
پیشنهاد افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، نگرانی هایی بابت تشدید تورم ایجاد کرده است؛

تصمیمی برای تاخت و تاز تورم!
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چاره: استارت اصالح الگوی مصرف راه ِ
کاش سرنوشت زاینده رود، درس عبرت برای بحران بی آبی ، خشکسالی و فرونشست در کشور  شود؛
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 معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت
 و برنامه ریزی استان:

شاخص بهره وری نیروی کار 
اصفهان در بخش خدمات 

بیش از صنعت است

در ستایش ذوب آهن و 
استقالل؛ این نمایش 

تماشایی

 تسلیت رییس جمهور
  به مناسبت درگذشت

 مادر شهیدان خودسیانی
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ذخیره خونی استان اصفهان
 به کمتر از ۲ روز رسید
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تالش برای تامین برق
 اصفهان در فصل زمستان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
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8 صفحه
4قیمت: ۲000 تومان

آرمان من 
شهر اسالمی 

7است

از تعاونی های 
مسکن ساز 

حمایت 
می کنیم 

ن
میزا

س: 
عک

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان می گوید: نمی توان تاثیر افزایش حقوق کارمندان بر تورم را نادیده گرفت؛ اما اینکه تورم ایجاد شده در ایران به دلیل افزایش 
حقوق کارمندان باشد سخنی نادرست است. در کل چنین باوری چندان مورد تایید نیست زیرا در اصل تورم به دو دلیل فشار هزینه ها و تقاضا اتفاق می افتد.

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

* جالل الدین تــاج اصفهانــی از خوانندگان 
مطرح موسیقی سنتی ایرانی است، تحریرهای 
برجسته، تنوع تحریری، صدایی رسا و قدرتمند و 
مناسب خوانی برخی از ویژگی های آوازی اوست. 
آرامگاه وی در تخت فوالد اصفهان قرار دارد *

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد
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پارلمان الجزایر خواستار حذف رسمی زبان فرانسه شد
پارلمان الجزایر در واکنش به مداخالت فرانسه در این کشــور، از رییس جمهور این کشور خواست 
دستوری حاکمیتی برای حذف زبان فرانسه صادر کند.بر اساس گزارش »الجزایر 1«، این پیشنهاد 
نمایندگان پارلمان الجزایر در پی تجاوزات پارلمان فرانسه و توهین های مداوم پاریس به الجزایر 
صورت گرفته اســت. در همین ارتباط یکی از نمایندگان پارلمان الجزایر بــه نام »زکریا بلخیر« در 
گفت وگو با تلویزیون این کشور گفت، اینکه یک مقام الجزایری به زبان فرانسه صحبت کند جنایت 

در حق ملت است و طبق قانون اساسی، مجازات دارد.

طالبان به چین قول امنیت داد
مال عبدالغنی برادر، معاون نخســت وزیر طالبان در جریان دیدار با وزیر امور خارجه چین گفت که به 
مســائل امنیتی چین اهمیت زیادی می دهد و قاطعانه به وعده خودشان عمل خواهند کرد و هرگز 
اجازه نخواهند داد هیچ نیرویی از خاک افغانستان برای آسیب رساندن به چین استفاده کند.به نوشته 
روزنامه گلوبال تایمز چاپ چین، عبدالغنی برادر پیرامون مسائل افغانستان با وانگ یی، مشاور دولتی 
و وزیر امور خارجه چین در دوحه گفت وگو کرد و گفت که وضعیت فعلی افغانستان با توجه به تشکیل 
تدریجی دولت های مختلف، تحت کنترل و رو به بهبود است.وانگ گفت که افغانستان اکنون در مرحله 
حساس تبدیل از هرج و مرج به حکومت  قرار دارد و با یک فرصت تاریخی برای دستیابی به اصالح و 
پیشبرد بازسازی ملی مواجه است؛ اما چالش هایی از جمله بحران های انسانی، هرج و مرج اقتصادی 
و تهدیدات تروریستی که نیازمند درک و حمایت بیشتر جامعه بین المللی است، همچنان وجود دارد.

نامه آمریکایی های زندانی در خارج از این کشور به »بایدن«
بستگان بیش از ۲۴ آمریکایی محبوس در خارج از این کشور در نامه ای به جو بایدن، رییس  جمهور 
آمریکا گفتند که از نظر آنها تعهد دولت وی برای بازگرداندن عزیزان شان به خانه زیر سوال است.در این 
نامه که به دست آسوشیتدپرس رسیده است، اعضای خانواده این آمریکایی های زندانی در خارج از 
این کشور شکایت کرده اند که به نظر می رسد دولت بایدن »چنان درگیر فرآیندهای دشوار یا بحث های 
سیاستی شده که جلوی بازگشت عزیزان مان به خانه را گرفته و ما را از آنچه که شما می توانید برای کمک 

به ما انجام دهید یا آنچه که نمی توانید انجام دهید، بی خبر گذاشته است.«
در این نامه آمده اســت: »باید به ما نشان داده شود که وعده های دولت شــما برای اولویت دادن به 
بازگرداندن اعضای خانواده ما توخالی نبوده اند. اکنون زمان عمل است. ما نیاز داریم که شما هموطنان 
آمریکایی خود را به خانه بازگردانید.« این نامه منعکس کننده نگرانی های فزاینده در جامعه اعضای 
خانواده گروگانهای آمریکایی است مبنی بر اینکه دســتور کار سیاست خارجی دولت بایدن به آزادی 
گروگان ها اولویت نمی دهد و اینکه اقدامات حقوقی و سیاسی برای آزادی این اسرا به جای حصول 

پیشرفت، پیچیدگی ایجاد کرده است. 

شاهزاده سعودی:

 اظهارات »الجبری« شبیه فیلم کمدی بود
یک شاهزاده عربستانی در توئیتی مصاحبه اخیر افسر سابق دستگاه اطالعات این کشور علیه ولیعهد 
سعودی را به سخره گرفت.به نوشته روزنامه عربی۲1، عبدالرحمان بن مساعد بن عبدالعزیز، شاهزاده 
سعودی با انتشار توئیتی اظهارات اخیر ســعد الجبری، افسر سابق ســازمان اطالعات این کشور در 
برنامه »۶۰ دقیقه« شبکه سی بی اس آمریکا را به سخره گرفته و صحبت های او را داستان های شبیه 
به فیلم های علمی تخیلی و یک کمدی درجه یک خواند.همچنین بن مساعد در واکنش به مصاحبه 
الجبری توئیت کرد: الجبری مصاحبه را با یک»توجیه بسیار قانع کننده« برای ثروت خود به پایان رساند، 

برخی مسائل نیازی به دفاع و یا اظهارنظر ندارد. 

 الخلیج آنالین:نخست وزیر لبنان می گوید عربستان نه تنها قبله دینی من بلکه »قبله سیاسی من است«،
 اما ریاض تمایلی به نزدیک شدن به بیروت ندارد؛ چرا؟

رویای حمایت 
الخلیج آنالین نوشت: در حالی که بحران سیاسی در لبنان تبدیل به یکی 
از بدترین بحران های اقتصادی در جهان شــده است، دولت لبنان رویای 
حمایت کشورهای عربی حاشــیه خلیج فارس به رهبری عربستان برای 
خروج از بحرانش را دارد، اما حکومت سعودی دولت جدید لبنان به ریاست 
نجیب میقاتی را قبول ندارد. در ادامه این مطلب آمده است: پیام هایی که 
عربستان سعودی طی ماه های اخیر به لبنان فرستاده، عادی نیست، چرا که 
مستقیما پس از شکست سیاسی در لبنان و روی کار آمدن دولتی که ریاض 
آن را تحت کنترل حزب ا... می داند، این پیام ها ارسال شد.با گذشت بیش 
از یک ماه از تشکیل دولت جدید لبنان، اظهارات مسئوالن در لبنان نشان 
دهنده مخالفت عربستان با هر گونه همکاری با آنهاست و همین مسئله 

سواالتی را در مورد دالیل این موضوع  مطرح می کند.

عربستان نمی خواهد
در جدیدترین اظهارات، وزیــر خارجه لبنان، عبدا... بــو حبیب از اهتمام 
کشورش برای نزدیکی به عربســتان صحبت و تصریح کرد که عربستان 
در این باره تمایلی نشان نمی دهد.وی در گفت وگو با شبکه »الجدید« در 
تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲1 افزود: عربستان رابطه با لبنان را منطقه ای می داند 
و من آماده هستم تا هر زمانی به عربستان سفر کنم، اما هنوز این شرایط 
مهیا نیست.در مقابل، نجیب میقاتی از زمانی که به نخست وزیری لبنان 
رسید، تالش کرد با صحبت های خود احساســات سعودی ها را تحریک 
کرده و حمایت آن ها را جلب کند. او در ۸ اکتبر گفت: عربستان قبله سیاسی 
من و قبله دینی من به عنوان یک مسلمان است.روزنامه الجریده کویت 
در اواخر سپتامبر گذشته در گزارشی نوشــته بود که نخست وزیر لبنان از 
عربستان، کویت، قطر و مصر دعوت کرده که به این کشور سفر کنند و این 
درخواست، در چارچوب تالش وی برای جلب حمایت کشورهای عربی از 
لبنان است که در بدترین شرایط اقتصادی و سیاسی خود به سر می برد. 
این روزنامه از منابعی نقل کرد که میقاتی تنها از سوی کویت برای سفر به 
این کشور دعوت شده، در حالی که خود برای یک دوره سفر به کشور های 

عربی برنامه ریزی می کند.

تغییر حقیقی
به دنبال درگیری های خشن در بیروت در اواسط سپتامبر، عربستان لبنان را 
به ایجاد یک تغییر واقعی و جدی فراخوانده و مدعی شد رهبری این کشور 
در حل مشکالت ساختاری شکست خورده و تنها راه حل های کوتاه مدتی 
برای مشکالت ارائه داده است.وزیر خارجه عربستان، شاهزاده فیصل بن 
فرحان در جریان سفر خود به واشنگتن به روزنامه نگاران گفت: حوادث چند 

روز گذشته نشان می دهد که لبنان نیازمند یک تغییر واقعی و جدی است.
این مسئول سعودی خاطر نشــان کرد که مسئولیت این تغییر مستقیما 
متوجه رهبری لبنان است و مســئوالن باید یک گزینه واقعی برای خارج 
شدن لبنان از ورطه ای که در آن گرفتار شــده، انتخاب کنند، اما تا به امروز 

شاهد اتخاذ چنین تصمیمی از سوی آن ها نبوده ایم.

خطر حزب ا...
به عقیده محمد علوش، تحلیلگر سیاســی، عربستان موفق نشد مانع از 
سیطره حزب ا... بر لبنان شــود، پس از نظارت بر توافق طائف، عربستان 
نقش مهمی را در حمایت اقتصادی و سیاسی از لبنان در ضمن بازی تقسیم 
نفوذ با سوریه، ایفا کرد، اما پس از عقب نشینی سوریه، سعودی ها به این 
حمایت ادامه دادند و هدف آن ها جلوگیری از سیطره حزب ا... بر لبنان بود 
که البته موفق به آن نشدند.در ادامه، علوش در گفت وگو با الخلیج آنالین 
تصریح کرد: دلیل همکاری نکردن ریاض با دولت میقاتی آن اســت که 
سعودی ها تمایلی به دادن پوشش عربی برای دولت میقاتی ندارند، چرا 
که در واقع نمی توانند در برابر اراده حزب ا... بایستند. ظاهرا سعودی ها قانع 
شده اند که ادامه حمایت لبنان در این دوره، تنها موجب افزایش نفوذ حزب 
ا... و کمک آن به اداره دولت می شود.عالوه بر این، روی کار آمدن بن سلمان 

باعث شد موضع عربستان نسبت به لبنان تغییر یافته و متوجه تمرکز روی 
کاستن از نفوذ ایران شود.

وی افزود: ســعودی ها به متحد خود، سعد الحریری فشــار وارد کردند، 
تا تفاهم خود با حزب ا... و جریان عونــی را پایان دهد، اما وی در این باره 
درخواست ســعودی ها را نپذیرفت و حمایت آن ها را از دست داد.اخیرا 
مسائل دیگری هم موجب افزایش تنش بین لبنان و عربستان شده که 
از جمله آنها، اظهارات وزیر خارجه لبنان در دولت سابق لبنان، شربل وهبه 
است که به عربســتان و دولت های عربی حاشیه خلیج فارس حمله کرد 
و این مهم در جریان مشــاجره لفظی وی با سلیمان االنصاری، تحلیلگر 
سیاسی سعودی در شبکه »الحرة« آمریکا اتفاق افتاد.شربل در اعتراض 
به انتقاد تحلیلگر سعودی از دولت لبنان و میشل عون، این برنامه را ترک 
کرده و مهمان سعودی را از اهالی بادیه یا بیابان نشین، خواند. همانطور 
که از ترور خاشــقچی هم صحبت کرده و گفت: »کســی که خاشقچی را 
کشــت، نمی تواند درباره لبنان اینطور صحبت کند«.در آوریل گذشــته، 
عربســتان تصمیم به جلوگیری از رسیدن تولیدات کشــاورزی لبنان به 
خاک خود گرفت و در 1۸ اکتبر ۲۰۲1، وزیر خارجه عربستان از مردم خود 
 خواست به دلیل شــرایط امنیتی خطرناکی که لبنان دارد، به این کشور 

سفر نکنند.

نماینــده ایران در ســازمان ملل متحد با انتشــار 
بیانیه ای گزارش اخیــر جاوید رحمان درباره نقض 
حقوق بشــر در این کشــور را معیوب و در راستای 
تکرار کلیشــه های بدخواهانه دانســت. همزمان 
کاظم غریب آبادی، دبیر ســتاد حقوق بشر در قوه 
قضاییه هم گــزارش جاوید رحمــان را یک اقدام 
کامال سیاسی و انحرافی دانست و از سوئد و کانادا 

و آمریکا و بریتانیا انتقاد کرد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور 
حقوق بشــر در ایران، بدون ارائه دلیــل و مدرکی 
مدعی نقض حقوق بشــر در ایران شده و وضعیت 
اعــدام در ایران را وخیــم خوانده اســت. رحمان 
گزارش خود را دوشــنبه ۲۵ اکتبر در جلسه کمیته 

سوم مجمع عمومی ســازمان ملل به طور مجازی 
قرائت کرد.ایــران، در واکنش به گــزارش جاوید 
رحمان نوشته اســت:انتصاب گزارشگر ویژه برای 
جمهوری اســالمی ایران یک طــرح ناعادالنه و با 
انگیزه سیاسی بوده که توسط غرب، به ویژه کانادا، 
و در راستای نگرش خصمانه آن ها علیه ملت ایران، 
طراحی شــده اســت.ایران در این بیانیه سکوت 
جاوید رحمان در برابر تحریم های یکجانبه آمریکا را 
سرزنش کرده و نوشته:گزارشگر ویژه همچنین در 
محکومیت یا حتی ابــراز نگرانی پیرامون اقدامات 
قهرآمیز یک جانبه، غیرقانونی و غیرانسانی ایاالت 

متحده آمریکا مردد است.
در این بیانیه همچنین بار دیگر بــا انتقاد از تعیین 

گزارشگر ویژه ســازمان ملل در امور حقوق بشر در 
ایران آمده اســت:این اقدامات،سوءاســتفاده از 
مکانیسم های حقوق بشــری به منظور آزار و اذیت 
گزینشی کشور هایی که از پیشرفت مداوم در زمینه 

حقوق بشر برخوردارند.
ایران در این بیانیه نوشته:جمهوری اسالمی ایران 
حتی از گفت وگوی صریح با گزارشگر ویژه در مورد 
کمبود های ســاختاری و محتویــات گمراه کننده 

گزارش وی لحظه ای دریغ نکرده است.

