز داشت: در 
حال حاضر چنانچه شهروندان در صدد خرید اقالم اساسی و مورد نیاز خود باشند در زمینه تخم مرغ 

و مرغ است و احتماال خریداری کاالهای پروتیئنی ماهی و گوشت قرمز از توان آن ها خارج باشد.

قیمت مرغ مشخص شد
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: فروشگاه های استان درخواست 
کردند تا قیمت مرغ مشخص شود، ما هم جلساتی را برگزار کردیم و قیمت مرغ مشخص و اصالح 
شد. حسین ایراندوست ادامه داد: قیمت مشخص شده از سوی ستاد تنظیم بازار استان، ۱۹ هزار و 
۵۰۰ تومان برای مرغ زنده درب مرغداری و ۲۷ هزار و ۹۵۰ تومان قیمت مرغ مصرفی در مغازه ها برای 
مصرف کنندگان اســت. در این مصوبه ۱۵۰۰ تومان به مرغ زنده و ۲۰۰ تومان به مرغ مصرفی اضافه و 
قیمت ها اصالح شد.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان بیان کرد: به زودی با 

فراوانی مرغ مواجه می شویم و اصال نگران کمبود مرغ در اصفهان نیستیم.

احتمال وقوع سرمازدگی در شرق اصفهان
معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به وقوع بارش های پاییزی در نیمه دوم 
و سوم آبان ماه، گفت: بارندگی های ماه پیش رو کمتر از میانگین طبیعی خواهد بود.نوید حاجی بابایی 
اظهار کرد: شرایط خشکسالی و تنش آبی کماکان در آبان ماه ادامه خواهد یافت و بارش ها کمتر از میانگین 
طبیعی خواهد بود.وی با بیان اینکه بارش های آبان حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از نرمال رخ خواهد داد، 
اضافه کرد: بیشترین کاهش بارندگی نسبت به حالت طبیعی در غرب اصفهان و سرچشمه های آبی زاینده 
رود است و البته وقوع بارش های آبان به طور عمده در دهه دوم و سوم این ماه انتظار می رود.حاجی بابایی 
با بیان اینکه میانگین دما در ماه آبان نرمال )طبیعی( خواهد بود، خاطرنشان کرد: با وجود این، کمینه های 
دما به کمتر از نرمال کاهش خواهد یافت که این شرایط در برخی مناطق به ویژه نیمه شرقی استان بیشتر 
است و هوا خنک تر خواهد بود و بی شک سرمازدگی در این مناطق خواهیم داشت.وی با بیان اینکه هوا 
به ویژه در ساعات صبح و شب تا پایان آبان ماه خنک تر است، به کشاورزان و دامداران توصیه کرد: سوخت 
مورد نیاز تامین و تمهیدات الزم برای جلوگیری از خسارت سرمازدگی گلخانه ها و مرغداری ها انجام شود.

امیدی که نباید ناامید شود؛

کلیدخانهدردستانصاحبخانه!

مسکن از مهم ترین نیاز های خانواده هاست؛ 
زمانی این نیاز با داشتن درآمد ثابت و اخذ 
وام برآورده می شــد و خانواده ها با به جان خریدن قســط های درازمدت 
به چهاردیواری نقل مکان می کردند که مالک آن بودند و امســال در سایه 
بی عملی هشت ســاله دولت های یازدهم و دوازدهم خانه دار شدن برای 
خانوار ها و به خصوص زوج های جوان به آرزویی دســت نیافتنی تبدیل 
شده است.در این سال ها با کاهش شدید ساخت و ساز ها و نبود نظارت، 
قیمت خانه به یک باره ســر به فلک کشــید و به گفته برخی کارشناسان 
جوانان با درآمدی متوسط باید بیش از صد ســال پول خود را پس انداز 
کنند تا صاحبخانه شوند. برای رفع این دغدغه حاال، اما دولت سیزدهم و 
مجلس یازدهم از طرح جهش تولید مسکن می گویند؛ طرحی که خیلی از 

خانواده های مستاجر را امیدوار کرده است.

تامین زمین رایگان، اولین گام ساخت مسکن
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در طرح جهش تولید مسکن 
قرار است ســالیانه یک میلیون و در مدت چهار ســال چهار میلیون واحد 
مسکونی ساخته شود که ســهم استان اصفهان ســاخت ۱۳۰ هزار واحد 
در ۱۳۰۰ هکتار زمین اســت. علیرضا قاری قرآن اظهار کرد: کسانی که فاقد 
مسکن هستند،  از امکانات تهیه مسکن استفاده نکرده اند و در محل خود 
دست کم پنج سال سکونت کرده اند می توانند از مزایای این طرح بهره مند 

شوند.مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه طرح جهش 
تولید در امتداد طرح مسکن ملی تعریف شــده ، گفت: طرح اقدام ملی، 
برای جهش در تولید به روزرسانی شده است به این ترتیب که زمین رایگان 
در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و دستگاه های خدماتی شامل آب، برق و 
گاز مکلفند فقط حق انشعاب را بگیرند و مجاز به اخذ مبالغ مازاد نیستند.

قاری قرآن ادامه داد: به فرمانداران و شهرداران سراسر استان فرصتی چند 
روزه داده شده تا زمین های مناســب برای اجرای طرح را شناسایی کنند؛ 
همچنین اگر دستگاهی زمین مازاد داشته باشد و تحویل ندهد ادارات کل 
دارایی و ثبت، پس از دو ماه مکلف هستند این زمین ها را به نام اداره کل راه و 

شهرسازی سند بزنند تا در اختیار طرح جهش تولید قرار بگیرد.

ساخت خانه در بافت فرسوده، از زیرشاخه های طرح جهش تولید
وی افزود: بخشی از سهمیه استان با ساخت مسکن در بافت فرسوده محقق 
می شود؛ بر این اساس در مناطق ۱۰، ۷ و ۱۴ و محله های زینبیه، حصه و قائمیه 
زمینه های اجرای طرح بررسی شده است.مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان اجرای این بخش از طرح را مستلزم همکاری شهرداری دانست و 
گفت: با فعال شدن دفاتر تسهیلگری در بافت فرسوده و حاشیه ای از مشکل 
الحاق و تجمع در شهر کاسته می شود.قاری قرآن افزود: فوالدشهر، بهارستان 
و شهرمجلسی هم از شهر های جدید هستند که در اجرای طرح جهش تولید، 
تعداد قابل توجهی مسکن در آن ها ســاخته خواهد شد.وی اضافه کرد: در 

اجرای طرح اقدام ملی، در بعضی از شــهر های کوچک زمین به متقاضیان 
تحویل شده تا در مدت زمان مشخص ساخت و ساز را تکمیل کنند و در دیگر 

موارد به تناسب مبالغ واریزی متقاضیان به طرح ها اعتبار داده شده است.

تسهیالت ارزان قیمت با بازپرداخت 20 ساله برای روستاییان
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان گفت: بر اساس 
طرح جهش تولید مسکن باید ۲۰۰ هزار واحد از یک میلیون واحد مسکنی 
که سالیانه ساخته می شود در روستا ها و شهر های با جمعیت کمتر از ۲۵ 
هزار نفر باشد که البته این طرح در ادامه طرح هایی است که بنیاد مسکن 
در سال های اخیر در دست اجرا داشته اســت. غالمحسین خانی افزود: 
طبق طرح مسکن جامع و مسکن روستاییان تا سال ۱۴۰۵ باید سالیانه ۵ 
هزار و ۸۰۰ واحد مقاوم سازی و برای این منظور به مالکان آن ها تسهیالت 
اعطا شود.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان ادامه داد: 
خوشبختانه امسال ۱۰ هزار واحد یعنی دوبرابر آن چیزی که در برنامه پیش 
بینی شده، پرونده تشکیل شده تا تسهیالت ارزان قیمت با کارمزد ۵ درصد 
در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.خانی اظهار کرد: نکته قابل توجه اینکه دوره 
بازپرداخت این تسهیالت از امسال افزایش یافته و به ۲۰ سال رسیده است 
و افرادی که وام را گرفته اند ماهیانه فقط ۷۰۰ هزار تومان قسط می پردازند.

وی افزود: ادارات بنیاد مسکن تمام شهرستان ها آمادگی تشکیل پرونده 
برای متقاضیان روستایی و پرداخت این تسهیالت را دارد.

ممنوعیت خرید و فروش امتیاز مسکن ملی
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
گفت: برخی افراد به صورت وکالتی اقدام به خرید و فروش امتیاز مسکن 
ملی می کنند در حالی که خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن و 
سایر طرح های حمایتی ممنوع و این خرید و فروش، فاقد وجاهت قانونی 
است. امیر زاغیان تصریح کرد: در صورت بروز این تخلف عالوه بر لغو امتیاز 
متقاضی، از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاوران امالک سهیم 
در آن برخورد قانونی می شود و حتی می تواند منجر به ابطال ثبت نام اولیه 
و حذف افراد متخلف از طرح ها شود.این روز ها خانواده های فاقد مسکن 
به خانه دار شدن آن هم پس ازافزایش سرسام آور قیمت ها امیدوار شده 
اند، اما آنچه از جزییات طرح در اصفهان گفته می شود گویا چندان تفاوتی 
با طرح های قبلی جز زمین رایگانش ندارد؛ بنیاد مسکن که طبق روال قبل 
عمل می کند و راه و شهرســازی هم در حالی که از بهسازی بافت فرسوده 
می گوید مناطق حاشیه ای و کم برخوردار را برای ساخت خانه انتخاب کرده 
است. وضع شهر های جدید هم که مشخص است. با این حال باید منتظر 

ماند و دید این طرح، کلید خانه را به دست صاحبخانه می دهد؟

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اســالمی و نماینده 
ســابق اصفهان در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
اصفهان باوجود برخــورداری از قابلیت های متعدد 
در بخش های مختلف، یک اســتان ســرمایه گریز 
محسوب می شود که این چالش باید با برنامه ریزی 
و تدوین راهکار برطرف شود.حمیدرضا فوالدگر بابیان 
اینکه وضعیت سرمایه گذاری، اشتغال و کسب وکار در 
اصفهان مطلوب نیست، افزود: طی سال های اخیر 
گاهی وضعیت بیکاری در اصفهان از متوسط کشور 
هم بدتر شد، اکنون نیز این اســتان که باید پیشتاز 

عرصه هــای مختلف باشــد در بخش های مختلف 
مانند نواسانات شدید قیمت ها، تغییر مداوم مقررات 
سرمایه گذاری، سخت گیری های مجوزها، شرایط 
کسب وکار و فساد اداری وضعیت مناسبی ندارد.به 
گفته وی، در سال های گذشته پیشرفت هایی هم اگر 
بوده بیشتر به دلیل بهره وری و خالقیت مدیران بوده 
و اعتبارات یا سهم های ویژه از بودجه ها تاثیری در این 
مسئله نداشته است.فوالدگر افزود: اصفهان اکنون 
نه تنها از سهم های بودجه ای ویژه برخوردار نیست بلکه 
عدالت نیز در این مورد درباره آن اجرا نمی شود.وی 
تصریح کرد: کمتر پروژه ای را می توان در اصفهان یافت 
که به طور کامل از سوی دولت ها در اصفهان اجراشده 
باشد و بیشتر طرح ها تنها به پشتوانه سرمایه گذاری 
اســتمرار یافتند یا در حال پیشــرفت است.استاد 

دانشــگاه افزود: در چنین شــرایطی که دولت ها به 
دلیل محدودیت نمی توانند حمایت کافی داشــته 
باشند بخش خصوصی و سرمایه گذاران اهمیت خود 
را نشــان می دهد.وی اضافه کرد: اصفهان در مقوله 
جذب سرمایه گذار در بخش های مولفه های محیطی 
و بین المللی با ضعف های بســیاری روبه رو است.

استاد دانشگاه افزود: سرمایه گذاران از قوانین سخت 
و پیچیده گریزان هستند و بسیاری از زیرساخت های 
ســرمایه گذاری به خصوص در حوزه آب در اصفهان 
فراهم نیســت.وی، راهکار برون رفت از این مسئله 
را توجه به رویکرد دانش بنیان و توســعه آن در همه 
بخش ها دانســت و افزود: جهش از صنایع آالینده 
به صنایع دانش بنیان ضروری اســت، راه حل دیگر 

بهینه سازی صنایع فعلی با فناوری های نو است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان:

رشد سرمایه گذاری در اصفهان در گرو اقتصاد دانش بنیان است

خبر روز

 برداشت 650 تن خرما از نخلستان های شهرستان 
خور و بیابانک

مدیر جهاد کشــاورزی خــور و بیابانــک گفت: ۶۵۰ تــن خرما امســال از ســطح ۲۶۰ هکتار از 
نخلستان های بارور شهرستان خور و بیابانک برداشت و روانه بازار مصرف شد.حکمت موسوی، 
سطح زیر کشــت خرما در شهرســتان خور و بیابانک را ۳۹۰ هکتار عنوان کرد و گفت: ۲۶۰ هکتار 
آن بارده و ۱۳۰ هکتار نهال اســت.وی همچنین کاهش تولید  امســال را بــا بارندگی های زمان 
گرده افشانی مرتبط دانست وگفت: نخلســتان های این شهرستان افزون بر ۷۸۰ هکتار بود که بر 
اثر سرمای سال ۸۶ بیشتر آن از بین رفت و بعد از سرما و اجرای طرح باز زنده سازی برای احیای 
مجدد نخلســتان ها تاکنون بیش از ۵۴ هزار پاجوش خرما از ارقام سازگار با شرایط آب وهوایی 
منطقه از اســتان های خرماخیز به منطقه حمل و بین باغداران توزیع شــده اســت. مدیر جهاد 
کشــاورزی خور و بیابانک کرمانی، قصب، خارک را از ارقام خرمای تجاری بومی این شهرستان 
عنوان کرد و گفت: از ســال ۷۶ تاکنون تعداد زیادی ارقام خرمای تجاری از نقاط خرماخیز کشور 
برای بررسی سازگاری به شهرستان حمل و کشت  شد و بررسی ها نشــان داده که ارقام کبکاب، 
زاهدی، مضافتی و برحی سازگاری بهتری در شــرایط منطقه دارد. وی گفت: هم اینک برای هر 
روستا ارقام سازگار با روســتا به باغداران معرفی و در صورت درخواست نخل داران پاجوش الزم 
تامین می شود.موسوی افزود: طی پنج سال گذشته ارقام پیارم و مجول واردشده به شهرستان 
به بار نشسته و با توجه به بررســی های صورت گرفته این دو رقم نیز در طرح های توسعه ای این 
مدیریت قرارگرفته است.وی گفت: روســتا های مهر جان گرمه و خور نقاط عمده تولید خرما در 
شهرستان هستند و مهر جان مستعدترین نقطه برای کشت خرما در شهرستان است. مدیر جهاد 
کشاورزی خوروبیابانک گفت: در فصل برداشت خرما که از ابتدای شــهریور تا اوایل آبان است، 

بیش از هزار و ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم فعالیت می کنند.

یاقوت سرخ کاشان به بار نشست
بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن انار از باغ های شهرســتان کاشان برداشت شــد. مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان کاشان با بیان اینکه متوسط برداشت انار از انارســتان های کاشان ۱۲ تن در هر هکتار 

است، گفت: شهرستان کاشان با هزار و ۲۰۰ هکتار باغ انار جایگاه ویژه ای در استان اصفهان دارد.
رضا مظلومی با اشاره به اینکه فین، راوند، طاهر آباد، مشکات و جوشقان استرک از مناطق عمده 
کشت انار در کاشان اســت، افزود: با فروش انار ۱۰۰ میلیارد تومان عاید بیش از ۳۰۰۰ بهره بردار 
شد.وی گفت: با توجه به اینکه انار منطقه کاشــان به طور ارگانیک و بدون استفاده از کود و سموم 
شیمیایی تولید می شــود و از طعم و کیفیت باالیی برخوردار اســت، عالوه بر مصارف داخلی به 

کشور های عربی حوزه خلیج فارس نیز صادر می شود.

فصل برداشت زرشک از مزارع میمه
بیش از ۱۰ تن زرشک از پنج هکتار مزارع میمه برداشت شد. مسئول جهاد کشاورزی میمه گفت: 
برداشت زرشک با توجه به شــرایط خشکســالی بیش از ۲ تن در هر هکتار است.علیرضا سالم 
افزود: بیشترین سطح زیر کشت زرشک در شهر وزوان صورت گرفته است. زرشک  گیاهی است 
که به آب کم نیاز دارد، با آب و هوای اصفهان سازگاری دارد و برداشت رضایت بخشی داشته است. 
مصرف طبی زرشك به دوره مصر باستان می رسد كه فراعنه و ملكه ها، این گیاه را با تخم رازیانه 
به منظور درمان طاعون مصرف می كردند.پوست، ریشه و ســاقه این گیاه خاصیت درمانی دارد. 
ریشه و ساقه این گیاه زرد رنگ اســت و اروپایی ها و آمریكای شمالی برای رنگ آمیزی لباس 
از آن اســتفاده می كردند. اما تركیبات موجود در پوست گیاه زرشــك، آن را به یك گیاه درمانی 

تبدیل كرده است.