واکنش تند ایران به گزارش »جاوید رحمان«:

انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران ناعادالنه و با انگیزه سیاسی است

ادعای آمریکا درباره حمله ایران به پایگاه التنف سوریه
چند مقام آمریکایی مدعی شدند که ایران پشت حمله پهپادی هفته پیش به پایگاه نظامیان آمریکایی در التنف سوریه بوده است.به نقل از »واشنگتن پست«، 
این مقام ها گفتند که معتقدند ایران منبع و تشویق کننده این حمله بوده، اما این پهپاد ها از ایران نیامده بودند. این مقام ها که خواستند نام شان فاش نشود 

در ادامه ادعایشان گفتند که پهپاد ها ایرانی بوده و به نظر می رسد که ایران استفاده از آن ها را تسهیل کرده است.
این مقام ها اضافه کردند که این حمله با ۵ پهپاد مملو از مواد منفجره انجام شــده و هر دو بخش نظامی و مخالفان ســوری در پایگاه التنف مورد حمله قرار 
گرفتند.چهارشنبه گذشته بود که رسانه ها از شنیده شدن صدای انفجار در پایگاه التنف و وقوع حمله هوایی به محل استقرار نظامیان آمریکایی در سوریه خبر 
دادند.پس از آن، »بیل اربن«، سخنگوی سازمان تروریستی »سنت کام« روز پنجشنبه در بیانیه ای مدعی شد که این پایگاه مورد حمله »عامدانه و هماهنگ« 
قرار گرفته، اما هیچ فرد آمریکایی بر اثر آن کشته یا مجروح نشده اســت.اربن با وجود این گفت که آمریکا در حال بررســی احتمال زخمی شدن نیرو های 
شریکش در حمله مذکور است.وی تصریح کرد: »بر اســاس گزارش های اولیه در این حمله هم از هواگرد های بدون سرنشــین و هم از آتش غیرمستقیم 

استفاده شده است.«

خبر روز

فعال سیاسی اصولگرا:

دستگاه دیپلماسی کشور فکر می کند آمریکایی ها از فراق 
برجام له له می زنند!

محمد مهاجری، یک فعال سیاسی اصولگرا نوشت: مسئوالن دیپلماسی کشور، گویی در فراغت کامل 
قلیان چاق کرده اند و با پک زدن به آن و فرستادن حلقه های دود به آسمان، منتظر چرخ گردون اند 
تا گوشه ای از آسمان ســوراخ شــود و از غیب، تحفه ای برســد و.... آقای امیرعبدالهیان که گاهی 
خوش خیاالنه سخن می گوید، از زمانی برای مذاکره حرف می زند که برای فهم آن باید به علوم غریبه 
تسلط داشته باشیم.اخیرا یک مقام روسی هم که از وعده های سر خرمن او به تنگ آمده است، با 
لحنی طعنه وار از اینکه وعده »آینده نزدیک« را ترجمه نمی کند، خواستار روشن شدن تکلیف شده 
است. همین رفتاری که این روز ها و هفته ها شاهدش هستیم، در دوره دولت دهم نیز وجود داشت. 
درحالی که مرتبا باران قطعنامه بر سر ایران می بارید، دیپلماسی خفته و بی رمق وزارت خارجه، فقط 
قلیان چاق می کرد.متاسفانه دستگاه دیپلماسی کشــور گمان می کند که االن آمریکایی ها از فراق 
برجام له له می زنند و هر روز که ما آن ها را سر کار می گذاریم، میلیارد ها دالر زیان می بینند. ازسوی 
دیگر، آقای رییس جمهور می گوید، ما مذاکره ای را می خواهیم که به نتیجه منجر شود. گویی مثال 

همه دنیا از روی بیکاری و برای تنوع با همدیگر مذاکره می کنند و دنبال نتیجه نیستند! 

واکنش چمران به انتصاب داماد زاکانی در شهرداری:

در جریان نبودم!
رییس شورای شهر تهران به انتصاب یکی از بستگان زاکانی به سمت مشاور ویژه شهردار واکنش نشان 
داد.مهدی چمران در حاشیه جلسه اخیر شورای شهر تهران در واکنش به انتصاب یکی از بستگان زاکانی 
به سمت مشاور ویژه شهردار گفت: من در جریان نبودم، اما شنیدم و می پرسم ببینم از چه قرار است. گویا 
براساس نسبت و این چیز ها نبوده، اما سوال می پرسم.وی افزود: اگر یک نفر از نزدیکان باشد هم می تواند 

جایگاه داشته باشد به شرط اینکه توان و قابلیت پذیرش انتصابات را داشته باشد.

حکایت »دعایی«از نماز شب خواندن »مهاجرانی«
سرپرست موسسه اطالعات و نماینده شش دوره ابتدایی مجلس شورای اسالمی در مصاحبه ای با 
اشاره به دوستی عطاا... مهاجرانی، وزیر ارشــاد حکایتی از نماز شب خواندن مهاجرانی گفت. دعایی 
در قسمتی از مصاحبه با روزنامه شرق گفت: با آقای مهاجرانی در سفری به عنوان اولین هیئتی که از 
پارلمان ایران به اجالس بین المجالس شرکت کردیم، همسفر بودم. البته یک سفر مقدماتی قبل این 
سفر رسمی اول انجام شده بود که آقایان خاتمی و مهاجرانی به عنوان نمایندگان مجلس برای شرکت 
در جلسه بین المجالس رفته بودند. آقای خاتمی از آن ســفر خاطراتی برای ما داشت که در شناخت 
مهاجرانی در من تاثیر گذاشت.در خاطراتی که آقای خاتمی از سفر قبلش با آقای مهاجرانی داشت، 
گفت:در محل اقامت مان در هتل، برای نماز صبح که بیدار شــدم، خجالت کشیدم. دیدم همراهم که 
غیرروحانی است، نیم ساعت قبل از اذان بیدار شده و نماز شب خوانده و من نیم ساعت بعد از اذان بیدار 

شده و نماز صبح خوانده ام. 

انتقاد شدید یک نماینده از حکم سارق بادام هندی
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی از حکم دادگاهی برای 
سارق بادم هندی انتقاد کرد.محمود احمدی بیغش در مطلبی در صفحه توئیتر خود با اشاره به حکم 
1۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شالق برای سرقت سه بسته بادام هندی، عدالت قوه قضاییه را مخدوش 
خواند.وی گفت: شمشیر قوه قضاییه برای ضعفا و پابرهنگان بسیار تند، برنده  و قاطع است اما در 

برابر گردن کلفتان مفت خور و گستاخ، حتی نای بیرون آمدن از غالف را ندارد.

کافه سیاست

اعتراض تند آمریکا: 

مقصد نهایی گفت وگو با 
ایران باید در وین باشد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که مقصد 
نهایی برای گفت وگو ها با ایران در زمینه احیای 
برجام باید در وین باشد.به گزارش منابع خبری، 
»ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در این زمینه اظهار کرد: »ایاالت متحده قویا از 
مشارکت اتحادیه اروپا با ایران حمایت می کند، 
اما مقصد نهایی برای گفت وگو ها باید در وین 
باشــد. اگر هدف ایرانی ها بازگشت به برجام 
است، همانطور که ادعا می کنند، باید درچارچوب 
مذاکرات وین شــرکت کنند.«»پیتر استانو« 
ســخنگوی اتحادیه اروپا روز دوشنبه با تایید 
دیدار روز چهارشنبه »علی باقری« معاون وزیر 
خارجه ایران با »انریکه مورا« معاون مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا گفت که این 
دیدار با هدف آغاز مجدد مذاکرات برای احیای 
برجام برگزار می شــود.وی در ایــن باره گفت: 
»ســرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا از هیچ 
تالشی برای از سرگرفته شدن گفتگو های تمامی 
طرف ها در ویــن دریغ نخواهنــد کرد.«»علی 
باقری« معاون سیاســی وزیر امور خارجه روز 
دوشــنبه در توئیتی اعالم کرد: روز چهارشنبه، 
هماهنگ کننده کمیســیون مشــترک برجام 
)انریکه مورا( را در بروکسل مالقات خواهم کرد 
تا گفت وگوهایمان را درباره مذاکرات نتیجه - 
محور ادامه دهیم. وی در توئیت دیگری افزود: 
»ایران مصمم بــه انجام مذاکراتی اســت که 
تحریم های ظالمانــه و غیرقانونی را به صورت 
کامل و موثر لغو کــرده، عادی ســازی روابط 
تجاری و اقتصادی با ایــران را تضمین کرده و 
ضمانت های معتبری برای عدم بدعهدی بیشتر 
فراهم کنــد.« »انریکه مورا« معاون مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا پنجشنبه ۲۲ مهر 
ماه سفری به تهران داشت و با علی باقری دیدار 
و گفت وگو کرد و در پایان طرفین توافق کردند که 

مباحث باقی مانده را در بروکسل ادامه دهند.
 رییــس جمهــور آمریکابه رغم اعتــراف به 
شکست سیاســت فشــار حداکثری علیه 
ایران از انجام اقداماتی که برای بازگشت به 

برجام ضروری بوده، خودداری کرده است.

بین الملل

آگهی مزایده

شرکت یاقوت کویر مهاباد در نظر دارد محصول ارزن تولیدی خود را از طریق مزایده همزمان 
با برداشت زیر دستگاه به فروش برساند. متقاضیان از تاریخ 1400/08/04 با شماره تماسهای 
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صادرات 20 تن عسل از خمینی شهر
رییس اداره دامپزشکی شهرستان خمینی شهر گفت: طی یک ماه گذشته بیش از ۲۰ تن عسل از 

این شهرستان به کشورهای مالزی، کویت و امارات صادر شده است.
سعید جان بخش درباره حمل و نقل زنبورهای عسل این شهرستان، اظهار کرد: ورود و خروج زنبورها 
از شهرستان تنها با مجوز حمل قرنطینه ای انجام می شــود و در استان مقصد نیز بدون این مجوز، 
مجوز اسکان داده نمی شود.وی افزود: وجود بیماری های کنه، واروآ و لوک در کلنی های زنبور عسل 
برای صدور این مجوز بررسی می شود. مدت هاست که بیماری لوک در شهرستان دیده نشده و کنه 
نیز قابل درمان است.رییس اداره دامپزشکی شهرستان خمینی شــهر با تاکید بر اینکه مسئولیت 
نظارت بر فرآورده های دامی خام تا زمانی که مصرف کننده آن را خریداری کند با دامپزشکی است، 
اظهار کرد: طی دو ســال گذشــته حدود ۳۰۰ کیلوگرم عسل تقلبی به صورت بســته بندی از سطح 
فروشگاه های سطح شهر جمع آوری شده است.وی با اشاره به صنعت زنبورداری در خمینی شهر 
گفت: در یک ماه گذشته بیش از ۲۰ تن عسل از خمینی شــهر به کشورهای مالزی، کویت و امارات 
صادر شده است. جان بخش ادامه داد: شــماره ۱۵۱۲ برای شکایات مردمی در خصوص سالمت 

بهداشت فرآورده های خام دامی شامل گوشت، عسل، تخم مرغ و ... است.

فعالیت واحدهای استخراج رمزارز در چهارمحال و بختیاری 
همچنان متوقف است

رییس اداره طرح و برنامه ریزی ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: بر 
اساس دستورالعمل ابالغ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالیت واحدهای استخراج رمزارز 

که به سبب کمبود انرژی برق از خردادماه متوقف شده بود، همچنان تعطیل است.
بهنام خسروی افزود: بر اســاس دســتورالعمل جدیدی که در آبان ماه ابالغ شده است هیچ یک 
از واحدهای مجاز اســتخراج رمزارز حق تولید ندارند و این وضعیت تا صدور دســتورالعمل بعدی 
همچنان پابرجاست.وی، تعداد مجوزهای صادر شده اســتخراج رمزارز در استان را ۷۲ مورد اعالم 
کرد و گفت: در همین راستا ۵۰ قطعه زمین در ۲ شهرک صنعتی دستگرد و تشنیز به سرمایه گذاران 
واگذار شده است.خسروی، ثبت ماینر )دستگاه اســتخراج رمزارز( در سامانه بهین یاب را از دیگر 
شرایط استخراج رمزارز عنوان کرد و گفت: عالوه بر دریافت مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
کسانی که قصد سرمایه گذاری در این حوزه را دارند باید دستگاهی که اقدام به خرید یا فروش آن 

می کنند در سامانه بهین یاب ثبت شده باشد و یا دارای برگه سبز از گمرک باشد.

اصفهان؛ میهمان نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی در 
کرمانشاه

مدیر روابط عمومی نمایشگاه بین المللی کرمانشاه از آغاز به کار بیست و یکمین نمایشگاه سراسری 
و تخصصی لوازم خانگی، در کرمانشــاه خبر داد.حامد وفاپور با بیان اینکه این نمایشگاه در محل 
دائمی نمایشگاه های کرمانشاه واقع در انتهای پارک شــاهد برپاست، اظهار کرد: این نمایشگاه تا 
هشتم آبان و هر روز از ســاعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.وی ادامه داد: این نمایشگاه 
در قالب 6۰ غرفه با حضور تولیدکنندگان و یا عرضه کنندگان لوازم خانگی استان های مختلف کشور 
از جمله کرمانشاه، تهران، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی، قزوین، همدان، مازندران، 

فارس و اردبیل برقرار شده است.
وی انواع لوازم خانگی، تجهیزات صوتی و تصویری، لوســتر و چراغ های تزیینی، فرش ماشینی، 
تابلوفرش، مبلمان و صنایع چوب و تجهیزات آشــپزخانه را از جمله محصوالتی دانست که در این 
نمایشگاه عرضه می شود.وفاپور خاطرنشان کرد: این نمایشگاه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 

برگزار شده است.

پیشنهاد افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، نگرانی هایی بابت تشدید تورم ایجاد کرده است؛

تصمیمی برای تاخت و تاز تورم!

افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق کارمندان در  نفیسه زمانی نژاد
سال آینده از پیشنهادهایی است که توسط 
دولتمردان مطرح  شده است و البته می تواند در تدوین نهایی الیحه و در 
جریان بررسی بودجه در مجلس ، دچار تغییر شود. طی روزهای گذشته 
بخشنامه بودجه کل کشور به دستگاه های اجرایی ابالغ شد تا برآورد بودجه 
ساالنه خود را به ســازمان برنامه و بودجه اعالم کنند. در بخش اعتبارات 
هزینه ای ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه که به تازگی اعالم و ابالغ 
شده است، دستگاه های اجرایی موظف شدند تا افزایش ضریب ریالی 
حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند که بر اساس 
این ضوابط رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رســید. 
واقعیت آن است که با توجه به این موضوع که باید دستمزدها متناسب با 
تورم تعیین شــود همواره موضوع حقوق در زمان بررسی الیحه بودجه به 
عنوان چالشــی مهم بین مجلس و دولت وجود داشته است و امسال 
تاکنون مشخص نیست این عدد تعیین شده توسط دولت تا چه میزان 

مورد قبول نمایندگان قرار گیرد.

افزایش حقوق ها تورم زاست؟
بنابر گفته کارشناســان، به طور معمول افزایش پایه پولی باعث افزایش 
نقدینگی و باال رفتن میزان نقدینگی در بازارها شده و در نتیجه این فرآیند 
به افزایش تورم منتهی می شود. این گونه که با ارتقای ۲۰ درصدی حقوق 
کارمندان، تورم بیشتری برای عموم جامعه که اغلب هم کارمند نیستند رقم 

خواهد خورد. این در حالی است که تاکید فراوان می شود افزایش حقوق 
کارمندان نباید برای کل جامعه تورم زا باشد. از طرفی هم طبق قانون برنامه 
ششم باید افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم باشد. بر این 
اساس امسال نیز مانند سال های گذشته این موضوع در قالب نظر دولت 
به عنوان آیین نامه اجرایی به سراسر کشور ابالغ شده است و در نهایت به 
عنوان الیحه بودجه تقدیم مجلس می شــود. نظریه ای که از افزایش ۱۰ 
درصدی و پلکانی حقوق کارمندان در سال آینده خبر می دهد ؛اما امکان 
دارد در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس تایید شده یا اینکه بر اساس 
شرایط تغییر کند. دراین باره رضا شایان، کارشناس اقتصادی با اشاره به 
لزوم افزایش دســتمزدها و حقوق ها می گوید: افزایش درآمد، ضرورت 
معیشت است. آن هم در شرایطی که هر ماه با نرخ تورمی باالتر نسبت به 
ماه قبل روبه رو هستیم. اما موضوع قابل تامل آن است که آیا این افزایش 
دستمزد شامل حال همه مردم می شــود یا فقط حقوق بگیران دولتی؟ 
در پاسخ باید گفت قطعا همه مردم افزایش درآمد نخواهند داشت بلکه 
عده ای هم با کاهش درآمد و حتی با ورشکســتگی روبه رو می شوند. به 
گفته وی، حال با باال رفتن حقوق کارمندان آنچه به وجود خواهد آمد گران تر 
شدن کاالهاست که شاید تا حدودی همین کارمندانی که افزایش حقوق 
دارند از پس این مخارج برآیند. بنابراین تکلیف مابقی مردم از کارگران 
تا فعاالن صنفی و… چه می شود؟ آن ها با این گرانی هایی که بخشی از 
آن ناشی از افزایش حقوق هاست، چه کنند؟ این کارشناس خاطرنشان 
می کند: بر این اساس ضرورت دارد به جای افزایش دستمزدها و حقوق 

بخشی از اقشار جامعه راهکاری اندیشیده شــود که کاالهای مورد نیاز با 
قیمت مناسب به دست همه مردم برسد. شــایان توضیح می دهد: زیرا 
این چنین از خلق نقدینگی برای افزایش حقوق ها و از ورود این نقدینگی 
به بازارها ممانعت می شــود و در نتیجه تورم کنترل می شود. ضمن آنکه 
با قیمت گذاری مناسب کاالها تمام اقشــار جامعه امکان دسترسی به 

اجناس با نرخ مناسب را خواهند داشت.

افزایش نرخ حقوق کارمندان الزام قانون است
همچنین سیروس نیک اقبالی، معاون نیروی انسانی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان اصفهان از پیشــنهاد دولت مبنی بر افزایش ۱۰ تا 
۳۰ درصدی حقوق کارمندان خبر می دهد. وی اظهــار می کند: فعال این 
موضوع در حد پیشــنهاد بوده و مهم تصویب نهایی آن توسط نمایندگان 
مجلس است تا بتواند تبدیل به قانون شــود. قانون چنین مکلف کرده 
اســت که افزایش ســاالنه حقوق کارمندان دولت، باید برابر با نرخ تورم 
باشد و دولت ها هم باید این قانون را اجرا کنند. معاون سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان اصفهان می گوید: امســال نیز قرار است در صورت 
تصویب نهایی با روش پلکانی چنین افزایشی انجام گیرد. ۱۰ درصد برای 
افرادی که حقوق باالتری دارند و هر چه حقوق کارمندان کمتر باشد افزایش 
بیشتری را شامل خواهد شد. بنابراین چنین اقدامی الزام قانون بوده مگر 
آنکه مجلس با اصالح قانون درصدد تغییر آن باشد. نیک اقبالی تصریح 
می کند: اما آیا این میزان از افزایش حقوق متناسب با تورم است یا خیر؟ 
قطعا با وجود افزایش تورم، ۱۰ درصد افزایش درآمد کارکنان دولت با تورم 
متناسب نمی شود زیرا گران شدن کاالها به طور افسارگسیخته ای در حال 
انجام است. وی در پاسخ به این ســوال که ارتقای حقوق کارمندان تا چه 
میزان در باال رفتن تورم موثر خواهد بود؟ می گوید: نمی توان تاثیر افزایش 
حقوق کارمندان بر تورم را نادیده گرفت؛ اما اینکه تورم ایجاد شده در ایران 
به دلیل افزایش حقوق کارمندان باشد، ســخنی نادرست است. در کل 
چنین باوری چندان مورد تایید نیست زیرا در اصل تورم به دو دلیل فشار 
هزینه ها و تقاضا اتفاق می افتد. معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اصفهان می افزاید: بنابراین دلیل اول به افزایش هزینه های تولید و 
قیمت تمام شده کاال بازمی گردد. بدون آنکه ارتباطی با تقاضای کاال داشته 
باشد. به عبارتی این بخش از ایجاد تورم به گرانی هزینه ها و تاثیر در نرخ 
نهایی کاال باز می گردد. نیک اقبالی خاطر نشان می کند: در پشت قانون 
افزایش حقوق کارمندان، استدالل های کارشناسانه ای وجود دارد. چه بسا 
ایجاد فاصله زیاد بین درآمدها و تورم، شرایط نامطلوبی ایجاد می کند و به 

پیامدهای ناخوشایندی منجر خواهد شد.

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اصفهان گفت: بخش خدمات با ۴۴ درصد سهم 
اشتغال زایی در استان 66 درصد ارزش افزوده داشته 
که نشان از باالبودن میزان بهره وری نیروی کار در این 
بخش است.محمدرضا لعلی، در یک نشست خبری 
افزود: این در حالیســت که این سهم در بخش های 
صنعت و کشاورزی استان، برعکس است.وی اظهار 
داشــت: با وجودی که بخش خدمات در ســال ۹۸ 
باالترین سهم اشــتغال زایی در استان را داشت و رتبه 

دوم را بخش صنعت به خود اختصاص می داد؛ اما بر 
اساس آمار شهریور امسال، صنعت در جایگاه نخست 
اشتغال زایی قرار گرفته است.وی گفت: به دنبال شیوع 
کرونا و افزایش قیمت دالر، سهم  اشتغال زایی بخش 
صنعت رشــد یافت به طوری که این بخش ۵ درصد 
نسبت به رقم پارسال رشد داشــته است.لعلی بیان 
داشت: ســهم اشــتغال زایی بخش خدمات در سال 
۹۸ که ترســالی بود، ۴۷.۱ درصد، صنعت ۴۰،6 درصد 
و کشاورزی ۱۲،۳ درصد ثبت شــده است.وی افزود: 
در این دو سال به دنبال خشکســالی و شیوع کرونا و 
افزایش نرخ ارز، ســهم خدمات در اشــتغال زایی به 
۴۴.۷ درصد کاهش، ســهم بخش صنعت به ۴۵.۱ 
درصد افزایش و سهم بخش کشاورزی به ۱۰.۲ درصد 

تنزل یافت.معاون آمار و اطالعات ســازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان اصفهان ادامه داد: سهم ارزش 
افزوده در بخش کشاورزی با سهم اشتغال ۱۰ درصدی 
به ۵.۳ درصد و ســهم بخش صنعت بــه ۳۰ درصد و 
ســهم بخش خدمات به 66 درصد رســیده یعنی به 
ترتیب شاخص بهره وری نیروی کار در بخش خدمات 
بیش از صنعت و در صنعت بیش از بخش کشاورزی 
بوده است.وی با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور 
شاهد اعالم رسمی شمار شاغالن رسمی و غیررسمی 
هســتیم، گفت: بر پایه آمار، شمار فعاالن اقتصادی و 
شاغالن ۱۵ سال به باال که در ارزش افزوده کشور نقش 
دارند، بالغ بر ۵۸ درصد غیررسمی و ۴۲ درصد کارمند 
رسمی هستند که نشانه سهم باالی فرار مالیاتی است.

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان::

شاخص بهره وری نیروی کار اصفهان در بخش خدمات بیش از صنعت است

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان:

احتمال افزایش دوباره 
قیمت مرغ

خبر روز

کاش سرنوشت زاینده رود، درس عبرت برای بحران بی آبی ، خشکسالی و 
فرونشست در کشور  شود؛

چاره: استارت اصالح الگوی مصرف راه ِ
تامین آب مصرفی کشــور  از الگوی جهانی پیروی می کند؛ یعنی بخش عمده آب مصرفی در ایران  از 
طریق آب های زیرزمینی تامین می شود. برداشت آب به مصارف خانگی، صنعتی، آبیاری، دامداری و 
سایر استفاده های غیرمصرفی تخصیص پیدا می کند. در ایران نیز بخش کشاورزی بیشترین مصرف آب 
نسبت به سایر بخش ها را به خود اختصاص داده و به یکی از مصرف کنندگان اصلی آب در کشور تبدیل 

شده است. در واقع حدود ۹۰ درصد آب مصرفی کشور به بخش کشاورزی می رود.
آب های زیرزمینی از جمله منابع آبی تجدیدپذیر هستند، اما مســئله اینجاست که زمان زیادی برای 
تجدید این منابع آبی نیاز مورد نیاز اســت و برداشــت بیش از حد این منابع موجب شده حجم منابع 
آب های زیرزمینی کشور روند کاهشی پیدا کند. به گزارش موسسه منابع جهان )WRI( ۱۷ کشور دنیا 
که بخش عمده ای از آن ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند، در شرایط تنش آبی بسیار باال 
هستند. شاخص تنش آبی، نسبت کل آب برداشت شده به منابع آبی تجدیدپذیر را اندازه گیری می کند. 
منابع آب تجدیدپذیر شامل منابع آبی سطحی و زیرزمینی هستند. برداشت بیش از حد از این منابع 
موجب شده ایران در رده پنجمین کشور دارای نسبت تنش آبی بسیار باال قرار گیرد. آنچه که مسئله آب 
را در کشور به بحران نزدیک می کند، هم زمانی افزایش برداشت از منابع آبی زیرزمینی و قرارگیری در 
دوره کم بارشی و خشکسالی است. سال آبی گذشته، یکی از خشک ترین سال ها در پنج دهه اخیر بوده 
و سوءمدیریت منابع آبی در طول این دوره نیز احتمال خطر منازعات بین استانی را در کشور افزایش 

می دهد.

خطر توسعه بی برنامه کشاورزی برای منابع آبی
با توجه به قرارگیری کشور در دوره خشکســالی و کاهش بارش ها، برداشت آب از منابع زیرزمینی در 
فاصله سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ تقریبا ۲ برابر شده است. یکی از دالیل اصلی این اضافه برداشت، تشویق 
و حمایت از بخش کشاورزی و پافشــاری بر خودکفایی در تولید محصوالتی است که از آن ها به عنوان 
محصوالت استراتژیک کشاورزی یاد می شود. پافشاری بر توسعه بخش کشاورزی بدون قیمت گذاری 
درست آب، طراحی الگوی کشت متناسب با منابع آبی و روابط بی ثبات بین المللی که دولت ها را تشویق به 
خودکفایی در تولید برخی محصوالت کشاورزی می کند، موجب کاهش شدید سطح منابع آب زیرزمینی 
می شود. این کاهش موجب افزایش شوری آب برداشتی شــده و آب شور نیز برای هدف قبلی یعنی 
توسعه کشاورزی مناسب نیست. در واقع توسعه بدون برنامه کشاورزی در نهایت بخش کشاورزی را نیز 
تهدید می کند. این اضافه برداشت از منابع آبی نه تنها بخش کشاورزی و روستاها بلکه مناطق شهری را با 
خطرهایی مواجه کرده تا جایی که آمارها نشان می دهد از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹6 شهر تهران بیش از ۳ متر 
فرونشست داشته است. موضوع دیگری که در بخش آب به یک چالش تبدیل شده، پروژه های انتقال 
آبی هستند که به  نظر می رسد بدون نگاه بلندمدت و بررسی همه ابعاد و پیامدهایی که به همراه خواهند 
داشت، به مرحله اجرا رسیده اند. به عنوان مثال می توان به پروژه انتقال آب به زاینده رود اشاره کرد که در 
ابتدا توانست جریان ورودی به این رودخانه را تقریبا ۲ برابر کند اما این افزایش جریان ۲ برابری، مسائلی 

را نیز با خود به همراه داشت: تقاضای آب به همین تناسب، اما بدون وجود منابع کافی افزایش یافت.

راهکاری برای جلوگیری از ورشکستگی آبی
طراحی الگوی کشت متناسب با منابع آبی کشــور، برنامه ریزی توسعه صنعتی که در آن صنایع آب بر 
به جای قرارگیری در مناطق خشکی مانند اصفهان که نیاز به پروژه های انتقال آب دارند، در مناطق نزدیک 
به دریا قرار گیرند و مواردی از این گونه، می تواند تا حدودی بر الگوی مصرف آب تاثیرگذار باشد و کشور 
را تا حدودی از تنش آبی دور کند. اما مسئله اساسی در حکمرانی آب کشور، موضوع قیمت گذاری آب 
به عنوان یکی از نهاده های اصلی کشاورزی و بخشی از صنایع است. تا زمانی که قیمت آب آن قدر پایین 
باشد که برای تولید نابهره ور، به منابع زیرزمینی دست برده شود و خطر فرونشست و منازه های اجتماعی 

را به جان بخریم، نمی توان به فاصله گرفتن از ورشکستگی آبی امیدوار بود.

کافه اقتصاد

ذره بین

سخنگوی صنعت برق اصفهان گفت: با وجود اینکه میزان مصرف برق در زمستان بسیار کمتر از تابستان اســت؛ اما تالش بر این است تا مقدار گاز مورد نیاز برای تولید برق 
نیروگاه ها تامین شده و برق به صورت کامل در اختیار مشترکان قرار گیرد. با این حال در صورت بروز مشکل تالش می کنیم تا با مدیریت مصرف این مشکل برطرف شود.

سید محمدرضا نوحی درباره وضعیت تامین برق استان در فصل زمستان اظهار کرد: جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده و تالش بر این است تا مقدار گاز مورد نیاز 
برای تولید برق نیروگاه ها تامین شود. مصرف برق در زمستان بسیار کمتر از تابستان است. وی افزود: برای مثال بیشترین میزان مصرف برق کشور تاریخ ۲۸ مهرماه در ساعت 
۱۳:۳۸ دقیقه و به میزان ۴۱ هزار و 6۵۲ مگاوات ثبت شده درحالی که این عدد در تابستان به مقادیر بیش از ۵۳ هزار مگاوات نیز می رسید. سخنگوی صنعت برق اصفهان 
خاطرنشان کرد: بااین حال اگر احیانا مشکلی در زمینه تامین برق در فصل زمستان وجود داشته باشد، تالش می کنیم تا با مدیریت مصرف این مشکل برطرف شود. نوحی، 
درباره میزان تولید و مصرف فعلی برق در منطقه اصفهان نیز گفت: آمارهای تولید و مصرف در روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه، به دلیل فعالیت کامل ادارات و...، آمار مصرف برق 
به مراتب از آمار مصرف در روزهای گذشته قابل استنادتر است. وی افزود: بر این اساس مقدار تولید کل برق در منطقه اصفهان در این روز بدون هیچ گونه محدودیت مصرف و 
در ساعت ۱۷:۳۰ )پیک  بار روز( ۳۹۵۴ مگاوات و مصرف کل منطقه نیز ۵۰۰۵ مگاوات ثبت شده است. از آنجا که میزان تولید و مصرف در منطقه اصفهان برابر نبوده، مقدار ۱۰۵۱ 

مگاوات هم از شبکه سراسری وارد شبکه استان اصفهان شده است. 

تالش برای تامین برق اصفهان در فصل زمستان

 برداشت کیوی
 در باغات آستارا

برداشت میوه صادراتی کیوی 
به عنوان یکــی از محصوالت 
کشــاورزی ارزشمند و پرسود 
اســتان گیالن، در سطح 6۰۰ 
هکتــار از باغات شهرســتان 
مرزی بندر آســتارا آغاز شد. 
متوسط میزان تولید کیوی در 
آستارا حدود ۳۰ تا ۳۵ تن در 

هکتار است.

وز عکس ر

معــاون بهبود تولیــدات دامی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان با اشــاره به افزایش 
قیمت مصوب ۲۷ هــزار و ۹۵۰ تومان مرغ برای 
مصرف کننــده، گفت: اگر شــرایط قیمتی مرغ 
را مدیریت نکنیم با توجه بــه اختالف نرخ بین 
اســتان ها، احتمال دارد قیمت مــرغ نیز دوباره 
افزایش یابد. حسین ایراندوست درباره افزایش 
دوباره قیمت مرغ، اظهار کــرد: اگر امروز قیمت 
مرغ باال رفته به این دلیل اســت که قیمت تمام 
شده آن افزایش یافته است. وی افزود: مطابق 
قیمت مصوب قبلی مرغ، قیمت جوجه یک روزه 
۴۲۰۰ تومان بود، در حالی که امروز مرغی که وارد 
بازار می شــود، نرخ جوجه یک روزه آن بین ۱۰ تا 
۱۱ هزار تومان اســت، بنابراین باید توجه داشت 
که فاصله بیــن ۴۲۰۰ تا ۱۱ هــزار تومان از جیب 
تولیدکننده پر می شــود. معاون بهبود تولیدات 
دامی سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان 
گفت: اگر نخواهیم در قیمت تمام شده مرغداران 
دخالت کنیم، موجب ضرر تولیدکنندگان در این 
دوره تولید خواهیم شد که در نهایت با شکست از 
بازار حذف و کنار می روند که به دنبال آن، دو ماه 
آینده نه مرغی در بازار باقی می ماند و نه جوجه ای 
و ناچار به واردات مرغ خواهیم شد. وی با اعتقاد 
بر اینکه گناه کاهش قــدرت خرید مردم را نباید 
گردن تولیدکننده بیندازیــم، تصریح کرد: امروز 
اگر نهاده های تولید در کشــور تامین شــود، به 
میزان کافی توان تولید داریم و در تولید خودکفا 
هستیم. ایراندوست گفت: به دلیل اینکه قیمت 
جوجه یک روزه باالتر از قیمــت مصوب آن بود 
اکنون مرغ با قیمت باالتری در بازار عرضه می شود 
به نوعی قیمت تمام شــده مرغ بــرای مرغدار 
دیگر با قیمت قبلی نیست. وی با بیان اینکه در 
حال حاضر قیمت مصوب مرغ برای مرغدار در 
استان اصفهان ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان است، اما به 
زودی نرخ مصوب کشوری مرغ اعالم می شود، 
افزود: همچنین قیمت مصــوب مرغ در داخل 
استان برای مصرف کننده ۲۷ هزار و ۹۵۰ تومان 
است و فروش با قیمتی باالتر از این عدد تخلف 

محسوب می شود.