کافه اقتصاد

رییس سازمان صمت استان: جهاد کشاورزی

صادرات تولیدات استان اصفهان 75 درصد افزایش یافته است
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به اقدامات شش ماهه اول امسال در راستای تحقق شعار سال و رونق کسب و کار و اشتغال در 
استان اصفهان اظهارداشت: کرونا بر فعالیت برخی از مراکز تولید اثرگذاشته اما در برخی از صنایع نیز سهم تولید و فرصت صادراتی این سال ها رشد داشته است.

ایرج موفق افزود: سال گذشته بیش از هزار عنوان محصول تولیدی استان اصفهان در عرصه های مختلف به مقصد یکصد کشور جهان صادر شده که میزان ارزآوری 
و درآمدزایی باالیی داشته است.وی با بیان اینکه این روند افزایش تولیدات و صادرات امسال را هم در پی دارد، تصریح کرد: : امسال صادرات تولیدات ۷۵ درصد 
افزایش یافته و فرصتی برای ارزآوری و درآمدزایی بوده است.موفق، با اشاره به تســهیالت بانکی حمایتی در دوران کرونا برای مشاغل مختلف، گفت: از شش 
ماهه دوم سال قبل تاکنون سه هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی به صاحبان صنایع این استان پرداخت شده است.وی اضافه کرد: این اقدام به حفظ اشتغال 

پایدار، تولید و رفع موانع و مانع زدایی ها کمک کرده و البته در این راستا نهادهای مختلف اداری نیز همکاری و مشارکت داشته اند.

فوالد سبا؛ خودکفا 
در تولید کالف گرم 

APIX  70گرید
فوالدمــردان مجتمــع فوالد 
سبا در اصفهان در سال تولید، 
پشــتیبانی ها و مانــع زدایی 
موفــق بــه تولیــد کالف گرم 
گریــدAPIX ۷۰ مخصوص 
ساخت لوله های خطوط انتقال 

نفت و گاز شدند.

عکس روز

مدیر عامل شرکت گاز استان 
اصفهان:

اگر مدیریت مصرف وجود 
نداشته باشد در تامین گاز 

دچار مشکل می شویم
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان بابیان 
اینکه پارســال با ۱۵ میلیون مترمکعب کمبود 
گاز در ساعات پرمصرف استان روبه رو بودیم، 
گفت: با کاهش دما در این چند روز اخیر میزان 
مصرف گاز در استان اصفهان از مرز ۶۲ میلیون 
مترمکعب روزانه گذشــته است و اگر مدیریت 
مصرف وجود نداشته باشــد دچار مشکل در 
تامین گاز خواهیم شد.ســید مصطفی علوی 
بیان کرد: شبکه به هم پیوسته گاز را در کل کشور 
داریم و باید به تامین انرژی در کل کشور توجه 
شــود و کوتاهی در هر استان به دیگر بخش ها 
آسیب می زند، اما تالش می کنیم مشکلی در 
توزیع گاز برای مصارف خانگی نداشته باشیم.
علوی بابیان اینکه برخی از افراد سودجو باانگیزه 
منافع شــخصی کنتور های گاز را دســت کاری 
کرده و کاهــش پرداخت قبــوض پرداختی را 
وعده می دهند، اظهار کرد: این اقدام فریبکاران 
باعث خرابی کنتور ورودی صنایع، منازل و مراکز 
اقتصادی و تولیدی می شــود و دیگر قابلیت 
استفاده ندارد که شرکت گاز با شناسایی چنین 
مشترکانی عالوه بر دریافت هزینه کامل کنتور 
سالم، آنان را به پرداخت جریمه حداکثر مصرف 
گاز محکوم می کند.وی بابیان اینکه کنتور های 
نصب شــده فاقد هرگونه مشــکل هســتند، 
تصریح کرد: درصورتی که مردم نسبت به عملکرد 
این وسیله سنجش شک داشته و ایرادی به آن 
وارد باشد مراتب را به شرکت گاز اعالم و از اقدام 
خودسرانه خودداری کنند که در غیر این صورت 
مشمول مجازات خواهند شد.مدیرعامل شرکت 
گاز استان اصفهان ادامه داد: دفاتر شرکت گاز در 
تمامی شهرستان ها برای رسیدگی به مشکالت 
و معایب مسیر انتقال گاز رسیدگی می کنند و 
نیازی به مراجعه به افراد غیرمتخصص و غیر 
از ماموران این شرکت نیست.وی بابیان اینکه 
مردم اســتان اصفهان در پرداخت هزینه های 
مصــرف گاز کوتاهی نمی کننــد، تصریح کرد: 
دســت کاری کنتور های گاز زیان به بیت المال 

محسوب می شود.

معصومه اکبری
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آگهی

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1400 
ثبت نایین

8/1  الف( امالکی که به موجب ماده 11 و 12 قانون ثبت اســناد و امالک 
و ماده 59 اصالحی آیین نامه که در سه ماه دوم سال 1400 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده و مربوط به بخش های 2و3و4 و بخش 17 و بخش 19  

اصفهان الحاقی به ثبت نائین  می باشد بدین شرح اعالم می گردد : 
بخش دو حوزه ثبت نایین

1453 اصلی اقای علی کبیر زاده نائینی فرزند قاسم نسبت به میزان بیست 
و هفت سهم مشاع از هفتادو دو سهم ششدانگ یک درب باغ به مساحت 

1672 متر مربع واقع در کشتزار جزیسر
2918 اصلی آب انبار مســجد ســید بنمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان نایین ششدانگ عرصه و اعیان یکباب آب انبار به مساحت 95 

متر مربع واقع در محمدیه
3160 اصلی خانم بتول کربالئیون محمدی فرزند حسن یک دانگ مشاع 

از ششدانگ یک درب باغ به مساحت 624/40 متر مربع واقع در محمدیه
3830 اصلی مجتبی و مصطفی و مرتضی همگی بنده علی نائینی فرزندان 
حسین ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 2240/25 متر مربع 
واقع در کشتزار حنفش موسوم به باغ کناره ) نسبت هر یک دو دانگ مشاع  

از ششدانگ می باشد (
4645 اصلی محمد حسن قطب الدین محمدی فرزند حسین یک دانگ و 
نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 1385 

متر مربع واقع در کشتزار حنفش موسوم به دنباله پای آب 
5440 اصلی خانم صدیقه شــهرتی نائینی فرزند علی اکبر ششدانگ یک 

درب باغ به مساحت 1064/28 متر مربع واقع در مزرعه امام
یک فرعی از 5880 اصلی بنیاد خیریه بقیه اله بافران به شــماره ثبت 42 و 
شناسه ملی 10861484119 ششــدانگ یک باب آشپزخانه به مساحت 

207/50 متر مربع واقع در بافران
5958 اصلی اقای ابوالفضل پاکدل فرزند رضا ششدانگ یک درب خانه به 

مساحت 75/07 متر مربع واقع در بافران
6033 اصلی حمام بافران بنمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
نایین ششدانگ یکباب حمام بافران به مســاحت 183 متر مربع  واقع در 

بافران 
6116 اصلی مســجد علی اباد بافران بنمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان نایین ششدانگ یکباب مسجد علی اباد بافران به مساحت 55/50 

متر مربع واقع در بافران
یک فرعی از 6153 اصلی خانم سرور پوربافرانی فرزند حسن ششدانگ یک 

قطعه زمین محصور به مساحت 323 متر مربع واقع در بافران
یک فرعی از 7134 اصلی اقای غالمرضا پوربافرانی فرزند کاظم ششدانگ 

یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 909 متر مربع واقع در بافران
16967 اصلی رضا و حســن و گلشــن همگی وزیری سرشک فرزندان 
قاسمعلی ششدانگ یک درب خانه به مســاحت 1187/80 متر مربع واقع 

در روستای سرشک
20816 اصلی و فرعی های آن به شرح آتی:

1069 فرعی اقای مجتبی طالبی فرزند ابوطالب ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 250 متر مربع واقع در روستای هماباد علیاء

1347 فرعی علی اکبر و حسن و مصطفی و فاطمه و عفت همگی فودازی 
فرزندان عباس ششدانگ یک درب خانه به مساحت 440/75 متر مربع واقع 
در روستای فوداز ) سهم اقایان علی اکبر و حسن و مصطفی هر یک نسبت به 
هجده سهم مشاع از هفتادو دو سهم ششدانگ و سهم خانمها عفت و فاطمه 

هر یک نسبت به نه سهم مشاع از هفتادو دو سهم ششدانگ(
1356 فرعی سمانه و زهرا و ســمیه همگی حســین زاده مزرعه شاهی 
فرزندان علیرضا ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 465/51 
متر مربع واقع در مزرعه امام )نسبت هر یک دو دانگ از ششدانگ می باشد(
1358 فرعی خانم اعظــم جهان ابــادی فرزند محمد ششــدانگ یک 
 درب خانــه بــه مســاحت 337/82 متــر مربــع واقــع در روســتای

 جهان اباد
1359 فرعی اقای احمد شهریاری مزرعه شاهی فرزند حسین ششدانگ 

یک قطعه زمین محصور به مساحت 243 متر مربع واقع در مزرعه امام
1361 فرعی اقای رمضان شهریاری مزرعه شاهی فرزند حسین ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور به مساحت 248/11 متر مربع واقع در مزرعه امام

1362 فرعــی اقــای غالمرضا شــهریاری فرزند حســین ششــدانگ 
 یــک قطعه زمیــن محصور بــه مســاحت 242/77 متر مربــع واقع در

 مزرعه امام
1363 فرعی اقای غالمرضا شهریاری فرزند حسین ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور به مساحت 246/70 متر مربع واقع در مزرعه امام
1365 فرعی زهرا محمدی مزرعه شاهی فرزند هادی ششدانگ یک قطعه 

زمین نیمه محصور به مساحت 231/86 متر مربع واقع در مزرعه امام
1366 فرعی محمد امین محمدی مزرعه شاهی فرزند هادی ششدانگ یک 
قطعه زمین نیمه محصور به مساحت 227/03 متر مربع واقع در مزرعه امام

بخش 3 حوزه ثبت نایین
236 فرعی از 3988 اصلی اقای حســن دهقان نصیــری فرزند رمضان 
ششدانگ یک درب خانه به مســاحت 224/35 متر مربع واقع در روستای 

سلطان نصیر
77 فرعــی از 4024 اصلــی اقای محمد نیکــو بخش فرزنــد علی اکبر 
 ششــدانگ یک بــاب اتاق بــه مســاحت 32/67 متــر مربــع واقع در 

روستای دنبه
74 فرعی از 4035 اصلی اقای حســن غالمی آهنگران فرزند محمد علی 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور که در قسمتی از آن احداث بنا گردید به 

مساحت 537/45 متر مربع واقع در روستای ابراهیم علی سفلی 
75 فرعی از 4035 اصلی اقای جمشید ابراهیمی فرزند فتح اله ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور به مســاحت 111/50 متر مربع واقع در روستای 

ابراهیم علی سفلی
234 فرعــی از 4080 اصلی خانم نــادره علوی نائینی فرزند ســید علی 
ششدانگ یک درب خانه به مســاحت 366/90 متر مربع واقع در روستای 

واشه
368 فرعی از 4131 اصلی اقای حســینعلی بالنیــان فرزند میرزا محمود 
ششدانگ یکدرب مغازه به مساحت 60/37 متر مربع واقع در روستای بالن

369 فرعی از 4131 اصلی اقای حســینعلی بالنیــان فرزند میرزا محمود 
ششدانگ یکدرب خانه باغ به مساحت 1940/23 متر مربع واقع در روستای 

بالن
508 فرعی از 4197 اصلی حمید فرخی حاجی اباد و اکرم فرخی حاجی اباد 

فرزندان رمضان ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 106/57 
متر مربع واقع در روســتای نیستانک )نسبت هر یک ســه دانگ مشاع از 

ششدانگ می باشد (
4534 اصلــی اقــای احمد رضائــی معصــوم ابــاد فرزند رضــا قلی 
 ششــدانگ یک قطعه زمین بــه مســاحت 303/50 متر مربــع واقع در

 روستای معصوم اباد
4544 اصلی خانم ســکینه رضائی معصوم اباد فرزند رضا قلی ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 304/19 متر مربع واقع در روستای معصوم اباد

4545 اصلی و فرعی های آن به شرح آتی
326 فرعی شــرکت آب و فاضالب شهرســتان نایین اســتان اصفهان 
ششدانگ استخر روباز به مساحت 3687/59 متر مربع واقع در مراتع الی 

ارور روستای دیزیکان
419 فرعی شــرکت اب و فاضالب شهرســتان نایین اســتان اصفهان 
ششدانگ استخر روباز به مساحت 3690/52 متر مربع واقع در مراتع الی 

ارور روستای دیزیکان
456 فرعی خانم ملوک رزاق پور نائینی فرزند غالمرضا ششــدانگ یک 
قطعه زمیــن محصور به مســاحت 304/15 متر مربع واقع در روســتای 

اشکستان
457 فرعی شــرکت آب و فاضالب شهرســتان نایین اســتان اصفهان 
ششدانگ موتور خانه و چاه دیزیکان به مساحت 1022/01 متر مربع واقع 

در مراتع الی ارور روستای دیزیکان
458 فرعی اقای یوسفعلی محمدی نصیری فرزند مسیب ششدانگ یک 
درب گاراژ و باغچه متصل به هم به مساحت 182 متر مربع واقع در روستای 

ارور
461 فرعی اقای علی اصغر زارع ســهیلی فرزند جعفــر یک درب خانه به 

مساحت 323 متر مربع واقع در روستای سهیل
464 فرعی خانم معصومه عابدی بیدچه فرزند کرمعلی ششدانگ یک درب 

خانه به مساحت 154/20 متر مربع واقع در روستای بیدچه
465 فرعی خانم فاطمه عابدی بیدچه فرزند کرمعلی ششدانگ یک درب 

خانه به مساحت 100 متر مربع واقع در روستای بیدچه
466 فرعی اقای جعفر عابدی بیدچه فرزند کرمعلی ششــدانگ یک درب 

خانه به مساحت 126/22 متر مربع واقع در روستای بیدچه
467 فرعی خانم قمر عابدی بیدچه فرزند کرمعلی ششدانگ یک درب خانه 

به مساحت 62/18 متر مربع واقع در روستای بیدچه
469 فرعی اقای فتح اله خارزنی فرزند حسینعلی ششدانگ یک درب خانه 

به مساحت 413/21 متر مربع واقع در روستای خارزن
بخش چهار حوزه ثبت نایین

161 اصلی اقای محمد غفاری انارکی فرزند محمد رضا یک دانگ مشاع 
از ششدانگ یکدرب خانه به مساحت ششــدانگ 329/90 متر مربع واقع 

در انارک
45 فرعی از 1433 اصلی خانم مژگان ســعیدی انارکی و مرجان سعیدی 
انارکی فرزندان احمد ششــدانگ یکدربخانه و زمین مشــجر جنب آن به 
مساحت ششدانگ 209/10 متر مربع واقع در مزرعه معال ) بالسویه هر یک 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ(
18 فرعی از 1444 اصلی محمود رضا شمسائی فرزند نور محمد ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 120/40 متر مربع واقع در مزرعه چاه گربه انارک

19 فرعــی از 1444 اصلــی محمود رضا شمســائی فرزند نــور محمد 
 ششــدانگ یک باب اطاق به مســاحت 50 متــر مربع واقــع در مزرعه

 چاه گربه انارک
873 فرعی از 1563 اصلــی اقای ابوالفضل موبد فرزند علی ششــدانگ 
 یک قطعــه زمین محصــور بــه مســاحت 246 متــر مربــع واقع در

 روستای چوپانان
بخش 17 اصفهان الحاقی به ثبت نایین

155 فرعی از 26 اصلی اقای محمد حســین مهر آئین فرزند حسن و خانم 
عذرا غروی نیسیانی فرزند اقا سید جواد ششدانگ یکدرب خانه به مساحت 
268 متر مربع واقع در روستای کجان ) هر یک نسبت به سه دانگ مشاع 

از ششدانگ(
بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نایین

194 فرعی از 310 اصلی اقای عباس اسماعیلی خان آبادی فرزند محمد 
علی ششدانگ یک درب خانه بمساحت 489/92 متر مربع واقع در روستای 

تمینان
ردیف ب (

امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر ولی بواسطه اشتباه موثری 
در  انتشار آنها رخ داده  و به موجب آرای هیات نظارت یا دستور اداری مستند 
به اختیارات تفویضی هیات نظارت موضوع بنــد های 385 و 386 و 387 

مجموعه بخشنامه های ثبتی منجر به تجدید آگهی شده اند :
بخش دو حوزه ثبتی نایین

3894 اصلی اقای محمد توکلی محمدی ششدانگ یک قطعه زمین که در 
اگهی نوبتی قبلی بجای پالک 3894 اصلی اشتباها 3794 قید گردیده بود

بخش 4 حوزه ثبتی نایین
1478 اصلی اقای محمود گوهرین فرزند حســن پانزده سهم و سه چهارم 
سهم از کل هفتادو دو سهم ششدانگ چشمه سار و مزرعه قبله که در اگهی 
قبلی اشتباها میزان مالکیت ششدانگ عنوان شده است و نام محمود اشتباها 

محمد قید گردیده است .
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کســی به امالک مندرج در 
این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 1400/8/1    
ظرف مدت 90 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده 
واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت 
یک ماه از تاریخش تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره 
تسلیم نماید . در صورتی که قبل از انتشــار آگهی دعوایی اقامه شده باشد 
طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم 
تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم 
واصل شود، مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوقی ارتفاقی در موقع 
تعیین حدود در صورت مجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین 
 نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانــون تعیین تکلیف

 پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/01

م الف: 1204036 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت نایین 

آگهی نوبتی سه ماهه دوم  سال 1400
 ثبت سمیرم

8/2 بــه موجب مــاده 11 قانون ثبت اســناد وامالک ومــاده 59 آئین 
نامــه قانون ثبت اســناد امالکــی که در ســه ماهه دوم ســال 1400 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته شــده و همچنین شــماره هایــی که  از قلم 
 افتاده مربوط بــه بخش یک و بخش 16 ثبتی ســمیرم به شــرح ذیل

 آگهی می گردد .
ردیف الف: شــماره پالک ومشــخصات مالک و نوع ملک ومحل وقوع 
امالکی که درسه ماهه دوم ســال 1400 اظهارنامه تنظیم جهت انتشار 

آگهی می گردد: 
بخش یک :

اول ابنیه وامالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل 
1178ـ خانم ایران صادقی فرزند غالم حسین موازی پنج حبه و سیصد 
و بیست و هشت هزارم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین 

واقع در خیابان رائی زاده 
9620ـ آقای عین اله پیرمرادیان فرزند نعمت اله نســبت به پنج دانگ 
مشاع و خانم مریم پیرمرادیان فرزند عین اله نسبت به یک دانگ مشاع 
از ششــد انگ یک قطعه باغ  مجزی گردیده از 2047 فرعی به مساحت 

1040 مترمربع واقع در چشمه کالک سمیرم   .
9621ـ آقــای سیدســعید موســوی فرزند ســید عبدالصمد و ســیده 
زهــره موســوی فرزند ســیدرضا ششــدانگ یک بــاب خانــه واقع 
 در جــوی کهریــز محلــه قلعه ســمیرم بــه مســاحت 825 مترمربع

 بالسویه و االشاعه .
9622ـ آقای هدایت امینی ســمیرمی فرزند نصراله ششدانگ یک باب 
خانه  واقع در محله جنگل پائین  مجزی گردیده از پالک 678 فرعی به 

مساحت 120 مترمربع .
9623ـ آقای حسینعلی یوســفی فرزند نصرت اله ششدانگ یکباب خانه 
مجزی شده از 2349 فرعی  واقع در سمیرم در کوچه سروش به مساحت 

132 مترمربع. 
9624ـ خانم فرزانه افشــاری فرزند ابوالقاسم ششــدانگ یکباب خانه 
نیمه تمام واقع در خیابان شریعتی مجزی شده از پالک 4189 فرعی به 

مساحت 275 مترمربع 
9625- آقــای مهدی نامــدار فرزند نصرالــه و خانم ابریشــم نادری 
ســمیرمی فرزند عوضعلی ششــدانگ مغازه تحتانــی و فوقانی واقع در 
 میدان شــهداء به مســاحت 39 مترمربع مجزی شــده از 1251 فرعی

 بالسویه واالشاعه. 
9626- آقای نصراله نامدار فرزند حسن ششدانگ دو باب مغازه تحتانی 
وفوقانی به مســاحت 137 مترمربع مجزی شده از 1251 فرعی واقع در 

سمیرم میدان شهداء. 
9627- آقای نصراله نامدار فرزند حسن ششدانگ دو باب مغازه تحتانی 
وفوقانی و خانه متصله  به مســاحت 290 مترمربع مجزی شده از 1251 

فرعی واقع در سمیرم میدان شهداء.
9628- آقای یحیی بهرامیان فرزند محمد نسبت به چهار دانگ مشاع  و 
خانم زهرا کاظمی فرزند ذبیح اله نســبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 220 متر مربع مجزی شده از 1287 فرعی واقع 

در خیابان شیخ مفید .
9629- خانم سید اعظم داودی ســمیرمی فرزند سید حسن ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 206 مترمربع مجزی شــده از 1217 واقع در 

خیابان میرزا رضا کرمانی کوچه کوثر. 
9630- آقای هادی صاعدی فر زند حمداله و آقای ارســالن صاعدی  
فرزند محمد حســین  ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 438 متر 
 مربع مجزا شــده از پــالک 693 فرعی واقــع درمحله دلگر ســمیرم

 بالسویه و االشا عه .
9631- خانم رقیه شــهیدانی  فرزند خلیل ششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت 371 متر مربع واقع درکوی شهیدان سمیرم. 
9632- خانم کبری رشیدی  فرزند عزت اله  ششدانگ یک قطعه یکباب 
خانه به  مســاحت 147 متر مربع مجزا شده از پالک 918 فرعی واقع در 

خیابان طالقانی کوچه فلسفی سمیرم. 
9633-آقای ســعید پیرمرادیــان فرزنــد جهانگیر مــوازی دو دانگ 
مشــاع از ششــدانگدو باب مغــاز ه تحتانی خانــه  فوقانی مســاحت 
 70 متــر مربــع مجزا شــده از پــالک 4192 فرعــی واقــع در محله 

خواجگان سمیرم. 
 دوم ابنیــه وامــالک مزرعــه مهرابواســحاق پــالک 60 اصلــی 

و فروعات ذیل : 
501- خانم شهربانو منصوریان ســمیرمی فرزند منصور ششدانگ یک 
قطعه باغ به مساحت 2000مترمربع مجزا گردیده از پالک 56 فرعی واقع 

در مزرعه مهرابواسحاق سمیرم.
502- آقای ســید محمد رفیع قائم مقامی فرزند سید موسی ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه  به مساحت 720 مترمربع مجزا گردیده از پالک 5 

فرعی واقع در مزرعه مهرابواسحاق سمیرم.
503- آقای سید مصطفی قائم مقامی فرزند سید منصور ششدانگ یک 
باب خانه نیمه تمام مجزا گردیده از پالک 17 فرعی به مساحت 292 متر 

مربع واقع در بلوارشهید  قائم مقامی.
سوم ابنیه وامالک مزرعه رزجان پالک 104 اصلی و فروعات ذیل:

706- خانم مهســا شــجاعی فرزنــد شــکراله و آقای علی حســین 
کاوه فرزند جعفر ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت 237 متر مربع 
 مجزا گردیده از پــالک 12 فرعی واقــع در خیابان رائــی زاده مزرعه

 رزجان سمیرم.
707- خانم راضیه شــهبازی فرزند حسن ششــدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 285مترمربع مجزا گردیده از پالک 25 فرعی واقع در خیابان 

رائی زاده مزرعه رزجان سمیرم. 
708- خانم توران صابری فرزند عبدالرسول ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 230 مترمربع مجزا گردیده از پالک 23 فرعی واقع 

در خیابان رائی زاده مزرعه رزجان سمیرم.
709- آقــای مرتضی شــیری فرزنــد صفــر و خانم فاطمــه مهرابی 
فرزند عبدالمناف ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت 192 مترمربع 
 مجزا گردیده از پــالک 25 فرعی واقــع در خیابان رائــی زاده مزرعه

 رزجان سمیرم.
710- آقای امیر کاوهء فرزند سهراب ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
1594 مترمربع مجزا گردیده از پالک 127 فرعــی واقع مزرعه رزجان 

سمیرم .

چهارم ابنیه و امالک شهر حناء پالک 119 اصلی و فروعات ذیل:
874- خانــم عاصیــه نصرتــی فرزنــد ســهراب ششــدانگ یکباب 
 خانــه بــه مســاحت 177 مترمربع واقــع در خیابــان امــام خمینی

 شهر حناء
پنجم ابنیه وامالک شهر ونک پالک 145 اصلی و فروعات ذیل

149ـ   آقای سید حمداله تقوی فرزندسید یداله  ششدانگ یک باب خانه 
مساحت 355 متر مربع واقع در محله قلعه نو ونک .

962 - آقای صابر عقدکی فرزند هدایت اله ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 335 متر مربع واقع در شهر ونک 

963 -  خانــم مهیــن عســگری فرزند جمشــید ششــدانگ یکباب 
 خانــه بــه مســاحت 262 مترمربــع واقــع در شــهر ونک مشــهور

 به قلعه رئیس 
ششم: ابنیه وامالک مزرعه  ده نساء سفلی پالک 199 اصلی و فروعات 

ذیل
آقــای حســینقلی فرهمنــد دندلــو فرزنــد لطف الــه مــوازی چهار 
 حبــه و دو ســوم حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ مزرعــه

 ده نساء سفلی 
هفتم : ابنیــه وامالک مزرعه  ارژنــک )فتح آباد(پــالک 288 اصلی و 

فروعات ذیل
لــه  نــم پرویــن نــادری قشــقایی فرزنــد نعمــت ا 628- خا
 ششــدانگ دو بــاب مغــازه بــه مســاحت 90.40 مترمربــع واقع در 

روستای فتح آباد 
بخش 16 سمیرم 

اول : ابنیه وامالک مزرعه قلعه ســنگی  231 اصلی و فروعات ذیل واقع 
در بخش 16

5- آقای غالمرضا ســلطانی فرزند صالح ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 280109متر مربع  واقع در مزرعه قلعه سنگی

ردیف )ب(- امالکی که به موجب دســتور و رای هیــات نظارت تجدید 
آگهی میگردد.

اول ابنیه وامالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل 
9475- خانم نرجس خاتون بابایی سمیرمی فرزند غضنفر نسبت به چهار 
و نیم دانگ مشاع و خانم فائزه افشــاری فرزند احمد نسبت به یک و نیم 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 172 مترمربع مجزی 
از پالک 2557 فرعی واقع در کوی بخشداری سمیرم که در آگهی قبلی 
سهام نامبردگان اشتباهًا به صورت پنج دانگ و یک دانگ آگهی گردیده 

اکنون تجدید آگهی میگردد.
9582- دولت جمهوری اســالمی ایــران وزارت آمــوزش و پرورش 
ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 2000 مترمربع مجزی شده از 
1287 فرعی واقع در سمیرم اراضی کهله قصبه که در آگهی قبلی اشتباهًا 
 مجــزی گردیده از پــالک  1187 فرعی آگهی کردیــده اکنون تجدید

 آگهی میگردد.
9584- آقای احمد علی بهرامیان فرزنــد عزیزاله و خانم عصمت آقایی 
فرزند کاوس ششدانگ یکبابخانه به مساحت 290مترمربع مجزی شده 
از 1345واقع در سمیرم محله دلگر که در آگهی قبلی بنام احمد بهرامیان 

آگهی گردیده اکنون تجدید آگهی می گردد.
9588- آقای حجت اله آســوده فرزند عبدالحســین نســبت به چهار 
دانگ مشــاع و خانم فاطمــه نظری فرزند علی نســبت بــه دو دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه بــه مســاحت 160 مترمربع مجزی 
شــده از 572 فرعی واقع در ســمیرم کوچه دهان کــه در آگهی قبلی  
 ســهام نامبردگان بالســویه و االشــاعه آگهی گردیده اکنــون تجدید

 آگهی میگردد
دوم ابنیه وامالک مزرعه مهرابواسحاق پالک 60 اصلی و فروعات ذیل : 
470- آقای عین اله سلطانی سمیرمی فرزند فتح اله ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور به مســاحت 455 مترمربع مجزی از پالک 79 فرعی که 
در آگهی فبلی اشتباهًا  مجزی گردیده از پالک 77 فرعی آگهی گردیده 

اکنون تجدید آگهی میگردد. 
471- آقــای احمــد رضــا قاســمی فرزنــد جعفــر قلی ششــدانگ 
یکبــاب خانه به مســاحت 175مترمربــع مجزی از پــالک 76 فرعی 
 که در آگهی فبلی پــالک 741 فرعــی آگهی گردیده اکنــون تجدید

 آگهی میگردد.
سوم : ابنیه وامالک شهر ونک پالک 145 اصلی و فروعات ذیل

6-آقای احمــد رضا صفاپور فرزنــد ابراهیم ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 310 مترمربع  که در آگهی قبلی  مساحت آن 140مترمربع آگهی 

گردیده اکنون تجدید آگهی میگردد.
85- آقای احمدرضــا صفاپور فرزند ابراهیم ششــدانگ یک باب مغازه 
تحتانی و خانــه فوقانی به مســاحت 140مترمربع کــه در آگهی قبلی  
مساحت آن 310 مترمربع ششــدانگ یکباب خانه  آگهی گردیده اکنون 

تجدید آگهی میگرد.
 بموجب مــاده 16 قانون ثبت اســناد وامــالک و مــاده 86 آئین نامه 
 چنانچه کسی نســبت به امالک مندرج در ذیل آگاهی واخواهی داشته
 باشــد باید از تاریخ اولین انتشــار نســبت به امالکی که به شرح ردیف 
الف تقاضــای ثبت آنها پذیرفته شــده ظرف مدت 90 روز و نســبت به 
امالک ردیف ب ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این 
 اداره تســلیم نمایند و طبق تبصره دو ماده واحده قانــون تعیین تکلیف
 پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض بایســتی با تقدیم اعتراض به مرجع ذیصــالح گواهی تقدیم 
 دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نمایــد و در صورتی که قبل
 از انتشــار این آگهــی دعوایی اقامه شــده باشــد طرف دعــوی باید 
گواهی دادگاه مشــعر به طرح دعوی ظرف مدت مرقوم تســلیم نماید. 
اعتراضات یــا گواهی که بعــد از انقضاء مدت مرقــوم واصل گردد بال 
اثر و وفق قســمت اخیر مــاده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت اســناد 
وامالک رفتــار خواهد شــد .ضمنا طبق مــاده 65 قانون ثبت اســناد 
وامالک حقــوق ارتفاقی در موقــع تحدیدحدود ودر صــورت مجلس 
مربوطــه قیــد و واخواهی صاحبــان امــالک و مجاورین نســبت به 
حدود و حقوق ارتفاقــی مطابق مــاده20 قانون  ثبت اســناد وامالک 
 و ماده واحــده تعیین تکلیــف پرونده هــای معترضی ثبــت پذیرفته 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/08/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/01

م الف: 1211242 محمد زمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان 
سیمرم 
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مدیرکل دادگستری اصفهان :

زمین خواری 2 هزار میلیارد تومانی در اصفهان ناکام ماند
مدیرکل دادگستری اصفهان گفت: زمین خواری ۲ هزار میلیارد تومانی در این استان با پیگیری های 
به موقع ناکام ماند.محمدرضا حبیبی در حاشیه معارفه رییس جدید دادگستری آران و بیدگل اظهار 
کرد: در این پرونده افرادی با اقدام های مزدورانه خود به دنبال تغییر سیر پرونده ای بودند تا سند دهها 
هکتار از اراضی دولتی را باطل و آن را به نفع خود مصادره کنند.مدیرکل دادگستری اصفهان اطالعات 
بیشتری درباره زمین خواری ۲ هزار میلیارد تومانی در این اســتان ارائه نداد.حبیبی از کاهش رشد 
جرائم در اســتان اصفهان طی ۲ سال اخیر نسبت به سال های پیشــتر خبر داد و گفت: در دهه های 
گذشته رشد جرائم بیش از ۲۰ درصد هر سال نسبت به سال قبل تر افزایش داشته است که با اقدامات 
پیشگیرانه طی چند سال اخیر شاهد کاهش رشد جرائم به زیر ۱۰ درصد هستیم.وی به بحث آلودگی 
هوا در کالن شهر اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: روزانه چندین گزارش از آلودگی های صنایع به دادسرا 
ارسال می شود که مجموعه دادگستری با جدیت پرونده های آلودگی هوا را پیگیری می کند.حبیبی 
با اشاره به ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت در ۲ نیروگاه کالن شهر اصفهان افزود: پس از اعالم  
نظر کارشناسان مبنی بر افزایش شدت آلودگی هوا و به خطر افتادن سالمت مردم در صورت استفاده 
نیروگاه ها از سوخت مازوت، دادگستری اصفهان ورود کرده و سامانه های به کارگیری مازوت پلمب 
شد.وی به زمزمه هایی مبنی بر روشن شدن مجدد نیروگاه های اصفهان با سوخت مازوت اشاره کرد 
و ادامه داد: دادگستری به محض دریافت گزارش مبنی بر استفاده دوباره از سوخت مازوت با جدیت 

ورود خواهد کرد، چرا که شرایط کالن شهر اصفهان ویژه است.

رییس پلیس فتای استان اصفهان هشدار داد:

کالهبرداری از شهروندان به بهانه ارائه بن تخفیف جعلی
رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: امروزه در شبکه های اجتماعی شاهد روش های جدیدی از 
کالهبرداری هستیم که با شگرد مهندسی اجتماعی کاربران را به درگاه های جعلی بانکی هدایت کرده و 
اقدام به برداشت از حساب آن ها می کنند.این مقام انتظامی عنوان داشت: کالهبرداران با تطمیع کاربران 
برای گرفتن بن تخفیف کاال، به بهانه های واهی بعد از دریافت وجه دیگر پاسخگوی فرد نیستند و حتی 
ممکن است کاربران را به درگاه های جعلی بانکی هدایت کرده و با سرقت اطالعات بانکی آنها، اقدام به 
کالهبرداری کنند. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود: بن های تخفیفی در فروشگاه های معتبر فاقد 
ارزش ریالی بوده و حتی در صورت خرید کاال و دریافت بن تخفیف کاال ممکن است کاالی خریداری 
شده ارسال نشود و یا در صورت ارسال، اجناس نامرغوب و با ارزش ریالی بسیار پایین تر از مبلغ دریافتی 
به مشتری تحویل داده می شــود.رییس پلیس فتای اســتان اصفهان خاطر نشان کرد: گزارشات و 
تماس های متعددی توسط شهروندان در خصوص کالهبرداری از طریق پیام های جعلی و اغوا کننده 
به پلیس فتا واصل می شود، کاربران به هیچ وجه به پیامک هایی که منبع و مبنای آن مشخص نیست 

اعتماد نکنند و قبل از واریز هرگونه وجه، ضمن رویت کاال از صحت و سقم آن اطمینان حاصل کنند.