عکس: ایمنا
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شهردار شهرکرد:

ازتعاونیهایمسکنسازحمایتمیکنیم
شهردار شهرکرد ،در جلسه با راه و شهرسازی اســتان با بیان اینکه نگاه 
جدیدی در شهرداری ایجاد شده و این نگاه تداوم خواهد داشت، اظهار 
کرد: شهرکرد به عنوان مرکز استان از لحاظ خدمات زیربنایی و روبنایی 
به استانداردها و معیارها و جایگاه واقعی خود نرسیده است. وی با بیان 
اینکه در راستای رفع مشکالت شهر و توسعه، عمران و آبادانی شهر تمام 
توانم را به کار می گیرم، افزود: توسعه شهر تنها با وحدت و همکاری سایر 
مسئوالن میسر خواهد شــد. محمدتقی جاپلقی با اشــاره به وضعیت 
ورودی های شــهر بیان کرد: ورودی شــهر از سمت شــهر اصفهان باید 
به گونه ای باشد که نشان دهد انسان های بزرگی در این شهر پرورش یافته 
و زندگی می کنند. جاپلقی با بیان اینکه برنامه  هــا و اقدامات متفاوتی 
برای توسعه شهر در دســتور کار قرار دارد، ادامه داد: تقویت و حمایت از 
تعاونی های مســکن جهت راه اندازی و تقویت اقتصاد شهر و تسهیل و 
تسریع در روند صدور پروانه های ساختمانی ازجمله این برنامه هاست. 
وی، احداث پل طبیعت را یکی دیگر از برنامه های خود عنوان کرد و گفت: 
می طلبد در راستای انجام عملیات عمرانی جهت احداث پل طبیعت در 
کوه منظریهـ  میرآباد راه و شهرسازی ضمن همکاری، ماشین آالت مورد 
نیاز را در اختیار شــهرداری قرار دهد. شهردار شهرکرد خاطرنشان کرد: با 
افتخار می گویم هرکجا پروژه ای را کلنگ زنی کرده ام تا زمان افتتاح پروژه 
پیگیری ها به صورت مستمر انجام شده اســت. باید برای توسعه شهر 
مرزهای دیدگاهی اداری برداشته شود و همه مسئوالن به صورت مشترک 

و همدل برای پیشبرد اهداف گام بردارند.

منظریه، جنوب و ناحیه غرب شــهرکرد؛ کم برخوردارترین مناطق 
شهرکرد

رییس شورای اسالمی شهرکرد در ادامه جلسه بیان کرد: شهرک منظریه، 
جنوب شهر و ناحیه غرب ازجمله نقاط کمتربرخوردار شهر است که مردم 
انتظار رســیدگی و توجه ویژه دارند و در این راســتا راه و شهرسازی باید 
همگام با شــهرداری حرکت کند. محمدرضا بیاتی گفت: سهم ده درصد 
شهرداری، تعیین تکلیف شهرک منظریه، پیگیری طرح جامع شهری، 
تامین قیر برای کمربندی جنوب و منظریه، جذب و تخصیص اعتبارات 
ستاد بازآفرینی شهری و تعیین تکلیف فناوران2 ازجمله خواسته های 
شهرداری از راه و شهرسازی است. رییس شــورای اسالمی شهرکرد با 
بیان اینکه باید تا هفته آینده مشکالت منظریه، فناوران و میرآباد پیگیری 
و نتیجه در جلسه ای اعالم شود، افزود: چهار کارگروه امالک و حقوقی، 
کارگروه طرح جامع، زمین های مورد نیاز شهری و مشکالت ناحیه غرب 
و مالکیت ها، کارگروه تخصصی بازآفرینی و کارگروه پیگیری انواع قیر 

تشکیل شود تا موضوعات تخصصی را پیگیری و اعضای مربوطه نتیجه 
را تا هفته آینده اعالم کنند.

صدای مردم منظریه درآمده است 
فاطمه بیگی، رییس کمیسیون امالک شورای اسالمی شهرکرد در ادامه 
جلسه خاطرنشان کرد: شــهروندان نباید بین دو اداره راه و شهرسازی و 
شهرداری سردرگم شوند، بنابراین باید در راستای رفع مشکالت مردم راه و 
شهرسازی همکاری الزم را داشته باشد و انتظار داریم مطالبات شهرداری 
در این شرایط سخت اقتصادی پیگیری شود. مصطفی حیدری، رییس 
کمیسیون حقوقی شورای اســالمی شــهرکرد نیز در ادامه بیان کرد: با 
ایجاد تعامل بین راه و شهرسازی و شهرداری می توان در چارچوب قانون 
مشکالت را رفع و گره ای از مشکالت شهروندان باز کرد. ماشاء ا...ایزدی، 
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، ایثارگران و بانوان در ادامه 
جلسه گفت: در منظریه صدای مردم در آمده است، در میرآباد نظارت و 
بازرسی بر کار نبوده و مشــکالتی ایجاد شده و متاسفانه در حواشی گیر 
کرده ایم و از اصــل کار غافل مانده ایم، بنابراین بایــد تدابیری برای حل 
مشکالت اندیشیده شود. داوود نجفی ،رییس کمیسیون بودجه، مالی و 
برنامه ریزی در ادامه جلسه بیان کرد: مسئله ملی بودن امالک در ناحیه 
غرب که دولت اعالم کرده ساخت و ساز، صدور پروانه و تغییر کاربری را با 

مشکل مواجه کرده است و مردم شهرداری را مقصر این موضوع می دانند 
بنابراین باید امالک ناحیه غرب تعیین تکلیف و پاســخ مطالبات مردم 
داده شود. یوسف صادقی، رییس کمیســیون خدمات شهری، فضای 
سبز و بهداشت عمومی در ادامه جلسه خاطرنشان کرد: اگر قصوری در 
چند سال گذشته صورت پذیرفته است هم از ســوی شهرداری و هم از 
سوی راه و شهرسازی بوده؛ چراکه شهرداری پیگیری الزم را نداشته و راه 
و شهرسازی هم پاسخگو نبوده است، اما مشکالت منظریه که از طریق 
وزارتخانه راه و شهرسازی پیگیری شــده باید در اسرع وقت توسط اداره 
کل راه و شهرسازی پیگیری و تعیین تکلیف شود. حسینعلی مقصودی، 
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در ادامه جلسه بیان کرد: 
شهرداری و راه و شهرسازی موارد و مسائل مشترکی را پیگیری می کنند، 
اما می طلبد نگاه ها هم به یک سو و یک هدف باشد. وی با بیان اینکه در 
بررسی مشکالت نباید درگیر مســائل سیاسی شویم، افزود: مشکالت 
گذشته باید واکاوی شود تا ببینیم چه مشکالتی وجود داشته که اجازه 
حل مسائل را نداده است.  مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: در اجرای طرح مسکن مهر، کار به تعاونی هایی سپرده 
شــد که برخی از آن ها صالحیت انجام کار را نداشته و مشکالتی را امروز 
به وجود آورده اســت. آمادگی داریم تا در راســتای رفع مشکالت مردم 

همکاری الزم را با شهرداری شهرکرد انجام دهیم.

مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری:

ذخیره برف مهم ترین کانون بارشی ایران به صفر نزدیک است
 مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ذخیره برف چهارمحال و بختیاری در 
حال تمام شدن است، گفت: از دو هفته گذشته هشدار خشک شدن چشمه »کوهرنگ« که تامین 
کننده آب چند استان است، داده شــده بود.خســرو کیانی افزود: بحران کم آبی در چهارمحال و 

بختیاری از سال ها پیش آغاز شد و امروز تبدیل به فاجعه بزرگ شده است.
کیانی با اشــاره به اینکه از دهه ۷۰ تاکنون چهارمحال و بختیاری دچار بحران کم آبی و خشکسالی 
شده، افزود: برداشت آب و میزان بارندگی با هم تناسب ندارد.کیانی ادامه داد: آب شرب مرکز استان 

از این سرچشمه تامین می شود که فعال حداقل آب برای شرب موجود است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

توسعه کشت گیاهان دارویی، اولویت جهادکشاورزی است
رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: امسال سطح باغات و گیاهان 
دارویی استان را تا یک هزار هکتار توسعه می دهیم که در حفاظت از خاک و افزایش بهره وری منابع 

آب و خاک تاثیر خواهد داشت.
عطاءا... ابراهیمی، توسعه باغات و کشــت گیاهان دارویی در اراضی شیب دار را یکی از برنامه های 
توسعه ای جهادکشاورزی استان دانست و افزود: سعی بر آن است که در سال جاری باغات استان 
را تا یک هزار هکتار توسعه دهیم که در حفاظت از خاک و افزایش بهره وری منابع آب و خاک تاثیر 

خواهد گذاشت. 
 ابراهیمی اضافه کــرد: ۴2 هزار هکتار باغ در اســتان وجود دارد که درختان برخــی از آنان به علت
  دایره زیســتی نیاز به اصــالح دارند که اصــالح و احیای چهار هــزار هکتار تا کنون انجام شــده ،

 همچنین حذف و جایگزینی باغات نیز در ۵۵۰ هکتار رخ داده که این عملکرد در افزایش محصوالت 
 باغی موثر است.وی ادامه داد: امســال برای توسعه کشــت گیاهان دارویی برنامه ریزی شد، اما 
کشــت در ۱۰۰ هکتار بیشــتر از ۳۰۰ هکتاری که در برنامه بود یعنی در ۴۰۰ هکتار به تحقق پیوست. 
 ابراهیمی با اشــاره بــه مقدار پاییــن میزان مصــرف آب در گیاهــان دارویی و خشکســالی در 
سطح استان، گفت: با اتفاق ناگوار خشکسالی در سطح اســتان کشت گیاهان دارویی قدرت پیدا 
کرده که تاکنون یک هزار و ۶۰۰ هکتار به کشــت گونه های مختلف گیاهان دارویی اختصاص یافته 
است. وی افزود: تاکنون یک هزار و ۴۰۰ الی ۵۰۰ گونه گیاه در سطح استان شناسایی شده که ۴۰۰ 
عدد آن گونه دارویی و 2۰ گونه نیز جزو گونه های اقتصادی اســت و در تالشیم تا سطح زیر کشت 

گونه های گیاهی را توسعه دهیم.

بروز خطرات جبران ناپذیر با مصرف خودسرانه دارو ها
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشــاره به قرار گرفتن در هفته پیشگیری از 
مسمومیت ها، مسمومیت های دارویی را همچنان صدر نشین انواع مسمومیت ها دانست و بر پرهیز 

از مصرف خودسرانه دارو ها تاکید کرد. 
رضا محمدی با بیان این مطلب که امســال شانزدهمین دوره هفته پیشــگیری از مسمومیت ها 
از اول تا هفتم آبان ماه در سراســر کشــور برگزار می شود خاطر نشان کرد: شــعار امسال سازمان 
غذا و دارو برای این مناسبت مانند پارسال »پیشگیری از مســمومیت در همه گیری کرونا« و »با 
افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم« است. محمدی گفت: از ابتدای سال ۹۹ تا انتهای 
شهریورماه امسال ۴۰۵ مورد مسمومیت دارویی به مرکز اطالع رسانی دارو ها و سموم معاونت غذا و 
دارو استان گزارش شده که از این تعداد 2۳۹ مورد تعمدی و ۱۶۶ مورد اتفاقی بوده است.وی افزود: 
دیکوکسین و دارو های قلبی، دارو های ضد افسردگی و بنزودیازپین به ترتیب از عمده ترین دارو های 

مورد استفاده در مسمومیت های گزارش شده بوده است.

اخبار
چهارشنبه 5  آبان 1400 / 20  ربیع االول 1443 / 27 اکتبر  2021 / شماره 3378

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
8/42  برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 7024-1400/06/13 هیات سوم آقای مجتبی حسین زاده 
جوزدانی به شناسنامه شماره 45427 کدملی 1280342064 صادره فرزند ابراهیم 
در تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 113 متر 
مربع از پالک 52 فرعی از 8 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت متقاضی و ... مورد ثبت صفحه 247 دفتر 574 امالک
ردیف 2- رای شــماره 7026-1400/06/13 هیات ســوم خانم ملیحه السادات 
میر معصومی کرمی به شناسنامه شــماره 59003 کدملی 1281018910 صادره 
اصفهان فرزند سید محمد در تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مســاحت 113 متر مربع از پالک 52 فرعی از 8 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی و ... مورد ثبت صفحه 247 

دفتر 574 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05 
م الف: 1205020 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/43 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 7545-1400/06/20 هیات دوم آقای حسین مردانی والندانی 
به شناسنامه شماره 571 کدملی 1287121780 صادره اصفهان فرزند محمد  در 
سه و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 133/20 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت رضا حیدری بهرام آبادی از ســند شماره 36086 مورخ 

1350/1/21 دفترخانه شماره 65 اصفهان از مورد ثبت صفحه 93 دفتر 48 امالک
ردیــف 2- رای شــماره 7546-1400/06/20 هیات دوم آقــای محمد مردانی 
ولندانی به شناسنامه شــماره 579 کدملی 1287528082 صادره اصفهان فرزند 
حســین  در دو و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
133/20 متر مربع قسمتی از پالک شــماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رضا حیدری بهرام آبادی از ســند شماره 
 36086 مورخ 1350/1/21 دفترخانه شــماره 65 اصفهان از مورد ثبت صفحه 93 

دفتر 48 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05 
م الف: 1205189 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/44 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1642 مورخ 1400/05/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای تقی اکبری 
به شناسنامه شماره 107 کدملی 1110619545 صادره فالورجان فرزند محمد قلی در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 71/06 متر مربع مفروزی از پالک شماره 131 فرعی 
از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع 
نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای محمد صادق ناظر دستجردی )مالک رسمی( 
خریداری شده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05 
م الف: 1205132 مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

مفاد آراء
8/45 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابــر رای شــماره 1631 مــورخ 1400/05/25 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعیین تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبــت ملک جنــوب اصفهــان تصرفات 
مالکانــه بالمعارض متقاضــی، مالکیت آقای هانی امینی به شناســنامه شــماره 
 1272682692 کدملــی 1272682692 صــادره اصفهان فرزنــد محمد ناصر در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 155 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طــرف آقای محمد صادق ناظر 

دستجردی )مالک رسمی( خریداری شده است.
2- برابر رای شماره 1632 مورخ 1400/05/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای هادی امینی 
به شناسنامه شماره 10723 کدملی 1292816937 صادره اصفهان فرزند محمد ناصر 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 155 متر مربع مفروزی از 
پالک شــماره 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای محمد صادق ناظر 

دستجردی خریداری شده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05 
م الف: 1205010 مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
8/46 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 1563 مــورخ 1400/5/19 هیات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، 
مالکیت خانم صفیه هاشــمی ســهر فروزانی به شناســنامه شــماره 39 کدملی 
1111331685 صادره از فالورجــان فرزند عزیزاله  بر ششــدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 185/05 متر مربع مفروزی از پالک  شــماره 131 فرعی از 4483 
اصلی واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهــان به موجب 
 بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای ســیف اله دهخدا )مالک رســمی( 

خریداری شده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05 
م الف: 1204950  مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب 

اصفهان 
مفاد آراء

8/47 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 8990-1400/07/25 هیات دوم آقای قنبرعلی رحیمی رنانی 
به شناسنامه شماره 9095 کدملی 1283200279 صادره اصفهان فرزند فتح اله  در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 204/29 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
672 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مورد ثبت صفحه 440 الی 446 دفتر 747 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20 
م الف: 1212514 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/48 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.

ردیف 1- رای شماره 9264-1400/08/03 هیات سوم خانم زهرا بابائی سودانی 
به شناسنامه شماره 1029 کدملی 1290593965 صادره اصفهان فرزند شکراله  در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 249/91 متر مربع پالک شماره 34  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالکیت طبق سند انتقالی 

22005 مورخ 1399/12/28 دفترخانه 416 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20 
م الف: 1212482 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/49 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 8264-1400/07/07 هیــات اول آقای محمدرضا ترک 
 الدانی به شناســنامه شــماره 1130001301 کدملــی 1130001301 صادره 
خمینی شهر فرزند اکبر  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 176/35 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 494 فرعی از 13   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت احمــد ترک الدانی از مورد ثبت صفحه 

187 دفتر 24 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20 
م الف: 1212465 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/50 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1836 مورخ 1400/06/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکیت آقای 
میثم طالع دستجردی به شناسنامه شــماره 9387 کدملی 1292803592 صادره 
اصفهان فرزند عزیزاله در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 133/85 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 22 فرعی از 4484  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی

 گردیده است.  
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20 
م الف: 1212549 مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب 

اصفهان
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 توزیع کمک های مومنانه با اجرای طرح »پیام مهر«
در اصفهان

معاون فرهنگی شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از توزیع 5 
میلیارد ریال کمک مومنانه در بین خانواده های آسیب پذیر همزمان با میالد پیامبر اکرم)ص( خبر 
داد.مجتبی شاه مرادی با اشاره به طرح»پیام مهر« اظهار داشت: پیرو مصوبه شورای اسالمی شهر 
اصفهان جهت توزیع کمک های مومنانه، خانواده های آسیب پذیر  توسط سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان با همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره( و اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان شناسایی شدند.وی افزود: پس از شناسایی، تعداد 15 هیئت شاخص در 15 منطقه شهر 
اصفهان با مشــارکت در این طرح، بن کارت های 500 هزار تومانی را دریافت و در میان خانواده های 
آسیب پذیر توزیع کردند.وی ادامه داد: این اقدام به مناسبت هفته وحدت و همزمان با میالد فرخنده 
نبی مکرم اسالم)ص( صورت پذیرفت که امیدوارم کمکی به این خانواده ها شده باشد.گفتنی است؛ 
در شورای اسالمی شهر اصفهان مقرر  شد کمک های مومنانه و معیشتی توسط هیئت های مذهبی 

به خانوارهای کم برخوردار شهر اصفهان اهدا شود.

طی 6 ماهه سال جاری محقق شد؛

 ایجاد 3هزار و 469 فرصت شغلی 
با حمایت کمیته امداد اصفهان

سرپرست معاونت اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، با اشاره 
به اینکه راهبرد اصلی این نهاد، ایجاد درآمــد با ثبات برای مددجویان با اســتفاده از ظرفیت ها و 
پتانسیل های موجود است، بیان داشــت: با همین دیدگاه طی 6 ماهه سال جاری 3 هزار و 469 
فرصت شغلی با هدف تسهیل گری و سرعت بخشی به فرآیند توانمندسازی جامعه هدف ایجاد شد.

احمد رضایی به برنامه های این نهاد در حوزه اشــتغال و خودکفایی اشــاره کرد و گفت: توســعه 
فعالیت های اشتغال زایی برای جامعه هدف در ســرفصل های کاریابی، راهبری شغلی و هدایت 
شــغلی به کارآفرینان، برای به کارگیری کارجویان تحت حمایت صورت گرفته و در این مدت 688 
نفر با معرفی به مراکز کاریابی و 629 طرح در قالب راهبری شغلی، همچنین 1393 مورد با هدایت 

شغلی مشغول به کار شدند.
سرپرست معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان با بیان اینکه  طی 6 ماهه ابتدایی سال 
جاری 1033 نفر از مددجویان با کسب درآمد پایدار به خودکفایی رسیده اند، ادامه داد: طی 6 ماهه 
سال جاری 2 هزار و 406 فقره تسهیالت قرض الحسنه در زمینه اشتغال مددجویان برای طرح های 

مختلف با اعتباری بالغ بر 84 میلیارد تومان پرداخت شده است.

در طرح عیدانه اهدای خون صورت گرفت؛

اهدای خون 230 نفر در مرکز جامع میدان خواجوی اصفهان
در طرح عیدانه اهدای خون ، 180 نفر خون خود را در مرکز جامع میدان خواجو اصفهان برای کمک 
به درمان بیماران اهدا کردند.مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: از این تعداد 180 نفر موفق 
به اهدای خون شــدند که 98 درصد از آن ها آقایان و 3 درصد بانوان هستند.علی فتوحی، ظرفیت 
ذخیره کنونی خون اســتان اصفهان را هم اکنون کمتر از دو روز اعالم کرد و افزود: استاندارد ذخیره 
خون باید هفت روز باشد.وی از مردم نوع دوست درخواست کرد برای تامین نیاز های خونی بیماران، 
به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.علی فتوحی، کاهش مراجعه مردم به مراکز انتقال خون را ناشی 
از وضعیت کرونایی دانست و افزود: اگر تعداد مراجعان بیشتر نشود، در هفته آینده با مشکل کمبود 
ذخایرخون مواجه می شویم.مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: هر روز مرکز انتقال خون 

خواجوی اصفهان تا ساعت 18 پذیرای مراجعان است.

توصیه های ایمنی مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری برای شهروندان:

مسمومیت با گاز CO  را جدی بگیرید

با فرا رسیدن روزهای سرد سال افراد سعی   نرگس طلوعی
می کنند با وسایل گرمایشی منزل و محل کار 
خود را گرم کنند. بی احتیاطی در نصب و راه اندازی وسایل گرمایشی و به 
ویژه وسایل گازسوز می تواند خطرات و حوادث بزرگی را رقم بزند. به دلیل 
بی توجهی و عدم رعایت استاندارد ها در نصب وسایل گرمایشی هر ساله 
شاهد مسمویت افراد با گاز منو اکســید کربن و حتی مرگ ناشی از آن 
هســتیم، اما با وجود  هشــدارهایی كــه هــر روز از  رادیــو، تلویزیون، 
خبرگزاری ها، روزنامه ها و ... شنیده می شود خیلی ها گوش شان بدهكار 
نیســت و حوادث ناشی از گازگرفتگی و مســمومیت با گاز CO را جدی 
نمی گیرند، حوادثی که می تواند به قیمت جان افراد تمام شود. افزایش 
آمار جان باختگان و مصدومان ناشی از بی احتیاطی و بی توجهی در نصب 
وسایل گرمایشی باعث شده تا ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان طی ســال های اخیر فعالیت های گسترده ای جهت 
آگاهی بخشــی شــهروندان در این زمینه انجام دهد. انتشار ده ها هزار 
بروشور، کتابچه های ایمنی، سی دی مستند آموزشی و اعالم در رسانه های 
جمعی، حضور نیروهای آتش نشان در مســاجد و استفاده از تابلوهای 
تبلیغات شهری بخشی از این فعالیت هاست تا حوادث گازگرفتگی کاهش 

یابد.  
امسال نیز همچون سال های گذشته مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به  اهمیت توجه به نصب دقیق 
وسایل گرمایشی به ارائه نکاتی در این زمینه پرداخته است.  به گفته آتشپاد 
محسن گالبی، خطر گازگرفتگی با نصب نامناسب وسایل گرمایشی، توجه 
نکردن کافی به نصب صحیح وسایل گازسوز و استفاده نکردن از کالهک 
H برای دودکش ها و برخی دیگر از نکات مهم لزوم توجه به رعایت نکات 

ایمنی و ایمن سازی سیستم های گرمایشی را ضروری می سازد.
  مدیر عامل سازمان آتشی نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه هنگام نصب بخاری باید از سالمت دودکش و شلنگ بخاری 
اطمینان حاصل کرد، گفت: شــیلنگ های بخاری باید از نوع اســتاندارد 
انتخاب و پس از چند سال استفاده تعویض شود و مکان اتصال شیلنگ 
به شیر گاز و بخاری نیز باید با بست محکم شود تا روزنه ای برای نشت گاز 
وجود نداشته باشد. وی ادامه داد: مکان قرارگیری بخاری باید حدود 15 
سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد، همچنین از قرار دادن لوازم چوبی و 
منسوجات در کنار بخاری خودداری کرده و همواره فاصله پرده را از بخاری 
حفظ کنید تا در اثر گرما مشتعل نشده و حادثه به بار نیاورد.  به گفته مدیر 
عامل سازمان آتشی نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، محل 
قرارگیری بخاری بهتر است در زیر پنجره باشــد تا هوا به راحتی جریان 
داشته باشد؛ هنگام روشن بودن بخاری باید لوله آن داغ باشد، سرد بودن 
لوله حاکی از بروز مشکل در این وسیله رایج گرمایشی است. آتشپاد گالبی 

افزود: وقتی مسیر خروج دود بسته شود شعله ناقص می سوزد، در نتیجه 
گازهای سمی وارد فضای داخل شده و سپس منجر به مسمومیت و یا 
مرگ می شــود. وی با بیان اینکه لوله های بخاری باید بازدید شود، زیرا 
احتمال النه گزینی پرندگان روی آن در فضای پشت بام وجود دارد، تاکید 
کرد: بیشترین حوادث گازگرفتگی ناشی از گرفتگی لوله های بخاری اتفاق 
افتاده است. مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان با تاکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در نصب و استفاده از پکیج 
دیواری، گفت: این وسیله بهتر است در خارج از ساختمان و در هوای آزاد 
قرار گیرد، اما باز هم برخی افراد این وسیله را داخل ساختمان قرار می دهند 
که در این صورت باید یک سیستم تهویه در این مکان تعبیه شود تا از بروز 
حادثه ممانعت کند؛ سیستم تهویه مانع از تجمع گاز در فضا شده و ایمنی 
را تضمین می کند. وی ادامه داد: چند ماه یک بار پکیج باید سرویس و 
رسوب گیری شود و دودکش آن نیز باید به گونه ای باشد که گازهای سمی 
وارد فضای خانه نشده و مستقیم به بیرون از ساختمان هدایت شود. محل 
اتصال شیلنگ به پکیج باید با بست محکم شده و نشت گاز مورد بررسی 
قرار گیرد. آتشپاد گالبی با بیان اینکه راحت ترین روش اطمینان از نشت 
گاز یا عدم وجود آن استفاده از کف صابون است، اظهار کرد: منافذ زیر درها 
را نباید به طور کامل پوشــاند تا مقداری از اکسیژن در فضای محل کار یا 

زندگی جریان داشته باشد.

به گفته آتشپاد محسن گالبی، خطر گازگرفتگی با نصب 
نامناسب وسایل گرمایشی، توجه نکردن کافی به نصب 
 H صحیح وسایل گازسوز و استفاده نکردن از کالهک
برای دودکش ها و برخی دیگر از نکات مهم لزوم توجه 
ی  ایمن سازی سیستم ها و  ایمنی  نکات  رعایت  به 

گرمایشی را ضروری می سازد

با مسئولان جامعه

کارشناس بیماری های غیر واگیر معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: الزم است زنان 
جوان با اصالح سبک زندگی از ابتال به بیماری پوکی 
استخوان در دوران سالمندی پیشگیری کنند.پوکی 
استخوان )Osteoporosis( یک اختالل اسکلتی 
است که بیشتر در دوران ســالمندی بروز می کند، 
ویژگی بارز آن کاهش اســتحکام استخوان است 
و فرد را در معرض خطر شکســتگی قرار می دهد.

رامش حسین خانی  گفت: به طور میانگین از هر 2 
زن باالی 50 سال در کشورمان یک نفر شکستگی 
ناشی از پوکی استخوان را تجربه می کند به همین 
دلیل نیاز است که زنان از دوران نوجوانی و جوانی با 
رفع عوامل خطرساز، احتمال ابتال به این بیماری در 

سنین باال را تا حد امکان کاهش دهند.
وی بابیان اینکه به طورمعمول شیوع پوکی استخوان 
در میان زنان، 2 برابر مردان اســت، اظهار داشــت: 
عوامل مختلفی در ابتال به این بیماری نقش دارد که 

بخشی از آن ها، رفتاری هســتند و مردم می توانند 
با رعایت آن ها از ابتال به پوکی اســتخوان که به آن 
»بیماری خاموش « هم گفته می شود، پیشگیری 

کنند.
کارشناس بیماری های غیر واگیر معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان به عوامل پرخطر 
رفتاری در ابتال به پوکی اســتخوان اشاره و آن ها را 
اســتعمال دخانیات، مواد مخدر و قلیان، مصرف 
الــکل، کم تحرکی، مصرف زیاد قهوه و بســیار زیاد 

پروتئین، کم وزنی یا چاقی، مصرف ناکافی لبنیات، 
میوه و ســبزی ها و کمبود کلســیم و ویتامین دی 
عنوان کــرد و گفــت: کم تحرکی در زنان ما بســیار 
شــایع و تا ۷0 درصد اســت به همین دلیل بانوان 
باید با اصالح ســبک زندگی این معضــل بزرگ را 

برطرف کنند.
حســین خانی بابیان اینکه کمبود ویتامین دی نیز 
در میان زنان شایع اســت، افزود: زنان باید تالش 
کنند از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشــید 
یا دریافــت مکمل های ویتامیــن دی، کمبود آن را 
جبران کنند.وی دیگر عوامل موثــر در ابتال به پوکی 
استخوان را سن، جنسیت و ابتال به بیماری دانست 
و اظهار داشت: هرچه سن باالتر رود احتمال ابتال به 
این بیماری بیشتر می شود و شیوع آن در بین زنان 
باالتر از مردان است به گونه ای که اگر زنان در سنین 
کمتر از 50 سال دچار یائسگی شوند احتمال ابتالی 

آن ها بیشتر می شود.

جانشین فرمانده انتظامی استان از انهدام باندی 
سازمان یافته متشکل از ۷ نفر از افراد سابقه دار که 
اقدام به ســرقت های مختلف می کردند و اعتراف 

آنها به 39 فقره سرقت، خبر داد.
ســرهنگ محمدرضا هاشــمی فر بیان داشت: به 
دنبال وقوع چندین فقره ســرقت از باغ ها، منازل 
و سرقت خیابانی که ســارقان درسرقت های خود 
اقدام بــه تخریب امــوال شــهروندان می کردند، 
موضوع با حساسیت و دقت باال توسط کارآگاهان 
پلیس آگاهی اســتان اصفهان مورد رسیدگی قرار 

گرفت.
وی افزود: با تحقیقات و بررسی های دقیق علمی و 
انجام یک سری اقدامات خاص پلیسی مشخص 
شد، سرقت های مذکور توسط باندی سازمان یافته 
متشکل از ۷ ســارق ســابقه دار صورت می گیرند 
که بالفاصله رصد هوشــمندانه این افراد در دستور 
کار کارآگاهــان پلیس آگاهــی در مرکز و چندین 

شهرستان دیگر استان قرار گرفت.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح 
کرد: با تالش شــبانه روزی و اقدامــات علمی و 
تخصصی کاراگاهان، سرانجام 5 نفر از اعضای این 
باند که با 2 دستگاه خودروی پژو 405 از مخفیگاه 
خود خارج شده و قصد انجام ســرقت مسلحانه 
در شهرســتان نجف آباد را داشتند دریک عملیات 

ضربتی متوقف و همگی آنها دستگیر شدند.
سرهنگ هاشــمی فر با اشــاره به متــواری بودن 

سرکرده اصلی باند اظهار داشت: تحقیقات پلیسی 
در این خصوص ادامه یافت و ســرانجام مخفیگاه 
فرد مذکور نیز شناسایی و در یک عملیات ویژه وی 
به همراه زنی که از او در برخی از سرقت ها استفاده 

می شد، دستگیر شد.
این مقام انتظامی گفت: متهمان پس از مواجهه با 
مدارک و مستندات پلیس لب به اعتراف گشوده و 
به 39 فقره سرقت شامل 30 فقره سرقت از باغ ها، 
4 فقره سرقت از منزل، 4 فقره سرقت خیابانی از 
شهروندان و یک فقره ســرقت نافرجام مسلحانه 

اقرار کردند.
سرهنگ هاشمی فر از توقیف 4 دستگاه خودروی 
پژو 405 و یک دستگاه خودروی زانتیا که سارقان 
از آنها در ســرقت های خود اســتفاده می کردند، 
خبر داد و عنوان داشــت: متهمان به همراه پرونده 
تحویل مرجع قضایی شــده و با صدور قرار قانونی 

روانه زندان شدند.

کارشناس بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

زنان جوان به فکر پیشگیری از پوکی استخوان باشند
جانشین فرمانده انتظامی استان خبر داد:

انهدام باند سازمان یافته سرقت در اصفهان

سرپرســت معاونت عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: 
طی هفت ماه اول امســال دو میلیون و 3۷4 هزار و 602 تماس ورودی 
سامانه 110 بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد افزایش 

نشان می دهد.
سرهنگ محمد دالوند افزود: با تفکیک تماس ها اخبار فوریتی 18 درصد، 
اخبار غیر فوریتی 20 درصد، مزاحمت و تکراری هشــت درصد، بررسی 
اطالعاتی یک درصد و راهنمایی و ارشاد 51 درصد و مراجعه حضوری سه 

درصد افزایش داشتند.
سرپرســت معاونت عملیــات فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد:طی  هفت ماه اول امسال تماس های مردمی با سامانه 
110 پلیس به تفکیک، 21 درصد مربوط بــه درگیری، 15 درصد مربوط به 

تصادفات، 11 درصد مربوط به سرقت، 10 درصد مربوط به مزاحمت، سه 
درصد مربوط به مواد مخدر، یک درصد مربوط به ســایبری، یک درصد 
مربوط به موارد اقتصادی و 38 درصد مربوط به سایر جرائم بوده است.