 آزادی بیش از 1200 زندانی با همت شورای حل اختالف
 استان اصفهان

رییس شورا های حل اختالف استان اصفهان از آزادی بیش از ۱۲۰۰ زندانی با همت شورای حل اختالف 
استان اصفهان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: با تالش شورا های حل اختالف حوزه های 
قضایی استان اصفهان طی شش ماهه اول امسال،  ۱۲۶۲ زندانی از زندان آزاد و به جامعه و آغوش 
گرم خانواده های خود بازگشتند. سید محمد موسویان افزود: از این تعداد پرونده ۸۲۵ نفر با همت 
و وساطت شعب شــورای حل اختالف و ۴۳۷ نفر با تالش و پیگیری های شعب ویژه زندان استان 

اصفهان به مصالحه و در نهایت آزادی زندانی منتهی شده است.

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اعالم کرد :

۴۰ میلیارد تومان هزینه های عمرانی اتباع متبرکه در سال گذشته

وقف، ریشــه در تاریخ بشــریت دارد و  حدیث زاهدی
منحصر به اسالم نیست، اما اسالم به آن 
جهت و هدف داد و امروز شــاهد ثمرات وقف در جهان اسالم و کشور 
خودمان هستیم.وقف، ریشه در فرهنگ و عقاید و باورهای دینی ما 
دارد، از وقف به عنوان چشمه همیشه جاری تعبیر شده، به طوری که 
واقفان خیراندیش، جهان را عاری از فقر و تبعیض می خواستند تا همه 
مردم بتوانند از نعمت های خداوند بهره مند شوند.این سخنان حجت 
االســالم و المســلمین  ســید ناصر نوری زاد، معاون امور مجلس و 
استان های ســازمان اوقاف اســت که در جمع خبرنگاران اصفهانی 
مطرح شد .نوری زاد با بیان اینکه سازمان اوقاف مفتخر است امانت 
دار خوبی برای سرمایه های وقف باشد، ادامه داد:در این راستا سرمایه 
ما مدیران متعهد و دست پاکی هستند که همت خود را برای حفظ این 
سرمایه ها صرف کرده اند.وی اعالم کرد: ۲۵۰ موقوفه و بیش از یک و 
نیم میلیون رقبه در کشور داریم، البته موقوفات مجهولی که باید کشف 

و احیا شود نیز در دستور کار است.
وی با بیان اینکه استان اصفهان یکی از حوزه های شاخص برای حفط 
موقوفات، اجرای نیات واقفان، سنددار کردن موقوفات و استفاده از 

ظرفیت امناست، خاطرنشــان کرد: ۱۶ هزار و ۲۸۷ موقوفه در استان 
داریم و وقف های جدیدی در اســتان شــکل گرفته که از این فضاها 
باید در جهت خدمت به عموم مردم اســتفاده کــرد و امیدواریم این 
سرمایه عظیم را به بهترین شــکل مدیریت کنیم.معاون امور مجلس 
و استان های سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر اینکه اوقاف یک 
بنگاه اقتصادی صرف نیســت، تصریح کرد: اوقاف ســازمانی بالنده 
اســت که می تواند در حوزه های فرهنگی، دینی، رفع آســیب های 
اجتماعی و حتی اقتصادی نقش مهمی ایفا کند، به شرطی که فرهنگ 

وقف را تعمیم دهیم و نهایت استفاده را از آن ببریم.
وی با اشاره به اینکه در وقف نامه ها ۸۳۰ نیت احصا شد، گفت: تالش 
می کنیم واقفــان را به بخش هایــی که کمتر مورد توجــه قرار گرفته 
ترغیب و تشــویق کنیم، از جمله علوم و دانش های روز تا از وقف در 
حوزه های نوین بهره ببریم. همچنین تسهیل ازدواج جوانان، کمک به 
آموزش قرآن، چاپ و نشر کتب تفسیری شیعه، ساختن آزمایشگاه و 
دانشگاه و مراکز علمی، درمانگاه ها و بیمارستان ها، تامین تجهیزات 
پزشکی، ازدواج آسان، درمان ناباروری، کمک به کودکان بی سرپرست 
و بدسرپرست و فرهنگ سازی در فضای مجازی در دستور کار است.

نوری زاد با اشاره به اینکه بسیاری از سرمایه هایی که در اختیار داریم 
در اختیار نهادها و سازمان های مختلف اســت، گفت: وظیفه اوقاف 
حفظ و حراست از این سرمایه هاست، چالش جدی ما در این حوزه 
این است که ســرمایه های اوقاف در اختیار بخش های مختلف قرار 
دارد. باید به سه شرط حفظ عین موقوفات، افزایش منابع موقوفات 
و اجرای امینانه نیت واقفین عمل کنیم.وی خاطرنشان کرد: در زمانی 
که حضــور در امامزادگان و بقــاع متبرکه به دلیــل کرونا محدودیت 
داشت، فضاهای مختلفی از جمله درگاه های اینترنتی برای نذورات 
مردم درنظر گرفته شــد تا پرداخت نذورات صرفا حضوری نباشد و از 
طرق مختلف این امر را انجام دهند. همچنین فضای زیارت مجازی 
برقرار شــد.نوری زاد در پایان با بیان اینکه پیشــنهادی داده شد تا از 
بقاع متبرکه برای تزریق واکسن استفاده کنیم و این موضوع با وزارت 
بهداشت مطرح شد، گفت: هنوز الزامی برای اینکه مردم برای زیارت، 
کارت واکسن داشــته باشــند وجود ندارد، اما با واکسینه شدن کل 
جامعه ان شاءا... همه با کارت واکسن وارد این فضاها می شوند.در 
ادامه این نشست حجت االسالم محمدحسین بلک ،مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه اســتان اصفهان  اظهار کرد: دریافــت نذورات از ضریح 
متبرک برای انجام امور عمرانی در ســال گذشــته ۹۵ درصد کاهش 
داشته که به دلیل محدودیت حضور زائران در این اماکن متبرکه بود، 
اما مجموع درآمد ما از این اماکن از طریق راه های دیگر رشد داشت.

وی با تاکید بر اینکه کار تعطیل شــده عمرانی در بقاع و اماکن متبرکه 
به دلیل کاهش نذورات مردمی نداشتیم، گفت: نزدیک به ۴۰ میلیارد 
تومان هزینه های عمرانی ما از ســال گذشــته تاکنون بوده که شبیه 
سال های گذشته است و نزدیک به ۳۵ میلیارد تومان نیز کمک های 
مستقیم مردم بوده است.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه »زاینده رود« مبنی بر زمین هایی 
که شهرداری بهارستان به مردم فروخته و اوقافی است، تصریح کرد 
: مناطقی از ســالیان گذشــته دارای وقف نامه بوده اند که با توسعه 
شهرها در این موقوفات ساخت و ســازهایی انجام شده، درخصوص 
این موقوفات در مراجــع قضایی و حقوقی طرح پرونده شــده که از 
مسئوالن استان درخواست داریم از جهت حقوقی تکلیف این مناطق 
را مشخص کنند.وی ادامه داد: مردم ساکن این مناطق هیچ مشکلی 
با اوقاف ندارند و وقف مزاحمتی در مســائل زندگــی مردم ندارد، اما 
مسئله تعیین تکلیف اسناد مالیاتی اســت که دستگاه های مسئول 
باید براســاس ضوابط و قوانین تعیین تکلیف کنند و به همین دلیل 

درخواست تسریع روندهای قانونی را داریم.

با مسئولان جامعه
شنبه 1  آبان  1400 / 16 ربیع االول 1443 / 23 اکتبر  2021 / شماره 3375

رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
8/7 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه 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 شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 7547-1400/06/20 هیات دوم آقای سعید کرباسیان 
به شناسنامه شماره 242 کدملی 1286741440 صادره اصفهان فرزند احمد در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 319 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
721 فرعی از 6  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مورد ثبت صفحه 206 دفتر 453 امالک

ردیف 2- رای شماره 5582-1400/04/29 هیات سوم آقای سعید حاج عنایتی 
گورتانی به شناســنامه شــماره 424 کدملی 1284701816 صــادره اصفهان 
فرزند اســماعیل در به نسبت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت 229/44 متر مربع از پالک شــماره 110 فرعی از 15  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی مورد ثبت 
صفحات 50 الی 55 دفتر 156 و صفحــات 553 و 556 دفتر 380 و صفحه 16 
 دفتر 389 امالک و صفحه 384 دفتر 355 امــالک بنام متقاضی و خانم رضوان

 سلیمانی گورتانی
ردیف 3- رای شــماره 5581-1400/04/29 هیات سوم خانم رضوان سلیمانی 
گورتانی به شناسنامه شماره 1589 کدملی 1283434261 صادره اصفهان فرزند 
رمضان در به نسبت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
229/44 متر مربع از پالک شماره 110 فرعی از 15  اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی مورد ثبت صفحات 50 الی 
55 دفتر 156 و صفحات 553 و 556 دفتر 380 و صفحه 16 دفتر 389 امالک و 

صفحه 384 دفتر 355 امالک 

ردیف 4- رای شــماره 5787-1400/05/05 هیات دوم خانــم فاطمه خلیلیان  
گورتانی به شناسنامه شــماره 57 کدملی 1290037493 صادره اصفهان فرزند 
اسمعیل در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 258/62 
متر مربع قسمتی  از پالک شماره 333 فرعی از 15  اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحــه های 146 و 263 دفتر 

های 489 و 488 امالک
ردیف 5- رای شــماره 5788-1400/05/05 هیات دوم آقای حسین خلیلیان 
گورتانی به شناســنامه شــماره 1 کدملی 1289975841 صادره اصفهان فرزند 
حسن در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 258/62 
متر مربع قسمتی  از پالک شماره 333 فرعی از 15  اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحــه های 146 و 263 دفتر 

های 489 و 488 امالک
ردیف 6- رای شــماره 5607-1400/05/02 هیات چهارم آقای حسن رستمی 
به شناسنامه شــماره 240 کدملی 1755925484 صادره اهواز فرزند عباس در 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 259/83 متر 

مربع از پالک 397 فرعــی از 15  اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی و صغری محمدی طبق سند الکترونیکی 
 شــماره هــای 139720302025023238 و 139720302025023237 

امالک
ردیــف 7- رای شــماره 5608-1400/05/02 هیــات چهــارم خانم صغری 
محمدی زهرانــی بــه شناســنامه شــماره 1054 کدملــی 1284653765 
صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی در نســبت بــه ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 259/83 متر مربــع از پالک 397 
فرعــی از 15  اصلی واقــع در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبــت ملک غرب 
 اصفهــان از مالکیــت متقاضی و حســن رســتمی طبــق ســند الکترونیکی 
 شــماره هــای 139720302025023238 و 139720302025023237 

امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 
م الف: 1209906 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1400
 اداره ثبت اسناد و امالک بادرود

8/3 بموجب دستور ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی 
آیین نامه قانون مذکور امالکی که در سه ماهه دوم سال جاری تقاضای 
ثبت آنها پذیرفته شــده اند و نیز امالکی که آگهی های نوبتی قبلی آنها 
از قلم افتــاده و هم چنین امالکی که بموجب آرا هیات نظارت بایســتی 
 تجدید آگهی شــوند مربوط به بخش 9 حوزه ثبتی بادرود به شــرح ذیل

 آگهی می شوند
1- از شماره 114- اصلی روستای متین آباد و فروعات ذیل آن :

56- حسینیه حضرت ابولفضل )ع( روستای متین آباد به نمایندگی اوقاف 
و امور خیریه بخش امامزاده بادرود شش دانگ ساختمان حسینیه حضرت 

ابولفضل )ع( بمساحت 896 مترمربع 
170- مسجدچهارده معصوم روستای متین آباد به نمایندگی اوقاف و امور 
خیریه بخش امامزاده بادرود شش دانگ یکباب مسجد چهارده معصوم 

بمساحت 640 مترمربع 
 2- از شماره 159- اصلی شهر بادرودو روســتای سرآسیاب و فروعات 

ذیل آن :
1258- آقای محمد حیدری  فرزند رمضانعلی  شــش دانگ قطعه زمین 

مزروعی بمساحت 1968/62 مترمربع 
1334- آقای روح اله حیدری فرزند رمضانعلی  شش دانگ یکدرب باغ  

بمساحت 871/44 مترمربع 
2750- آقای حسین مخلصی زاده بادی فرزند رضا شش دانگ یکدرب 

باغ  بمساحت 1829/16 مترمربع 
2762- آقــای عبدالــه غالمیــان بــادی  فرزنــد رحمت 15 ســهم 
 مشــاع از 25 ســهم شــش دانگ یکدرب باغ  بمســاحت 3369/74

 مترمربع 

2989- آقای احسان ســلمانیان بادی  فرزند محمد شش دانگ یکدرب 
باغ بمساحت 1257/50 مترمربع 

10323- آقای ابولفضل سلمان نژاد فرزند حسن شش دانگ قطعه زمین 
مزروعی و مشجربمساحت 30/ 5290 مترمربع  

11268- آقای علی  و خانمها فاطمه و اشــرف شــهرت همگی عزتی 
فرزندان روح اله به ترتیب نســبت به 1800 ســهم و 1297/5ســهم و 
1297/5 سهم مشاع از 4395 سهم شــش دانگ یکدرب باغ بمساحت 

4395  مترمربع 
11766- آقای امیرعباس مظلومی فرزند حسین شش دانگ قطعه زمین 
محصور بمساحت 1500 مترمربع مفروز از پالک 9548 فرعی از اصلی 

مرقوم واقع در سرآسیاب
11772- آقای روح اله عزتی فرزند حسن شش دانگ یکباب ساختمان 

دامداری  بمساحت 692/23 مترمربع 
11773- آقای روح اله عزتی فرزند حســن شــش دانــگ قطعه زمین 

مزروعی محصور  بمساحت 1430/48 مترمربع 
3-  از شماره 189- اصلی شهر خالدآباد و فروعات ذیل آن

619- آقای غالمحســین نعیمی خالدی فرزند محمدآقا شــش دانگ 
یکباب خانه بمساحت 181/91 مترمربع 

2665- آقــای ســیدرضا حســینی خالــدی  فرزنــد ســیداحمد  
 شــش دانــگ یکبــاب ســاختمان دامــداری  بمســاحت 376/06 

مترمربع 
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالک چنانچه کسی نسبت به 
امالک مندرج در این آگهی واخواهی و اعتراض داشــته باشــد از تاریخ 
انتشار اولین آگهی نوبتی بشرح ردیف الف ظرف مدت 90 روز دادخواست 
واخواهی خود را تسلیم این اداره نموده و رســید اخذ نمایند تا به دادگاه 
صالحه ارسال گردد و در صورتی که قبل از انتشــار آگهی دعوائی اقامه 
شده باشد طرف دعوی باید گواهی در مدت مرقوم تسلیم این اداره نمایند 

و اعتراضاتی که بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شــود بالاثر خواهد بود 
و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 آییــن نامه قانون ثبت 
رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت نسبت به حقوق 
ارتفاقی در موقع تحدیدحدود و در صورت مجلس تحدید قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حقوق ارتفاقی طبق ماده 20 قانون 
پذیرفته خواهد شد این آگهی در ردیف الف در 2 نوبت و به فاصله 30 روز 

در روزنامه مربوطه درج و منتشر میگردد 
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/08/01                     

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/01                                 
م الف: 1207310 رضا طویلی رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود

تحدید حدود عمومی
 اداره ثبت اسناد و امالک بادرود

8/4 پیرو آگهی های نوبتی قبلی و بموجب دســتور ماده 14 قانون ثبت 
تحدیدحدود شــش دانگ هر یک از قطعات و رقبات مشروحه ذیل واقع 
در بادرود جز بخش 9 حوزه ثبتی بادرود بشرح ذیل که در ایام معینه درج 

شده در محل شروع و بعمل خواهد آمد 
 1- از شــماره 159- اصلــی شــهربادرود و خالدآبــاد و فروعــات

 ذیل آن
1256- آقای رمضانعلی چراغی بادی      شش دانگ یکدرب باغ     

1518- آقای رحمت فردوسی                      شش دانگ قطعه زمین مزروعی 
 روز تحدید : 1400/08/22  

2321- آقای عباس نقدی بادی                شش دانگ یکدرب باغ مشجر      
 روز تحدید : 1400/08/23                                                                            
2751- خانم بتول پوربابائی و غیره        شــش دانگ یکدرب باغ و نهر 

جلو آن  
 روز تحدید : 1400/08/24    

3034- آقای علیرضا صفائیان                      شش دانگ قطعه زمین مزروعی 
3038- آقای علیرضا صفائیان و غیره       شش دانگ قطعه زمین مزروعی
3143- خانم عذرا خطیری                              شش دانگ قطعه زمین محصور 
11698- آقای علی ســرافرازی خالدی   شــش دانگ قطعه زمین واقع 