مدیر روابط عمومی  انتقال خون اســتان اصفهان با اشاره به وضعیت ذخیره 
خون استان، اظهار داشت: متاســفانه با توجه به نزدیک شدن فصل سرما و 
کوتاه شــدن روزها با کاهش میزان اهدا کنندگان روبه رو شــده ایم.لطفعلی 
جعفری افزود: در حال حاضر به همین دلیل وضعیت ذخیره خونی به کمتر 
از 2 روز رسیده که بسیار کم اســت و در حالی که ذخیره خونی باید بیش از ۷ 
روز باشــد. مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون اســتان اصفهان با بیان 
اینکه اهدای خون باید به صورت تدریجی و مســتمر صورت بگیرد، گفت: از 
همشهریان درخواست می کنیم که به فکر بیماران نیازمند به خون باشند و با 
اهدای خون خود جانی دوباره به آنها ببخشــند.وی ادامه داد:  اکنون به همه 
گروه های خونی احتیاج داریم و کماکان دست یاری به سوی مردم نوع دوست 
اصفهانی دراز می کنیم تا با مراجعه به مراکز اهدای خون این نیاز برطرف شود.

جعفری تصریح کرد: تزریق واکسن برکت و سینوفارم منعی برای اهدای خون 
ندارد و این دســته افراد هم می توانند با اهدای خون خود به بیماران نیازمند 

به خون کمک کنند.

افزایش 14 درصدی تماس های مردمی با پلیس 110 اصفهان ذخیره خونی استان اصفهان به کمتر از 2 روز رسید
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
8/51 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء شماره 140060302007002613 و 140060302007002611 و14006030
2007002618و140060302007002617 و 140060302007002610 و14006030
2007002615و140060302007002614 و 140060302007002612 همگی مورخ 
08 / 07 / 1400  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقایان و خانم ها آرمان آقا جوهری فرزند فضل اله بشــماره شناسنامه و کد ملی 
1271811170 صادره از اصفهان و مهرنوش آقا جوهری فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 

546 و کد ملی 1287288251 صادره از اصفهان و مریم آقاجوهری فرزند فضل اله به شماره 
شناسنامه 10356 و کد ملی 1282888323 صادره از اصفها و آرش آقا جوهری فرزند فضل 
اله به شناســنامه 6840 و کد ملی 1292778148 صادره از اصفهان و امیرحسین ایهامی 
فرزند ناصر به شناسنامه 2677 و کد ملی 1290784019 صادره از اصفهان و فاطمه ایهامی 
فرزند ناصر به شناسنامه 838 و کد ملی 1284849171 صادره از اصفهان و علیرضا ایهامی 
فرزند ناصر به شناسنامه 46371 و کد ملی 1280352655 صادره از اصفهان و محمد رضا 
ایهامی فرزند ناصر به شناسنامه 1226و کد ملی 1284729796 صادره از اصفهان همگی 
نسبت به سهم االرث از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 643 مترمربع پالک 854 فرعی 
از یک اصلی واقع در کارالدان اصفهان انتقال قهری از مالک رسمی ) ناصر ایهامی ( محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20 
م الف: 1212623 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان

تحدید حدود اختصاصی
8/52 شــماره نامه: 140085602033002900-1400/07/29  چــون تحدید حدود 

ششدانگ قطعه زمین محصور سی قفیزی دشت باال به شماره پالک ثبتی 1154 فرعی از 
182 اصلی واقع در ابیازن جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام دوشیزه شهین خامسی فرزند سید هدایت در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1400/08/30  ساعت 10 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1400/08/05  م الف:1212682  رحمت اله شاهدی 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز



 رییس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان اصفهان در رابطه با اولین دوره مسابقات بولینگ جام اصحاب رسانه استان اصفهان، اظهار کرد: مسابقات بولینگ 
جام رسانه استان اصفهان با حضور مســئول کمیته های برگزاری در محل دفتر هیئت قرعه کشی شد. در راســتای تکریم مقام اصحاب رسانه و قدردانی از این 
پیشگامان اطالع رسانی، مسابقات بولینگ جام رســانه در دو بخش آقایان و بانوان روز جمعه هفتم آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد که این مسابقه برای بانوان 
ساعت ۸:۳۰ صبح و آقایان ساعت ۱۳:۳۰ بعدازظهر در باشگاه بولینگ صفه خواهد بود. امیر حســین صمدانی افزود: این رویداد بزرگ ورزشی با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی و ضدعفونی محل برگزاری مسابقات، به صورت رایگان برگزار می شود. خوشــبختانه بیش از ۱۰۰ نفر از اصحاب رسانه در قالب تیم های 
دونفره و بیش از ۵۰ تیم، در مسابقات بولینگ جام رسانه شرکت کرده اند.صمدانی ادامه داد: از تالش های اصحاب بزرگ رسانه در زمینه اطالع رسانی و آگاهی 
بخشی به جامعه تقدیر و قدردانی می  کنم. از این عزیزان می خواهم با رعایت آیین نامه رقابت ها روز جمعه هفتم آبان ماه در محل برگزاری حضور داشته باشند. 
ضمنا اختتامیه این رویداد بزرگ ورزشی ساعت ۱۹ روز مسابقه در فضای باز محیط فرهنگی ورزشی کوه صفه با حضور شرکت کنندگان و مدیران برگزار می  شود.

مسابقاتبولینگجامرسانه۷آبانبرگزارمیشود
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فردیناند: 

تیم»سولسشر«هیچهویتیندارد
فردیناند مانند میلیون ها بیننده دیگر شاهد شکســت دردناک و تحقیرآمیز یونایتد در خانه خود 
برابر رقیب سنتی بود و این نتیجه باعث شد که او بسیار عصبانی و ناراحت شود.این بازیکن سابق 
یونایتد در اکثر دقایق بازی نظراتش را بالفاصله از طریق صفحه رســمی خود در شبکه اجتماعی 
توئیتر به اشتراک می گذاشــت و حاال نیز با انتشار پادکســت اختصاصی اش به صحبت درباره 

اتفاقات رخ داده در این دیدار پرداخته است.
فردیناند گفت:» این اتفاق باعث شرمساری اســت. من هم در چنین شرایطی قرار داشته ام و ما 
با نتیجه ۱-6 برابر منچسترسیتی شکست خوردیم؛ اما ما هویتی داشتیم که می توانستیم با تکیه 
بر آن در فاصله چند هفته بار دیگر همه چیز را بهبود ببخشیم. مشــکل این تیم این است که آنها 

نتوانسته اند هویتی پیدا کنند. این سواالتی است که برای هرکسی پیش آمده است.«
وی در ادامه اضافه کرد:» آیا سرمربی تیم اطالعات درست را در اختیار بازیکنانش قرار داده است؟ 
و اگر اینطور بوده، آیا بازیکنان این اطالعات را درک کرده و قادر به اســتفاده از آن هســتند؟ این 
موضوعی است که سرمربی تیم باید به آن بپردازد چون در حال حاضر به نظر می رسد که این تیم 
در حال فروپاشی است.«بسیاری از بازیکنان سابق یونایتد که حاال کارشناس شبکه های مختلف 
شده اند، حاضر به انتقاد از عملکرد سولسشــر روی نیمکت این تیم نشدند و به پیچیدگی کار این 
 مربی اشاره کردند؛ اما فردیناند در جمع این افراد نیست.این بازیکن سابق یونایتد اظهار داشت:

» این تیم طوری بازی می کند که وقتی تماشــایش می کنید با خود می گویید که آیا آنها درست 
هدایت می شوند؟ آیا اطالعاتی در اختیار آنها قرار گرفته است؟ آنها امروز شرمنده هستند. اما باید 
جلسات مهمی برگزار کرده و در این باره حرف بزنند. بهترین تیم ها همگی هویتی دارند و می دانند 

که باید با تکیه بر چه ویژگی به شرایط عادی برگردند.«

کاپیتان پاری سن ژرمن:

»PSG«مانعانتقالمبهچلسیشد
مارکینیوش، کاپیتان پاری ســن ژرمن، می گوید که باشگاه چلســی به جذب او در پنجره نقل و 

انتقاالت تابستانی عالقه مند بوده است.
این بازیکن 27 ساله نقشی کلیدی در تیم پرستاره مائوریسیو پوچتینو ایفا می کند و در عین بر بازو 
داشتن بازوبند کاپیتانی، هدایت خط دفاعی این تیم را نیز برعهده دارد.مدیران چلسی در پنجره 
نقل و انتقاالت تابستانی به دنبال جذب یک مدافع میانی جدید بودند و مارکینیوش مدعی شده 
که یکی از گزینه های اصلی توماس توخل برای حضور در استمفوردبریج بوده اما پاری سن ژرمن 

حاضر به مذاکره بر سر این بازیکن نشده است.
این مدافع برزیلی در این باره به لو پاریزین گفت:» کار حتی به ارائه پیشنهاد هم نرسید. در واقع 
پاری ســن ژرمن بالفاصله مانع از انجام هرگونه مذاکره شد. این نشــان دهنده اعتماد و ایمانی 
است که آنها به من دارند. این که باشگاهی مانند  پی اس جی چنین اعتمادی به من دارد باعث 
افتخار است. این واقعیت که دیگر تیم ها به من عالقه مند  هستند یعنی من کارم را خوب انجام 
می دهم. چنین احساسی به من انگیزه می دهد تا  ادامه دهم، در جلسات تمرینی با قدرت بیشتر 
ظاهر شوم و بهتر بازی کنم. پاریس و پی اس جی تنها چیزهایی هستند که به آنها فکر می کنم.«

چلســی همچنین برای جذب ژول کونده، مدافع میانی سویا، نیز در تابستان امسال تالش کرد و 
در حالی که دو باشگاه روی مبلغ ۴۳ میلیون پوند به توافق رسیده بودند، باشگاه اسپانیایی مبلغ 
مدنظرش را تا 67 میلیــون پوند باال برد و در نتیجه مدیران این باشــگاه لندنی حاضر به پذیرش 
این شرایط نشــدند.با این حال مدافع عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا فصل را بدون حضور 
مدافع میانی جدید به خوبی آغاز کرد. شاگردان چلسی پس از گذشت ۹ بازی در حال حاضر در 
صدر جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارند و از ابتدای فصل تا به حال تنها سه گل دریافت کرده اند.

مصاف پیکان- سپاهان در هفته دوم رقابت های لیگ برتر والیبال؛

به وقت هیجان

در حســاس تریــن دیــدار هفتــه دوم  سمیهمصور
رقابت هــای لیــگ برتر والیبــال مردان 
باشگاه های کشــور، تیم های ســپاهان و پیکان مقابل یکدیگر قرار 
می گیرند، دیدارهایی که امروز و از ساعت ۱6 در تهران برگزار می شود.

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اصفهان که فصل نقل وانتقاالت را خیلی 
زود آغاز کرد و توانست چند بازیکن شاخص و ملی پوش را به خدمت 
بگیرد، با آمادگی باالیی این فصل از رقابت ها را آغاز کرده است.مهدی 
مرندی، فرهاد قائمی، امیر غفور، مســعود غالمی و سامان فائزی از 
جمله بازیکنان جدیدی هســتند که این فصل برای ســپاهان بازی 
می کنند. همچنین ســپاهان توانســت محمدی راد، سرمربی فصل 
پیش خود را روی نیمکت نگه دارد؛ محمدی راد که فصل پیش نتایج 
قابل قبولی را با طالیی پوشــان والیبال به دســت آورد، در بازی های 
آسیایی هدایت تیم ملی پاکستان را به عهده گرفت و بعد از اتمام این 

رقابت ها به تمرینات تیم سپاهان بازگشت.
فصل گذشته سپاهان  مرحله گروهی را با 22 برد و ۴ باخت و کسب 6۵ 
امتیاز، با صدر نشینی و قدرتمندانه به پایان رساند و وارد مرحله پلی آف 
شد و در این مرحله با شکست شهرداری ورامین به جمع چهار تیم برتر 
راه پیدا کرد ولی حریف تیم سیرجانی نشد و با دو شکست از رسیدن به 

بازی نهایی باز ماند، نهایتا موفق شد در بازی رده بندی با شکست هراز 
آمل به مقام سوم لیگ برتر برسد؛ فوالد سیرجان و شهرداری ارومیه 

به ترتیب اول و دوم شدند.
 تیم های سپاهان و پیکان در شرایطی به مصاف یکدیگر می روند که 
هر دو تیم موفق شده اند در هفته اول این رقابت ها با پیروزی میدان 
را ترک کنند.پیکانی ها در هفته اول در جدال خودروســازان ۳ بر یک 
ترمز سایپا را کشیدند و ســپاهانی ها با همین نتیجه در اصفهان مس 
رفسنجان را با شکســت بدرقه کردند. شــاگردان محمدی راد در رده 
دوم جدول قرار دارنــد و پیمان اکبری و تیمــش در رده چهارم جای 

گرفته اند.
جدال این دو تیم که از مدعیان قهرمانی به شمار می روند از حساسیت 
های زیادی برخوردار اســت و مربیان این دو تیم این جدال را سخت 

و دشوار دانسته اند.
پیمان اکبری، سرمربی پیکانی ها در مورد سپاهان گفته سپاهان یکی 
از تیم های خوب لیگ برتر اســت. مدعی قهرمانی است و تیم قابل 
احترامی اســت که از کادر فنی خوبی برخوردار اســت، اما ما نیز تمام 

تالش خود را خواهیم کرد.
در مقابل رحمان محمدی راد،سرمربی سپاهان نیز در خصوص بازی 

مقابل پیکان معتقد است با توجه به نداشتن شناخت کافی از این تیم 
در فصل جدید کار سختی در پیش خواهند داشت.

 در دیگر دیدارهــای هفته دوم رقابت های لیگ برتــر والیبال  مردان 
باشگاه های کشوردر رفســنجان، تیم تازه وارد مس رفسنجان اولین 
میزبانی خود را در لیگ برتر تجربه می کند.شاگردان بادرنگین میزبان 
تیم آذرباتری ارومیه هستند، راه یاب ملل مریوان که در رده دوازدهم 
جدول است میزبان فوالد سیرجان رده پنجمی است، پاس گرگان که 
هفته گذشته یک امتیاز از لبنیات هراز آمل گرفته در خانه میزبان یکی 
دیگر از تیم های خوب و باکیفیت لیگ یعنی شهرداری ارومیه است 
که هفته گذشــته نماینده مریوان را شکست داده، هورسان رامسر در 
دیداری خانگی به مصاف لبنیات هراز آمل می رود و دو تیم برای بهبود 

جایگاه خود در جدول به شدت نیاز به هر ۳ امتیاز این دیدار دارند.
شــهرداری گنبــد در خانه کار ســختی مقابــل ســایپا دارد تیمی که 
نمی خواهد از مدعیان فاصله بگیرد، دو تیمی که هفته اول را با شکست 

پشت سرگذاشتند و به دنبال اولین ۳ امتیاز این فصل هستند.
شهداب یزد، صدرنشین هفته نخست نیز در یزد از شهرداری ورامین 
پذیرایی می کند، مصاف این دو تیم می تواند از دیگر مسابقات جذاب 

و حساس هفته دوم لقب بگیرد.