در خالدآباد
روز تحدید : 1400/08/29  

2-  از شماره 189- اصلی شهر خالدآباد و فروعات ذیل آن
421- آقای محمد زراعتی                                     شش دانگ خانه و باغچه 

2466- آقای غالمعلی شــفیعیان و غیره      شــش دانــگ قطعه زمین 
مزروعی و مشجر 

3- از شماره 190- اصلی مزرعه جنت آباد خالدآباد و فرعی ذیل آن :
808- آقای محمد محمودی خالدی                شش دانگ یکدرب باغ

 روز تحدید : 1400/08/30  

لذا بموجب مــاده 14 قانون ثبت به صاحبان امــالک و مجاورین اخطار 
میگردد که در روز و تاریخ مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند 
و چنان چه هریک از صاحبــان امالک یا نماینده قانونــی آنها در موقع 
تعیین حدود در محل حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون مذبور ملک 
آنها با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد ضمنا 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابــق مقررات ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدیدی فقط تــا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معتــرض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این 
اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند 
تاریخ انتشار : 1400/08/01

م الف: 1207308  رضا طویلی رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود



کارشناس ورزش حوزه بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: شهرداری مکان هایی را در بوستان ها برای ورزش صبحگاهی بانوان و آقایان ایجاد 
کرده است. آرزو مهنا ادامه داد: ورزشکاران با توجه به شرایط کرونا و بسته بودن سالن های ورزش و باشگاه ها برای حفظ آمادگی اولیه بیشتر به انجام تمرینات 
هوازی در پارک ها روی  آوردند. کارشناس ورزش حوزه بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به شرایط می توانیم همکاری خوبی با 
شهرداری ها داشته باشیم، همان گونه که مکان هایی را برای انجام فعالیت بانوان در نظر گرفتند در معابر عمومی نیز اماکن را افزایش بدهند تا بانوان با اطمینان 
خاطر بیشتر فعالیت کنند.مهنا درباره فعالیت ورزش بانوان در معابر عمومی خاطرنشان کرد: اگر زیر ساخت برای تمرین در فضای باز وجود داشته باشد و ورزش 
را بتوان در آن مکان اجرا کرد فعالیت تعدادی از رشته های ورزشی بانوان با توجه به شرایط فدراسیون ها مشکلی ندارد.وی افزود: ورزش نه تنها در کشور ما بلکه 

در کل دنیا به حمایت عمومی خاصی نیاز دارد، چون هدف اصلی ورزش توانمندی، ایجاد توان و تندرستی، ایجاد نشاط و تقویت جسم و روح است.

ورزش بانوان بدون زیرساخت، بدون حامی

شنبه 01 آبــــان 1400 / 16 ربیع االول 1443 / 23 اکتبر 2021 / شماره 3375

حمایت کاپیتان منچستر یونایتد از »سولسشایر«
برونو فرناندس، کاپیتان منچســتریونایتد به حمایت از اوله گنار سولسشــایر، سرمربی تیم خود 
پرداخت و گفت: ما به مربی و کادر خود ایمان داریم. ما باید آن چه مربی به ما می گوید را انجام دهیم 

زیرا بایــد به او احترام بگذاریم. او ســه 
سال است که این جاســت و ما کارهای 
خوبی انجام داده ایم. درست است که ما 
تا به حال هیچ جامی را نبرده ایم، اما تیم 
نشان داده که رشد زیادی داشته است. 
ما چیزهای زیادی برای پیشرفت داریم 
و مربــی هم چنین می داند کــه باید در 
پایان آن ها پیشرفت هایی صورت گیرد 
اما این بخشی از فوتبال است. هر روز ما 

چیزهای جدیدی را یاد می گیریم. 
یونایتد تنها در یک بازی از ۵ بازی قبلی خود در همه رقابت ها پیروز شده بود. شیاطین سرخ در نیمه 
دوم، سه گل به ثمر رساند تا این تیم موفق شــود، آتاالنتا را شکست دهد. این ملی پوش پرتغالی 
اضافه کرد: اراده تیم، اراده برای پیروزی، کار تیمی و تالش برای یکدیگر در این دیدار نمایان بود که 
این نتایج را به ارمغان آورد.  ما باید به همین شکل ادامه دهیم. از نظر فنی و تاکتیکی ممکن است 
این بازی بهترین بازی ما نبوده است. ما اشتباهاتی مرتکب شدیم و باید پیشرفت کنیم. فقط به این 
دلیل که همه چیز را برده ایم درست نیســت. ما باید به خودمان ایمان داشته باشیم، تالش کنیم و 
تسلیم نشویم و بیشتر از هر چیزی بدانیم که ما اینجا برای یکدیگر هستیم. در یکی از حساس ترین 
بازی ها، منچســتر یونایتد در اولدترافورد از آتاالنتا پذیرایی کرد و توانست با درخشش کریستیانو 
رونالدو یک پیروزی ارزشمند دیگر را به دست آورد. یونایتد در این بازی با دو گل از حریف خود عقب 

افتاد؛ اما در نیمه دوم به خود آمد و سه گل به ثمر رساند.

بازگشت »دیباال« به نیمکت یووه در برابر اینتر
پائولو دیباال، ستاره یوونتوس، در تالش اســت تا خودش را به دیدار روز یکشنبه برابر اینتر برساند.

این ملی پوش آرژانتینی از تاریخ 26 سپتامبر )چهارم مهر( و پس از مصدومیت ماهیچه ای که به 
آن دچار شد از میادین دور بوده است. مکس آلگری، سرمربی یوونتوس، پیش از این مدعی شده 
بود که او هنوز راه زیادی برای بازگشت به میادین در پیش دارد و باید مدت بیشتری را صرف درمان 
کند؛ اما به نظر می رسد که شرایط این بازیکن رو به بهبود است روزنامه ایتالیایی گاتزتا دلو اسپورت 
مدعی شد که دیباال به همراه سایر بازیکنان یوونتوس در تمرینات حاضر شده و احتمال دارد که در 
بازی هفته آینده برابر اینتر که روز یکشنبه در سن ســیرو برگزار خواهد شد روی نیمکت یووه قرار 
بگیرد. آرتور ملو که مصدوم بود نیز پیش از این در جریان پیروزی 0-1 برابر زنیت ســن پترزبورگ 
در ســومین دیدار از مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان روی نیمکت قرار گرفته بود.  جورجو 
کیه لینی و خوان کوادرادو در روسیه به استراحت پرداختند، بنابراین انتظار می رود که این دو بازیکن 
در بازی روز یکشنبه در ترکیب اصلی به میدان بروند. فدریکو کیه زا و آلوارو موراتا نیز به احتمال زیاد 
جز بازیکنانی هستند که از ابتدای بازی از سوی آلگری به کار گرفته خواهند شد. آدرین رابیو نیز که 
در جریان حضورش در اردوی تیم ملی فرانسه در لیگ ملت های اروپا به ویروس کرونا مبتال شده 
بود همچنان قادر به بازی برای یوونتوس نیست. بازی اینتر و یوونتوس جدای از حساسیت های 
همیشگی، اهمیت ویژه ای برای هر دو تیم دارد چرا که شاگردان آلگری در هر حال حاضر با 14 امتیاز 
از هشت بازی در رده هفتم جدول رده بندی ایستاده و به دنبال بهبود شرایط خود هستند. از سوی 
دیگر شاگردان کونته نیز با 17 امتیاز از همین تعداد بازی در رده سوم و در فاصله هفت امتیازی ناپولی 

صدرنشین قرار دارند و سعی می کنند فاصله خود با این تیم را کمتر کنند.

دوئل حساس در دومین گام؛

مصاف سپاهان و نفت مسجد سلیمان در اهواز

هفته دوم رقابت های لیــگ برتر فردا با 
 سمیه مصور

برگزاری دو دیدار آغاز می شود که در یکی 
از این دیدارها ســپاهان اصفهان به مصاف تیم نفت مسجد سلیمان 
می رود. طالیی پوشان نصف جهان که در قامت یک مدعی پا به میدان 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور گذاشته بودند در اولین گام با دو گل 

موفق به شکست مس رفسنجان شدند.
ســپاهانی ها که در آخریــن هفته لیگ بیســتم جــام قهرمانی را به 
پرســپولیس واگذار کرده و به عنوان نایب قهرمانی رســیدند، در این 
فصل تدارک بسیاری برای قدرت نمایی دوباره و قرار گرفتن در مسیر 
قهرمانی انجــام داده  و بازیکنــان باکیفیت و نامــداری را به خدمت 

گرفتند. 
تداوم حضور نویدکیا، ثبات شــالکه اصلی تیم و جذب بازیکنان تراز 
اول و برنامه های آماده سازی این تیم، ســپاهان را تبدیل به یکی از 
مدعیان قهرمانی کرده و بسیاری از فوتبال دوســتان منتظر رونمایی 

از این تیم بودند. 
شاگردان محرم نوید کیا نیز  نخســتین بازی خود در فصل جدید را با 
پیروزی به پایان رساندند تا از همین ابتدای لیگ برای سایر مدعیان 

خط و نشــان بکشــند.طالیی پوشــان در اولین دیدار، بازی بسیار 
باکیفیتی را به نمایش گذاشــته و بازیکنان این تیم انسجام تیمی و 

تاکتیکی خوبی داشتند. 
شــاگردان نویدکیا تالش داشــتند با پاســکاری های مداوم، ارسال 
پاس های کوتاه و تک ضرب، بازیســازی از دفاع و حرکات ترکیبی و 
تیمی موقعیت ســازی کرده و با استفاده از ارســال های پرسرعت از 
جناحین، شوت  از راه دور، ضربات ایستگاهی و حرکات ترکیبی درون 

محوطه به گل برسند.  
آنها در طول بازی تالش می کردند با پاس های کوتاه و پرشــمار خط 
دفاعی مس را وادار به اشتباه کرده و با ارســال های عرضی، پاس به 
عمق و شــوت های از راه دور از خألهای موجود در عمق دفاع استفاده 

کرده و خلق موقعیت کنند. 
ســپاهانی ها در دومین دیدار  در یک دیدار خــارج از خانه باید مقابل 
تیم نفت مسجد سلیمان قرار بگیرند، تیمی که در اولین بازی خود در 
فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور مقابل تیم پیکان تهران 
به تساوی بدون گل رسید. نفت مسجد سلیمان که با مشکالت زیادی 
روبه رو بود در نهایت این فصــل را با هدایت فــراز کمالوند آغاز کرد. 

نفتی ها در نخستین دیدار خود موفق شدند یک امتیاز با خود از تهران 
به مسجدسلیمان ببرند.طبق گفته های کمالوند ،هدف این تیم ماندن 
در لیگ اســت و قطعا این یک امتیاز برای آنها خوشایند خواهد بود.   
شاگردان محرم نوید کیا در دومین دیدار خود در این دوره از رقابت های 
لیگ برتر به دنبال برتری و کسب سه امتیاز این دیدار هستند تا دومین 

پیروزی را در کارنامه خود ثبت کنند. 
طالیی پوشــان که قهرمانی فصل گذشــته رقابت های لیگ برتر را به 
دلیل از دســت دادن برخی امتیازات در دیدارهــای ابتدایی لیگ به 
سرخ پوشــان پایتخت واگذار کرده بودند در این فصل به خوبی قدر 
تمام امتیازات را می دانند و نمی خواهند مثل فصل گذشــته در پایان 

مسابقات افسوس امتیازات از دست رفته را بخورند.
آنطور که شــنیده می شود وضعیت چمن ورزشــگاه مسجد سلیمان 
اسفناک گزارش شده به طوری که تمرینات این تیم نیز در اهواز برگزار 
می شود و به همین دلیل قرار اســت جدال تیم های سپاهان و نفت 
مسجد سلیمان در یک زمین بی طرف و احتماال در اهواز برگزار شود، 
موضوعی که  بدون شــک روی بازی بازیکنان تیم خوزســتانی تاثیر 

می گذارد.

خبر روز

»تارتار« ذوب آهن را 4 هفته جلو انداخت!
تیم مهدی تارتار در حالی با شکســت صنعت نفت ســه امتیازی شــد که ذوب آهن فصل گذشته 
در هفته پنجم به این امتیاز رســیده بود.روز چهارشــنبه تیــم ذوب آهن اصفهان موفق شــد در 
دیداری حســاس و البته دشوار صنعت 
نفت را در آبادان شکست دهد و به جمع 
برندگان افتتاحیه لیگ برتر اضافه شود.

سبزپوشان اصفهانی حاال با سه امتیاز در 
جدول لیگ بیست و یکم قرار گرفته اند و 
این در حالی است که آنها فصل پیش تا 
پایان هفته پنجم همین تعداد امتیاز را با 
سه تساوی کسب کرده بودند. ذوب آهن 
در لیگ بیستم پس از گذشت 13 هفته 
موفق شد اولین برد خود را دشت کند ولی 
حاال در همان هفته اول به پیروزی رسیده است. فصل گذشته در آبادان صنعت نفت موفق شد با یک 
گل ذوب آهن را شکست دهد و این بار هم آبادانی ها تصور می کردند موفق به کسب پیروزی خواهند 
شد؛ اما این اتفاق رخ نداد و سه امتیاز را واگذار کردند.ذوب آهن که بیشترین تعداد بازی دوستانه را 
در این فصل داشته، حاال آماده بازی با استقالل در ورزشگاه فوالدشهر خواهد شد که یکی از سخت 

ترین بازی های این فصل ذوب آهن نیز محسوب می شود.

»رجب زاده« سرمربی قشقایی شد
مهدی رجب زاده که ابتدای فصل با شاهین شهرداری بوشهر برای قبول هدایت این تیم در این فصل 
لیگ آزادگان به توافق رسید، به دلیل مشکالت مالی از این باشگاه جدا شد و جای خود را به مهدی 
قنبری داد. رجب زاده،  روز پنجشــنبه با عقد قراردادی، هدایت قشقایی شــیرازی را قبول کرد که 
خادمی را به دلیل اختالفات زیاد با مدیریت کنار گذاشته بودند.قشقایی شیراز موفق شد در هفته 

اول لیگ آزادگان با نتیجه 2 بر یک شاهین شهرداری را در بوشهر شکست دهد.

تهدید »رسول خطیبی« بعد از حکم انضباطی تیم امید
سرمربی تیم آلومینیوم اعالم کرد: اگر دو بازیکن تیمش بخشیده نشوند تا آخر فصل از آنها استفاده 
نخواهد کرد.کمیته انضباطی در یک رای جنجالی امیر هوشمند و ساسان حسینی دو بازیکن تیم 
آلومینیوم را که با تصمیم باشگاه شان در اردوی دوم تیم ملی امید حضور نیافته بودند به پرداخت 
مبلغ 200 میلیون ریال جریمه نقدی و 3 جلسه محرومیت از همراهی تیم آلومینیوم محکوم کرد. 
باشگاه اراکی واکنش شدیدی به این رای داشت و رسول خطیبی هم در گفت و گوی تلفنی خود با 
برنامه فوتبال برتر آن را ظالمانه دانست و گفت:ابتدا از فدراسیون فوتبال تشکر می کنم که مزد بنده 

را با محرومیت این بازیکنان داد. 
به دلیل اینکه در فصل گذشــته به جرات می گویم که از 4 بازیکن جوان تراکتــور و  2 بازیکن امید 
آلومینیوم را در بازی ها استفاده کردم و به هر حال شناخته شدند. تقریبا 6-7 بازیکن در یک فصل 
را کدام مربی به تیم ملی امید می دهد؟ پاداش این کار را با محرومیت دادند که واقعا شاهکار کردند.

یک روز قبل از بازی با پدیده گفتند که نامه آمده و کمیته انضباطی از دو بازیکن ما دفاعیه خواسته 
است. من گفتم که شما به آنها نگویید یک دفاعیه بنویسید و بفرستید. 

ما روز بازی با پدیده نامه را فرستادیم. ان شــاءا... که ما اشتباه بکنیم ولی فکر می کنم که این رای 
را کمیته انضباطی نــداده و رای را دادند به کمیته انضباطی که ابالغ کند. جالب اســت برای من که 
چگونه جلسه برگزار کردند و رای دادند. مهم تر از همه به جرات می گویم اگر قرار بود جریمه ای شود 

فدراسیون باید من را جریمه می کرد.

مستطیل سبز

رییس فدراسیون کشتی: 

برای المپیک2024 
هدف گذاری کنید

رییس فدراسیون کشــتی با حضور در خانه 
کشــتی شــهید ابراهیم هادی بــا اعضای 
تیم های کشــتی آزاد و فرنگی زیر 23 سال 

دیدار و گفت وگو کرد. 
علیرضا دبیــر در این دیدار کــه محمدرضا 
گرایی، قهرمان المپیک و جهان نیز به عنوان 
مهمان ویژه حضور داشــت، گفت: کشــتی 
ایران دیگر نباید رو به عقــب برگردد و همه 
شما و تمامی کشــتی گیران این شانس را 
دارند که در المپیک پاریس شــرکت کنند، 
اما راه رسیدن به آن حضور در چرخه  انتخابی 

تیم ملی است. 
وی ادامه داد: مســابقات امیدها می تواند 
به شــما در چرخه  انتخابی تیــم ملی کمک 
کند و هدفگذاری تان المپیک 2024 پاریس 
باشــد.دبیر تصریح کرد: به عنــوان نماینده 
ایران به رقابت ها اعزام می شوید، پس باید 
تمام وجود و جان تان را برای مملکت خود 
بگذارید و تا لحظه آخر روی تشــک محکم 
بجنگید. رییس فدراســیون کشــتی گفت: 
مدال امیدها برای خودتان مهم اســت اما 
برای فدراسیون، هدف اصلی و نهایی کسب 
مدال طال و موفقیت در المپیک است. به یاد 
داشته باشید مدال امیدها می تواند شما را 

به المپیک نزدیک کند. 
محمدرضــا گرایــی، شــاهد زنــده ما در 
اینجاست که دو ســال پیش در رقابت های 
زیر 23 ســال جهان صاحب مدال طال شد 
و االن مدال طــالی المپیک و جهــان را به 

افتخاراتش اضافه کرده است.
دبیر در پایان خاطرنشان کرد: شما چند ماه 
در اردوهای بزرگســاالن بودید، اما از حضور 
در تیم ملی جا ماندید، فدراســیون تمامی 
امکانات را برای شــما فراهم کــرد و تمام 
قد از شما حمایت کرده اســت و مسابقات 
امیدهای جهان فرصتی اســت کــه بتوانید 
حق تان را بگیرید. در ادامه این دیدار علیرضا 
دبیر همراه با ملی پوشــان زیر 23 سال به 

تمرین پرداخت.

طالیی پوشان که قهرمانی فصل گذشته رقابت های 
لیگ برتر را به دلیل از دست دادن برخی امتیازات در 
دیدارهای ابتدایی لیگ به سرخ پوشان پایتخت واگذار 
کرده بودند در این فصل به خوبی قدر تمام امتیازات را 

می دانند 

فوتبال جهان

وز عکس ر

حضور »زنوزی« در 
تمرین تراکتور 

محمدرضــا زنوزی، مالک باشــگاه 
تراکتور که بعد از مدت هــا به ایران 
برگشته است، ســاعتی پس از باز 
شدن پنجره نقل و انتقاالتی باشگاه 
و کمتر از 24 ساعت از بعد از شکست 
سنگین 4 بر یک شــاگردان فیروز 
کریمی مقابل گل گهر در تمرین سرخ 

پوشان حضور یافت.

 دبیر هیئت ورزش های روســتایی و بومی و محلی 
اصفهــان گفت: مســابقه و رقابت بین ورزشــکاران 
حلقه مفقود ورزش روســتایی کشور بوده که امسال 
اولین دوره قهرمانی آن برگزار می شود.علی صفایی 
افزود: خانه های ورزش روســتایی طی ســال های 
اخیر در بخش های مختلف روستایی کشور و استان 
اصفهان راه اندازی شده اما تاکنون زمینه رقابت بین 
مهارت آموزان رشته های مختلف این بخش فراهم 
نشــده و همین موضوع گاهی منجر به بی انگیزگی 
هم شــده بود.وی بیان کرد: رقابت ســازنده باهدف 
شناسایی استعدادهای جوانان و نوجوانان روستایی، 
فرصت خوبی را برای رشد این توانمندی ها و تقویت و 
گسترش فرهنگ ورزش در این بخش در پی دارد.دبیر 
هیئت ورزش های روستایی و بومی و محلی اصفهان 
بابیان اینکه امسال پیشنهاد برگزاری رقابت قهرمانی 

بین خانه های ورزش روستایی از سوی هیئت استان 
به فدراسیون ارائه شد، خاطرنشان کرد: این پیشنهاد 
در قالب اولین المپیاد خانه های ورزش روســتایی 
اجرایی و همزمان با هفته تربیت بدنی این رقابت ها 
در اصفهان آغاز شد.وی ادامه داد: این مسابقات در 
رشته های تنیس روی میز، فوتبال دستی، شطرنج، 
دارت و طناب زنی در گروه سنی نوجوانان و نونهاالن 
و ویژه پسران و دختران به صورت جداگانه در مرحله 
منطقه ای، استانی، منطقه ای کشــوری و ملی اجرا 
خواهد شد. وی با اشاره به محدودیت های ناشی از 
کرونا که مانع از تجمع گروه های ورزشی شده، اظهار 
داشت: خانه های ورزش روســتایی هر شهرستان 
برترین های خود را به مرحله منطقه ای معرفی کرده 
تا برترین های هر منطقه در مرحله استانی با یکدیگر 
رقابت کنند.دبیر هیئت ورزش های روستایی و بومی 

و محلی اصفهان با اشاره به  شرکت بیش از 200 نفر 
در مرحله منطقه ای در بخش غرب، شــرق، شمال و 
جنوب استان، یادآور شد: 10 نفر از برترین ها به مرحله 
منطقه مرکزی کشور اعزام می شوند.وی بابیان اینکه 
بیش از ۵00 خانه ورزش روستایی در استان اصفهان 
راه اندازی شــده، اضافه کرد: ادارات ورزش و جوانان 
و دهیاری های روســتاهای شهرستان ها در این امر 
مشــارکت خوبی داشــتند  و با برگزاری مسابقات و 
عرصه رقابتی انگیزه و شورونشاط در بین ورزشکاران 
روستایی ایجاد و حلقه نقش آفرینی خانه های ورزش 

روستایی تکمیل و موثر خواهد شد.

دبیر هیئت ورزش های روستایی و بومی و محلی اصفهان:

مسابقه و رقابت، حلقه مفقود ورزش روستایی است
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آغاز فرآیند الکترونیکی استعالم آتش نشانی از منطقه ۸
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان از اجرایی شدن فرآیند استعالم آتش نشانی به صورت الکترونیک 
در این منطقه به صورت آزمایشی خبر داد.محمد کیهانی در خصوص چرایی اجرایی شدن این فرآیند 
در منطقه هشت، اظهار کرد: معاونت شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان با توجه به تعداد زیاد 
درخواست های روزانه و وجود نیروهای متخصص در منطقه هشت، این فرآیند را به صورت آزمایشی 
در این منطقه اجرایی کرد تا پس از رفع ایرادها و بهبود گردش کار، این خدمت را به همه مناطق ۱۵ گانه 
شهرداری تسری دهد.وی با بیان اینکه یکی از مراحل صدور پروانه و پایان کار در شهرداری، اخذ استعالم 
از سازمان آتش نشانی است، افزود: در راستای محقق شدن دولت الکترونیک معاونت شهرسازی و 
معماری شهرداری اصفهان به منظور سهولت در انجام و حذف مدارک فیزیکی، این فرآیند را به صورت 
آزمایشی در منطقه هشــت اجرایی کرد.مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان تصریح کرد: در مرحله 
نخست فرآیند الکترونیکی استعالم آتش نشــانی، پیش نویس صدور پروانه و پایان کار و همچنین 
صدور استعالم آتش نشانی انجام و سپس درخواست به زیرسیستم آتش نشانی ارسال می شود و با 
تعریف دسترسی های موردنیاز برای سازمان مربوطه در سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد، ادامه 
فرآیند به صورت کارتابل محور و بدون حضور شــهروند در آن سازمان انجام خواهد شد و پس از صدور 
پاسخ، ضمن اطالع رسانی به شهروند، پاسخ مورد نظر به صورت خودکار در سامانه درج و در صورت لزوم 
شهروند به آن سازمان فراخوانده می شــود.وی ادامه داد: در هر مرحله جهت اطالع شهروند پیامک 
 ارسال می شود ضمن اینکه درخواســت کننده می تواند با مراجعه به ســامانه اصفهان نما به نشانی
http://esup.isfahan.ir/Isfahannama ضمــن پیگیری درخواســت خــود، از دیگر خدمات 

غیرحضوری شهرداری اصفهان نیز بهره مند شود.

آسفالت 30 هزار مترمربع از معابر منطقه 10 شهرداری اصفهان
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: امسال با توجه به برنامه ریزی انجام شده، ٣٠ هزار مترمربع از 
معابر اصلی منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان آسفالت می شود تا شهروندان تردد آسان و ایمن تری داشته 
باشند. حمید شهبازی بیان داشت: امسال برای اجرای پروژه های آسفالت در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان 
معادل ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شــده اســت. این مقام مسئول با بیان اینکه 
خیابان هفت تیر )از خیابان پروین تا خیابان سپیده کاشانی( به مساحت شش هزار مترمربع با صرف 
پنج میلیارد ریال آسفالت می شود، افزود: برای آسفالت کندروی غربی از پل تمدن تا میدان آذر بیگدلی 
به طول ۱۴ هزار مترمربع نیز ۱۲ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شــده است.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری 
اصفهان از آسفالت معابر خیابان های شهید حیدری )خیابان اوحدی تا خیابان مصلی( به مساحت چهار 
هزار مترمربع و گل نرگس به مساحت شش هزار مترمربع خبر داد و تصریح کرد: برای اجرای پروژه های 

آسفالت در معابر اصلی و فرعی سطح منطقه ۹۵ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

تشخیص وضعیت ترافیک بزرگراه های اصفهان مکانیزه می شود
مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در شش 
ماهه دوم امسال تشخیص وضعیت ترافیک بزرگراه های اصفهان به صورت مکانیزه انجام می شود.

هادی کریمی با اشاره به سیستم های کنترل، نظارت و مدیریت بزرگراه های شهر اصفهان،اظهار کرد: این 
سیستم ها به سه دسته کلی تقسیم می شود که یکی از آن ها سامانه های نظارت تصویری در خیابان ها 
و بزرگراه است که از این طریق امکان رصد تصاویر تردد ها در مرکز کنترل ترافیک وجود دارد.وی افزود: 
نیرو های مســتقر در مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شــهرداری اصفهان می توانند جریان ترافیکی 
بزرگراه ها را رصد کنند و در صورت نیاز تصمیمات مربوطه را برای کاهش ترافیک یا رفع مشکالت ناشی 
از تصادفات بگیرند. مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان تصریح کرد: بخش دوم 
سامانه های اطالع رسانی در سطح شهر و معابر بزرگراه ها است، تابلو های متغیر خبری وضعیت ترافیک 

را به کاربران شبکه های حمل و نقل اطالع رسانی می کند.

در دیدار سفیر نیجریه با شهردار اصفهان مطرح شد:

اصفهان ظرفیت آموزش صنایع دستی به شهرهای خواهرخوانده را دارد

شهردار اصفهان در دیدار سفیر نیجریه در ایران، سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در نیجریه و رایزن اقتصادی ســفارت نیجریه با ابراز خرسندی از 
این دیدار، اظهار کرد: اصفهان یکی از شهرهای تاریخی و فرهنگی ایران و 
در طول تاریخ چندین دوره پایتخت ایران بوده و موزه تاریخ تمدن ایران 
محسوب می شود. علی قاسم زاده با بیان اینکه در شهر اصفهان مردم 
در کنار هم با اعتقادات دینی متفاوت اعم از مسیحی، مسلمان، یهودی 
و دیگر آیین ها زندگی می کنند، گفت: سال هاســت تجربه همزیستی 
توام با صلح و دوستی را در اصفهان داریم و این ریشه در تاریخ ما دارد، 
همچنین معماری شــهر اصفهان به گونه ای اســت که ساختمان های 

متعلق به مسلمانان، یهودیان و مسیحیان در کنار هم بنا شده است.
 شهردار اصفهان با اشــاره به اینکه ادیان مختلف آیین های مخصوص 
به خود را در شــهر اصفهان اجرا می کنند، گفت: سال هاســت پیروان 
آیین های متفاوت در این شــهر بــرای یکدیگر احترام قائل هســتند. 
وی بیان کرد: از همین رو شــهر اصفهان به شدت آماده تعامل و ارتباط 
با همه دنیا به خصوص کشــورهای اسالمی است. شــهرداری ها این 
اختیار را دارند که در قالب دیپلماســی عمومی به این حوزه وارد شوند 
و با شــهرهایی که اشــتراک فرهنگی، جغرافیایــی و .. دارند، پیمان 
خواهرخواندگی امضا کنند. قاســم زاده با ابراز عالقــه از فراهم کردن 

مقدمات پیمان خواهرخواندگی با یکی از شهرهای نیجریه اظهار کرد: 
شهری که با اصفهان وارد رابطه می شود باید دارای اشتراکات جمعیتی 
و فرهنگی باشد؛ شــهرهایی که با اصفهان این پیمان را امضا کرده اند، 
روابط خود را با رفت و آمد هیئت های تجاری، هنری و دانشگاهی عمق 
می بخشــند و با این روش کمک می کنیم تا دو شهر آشنایی بیشتری 
با هم پیدا کنند. وی از تحصیل دانشــجویان خارجی در دانشگاه های 
اصفهان و دانشگاه آزاد خوراســگان گفت و افزود: یکی از مباحث مورد 
تعامل بین اصفهان و شــهری که از کشــور نیجریه با ما خواهرخوانده 
می شــود، می تواند تبادل دانشجو باشــد. همچنین اصفهان ظرفیت 

آموزش صنایع دستی خود به شهرهای خواهرخوانده را نیز دارد. 

پیشنهاد خواهرخواندگی یکی از شهرهای شمالی و مسلمان نشین 
نیجریه با اصفهان 

در ادامه این دیدار، یاکوبو ســانتوراکی سلیمان، سفیر نیجریه در ایران 
اظهار کرد: این نخستین سفر من به شهر اصفهان بود و در مدت اقامتم 
این شهر را نمونه ای برای دنیا یافتم که قابلیت الگوبرداری دارد. وی با 
بیان اینکه فرهنگ زندگی مسالمت آمیز ادیان مختلف در شهر اصفهان 
می تواند به سایر شهرها هم تســری یابد، گفت: به عنوان یک مسلمان 

همان احساس آرامشی را در شهر اصفهان تجربه کردم که در شهرهای 
مکه و جده داشتم که این فضا نتیجه تعقل و تالش مردم اصفهان است .  
سفیر نیجریه در ایران با بیان اینکه امیدوارم دست پر به نیجریه بازگردم، 
گفت: ســفیر ایران در نیجریه تعامل بسیار خوبی با ما دارد و نمونه بارز 
مردم اصفهان است که امیدوارم با همکاری وی، میزبان شهردار اصفهان 
در نیجریه باشــیم. یاکوبو ســانتوراکی ســلیمان با بیان اینکه فضای 
سبز شــهر اصفهان من را تحت تاثیر قرار داد، افزود: در سفر به اصفهان 
دیدارهایی با مدیران اتاق بازرگانی استان اصفهان و فوالد مبارکه داشتیم 
و خوشحالم که یک کشور اسالمی چنین ظرفیت هایی دارد.  وی تاکید 
کرد: امیدوارم با همکاری دوســتانم در وزارت امور خارجه ایران، زمینه 
تعامل تجار ایرانی و نیجریه ای را گسترش دهیم.  سفیر نیجریه در ایران 
از پیشنهاد خواهرخواندگی یکی از شهرهای شمالی و مسلمان نشین 
نیجریه با اصفهان گفت و افزود: پیشنهاد من شهر کانو با جمعیت بیش 
از ۲۵ میلیون نفر و ۹8 درصد مســلمان است که مانند اصفهان پذیرای 
سایر قومیت ها نیز هست. وی اظهار کرد: به فرماندار کانو توصیه خواهم 
کرد طی سفر به ایران بازدیدی هم از شهر اصفهان داشته باشد تا زمینه 

رایزنی های بعدی برای تفاهم خواهرخواندگی دو شهر فراهم شود. 

 اصفهان زمینه همکاری فرهنگی و مذهبی با نیجریه را فراهم کند
 در ادامه این جلسه، محمد علی بک، سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
نیجریه، بیان کرد: در سال های اخیر روابط ایران و نیجریه رو به رشد بوده 
و این مهم حاصل تالش سفرا و وزارت امور خارجه بوده است. وی ادامه 
داد: ایران و نیجریه دو کشور مهم در دو قاره مهم جهان هستند و نیجریه 
با ۲۲۰ میلیون نفر جمعیت، به عنوان مهم ترین و قدرتمندترین کشور 
آفریقایی شناخته شده ؛ البته همیشــه رقابت بین نیجریه و آفریقای 
جنوبی بوده است.  سفیر جمهوری اسالمی ایران در نیجریه با بیان اینکه 
جمهوری اسالمی هم به عنوان کشوری تاثیرگذار در آسیا و خاورمیانه، 
زمینه زیادی برای تعامل با کشــورهای جهــان دارد، اظهار کرد: ایران و 
نیجریه در ســازمان های بین المللی مانند اپک، مجمع صادرکنندگان 
گاز و سازمان همکاری اسالمی با یکدیگر همکاری های مشترک دارند. 
وی بیان کرد: متاسفانه روابط فرهنگی این دو کشور هم پای تعامالت 
اقتصادی و سیاسی رشد نکرده و این درحالی است که بیش از ۵۰ درصد 
از مردم نیجریه مسلمان هستند و در حقیقت جمعیت مسلمان آن از 
کل جمعیت ایران بیشتر است. علی بک افزود: اصفهان به عنوان شهری 
که پرچم دار پایتخت فرهنگی جهان اسالم محسوب می شده، می تواند 

روابط فرهنگی و مذهبی با نیجریه را گسترش دهد.