خبر روز

تاییدحرفهایجنجالیداورلیگبرتری
وحید صالحی پرده از مافیای داوری ایران برداشــت.داور ســابق لیگ برتر پرده از زد و بندهای 
داوری برداشت و حتی گفت بعضی از آنها پول های میلیاردی می گیرند. صالحی همچنین اعالم 
کرد که قنبرزاده دبیر کل سابق فدراســیون فوتبال از جمله کسانی بود که با داوران خاطی برخورد 
کرد. عضو فعلی هیئت رییسه فدراســیون در این باره می گوید: »در همه قشرها خوب و بد وجود 
دارد. بعضی داوران ما دچار انحراف شده بودند که محروم شــدند. یکی از آنها محروم شده بود ، 
دوباره برگشت و باز هم طوری قضاوت کرد که محروم شــد. هم فایل صوتی علیه بعضی داوران 
داشتیم و هم پیامک. البته اکثر داوران ما سالم هستند.« وی همچنین اضافه کرد: »ما با شواهد 
بعضی داوران را کنار گذاشتیم. من امســال ندیدم یکی از این داورانی که محروم کردیم، در لیگ 

برتر قضاوت کند.«

زمانآغازاردویتیمملیمشخصشد
با پایان هفته چهارم لیگ برتر اردوی آماده ســازی تیم ملی برای بازی با لبنان و سوریه در تاریخ 
2۰ و 2۵ آبان آغاز خواهد شد.بر همین اساس اردوی آماده سازی تیم ملی برای بازی با لبنان از 
۱7 آبان در تهران و در کمپ تیم های ملی آغاز خواهد شد. همانند بازی های قبلی تیم ملی با پرواز 
اختصاصی راهی بیروت خواهد شــد و بعد از این بازی هم راهی شهر امان خواهد شد تا در اردن 

بازی اش را با سوریه انجام دهد.
 تیم ملی به بهانه بازی با این دو تیم بازی دوســتانه نخواهد داشت؛ اما برنامه ریزی فدراسیون 
فوتبال به گونه ای اســت که تیم ملی حتما پیش از بازی های بعدی که در بهمن ماه خواهد بود 
دیدار تدارکاتی انجام دهد. تیم ملی در حالی مهیای این دو بازی می شود که عالوه بر صدرنشینی 
در گروه A با ۱۰ امتیاز موقعیت خود را در رنکینگ فیفا هم حفظ کرده و هم اکنون تیم اول آســیا 
و بیست و دوم جهان به شمار می رود.اسکوچیچ به منظور اردوی آماده سازی تیم ملی پیش از 
بازی با لبنان لیست تیم ملی را در اختیار فدراســیون فوتبال قرار داده است که این بار هم حضور 
لژیونرها پر رنگ تر از بازیکنان داخلی اســت و دعوت نامه بازیکنان یک به یک در حال ارسال به 

باشگاه هایشان است.

حسابکارگزارجدیداستقاللمسدوداست
آبی ها با کارگزاری تازه به توافق رسیده اند. باشگاه اســتقالل تهران در تالش است تا حق تبلیغات 
محیطی را از آن خود کند و اگر کارگزار این تیم بتواند شــرایط الزم را فراهم آورد به احتمال فراوان 
مشکلی از این بابت نخواهد داشت. تا این لحظه اما به نظر می رسد کارگزار آنها نتواند شرایط مورد 
نیاز را مهیا کند، به این دلیل که حساب آنها مسدود است. خبرهای رسیده از فدراسیون حکایت از آن 
دارد تا وقتی که حساب کارگزار جدید استقالل مسدود باشد، نمی توانند فعالیت خود را آغاز کنند. 
البته آنها اعالم کرده اند به زودی این مسئله حل می شود و مشکلی برای همکاری با آبی ها ندارند.

سپاهانجایاستقاللراگرفت
 بر اســاس تازه ترین رده بندی تیم های باشــگاهی فوتبال جهان، تیم پرسپولیس همچنان در 
جایگاه نخست ایران قرار دارد و سپاهان اصفهان پس از مدت ها با عبور از استقالل، دومین تیم 
برتر فوتبال کشورمان شد و استقالل به رتبه سوم سقوط کرد.شاگردان یحیی گل محمدی با یک 
پله صعود در جایگاه سوم آسیا ایســتادند و در ســطح جهانی نیز با 2 پله صعود در رتبه ۹7 قرار 
گرفتند.در این رده بندی سپاهان اصفهان در رتبه ۱۳ آسیا قرار گرفت و استقالل به رتبه چهاردهم 
 سقوط کرد. در ســطح جهانی نیز ســپاهان به رتبه 2۳2 رسیده و اســتقالل به رتبه 2۳۴ سقوط

 کرده است.

مستطیل سبز

درستایشذوبآهن
واستقالل؛این
نمایشتماشایی

جدال ذوب آهــن و اســتقالل را می توان یک 
جدال تاکتیکــی قابل قبول بــرای هفته دوم 
لیگ دانست. جدالی در این ســطح و با این 
ســرعت بازی و تعداد پاس ها و وقفه های کم 
در جریان بازی آن هــم در هفته دوم می تواند 
نشــانه ای بر یک فصل خوب برای هر دو تیم 
استقالل و ذوب آهن باشــد.نکته مهم جدال 
روز دوشنبه اصفهان، ســرعت بازی به نسبت 
سرعت معمول بازی های لیگ برتر و همچنین 
وقفه های کمتر باز هم نسبت به سطح متوسط 
وقفه های مرسوم در لیگ برتر بود. اینکه دو تیم 
تالش جدی برای گلزنی آن هم از طریق بازی 
روی زمین و چرخاندن توپ داشــتند که  این 
بازی را به یک جــدال زیبا تبدیل کرد.در حالی 
که جدال استقالل و ذوب آهن بیشتر نگاه ها را 
به سمت یامگا، خارجی تازه وارد استقالل جلب 
کرده؛ اما نباید از نمایــش ذوب آهن نیز غافل 
شد. نمایشی که از نظر آمار پاس تنه به تنه آمار 
تیم هایی چون پرسپولیس و سپاهان در فصل 
پیش می زند.ذوب آهن در بازی با اســتقالل 
۵۵۵ پاس با دقــت ۸۳ درصدی ردوبدل کرد 
در حالی که  این آمار برای استقالل ۴۳۳ پاس 
با دقت 7۹ درصدی بوده اســت. ضمن اینکه 
مالکیت نیز ۵۴ به ۴6 درصد به نفع ذوب آهن 
بوده است. هر چند امتیاز زیاد قائل شدن برای 
این  آمار ها در تعیین کیفیت فنی یک تیم یا یک 
بازیکن در مواردی ختــم به نتیجه گیری های 
اشتباه می شود و به خصوص از آنجا که این آمار 
عملکرد تاکتیکی بازیکنان مثل پوشش دادن 
فضاها و یا هماهنگی با سایر بازیکنان و میزان 
دوندگی شان را پوشش نمی دهد بعضا منجر به 
این می شود  که نمره نهایی بیانگر عملکرد کلی 
یک بازیکن نباشد، اما ذوب آهن در  این بازی 
توان خود در چرخاندن توپ، تعویض ســریع 
منطقه بازی، استفاده از پاس های طولی زمینی 
برای رســیدن به یک ســوم دفاعی استقالل 
و انجام کارهای ترکیبی بــرای باز کردن دفاع 
استقالل را نشــان داد و از این نظر تیم مهدی 

تارتار، آینده دار  خواهد بود.

 تیم های سپاهان و پیکان در شرایطی به مصاف یکدیگر 
می روند که هر دو تیم موفق شده اند در هفته اول این 
رقابت ها با پیروزی میدان را ترک کنند.پیکانی ها در هفته 
اول در جدال خودروسازان ۳ بر یک ترمز سایپا را کشیدند و 
سپاهانی ها با همین نتیجه در اصفهان مس رفسنجان را با 

شکست بدرقه کردند

فوتبال جهان

وز عکس ر

جشنصدتایی
شدن»پیولی«

استفانو پیولی روز دوشنبه در تمرین میالن 
رســیدن به رکورد ۱۰۰ بــازی مربیگری این 
تیم را جشــن گرفت.پیروزی شــنبه شب 
میالن مقابــل بولونیا با نتیجــه ۴-2 یک 
نقطه عطف در دوران مربیگری اســتفانو به 
حساب می آمد چراکه او برای صدمین بار 
روی نیمکت میالن نشســت که این بازی 
مهم برای سرمربی ایتالیایی با طعم شیرین 

پیروزی و کسب سه امتیاز به پایان رسید.

دبیر هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان با اشاره 
به فعالیت گروه های دوچرخه سواری گفت: در بخش 
دوچرخه سواری همگانی گروه هایی خودکفا تشکیل 
شده که با هماهنگی در روزهای جمعه هر هفته رکاب 
زنی دارند و این گروه ها زیر نظر هیئت استان نیستند.

مهران اسماعیلی ادامه داد: گاهی برخی از دوچرخه 
ســواران با رکاب زدن مســافت بین شــهری را طی 
می کنند مثل سفر به کربال و مشهد مقدس که هیئت 
دوچرخه سواری استان این ورزشکاران را زیر نظر دارد.

دبیر هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان و سرمربی 
تیم دوچرخه سواری سپاهان گفت: متاسفانه مدیران 
قبلی هیئــت وظیفه خود را به خوبی اجــرا نکردند و 
عمال درآمد زایی نداشــتند و به وعده هایی که دادند 
نتوانستند عمل کنند، می توان گفت هیئت دوچرخه 
سواری اســتان اصفهان در بدترین وضع ممکن به 
سر می برد.اســماعیلی ادامه داد: اســتان اصفهان 

دوچرخه ســوارانی فعال و ملی پوش دارد که اکنون 
با هزینه خود رو به جلو پیش  می روند.وی با اشــاره 
به حمایت باشگاه سپاهان از دوچرخه سواری بیان 
کرد: باشگاه سپاهان با مدیریت عالی و ورزشکاران 
خوبش درحال کمک و حمایت از دوچرخه ســواران 
اصفهانی هستند.دبیر هیئت دوچرخه سواری استان 
اصفهان و ســرمربی تیم دوچرخه سواری سپاهان 
راجع به گرانی ها و تاثیر آن روی فعالیت های این رشته 
ورزشی گفت: متاسفانه با باال رفتن قیمت دالر قیمت 
دوچرخه نیز به شدت افزایش داشته و همین امر تاثیر 
به شدت منفی روی این ورزش، سالمتی و قهرمانان 
داشته است.اسماعیلی در تشریح شرایط این ورزش 
در اصفهان این گونه بیــان کرد: اســتان اصفهان از 
ســال های دور تاکنون قهرمانان بزرگی داشته که هر 
کدام عناوین آسیایی زیادی دارند و در تورهای بین 
المللی موفقیت های زیادی را کسب کرده اند. آقایان 

ناطقی، جمشیدیان، اسماعیلی، حسینی، باجول و...
از قهرمانان ملی استان هستند، همچنین آقای ناطقی 
به تنهایی ۱7مدال آسیایی دارند.وی ادامه داد: درحال 
حاضر تیم سپاهان قهرمان لیگ برتر ایران در دو بخش 
جاده و پیست است و این قهرمانی ها حدود هشت 
سالی می شــود که تداوم دارد.دبیر هیئت دوچرخه 
سواری اســتان اصفهان و ســرمربی تیم دوچرخه 
سواری سپاهان افزود: در تیم بانوان سپاهان خانم 
ساجده سیاحیان ملی پوش و در مسابقات قهرمانی 
کشور صاحب چندین مدال است. خانم مریم جاللیه 

نیز عضو تیم ملی و قهرمان کشور است.

دالرگران،ترمزدوچرخهسواراناصفهانیراکشید
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 تسلیت رییس جمهور به مناسبت درگذشت
 مادر شهیدان خودسیانی

سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری اســامی ایران در پیامی درگذشت »حاجیه خانم ماه منیر 
موحدی« مادر بزرگوار شهیدان واالمقام »ناصر، علی محمد و مسعود خودسیانی« را تسلیت گفت. 
در این پیام آمده است:»بسم  ا... الرحمن الرحیم،انا لله و انا الیه راجعون، درگذشت »حاجیه خانم 
ماه منیر موحدی« مادر بزرگوار شهیدان واالمقام »ناصر، علی محمد و مسعود خودسیانی« موجب 
تاثر و تاسف شد.این اسوه صبر و مقاومت که در دفاع از ارزش های اسامی و انقابی، فرزندان دلیر 
و رشید خود را روانه میدان جهاد و شــهادت کرد و رنج فراق آنان را عزتمندانه به دوش کشید، همواره 
الگویی درخشان برای مادران این مرز و بوم خواهد بود.اینجانب با عرض تسلیت به خانواده محترم این 
مادر مومنه و مردم شهید پرور استان اصفهان، برای آن سفر کرده علو درجات و همنشینی با فرزندان 

شهیدش و برای بازماندگان صبر و سامتی از درگاه خداوند بزرگ مسالت دارم«.

 سید ابراهیم رییسی،رییس جمهوری اسالمی ایران

استاندار اصفهان: 

در تبیین مناسبت ها برای نسل جوانان کوتاهی کرده ایم
استاندار اصفهان در جلســه ســتاد هماهنگی مراســم ۱۳ و ۲۵ آبان در اصفهان با اشــاره به اهمیت 
مناسبت ّهای پیش رو تاکید کرد: گاهی اوقات نپرداختن به این مناسبت  ها و تبیین نکردن شان، جای 
ظالم و مظلوم را نه در دنیا، بلکه در کشــور، جامعه،  مدارس و دانشگاه های خودمان عوض می کند و ما 
را به سمتی می برد که مسائلی که برای نسل ما جزو بدیهیات است، برای نسل بعد تبدیل به گزاره های 
عجیب و غریب خواهد شد.سید رضا مرتضوی یادآور شد: بازخورد تعجب آور نسل جدید در مقابل شنیدن 
فعالیت های گذشته، نشان می دهد مولفه های هویت بخش خود را در سطوح مختلف جامعه معرفی 
نکرده ایم.استاندار اصفهان تاکید کرد: تصورم این است که هر چه پررنگ تر به این مناسبت ها بپردازیم و 
در کنار کارهای تبلیغی، کارهای تبیینی انجام دهیم ماندگاری و دوام بیشتری دارد.وی افزود: اگر برای 
حساس سازی شور و هیجانی در جامعه به وجود می آوریم، نیاز است که در کنار آن کارهای تبیینی نیز انجام 
دهیم؛ نیاز است برخی از ظلم هایی که در طول تاریخ گذشته به ملت مان از ناحیه استکبار جهانی وارد شده 
است را ترسیم کنیم.مرتضوی با بیان اینکه در اصفهان می توانیم از این مولفه های موجود بهتر استفاده 
کنیم، اظهار کرد:  قطعا اگر اجرای برنامه ها را محدود به یک روز نکنیم و برنامه ریزی هایی انجام دهیم که 

قله آن در ۲۵ آبان تعریف شود، کارهای مناسب تر و عمیق تری خواهد بود.

عضو شورای شهر:

کارآمدترین روش ها برای واگذاری های فرهنگی شهرداری 
اتخاذ می شود

رییس مرکز پژوهش های شورای اسامی شــهر اصفهان در یازدهمین جلســه اتاق فکر واگذاری 
تصدی های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان اظهار کرد: محتوای این جلسه 
تشکیل اتاق فکر واگذاری های تصدی های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
به بخش خصوصی شده اســت.مصطفی نباتی نژاد اضافه کرد: هدف از این برون سپاری آن است 
که از ۱۹۹ تصدی که ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان دارد با روش های 
 حقوقی که در مطالعــات اولیه احصا شــده، کارآمدترین روش ها برای واگــذاری این تصدی ها به 
 بخش خصوصی انتخاب شود که هم نحوه اداره این مراکز با کارایی و اثربخشی باالتری انجام شود 
 و هم نوع خدمت رســانی و وظایــف ذاتی که ایــن مراکز به خاطــر ارائه خدمات به وجــود آمدند،

 خدشه دار نشود.