با حضور سردار نوری، جانشین فرمانده نیروی زمینی 
ســپاه آیین تکریم و معارفه فرمانده گروه مهندسی 
رزمی ۴۰ صاحب الزمان )عج(  برگزار شد.  به گزارش 
روابط عمومی و تبلیغــات گروه مهندســی رزمی و 
پدافند غیــر عامل ۴۰ صاحب الزمان)عج(، ســردار 
نوری در این آیین با اشاره به خدمات برجسته سردار 
گرامی و رزمندگان گروه مهندســی رزمی ۴۰ صاحب 
الزمان)عج( در عمران و آبادانی مرزها و محرومیت 
زدایی به ویژه در جنوب شــرق بیان داشت: امروز با 
تالش جهادی رزمندگان مهندسی نیروی زمینی سپاه 
به ویژه گروه ۴۰، شاهد احداث جاده های مختلف در 
مناطق مرزی به منظور خدمت رسانی بهتر و دسترسی 
به مرزها در حال انجام است وی همچنین خاطرنشان 

کرد: بازماندگان سنگرساز بی سنگر گروه ۴۰ صاحب 
الزمان )عج(با به کارگیری تجربیات 8 ســال دفاع 
مقدس و تجهیــزات تخصصی در اختیــار خود قلب 
کوه ها را شکافته اند و مسیری را برای حضور رزمندگان 
در مناطق مــرزی به وجود آوردند کــه امروز امنیت و 
آرامشی که در کشــور ما حکم فرماست بخش عمده 
آن ثمره تالش جهادی رزمندگان مهندســی نیروی 
زمینی سپاه است. سردار نوری ضمن قدردانی و تشکر 
از سردار گرامی به نیابت از طرف فرمانده نیروی زمینی 
سپاه، سرهنگ پاسدار مهندس کوروش بیگی که از 
رزمندگان گروه مهندســی ۴۰ صاحب الزمان )عج( 
و به مدت ۲۳ ســال در همین یگان در حال فعالیت 
بود را به ســمت فرمانده گــروه ۴۰ منصوب کرد. وی 

همچنین با اشــاره به خدمات شایسته ای که سردار 
گرامی در مدت تصدی فرماندهی گروه ۴۰ در مناطق 
مختلف داشتند به ویژه در امدادرسانی به سیل زدگان 
و زلزلــه زدگان و همچنیــن محرومیت زدایی گفت: 
برادر پیشکسوت ما سردار گرامی که از ۱۴ سالگی وارد 
عرصه جبهه نبرد حق علیه باطل شد با همان روحیه و با 
تجربه گرانقدر دفاع مقدس و با به کارگیری نیروهای 
متخصــص و تجهیزات و ماشــین آالت مهندســی 

اقدامات شایسته ای را انجام دادند .

با حضور مریم پور شهابی، دبیر کارگروه ساماندهی 
مد و لبــاس وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و 
معرفی برگزیدگان در بخش های مختلف، دومین 
رویداد ملی فرهنگی و هنری فردخت در کاشان به 

کار خود پایان داد.
مریم پور شهابی در این مراسم، گفت: مد و لباس 
تا حد زیادی در گرو فرهنگ جامعه است و بر این 
پایه در بیشــتر طرح ها و مدهــای ایرانی می توان 
پیونــد طرح های ســنتی را بــا ایده هــای جدید 

مشاهده کرد.
وی، لباس را یکــی از جلوه های هویــت ملی و از 
عناصر فرهنگی هر جامعه دانست و اظهار داشت: 
این مهم بیانگر امنیت و رشد تعلق و بر پایه آگاهی 
و درک افراد از جمله تابعیت، قومیت، دین، طبقه 
فرهنگی و اجتماعی است که هر گروه از جامعه را 

متمایز می سازد.
دبیــر کارگــروه ســاماندهی مد و لباس کشــور، 
ایرانیان را دارای تمدن ۱۰ هزار ســاله دانســت و 
افزود: تاریخچه طراحی لباس و پوشش در ایران 
به دوران غارنشینی نســبت داده شده و ابزارهای 
ریسندگی که در حفاری های زمین شناسی شمال 
کشور کشف شده بیانگر آن است که ایرانیان از این 

ابزار نزدیک به هفت هزار سال قبل از میالد مسیح 
استفاده می کردند.

پور شــهابی، نوآوری ایرانیان در عرصه پوشاک را 
همواره زبانــزد عام و خاص و شــهره جهانی بیان 
کرد و افزود: پیشینه طراحی لباس در ایران دارای 
تاریخچه ای غنی است و نمی توان آن را محدود به 

زمان و تاریخ خاصی دانست.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی در پایان تصریح کرد: ایرانیان 
هنردوست اثبات کرده اند که اگر فرصت یادگیری 
داشــته باشــند می توانند بهترین طرح های مدل 
و لباس را ایجاد کنند تا ســایر کشــورها از آن الگو 

بگیرند.

طی حکمی از طرف سردار سالمی؛

فرمانده گروه مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان)عج( منصوب شد
با حضور دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت گرفت؛

برگزار ی آیین پایانی دومین رویداد ملی فرهنگی و هنری »فردخت« در کاشان

با مسئولان

با حضور سردار نوری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه، سرتیپ دوم پاسدار مهدی سرور به عنوان فرمانده جدید دانشگاه حضرت  امیرالمومنین)علیه السالم( 
نیروی زمینی سپاه پاسداران معرفی شد و  از زحمات سردار حمید سرخیلی تقدیر و تشکر به عمل آمد.در این مراسم جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه در سخنانی 
با اشاره به نوع تهدیدات و تحوالت سیاسی جدید در منطقه گفت: این تهدیدات باعث می شود که ما به آموزش نیروها در سازمان نیروهای مسلح اهمیت بیشتری 
بدهیم و با تقویت و به روز رسانی تجهیزات نظامی و بازدارنده دفاعی، بتوانیم در میادین رزم و نبرد با دشمن برتری خود را حفظ کنیم. آیین تکریم و معارفه فرمانده 

گروه دانشگاه امیرالمومنین نیروی زمینی سپاه روز سه شنبه در این دانشگاه برگزار شد.

با پایان داوری آثار جایزه ادبی »جان تان جور« نامزد های نهایی این جایزه معرفی شدند.از بین ۱۰۰ اثر ارسالی در هربخش، پنج نفر به عنوان نامزد های نهایی اعالم شد 
که در بخش داستان کوتاه کبری حسینی، نرگس رضایی، رحیمه علیزاده، نرگس نوری، محمد حسینی و بخش خاطره نویسی شامل خانم ها مریم ناظری، زکیه ملکی، 
زهرا حسین زاده، مرضیه جعفری و آقای محمد حسینی انتخاب شدند. این جایزه ادبی در دو بخش داستان کوتاه و خاطره نویسی به پاسداشت ابوالفضل بیهقی تاریخ 
نگار و نویسنده ایرانی برگزار شده اســت.جایزه ادبی »جان تان جور« به همت حوزه هنری اصفهان وخانه ادبیات مستقل افغانستان با موضوعات بیهقی از نیشابور تا 
غزنین، افغانستان من، جان ایران، جان افغانستان، شب های روشن مهاجران، هندوکش و شب طوالنی، ویژه مهاجرین افغانستانی ساکن استان اصفهان برگزار شد.

فرمانده جدید دانشگاه حضرت امیرالمومنین )ع( معرفی شد معرفی نامزد های جایزه ادبی »جان تان جور«

کنا
 رو

س:
عک
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با مسئولان

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
8/5 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب شرق اصفهان 
تصرفانه مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود ودر صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این منطقه تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به این منطقه 
ثبتی ارائه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شــماره 140060302210003312 مــورخ 1400/06/30 مالکیت آقاي 
رسول کریمي به شناسنامه شــماره 594 کدملي 1288353898 صادره از اصفهان 
فرزند حمیدرضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 396/71 مترمربع مفروزی از 
پالک شماره 155 فرعي از 2249 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه مرحوم 
شاهپور کامه ذیل صفحه 79 دفتر امالک جلد 23( واقع در اصفهان بخش شش حوزه 

ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
2- رای شــماره 140060302210003313 مــورخ 1400/06/30 مالکیت آقاي 
عوضعلي دیاني فرد به شناسنامه شماره 13 کدملي 1291773479 صادره از اصفهان 

فرزند رضا قلي در ششــدانگ یکدرب باغ با بنای احداثی به مســاحت 24022/44 
مترمربع مفروزی از پالک شماره 2187/3 باقیمانده که در راستای استاندارد سازی 
به پالک 2187/30855 تبدیل شده )انتقال عادی از طرف آقای رضا انصاری فرزند 
احمد ذیل صفحه 121 دفتر امالک جلد 25( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
3- رای شماره 140060302210003472 مورخ 1400/07/11 مالکیت آقاي اکبر 
فالحتي به شناسنامه شــماره 472 کدملي 1291163379 صادره از اصفهان فرزند 
عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 235/31 مترمربع 
مفروزی از پالک شــماره 99 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف آقای یوسف 
خاکی فرزند جواد موضوع سند انتقال شماره 42812 مورخ 1337/10/06 دفترخانه 19 

اصفهان( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
4- رای شــماره 140060302210003473 مــورخ 1400/07/11 خانم معصومه 
روحاني قهساره به شناسنامه شماره 2933 کدملي 1288168349 صادره از اصفهان 
فرزند اصغر در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 235/31 
مترمربع مفروزی از پالک شماره 99 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف آقای 
یوسف خاکی فرزند جواد موضوع سند انتقال شــماره 42812 مورخ 1337/10/06 
دفترخانه 19 اصفهان( واقع در اصفهان بخش شــش حوزه ثبت ملک جنوب شرق 

اصفهان
5- رای شماره 140060302210003474 مورخ 1400/07/11 مالکیت آقاي احسان 
خوانساري به شناسنامه شماره 2562 کدملي 1290633878 صادره از اصفهان فرزند 
حسین در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 1983/82 

مترمربع مفروزی از پالک شماره 1 فرعي از 2271 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه 
از طرف آقای تقی رافت فرزند محمدرضا موضوع توافق نامه شــماره 18627 مورخ 
1334/11/26 دفترخانه 56 اصفهان( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
6- رای شــماره 140060302210003476 مــورخ 1400/07/14 مالکیت آقاي 
حسن صالحي به شناسنامه شماره 1031 کدملي 2411633157 فرزند مصطفي در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 45/17 مترمربع مفروزی از پالک شماره 1178 
فرعي از 2248 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف آقای فتح اله انصاری مربوط 
به صفحه 590 دفتر امالک جلد 60( واقع در اصفهان بخش شــش حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
7- رای شــماره 140060302210003477 مــورخ 1400/07/14 مالکیت آقاي 
فرید رأفت به شناسنامه شــماره 44185 کدملي 1280867442 صادره از اصفهان 
فرزند تقي در ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با بناي احداثي در آن به مساحت 
2266/92 مترمربــع مفروزی از پالک شــماره 1 فرعــي از 2271 اصلي )بموجب 
اظهارنامه ثبتی باســتناد احکام شــماره 730 مــورخ 1358/05/28 و 362 مورخ 
 1358/07/10 دادگاههاي بدوي استان( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
تاریخ انتشار اول : 1400/08/01
تاریخ انتشار دوم : 1400/08/16

م الف: 1208056  ناصر صیادی  رییس اداره ثبت اســناد وامالک جنوب شرق 
اصفهان    

تحدید حدود اختصاصی
8/6  نظر به اینکه به موجب رای شماره 140060302210002637- 1400/03/30 
هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 203/30 متــر مربع پالک ثبتــی 5937 فرعی 
 از 2248 اصلی مفــروز و مجزی شــده از شــماره 2248/1186 واقــع در بخش
 6 حوزه ثبتــی جنوب شــرق اصفهــان، در مالکیت خانــم زینت اغــا چلمقانی 
به ش.ش 14 فرزند کریم مســتقر گردیــد و بلحاظ اینکه پرونــده ثبتی مربوط به 
پالک اولیه فاقد ســابقه تحدید حدود می باشــد. لذا به اســتناد تبصره ذیل  ماده 
13 قانون فوق الذکــر و طبق تقاضای مالــک تحدید حدود ملک مرقــوم در روز 
دوشــنبه مورخــه 1400/08/24 ســاعت 10 صبــح در محل شــروع و به عمل 
خواهد آمد و به موجــب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اعــالم می گردد 
تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکیــن و مجاورین 
مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیــد حدود و فقط 
 تا )30( روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبــق ماده 86 آئین نامــه قانون ثبت
 باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه 
نماید، در غیر این صــورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی مــی 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 می دهد. 
م الف: 1210045 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  جنوب 

شرق اصفهان 
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

غول های معدن و صنایع معدنی ایران با محوریت ســازمان ایمیدرو، در کنار 

شرکت های دانش بنیان، در سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن 
و صنایع معدنی اینوماین )INNOMINE( با هدف شناســایی و بکارگیری 
ایده های نوآورانه، گردهم آمدند.مراسم افتتاحیه سومین جشنواره ایده های 
ارزش آفرین معدن و صنایــع معدنی اینوماین با حضــور وجیه ا...جعفری، 
رییس هیئت مدیره و مدیــر عامل ایمیدرو، برات قبادیــان معاون آموزش، 
پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجــارت، محمد رحیمیان معاون 
پژوهشــی دانشــگاه تهران، محمدجعفر صالحی معــاون خرید ذوب آهن 

وجمعی از دست اندکاران و کارشناسان صنایع معدنی اصفهان برگزار شد.
همچنین شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت کشور، در 
این جشنواره به همراه سایر شرکت های صنعتی و دانش بنیان به منظور تحقق 

همگرایی صنعت و تحقیق و پژوهش حضور فعالی داشت. 

مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان در دیدار با اعضــای هیئت مدیره انجمن 
صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان بر تعامل دوسویه میان اصحاب رسانه 
و آبفا تاکید کرد. هاشــم امینی با بیان این که طی سال های اخیر رسانه ها در 
بزنگاه های مختلف در مدیریت تقاضا و مصرف آب در جامعه، آبفای استان 
اصفهان را یاری کرده اند، اظهار داشــت: فعاالن رســانه ای پل ارتباطی میان 
مردم و مسئوالن هستند که در ســال های اخیر  تبعات ناشی از خشکسالی 
را به خوبی برای مردم تشــریح کرده اند. وی به آثارگســترده ناشی از پدیده 
خشکسالی اشاره کرد و بیان داشت: عدم جاری شدن آب در بستر رودخانه 
زاینده رود عالوه بر این که فرونشست زمین را در پی دارد، به میراث فرهنگی 
اصفهان آسیب می رساند که تهدیدی بسیار جدی برای تمدن این سرزمین به 
شمار می آید. مدیرعامل آبفای استان اصفهان با تاکید بر اهمیت باز چرخانی 
آب گفت: در سال های اخیر صنایع بزرگ استان با اســتفاده از پساب  برای 
رفع نیاز آبی خود، زمینه را در استفاده بهینه از آب مهیا کردند. امینی به ارزش 
حیاتی آب در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: هر قطره از آب در استان باید به 
خوبی در بخش شرب، صنعت، کشاورزی و خدمات مدیریت شود تا تبعات 
ناشی از خشکسالی تا حدودی مهار شــود. وی از اصحاب رسانه خواست با 
مستند سازی و تحلیل های سازنده در بخش آب، مسئوالن استان را در رفع 
مشکالت ناشــی از خشکســالی یاری دهند.  امینی افزود: فعاالن رسانه ها 
می توانند با تولید گزارش های سازنده، تصویر صحیح و شفافی از آثار ناشی از 

خشکسالی در استان را ارائه دهند و راهکارهایی که در این زمینه اتخاذ شده را 
برای مردم بیان کنند.  مدیر عامل آبفای استان اصفهان اعالم کرد: این شرکت 
همواره رویکرد حمایتی نسبت به فعاالن عرصه رسانه داشته است و این رویه 
همچنان ادامه دارد.  در ادامه این جلسه رییس و اعضای هیئت مدیره انجمن 
صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان به بیان نقطه نظرات خود در زمینه تعامل 
هر چه بیشتر اصحاب رسانه با شرکت آب و فاضالب استان اصفهان پرداختند 

و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه دادند. 

رضــا اســماعیلی، مــدرس دفتــر مطالعات و 
برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در 
کارگاه آموزشی دبیری و سردبیری خبر در رسانه ها 
گفت: هنر ســردبیر، هدایت روزنامه نگاران برای 
خلق قصه های خواندنی و جذاب اســت. کارگاه 
آموزشی »دبیری و ســردبیری خبر در رسانه ها« 
توسط رضا اسماعیلی، از مدرسان دفتر مطالعات 
و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
به همت فرهنگسرای رسانه وابســته به سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان 
و با همکاری انجمن صنفی روزنامه نگاران استان 
اصفهان برگزار شد. رضا اسماعیلی در این کارگاه با 
اشاره به اینکه روزنامه نگاران رسالت تغییر سبک 
و ذائقه جامعه را نسبت به رویدادها برعهده دارند، 
اظهار کرد: در برخی از روش های روزنامه نگاری، 
نیروی موثر دبیران هســتند که ســرویس های 
مختلف خبری را اداره می کنند و ســردبیر نظارت 
عالیه را برعهده دارد.این مدرس دوره های آموزش 
روزنامه نگاری با اشــاره به اینکه سردبیر، مجری 
سیاســت های نهاد باالتــر در یک رســانه مانند 
شورای سیاست گذاری است، اضافه کرد: سردبیر 
موضوعات و مطالب اعم از خبــر، گزارش، مقاله، 
یادداشــت، طنز، نقد، عکس و تیتر... را انتخاب 
می کند. ســردبیر، انطبــاق دهنده اخبــار و تمام 
مطالب با خط مشی کلی رسانه اســت و ناظر بر 

حسن اجرای سیاست هاست.

سردبیر؛ هماهنگ کننده نیازهای تحریریه
وی با اشــاره به اینکه ســردبیر، هماهنگ کننده 
نیازهای تحریریه اســت، ادامــه داد: هماهنگی 
فعالیت های تحریریه مرتبط با بخش هایی نظیر 
گرافیک، آرشیو، چاپ و ... از دیگر وظایف تعریف 

شده سردبیر است. اســماعیلی با تاکید بر اینکه 
یکی از مهم ترین وظایف ســردبیر، اعمال نظر بر 
نیروی انسانی اســت، گفت: نیاز است که سردبیر 
از مدیریت منابع انسانی آگاه و بر این مهم، مسلط 
باشد؛ چراکه روزنامه نگاری حرفه ای ذوقی است 
و نیروی انسانی باید در شــرایطی پر از انگیزه کار 
کند و سردبیر موظف اســت این فضای پرنشاط 

را فراهم آورد.

آگاهی از مســائل روز، پیش نیاز سردبیری 
است

وی بیان کــرد: ســازماندهی در ســازمان هم از 
دیگر وظایف سردبیر اســت. آگاهی به امور اعم از 
سیاســت، تاریخ، جامعه شناسی، روانشناسی و 
مســائل اقتصادی و ... پیش نیاز سردبیر است تا 
بتواند مسائل را شناسایی کرده و هدایت و نظارت بر 

نیروی انسانی را به نحو احسن انجام دهد.
این مدرس دفتر مطالعــات و برنامه ریزی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد: سردبیر بایستی 
بر موضوعات تکنیکی و فنی تســلط کافی و وافی 
داشته باشد و همچنین با آشــنایی از سبک های 
خبری بــر فتوژورنالیســم هم مســلط باشــد. 
مدیریت، الزمه سردبیری است چراکه توانمندی 
استعدادیابی نیروهای انسانی از وظایف سردبیر 
خواهد بود. وی با اشاره به اینکه پرورش خالقیت 
نیروی انسانی در رســانه از وظایف سردبیر است، 
گفت: حاصل ایــن پرورش مطالــب خواندنی و 
جذاب در رسانه هاست. نگاه مکانیکی و کلیشه ای 
در سردبیری مردود است و سردبیر با از بین بردن 
کلیشه های رایج زمینه بروز خالقیت نیروی انسانی 
را فراهم می کند. اسماعیلی توضیح داد: تسلط بر 
ســبک های روزنامه نگاری به دبیر یا سردبیر این 

امکان را می دهد تا کلیشه های مرسوم در روزنامه 
نگاری رایج در کشــور فرو ریزد تا روزنامه نگاران 
بتوانند به ســمت روایت و خلق قصه های جذاب 
ترغیب شوند. وی بر اهمیت سوژه یابی هم تاکید 
کرد و افزود: گفت وگوی اعضای تحریریه می تواند 
به یافتن ســوژه های ناب بیانجامد که هدایت در 
این مســیر برعهده دبیر یا ســردبیر است. در یک 
کالم شــاید بتوان گفت مهم ترین وظیفه سردبیر 
هدایت روزنامه نگاران برای خلق قصه های خوب، 
خواندنی و جذاب است چراکه امروزه خأل روایت 
گزارش های خواندنی و جذاب در روزنامه نگاری 

مشهود است.

روایت گزارش های خواندنــی؛ هدف غایی 
روزنامه نگار

این روزنامه نــگار با تاکیــد براینکه هدف غایی 
روزنامه نگاری نوشتن قصه های خواندنی است، 
تصریح کرد: مطالب گیرا و خواندنی می تواند در 
جذب مخاطب موثر باشد تا رسانه در فرآیندی به 

رسانه مطلوب مخاطب بدل شود و این هدف هر 
سردبیری است.

پاکیزگی زبان؛ عنصر مفقــوده در روزنامه 
نگاری ایران

وی در ادامه به اهمیت حفظ زبان و رعایت مسائل 
نگارشی و ویرایشی گریزی زد وتوضیح داد: حفظ 
زبان یکی از نقاط مشترک سیاست های خبری 
در جهان تلقی می شــود که دبیر و سردبیر نقش 
مهمی در آن دارنــد. کار دبیر ارائــه متن پاکیزه 
است و از سوی دیگر بایستی مانع از خلط تبلیغ 
در خبر شــود و از ابتذال و بی اخالقی در مطالب 

جلوگیری کند.
اســماعیلی با بیان اینکه متاســفانه در روزنامه 
نگاری ایران به حفظ پاکیزگی زبان کمتر پرداخته 
شده اســت، اظهار کرد: روزنامه نگاران به عنوان 
طبقه فرهیختــه جامعه حافظ و پاســدار زبان 
هســتند و باید در نگارش مطالب اصول صحیح 

زبان را رعایت کنند.

نیاز مخاطب امروزی از رســانه دســتخوش 
تحوالت شده است

وی به تعریف انعکاس اخبار و رویدادهای جامعه 
توسط روزنامه نگار اشاره کرد و گفت: شاید در دنیای 
امروزی این تعریف از روزنامه نگاری نتواند به نیاز 
مخاطبان پاسخ دهد. متفکرین دنیای ارتباطات 
معتقدند انتظار مخاطب از رسانه در دنیای تحوالت 
پیچیده امروز تغییر یافته و بــرای درک این مهم 
نیاز است که روزنامه نگار شــرایط حال جامعه را 
درک کند. این مدرس روزنامه نگاری با اشــاره به 
انتظارات بســیار مخاطبان از روزنامه ها، تصریح 
کرد: تحلیل ارتباط رویدادها بــا یکدیگر، زندگی، 
موقعیت، آینده و چشــم اندازهــای پیش رو از 
انتظارات مخاطب امروزی از روزنامه نگاران است 
چراکه مخاطب امروزی می خواهد بداند گزارش 
روزنامه نگاران با زندگی او چه نســبتی دارد. وی 
افزود: مخاطبان خوانــدن گزارش های واقعی و 
شفاف تری از تحوالت جامعه و زندگی خودشان 
در رسانه ها را انتظار دارند و روزنامه نگاران به عنوان 
عرضه کننده محصول نهایی بایستی بتوانند به این 

نیاز مخاطب پاسخ دهند.

وظیفه روزنامه نگار به انعکاس رویداد محدود 
نمی شود

اســماعیلی با تاکید بر اینکه امروز وظیفه روزنامه 
نگار به انعکاس رویداد محدود نمی شــود، ادامه 
داد: امروزه مخاطبان رسانه، تاثیرات رویدادها بر 
روند جهانی را جســت وجو می کنند که نیاز است 
سردبیران و دبیران هرچند وقت یک بار مروری بر 
تولیدات خود داشته باشند و این موضوع را واکاوی 
کنند که این تولیدات تا چه میزان توانســته است 
در جامعه اثربخشی داشــته باشد. وی با اشاره به 

تفاوت تولیدات تصویری بــا روزنامه گفت: فیلم، 
ســینما و حتی تئاتر روی یک موضــوع متمرکز 
می شــود؛ اما روزنامه بر چندین موضوع متفاوت 
تمرکز می کنــد. بنابراین امــروزه وظایف روزنامه 
نگاران نســبت به گذشته دشوارتر شــده است و 

جامعه انتظارات وسیع تری از رسانه دارد.

ارائه تصویر شــفاف و دقیق در رسانه، وظیفه 
مهم دبیر وسردبیر

این روزنامه نگار با تاکید براینکه وظیفه سردبیر و 
دبیر ارائه تصاویر دقیق و روشــن از رویدادها برای 
مخاطبان اســت، اظهار کرد: امروزه تولیدات انبوه 
مشترک در رسانه ها به چشم می خورد و در مقام 
مقایسه با دهه های گذشته درمی یابیم که در ادوار 
گذشــته تولیدات اختصاصی بیشــتری داشتیم 
این درحالی اســت که نیاز اســت حجم تولیدات 
اختصاصی در رســانه ها افزایش یابد تا رسانه ها 
از همدیگر متمایز شــوند که این موضوع به نحوه 
تسلط و هدایت سردبیر در رسانه مربوط می شود. 
وی بیان کرد: یکی از وظایف دبیر و سردبیر مطالعه 
اخبار و سندهای منتشر شــده اعم از رویدادها یا 
گزارش های مالی و ... اســت. مطالعات عمیق و 
میان رشته ای به دبیر و ســردبیر کمک می کند تا 
رسانه را دقیق به ســمت اهداف که همانا انتخاب 
سوژه های مناســب و روایت قصه های خواندنی 
توسط خبرنگاران است، هدایت کنند. اسماعیلی 
با تاکید بر اینکه آموزش و هدایــت خبرنگاران از 
وظایف مهم دبیران ســرویس و ســردبیر است، 
تصریــح کرد: وظیفــه دبیر و ســردبیر محدود به 
ویرایش متن و انتخاب عکس و تیتر نمی شــود 
بلکه تحلیل رویدادهــا و ارتباط بــا منابع خبری 

متعدد از اهم وظایف دبیر و سردبیر رسانه است.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه فرصت های در اختیار 
هر مسئول در ارگان های مختلف، توفیقی برای خدمت رسانی به خلق است 
و باید آن را مغتنم شــمرد، اظهار کرد: این اداره کل با اتکا به خداوند، وحدت 
و همدلی کارکنان صدیق و عشــق به خدمت رســانی، همواره سعی داشته تا 
خواســته های منطقی اربابان رجوع که در چارچوب قوانیــن و مقررات قابل 
تحقق بوده را به بهتریــن نحو اجرا کند. علیرضا قاری قرآن با اشــاره به اینکه 
یکی از هدف های اصلی هر سازمان، جلب رضایت ارباب رجوع و مردم عزیز 
از طریق ارائه خدمات با کیفیت مطلوب است، گفت: اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان با تالش و همت متخصصان حوزه های مختلف توانسته است 
در این راستا اقدامات موثری داشته باشد که آثار آن برای اصفهانی های عزیز 
کامال ملموس و قابل مشاهده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
گفت: از جمله اقداماتی که در راســتای رضایت خلق، اجرای مطالبات بر حق 
مردمی و رفع چشم انتظاری آنان انجام پذیرفت، راه اندازی، اجرا و بهره برداری 
از پروژه های معوقه و نیمه تمامی بود که این اقدام موجبات خیر و برکت را برای 
استان به همراه داشــت. وی افزود: به لطف خدا با سرلوحه قراردادن تفکر و 
حرکت انقالبی بر مشکالت موجود فائق آمده که حاصل آن پیشرفت مطلوب در 
حوزه های عمرانی، مسکن، راهسازی، ایمن سازی، بازآفرینی شهری، دولت 

الکترونیک و ... بوده است. قاری قرآن با بیان اینکه در یک سال اخیر از نظر 
بودجه عمرانی وضعیت بهتری نسبت به سنوات قبل داشتیم، عنوان کرد: این 
موضع موجب شــد تا پروژه های این اداره کل از سرعت قابل قبولی برخوردار 
شوند.  وی با اشاره به اینکه بودجه عمرانی صرف ایجاد زیرساخت ها شده و بر 
رشد میان مدت و بلندمدت بسیار موثر است، گفت: عالوه بر این فعالیت های 
عمرانی از آنجایی که نیاز به نیروی انسانی جهت پیشبرد اقدامات دارند موجب 
می شوند برای بخش زیادی از اقشار مختلف اشتغال زایی شود.  مدیرکل راه و 
شهرسازی استان اصفهان اذعان داشت: ذی نفعان اقدامات عمرانی و بودجه 
آن، مردم جامعه هستند و با انجام این اقدام ها عالوه بر این که کشور به توسعه 
دست می یابد، کار مولد صورت گرفته و به قشر ضعیف نیز کمک می شود. وی 
ادامه دارد: از طرف دیگر کارهای عمرانی نیاز به تجهیزات ســرمایه ای دارد و 
بخشی از این اقالم و تجهیزات از کارخانه ها و بنگاه های داخلی تهیه می شود 
که این خود موجب رونق در تولید خواهد شد. قاری قرآن در پایان با بیان اینکه 
قطعا هیچ کاری بدون همدلی و همراهی نتیجه مطلوب ندارد و این موضوع در 
تمامی بخش ها مصداق دارد، عنوان کرد: ما به این اعتقاد راسخ رسیده ایم که 
در کارهای عام المنفعه اگر فعل خواستن را به درستی صرف کنیم با امکانات 

کم هم می توان کارهای بزرگ انجام داد.

کیفیت محصوالت یکی از اولویت های شــرکت های بزرگ به منظور جلب 
رضایتمندی مشتری است ، در واقع محصوالت فوالدی به سبب استفاده 
در حمل و نقل عمومی و مصارف ساختمانی ، باید دارای استاندارد و کیفیت 
عالی باشــند زیرا به امنیت مردم گره خورده است. محصوالت ذوب آهن 
اصفهان از دیرباز به لحاظ کیفیت ، از شــهرت ویژه ای برخوردار است و این 
شرکت در رعایت استانداردهای مربوطه و همچنین تدوین استانداردهای 
ملی در حوزه صنعت فوالد از شــهرت ویژه ای برخوردار است. به مناسبت 
22  مهرماه روز جهانی استاندارد با حسین دیباجی مدیر کیفیت فراگیر این 

مجتمع عظیم صنعتی گفت وگو انجام شده که در ادامه می خوانید:
دیباجی، به محصــوالت جدید ذوب آهــن اصفهان از قبیــل ریل مترو ، 
ریل ســوزن ، میلگرد  36TH و آرک معدن V21 اشــاره کرد و گفت: تولید 
محصوالت جدید با کیفیت یکی از رویکردهــای جدید ذوب آهن اصفهان 
به منظور رفع نیازهای کشــور ، کسب بازارهای بیشــتر و صادرات  است و 
همواره مورد تاکیــد مهندس یزدی زاده مدیرعامل شــرکت قرار دارد. وی 
افزود:  میلگرد آلیاژی با کروم باال و قطر 30 میلی متر و 50 میلی متر از دیگر 
محصوالت جدید ذوب آهن اصفهان است که استانداردهای بین المللی و 
کیفیت باالیی دارد. مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان به هدف اصلی 
این شرکت که تولید محصوالت با کیفیت و برخوردار از استانداردهای بین 
المللی است، اشاره کرد و گفت: تمام محصوالت ذوب آهن اصفهان دارای 
 اســتانداردهای روز جهانی است، داشــتن گواهینامه های مختلف مانند
ISO 14001, ISO 10004, ISO 10002, ISO 9001, ISO 45001 

مبین این امر است که کیفیت یکی از الزامات مهم در تولید محصوالت این 
شرکت محسوب می شود. 

وی، درصد بــاالی رضایت مندی مشــتری را بیانگــر کیفیت محصوالت 
ذوب آهن دانســت که در کالس جهانی است و خاطر نشان ساخت: تولید 
محصوالت به نحوی در ذوب آهن اصفهان انجام می شود که مدیریت کیفیت 
مد نظر قرار دارد و محصول خروجی از ذوب آهن همیشه چندین سطح باالتر 

از استانداردها قرار گرفته و این مهم باعث محبوبیت محصوالت ذوب آهن 
بین مشتریان شده است. 

دیباجی گفت: متخصصین ذوب آهن اصفهان به این توانایی دست یافته اند 
که ریل که دارای آلیاژ خاص و یک محصول اســتراتژیک است را در انواع 
مختلف آن به راحتی تولید کننــد و به جرات می توان گفــت ریل تولیدی 
ذوب آهن در سطح استانداردهای اروپایی است. وی به تاکید مدیر عامل 
شرکت بر توسعه محصوالت اشاره کرد و یاد آور شد : ورق سازه های فوالدی 
در ابعاد و سطوح مختلف، محصول جدید ذوب آهن به منظور رفع نیازهای 
مشــتریان در داخل و خارج کشور اســت. مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن 
اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان با توجه به داشتن متخصصین توانمند در 
بخش کنترل کیفیت می تواند محصوالتی تولید کند که دارای استانداردهای 
بین المللی است و  همواره بازرســین کیفیت این امر را تایید می کنند. وی 
افزود: آزمایشگاه ذوب آهن اصفهان یکی از نقاط قوت این شرکت در تولید 
محصوالت با کیفیت اســت زیرا با داشــتن کادری مجرب همواره بر تولید 

نظارت دارد تا برند ذوب آهن را ارتقا دهد و از نظر کیفی بهبود بخشد.

حضور پرقدرت ذوب آهن در جشنواره اینوماین ۳

در دیدار مدیرعامل آبفای استان اصفهان و اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران مطرح شد:

فعاالن رسانه ای تبعات ناشی از خشکسالی را به خوبی برای مردم تشریح کرده اند

هنر سردبیر، هدایت روزنامه نگاران برای خلق قصه های خواندنی و جذاب است

مدیر کل راه و شهرسازی استان تشریح کرد:

نقش و جایگاه اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خدمت به مردم  

مدیر کیفیت فراگیر شرکت ذوب آهن اصفهان: 

تولید محصوالت باکیفیت مورد نیاز بازار، از اولویت های ذوب آهن است
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