شهردار اصفهان:

آرمان من، شهر اسالمی است

علی قاسم زاده، شهردار اصفهان شامگاه دوشنبه در همایش »نقش 
مســاجد و ائمه جماعات در ایجاد شهر اســامی« گفت: قیمت هر 
انسانی به دغدغه های اوست، وقتی انسان دغدغه دارد، هم ذهنش 
و هم احساسات و عواطفش درگیر می شود.وی با بیان اینکه مواجهه 
افراد با دغدغه هایشان متفاوت است، اظهار کرد: برخی افراد در مواجهه 
با دغدغه های خود، دغدغه مندی خود را مخفی کرده که به غمباد تبدیل 
می شود، نوع دوم مواجهه با دغدغه مندی این است که برون ریزی کرده 

و به صوت انتقاد بیان می کنند.
شــهردار اصفهان تاکید کرد: نوع ســوم مواجهه در برابر دغدغه ها این 
است که عده ای فرافکنی می کنند و مسئولیت امور را به دوش دیگران 
می اندازند و نوع چهــارم مواجهه با دغدغه ها این اســت که دغدغه و 
نگرانی خود را به صورت عصبانیت و پرخاشــگری بروز می دهند.وی 
با بیان اینکه گرچــه زیربنای همه این موارد دغدغه اســت، ولی نوع 
مواجهه با دغدغه در حل کردن آن بســیار موثر است، گفت: حال این 
دغدغه می تواند امور دینی و انقابی و حتی مسائل اجتماعی را شامل 
شــود، بهترین نوع مواجهه با دغدغه این است که دغدغه را به مسئله 
تبدیل کرده و مسئله ها را حل کنیم.قاســم زاده اذعان کرد: در رابطه با 
شهر اسامی و تمدن اسامی همه ما دغدغه داریم، در قیاس شهری 

به دنبال شهر اسامی هستیم؛ تمدن سازی به این معناست که برای 
مسائل بشریت راه حل ارائه دهیم، صرف آرمان گرایی نمی توان ادعای 
تمدن سازی داشت.وی با اشاره به اینکه برای خلق تمدن سازی باید 
پیش فرض هایی داشــت، ابراز کرد: در مقابل تحوالت می توانیم چند 
موضع  ابراز کنیم، نخست ایســتادگی مقابل تحوالت یا همان انجماد 
است که تجربه نشــان داده که عمدتا ما زیر چرخه تمدن له خواهیم 
شــد و دومین مواجهه اینکه ما دچار وادادگی شــویم و موضع سوم 

به گزینی است.
شهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: ما تنها تمدن ســاز خواهیم شد که 
خود خالق شویم، در هیچ یک از مواضع فوق نمی توان تمدن ساز شد؛ 
مساجد باید در این تمدن سازی نقش آفرینی کنند، بنابراین مساجد 

باید قدرت درک زمان و موقعیت خلق جدید داشته باشند.
وی با تاکید براینکه به شدت معتقد هســتم که علت محدثه و مبقیه 
انقاب اســامی حوزه علمیه و روحانیت اســت، گفت: مساجد رابط 
میان مردم و امام راحل و روحانیت بودند.قاســم زاده اظهار کرد: امام 
جماعتی که به فکر جوانان محله نباشــد، از دست خواهد رفت، چون 
پدری که برای فرزندان خود برنامه ندارد و این فرزند توسط هجمه ها 

از دست خواهد رفت.

وی بیان کرد: آرمان من شهر اسامی اســت. معتقدم برای شهر یک 
کالبد و یک جان و روح باید قائل شــد؛ شهر اســامی در کالبد خود 
شامل نشــانه های اسامی است.شــهردار اصفهان تاکید کرد: هویت 
دینی و اسامی هنوز در شــهر اصفهان زنده است، البته پررنگ کردن 
این نشانه ها از وظایف ما در سطح شهر است. هرکجا مسجد و مکان 
تاریخی- دینی در شهر باشد، برای کمک رسانی و به روزرسانی ابنیه، 

ما در کنار آن ها خواهیم بود.
وی متذکر شد: به راحتی می توان کالبد شهر را به سمت اسامی بودن 
سوق داد، ولی برای اسامی کردن روح شهر اسامی کار سختی داریم. 
تجلی و ظهور اسماء الحسنی خداوند در شهر اسامی باید انجام شود 
بدین معنی که رزاقیت خداوند در شــهر باید صورت گیرد، اگر خداوند 
متعال عادل هست، مردم در شهراســامی باید عدالت را درک کنند، 
اگرخداوند متعال عالم است شهر اسامی باید مهد علم و عالم باشد 

واگر خداوند زیباست، شهراسامی باید شهر زیبای خداوند باشد.
قاســم زاده در پایــان عنــوان کــرد: محلــه محــوری شــعار مــا 
در شــهرداری اســت و در هــر محلــه، مســجد محــور اســت؛ 
 اصــاح وتوســعه جــز بــا کمــک مــردم بــا محوریت مســاجد

 محقق نخواهد شد.

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه از 
برگزاری رزمایش و تمرین آمادگــی برای مقابله با 
حوادث احتمالی در اجرای پروژه های قطار شهری 
این کان شهر خبر داد.محمدرضا بنکدار هاشمی اظهار 
کرد: هرچه جوامع بزرگ تر شــود حوادث و اتفاقات 
افزایش یافته و به دلیل پیشرفت تکنولوژی، اغلب 
تاثیر این رخدادها و حوادث بیشــتر می شــود.وی 
افزود: بحران ها از قبل خبــر نمی دهد و در هر زمان 
امکان وقوع آن وجود دارد که ایــن رخدادها اغلب 
موجب خســارت جانی و مالی می شود.مدیرعامل 
سازمان قطار شــهری اصفهان و حومه ادامه داد: از 
آنجا که نگهداری شــهر در برابر مخاطرات و حوادث 

از جمله وظایف شهرداری هاســت، هرگونه رخداد 
طبیعی و بعضا انسان ساخت، شــهرداری و سایر 
مسئوالن شــهر را ملزم به انجام اقدامات الزم برای 
آمادگی واکنش ســریع به تنش هــای اجتماعی و 
افزایش پایداری و تاب آوری، حفظ نظم و پاســخ 
سریع به بحران، بازسازی و باز توانی و ادامه فعالیت 
روزانه جامعه و شــهروندان می کنــد، بنابراین باید 
تدابیــر الزم پیش از وقــوع حادثه بــا تقویت توان 
تصمیم گیری مدیران و هماهنگی اجرای به موقع در 
برابر حوادث و تهدیدات اندیشیده شود.وی با اشاره 
به برگزاری رزمایش و تمرین آمادگی برای مقابله با 
حوادث احتمالی در اجرای پروژه های قطار شهری 
در اصفهان، گفت: از اهداف این رزمایش می توان به 
سرعت عمل پرسنل در اطاع رسانی حادثه، سرعت 
عمل پرســنل امدادی در امدادرســانی به مصدوم، 

آمادگی و هماهنگی تیم واکنش در شرایط اضطراری، 
بررسی نقاط ضعف، بررسی عملکرد تیم های امداد 
نجات، پشــتیبانی و انتظامات، ایجــاد هماهنگی 
بین تیم های امدادرســانی و اطاع رسانی، آشنایی 
پرسنل جدید با تئوری امداد رسانی، آشنایی پرسنل 
با مانور و قابل لمس بودن شرایط اضطرار برای آنها 
و بررسی توانمندی استفاده از تجهیزات کمک های 
اولیه اشاره کرد.بنکدار هاشمی تصریح کرد: از دیگر 
اهداف برگــزاری این همایش بررســی توانمندی 
هدایت و رهبری پرســنل جهت ایمن سازی محل 
حادثه، جلوگیــری از وقوع رخداد ناگــوار، کاهش 
تنش و اســترس نیروهای حاضر در محل، حضور 
به موقع نیروهای ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی و تیم امداد و نجات )اورژانس و هال احمر 

و …( است.

 رزمایش مقابله با حوادث احتمالی 
در پروژه های قطار شهری برگزار می شود

آرمان من شهر اسالمی است. معتقدم برای شهر یک 
کالبد و یک جان و روح باید قائل شد؛ شهر اسالمی در 

کالبد خود شامل نشانه های اسالمی است

با مسئولان

دبیر سومین جایزه سراسری نمایشــنامه نویسی کمدی »خندستان«  از 
استقبال چشمگیر هنرمندان سراسر کشور از این رویداد ملی و ارسال بیش 

از ۵00 اثر به دبیرخانه جشنواره خبر داد.
به گزارش ستاد خبری سومین جایزه سراسری نمایشنامه نویسی کمدی 
»خندستان«، سعید امامی گفت: خندســتان از حیث تعداد آثار دریافتی 
رکورد اغلب جشنواره های معتبر ملی را در حوزه نمایشنامه نویسی شکست 
که به تعبیر داوران و افراد صاحب نظر این حوزه حتی در جشنواره فجر هم 
کمتر با این حجم ارسال اثر در بخش نمایشنامه مواجه هستیم.وی اظهار 
داشت: فرصت ارسال آثار به جشنواره خندستان تا ۳0 مهرماه تعیین شده 
بود که در نهایت بیش از ۵00 اثر به دبیرخانه جشــنواره رسید که در بخش 
اصلی)نمایشنامه نویسی( حدود 470 اثر دریافت شد که از این میان تقریبا 

۱00 اثر در حوزه اقتباسی و مابقی در حوزه تالیفی بوده است.
دبیر سومین جایزه سراسری نمایشنامه نویسی کمدی افزود: همچنین در 
بخش جنبی)پژوهش( بیش از 40 اثر دریافت شد که به زعم داوران غالبا 
آثاری باکیفیت و در سطح حرفه ای است و داوری آنها با دقت و وسواس 

بسیاری انجام خواهد شد.
به گفته امامی، در بخش ســوم یعنی بخش ممیزان نیــز حدود ۲۵ اثر به 
دبیرخانه جشنواره ارسال شده اســت.مدیر تاالر هنر اصفهان با بیان اینکه 
جشنواره خندستان رکورد بسیاری از جشنواره های معتبر ملی نمایشنامه 
نویســی در زمینه تعداد آثار دریافتی را شکســته، تصریح کرد: خندستان 
توانست در این زمینه رکورد اغلب جشنواره های ملی معتبر حتی جشنواره 
بین المللی فجر در زمینه نمایشــنامه نویسی را بشــکند. با این تفاوت که 
جشنواره نمایشنامه نویسی فجر کلیه نمایشنامه ها را مدنظر قرار می دهد 

اما خندستان تنها در حوزه نمایشنامه نویسی کمدی اثر می پذیرد.
وی در ادامه از اعام اسامی برگزیدگان جشنواره خندستان تا اواسط آذرماه 
سال جاری خبر داد و گفت: در تاش هستیم تا ۲0 آبان ماه ۱400 نتایج اولیه 
جشنواره را مشخص کرده و هیئت انتخاب اســامی راه یافتگان به مرحله 

نهایی را تا آن زمان اعام کنند. 

ارتباطات و اطالع رســانی حرفه ای و طرح مباحث آموزشی در قالب 
جشنواره

دبیر جشنواره سراسری خندســتان در این رابطه که استقبال خوب از این 
جشنواره بسیار فراتر از پیش بینی های انجام شده بوده، اظهار داشت: در 
فرآیند اطاع رسانی و ارتباطات جشــنواره برای دعوت از شرکت کنندگان 
مورد نظر اقدامات و تاش های قابل توجهی انجام شد چنان که فراخوان و 
اطاع رسانی های جشنواره را هم در رسانه ها و خبرگزاری های رسمی هم 
صفحات مجازی عمومی و تخصصی و معتبر تئاتر و هم توسط اشخاص و 
افراد سرشناس این حوزه منتشر کردیم و همچنین در قالب الیو و پادکست 
برخی مباحث آموزشی را برای عاقه مندان طرح کردیم که بازخورد خوبی 

داشت. امامی با اشاره به سیاســت و نگاه برگزارکنندگان جشنواره به آثار 
ارسالی تصریح کرد:  در فراخوان جشنواره خندستان و مصاحبه های بعدی، 
این قول را به شرکت کنندگان دادیم که خروجی های این جشنواره مبنایی 
برای اســتمرار، اجرای آثار و برگزاری جشنواره نمایش های کمدی باشد و 
در تاش هستیم تا از سال آینده این جشــنواره را برگزار کنیم چرا که ما در 
حال حاضر به یک آرشیو بسیار غنی از مجموعه نوشته ها و نمایشنامه های 
کمدی و پژوهش هایی در این زمینه دست یافته ایم که مبنای بسیار خوبی 

برای برگزاری یک جشنواره نمایش کمدی است.

 انتشار آثار برگزیده خندستان توسط مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
مدیر تاالرهنر اصفهان همچنین از چاپ و انتشار آثار برگزیده در این جشنواره 
خبر داد و گفت: طی رایزنی های انجام شــده با مرکز هنرهای نمایشــی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی قرار بر این شــد که آثار برگزیده در بخش 
 نمایشنامه و پژوهش توسط انتشارات مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد 

چاپ شود.
امامی در ادامه به نقش موثر مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی در برگزاری این رویداد اشاره و خاطرنشــان کرد: مرکز هنرهای 
نمایشی وزارت ارشاد و اداره کل ارشاد اسامی اصفهان همکاری اثرگذاری 
در برگزاری این جریان داشــتند. مرکز هنرهای نمایشــی وزارت ارشاد در 
تسهیل گری این مســیر و کمک در اطاع رسانی به افراد متخصص در این 
حوزه فعالیت کرد. عاوه بر اینکه نقش جدی روابط عمومی ســتاد خبری 
جشنواره خندستان نیز ستودنی است که با اقداماتی حرفه ای موجب برند 

شدن خندستان در سطح ملی شد.

مجموعه مستند داستانی » زنگ مدرسه « با موضوع آموزش و پرورش در شبکه اصفهان ساخته شد و به مرحله تدوین رسید.این مجموعه مستند در ۶ قسمت ۳0 
دقیقه ای تولید و در هر قسمت  به موضوعی در رابطه با آموزش و پرورش پرداخته می شود.در مجموعه مستند داستانی »زنگ مدرسه«، تاش ها و زحمات  دبیرانی 
روایت می شود که در طول مدت  خدمت پر بارشان ، باعث ایجاد تحول در رشته تدریس و حرفه خود شده اند.دریکی از دو داستان مستندی که هم اکنون از مراحل 
تولید گذشته و درحال تدوین است، روایت تاش های یک مدیر دبستان است که به شیوه ای ابتکاری تمامی دانش آموزان مدرسه را به مشاعر و حفظ اشعار بزرگان 
تشویق و ترغیب کرده و از این مسیر دانش آموزانش به موفقیت های زیادی دست پیدا کرده اند.در قسمت دیگر از این مجموعه سرگذشت تاسیس و عملکرد نزدیک 
به یک قرن هنرستان فنی ماندگار ابوذر با تمامی فراز و نشیب هایش به تصویر کشیده می شود. هنرستانی که عاوه بر پیشتازی در عرصه های آموزشی و علمی در 
حوزه خدمات عمومی و حتی دفاع مقدس هم فعال و پویا بوده به طوری که بسیاری از فارغ التحصیان آن در مدارج باالی مدیریتی مشغول به فعالیت هستند .

مسیر پر فراز و نشیب دبستان تا خدمت در پست های مدیریتی

چهره»شاسوسا« 
در غبار بی مهری

 »شاسوسا«، بنایی رمزآلود در 
دل دشت»ماحبیب« آران و 
بیدگل که پیوندی ناگسستنی 
با سهراب سپهری در دفتر »آوار 
آفتاب« این شاعر دارد،به گفته 
کوشندگان میراث فرهنگی در 
بی مهری نهادهایی که ادعای 
مالکیت آن را دارند، راه نیستی 
و زوال را در پیش گرفته است.

وز عکس ر

استقبال چشمگیر از جشنواره »خندستان« با  ارسال بیش از 500 اثر 



چهار شنبه 05 آبان  1400 / 20 ربیع االول 1443 / 27  اکتبر 2021 / شماره 3378

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

   

در این گزارش به معرفی عجیب تریــن و چندش آورترین 
غذاهای جهان پرداخته شده است.معموال ما باور نمی کنیم 
که مردم جهان کرم یا حشرات می خورند؛ اما  لیستی از این 

غذاها را در اینجا آماده کرده ایم:
 پودینگ ســیاه: این غذا یک نوع سوســیس تهیه شده از 
چربی، گوشت و خون خوک و گاو است. این سوسیس را به 

عنوان صبحانه در انگلستان مصرف می کنند.
 تخم مرغ قرن: نگران نشــوید، برخالف اسم انتخاب شده 
برای این تخم مرغ، یک تخم مرغ 100 ســاله نیســت؛ اما 
حداقل چندین ماه از قدمت این تخم مرغ می گذرد. یعنی 
می توان به جرأت گفت سال هاســت که فاسد شده است. 
این تخم مرغ ها در خاکستر و نمک نگهداری می شوند.آنها 
آنقدر فاسد شده اند که سیاه می شوند و یک غذای محبوب 

در چین به شمار می رود.
 کله پاچه: در رتبه  هشتم حال به هم زن ترین غذا های جهان، 
کله پاچه قرار دارد. هم در کشــور ایران، هم در کشــور های 
خاورمیانه و حتی کشورهای اروپایی نظیر نروژ کله پاچه غذا 
)و برای خیلی ها نظیر ایرانیان صبحانه ای( لذیذ و دلپذیر 
است؛ اما بیایید به جهانیان حق بدهیم که از وجود این غذا 

تعجب کنند.

 پنیر مگس: پنیر casu marzu )به معنی پنیر فاسد( یا به 
اصطالح پنیر مگس، پنیری اســت که از شیر گوسفند تهیه 
می شود و در فضای آزاد قرار می گیرد تا مگس ها در آن تخم 
گذاری کنند. برای مصرف پنیر به دلخــواه می توان آن را با 
الرو های موجود در آن مصرف کرد یــا آن ها را جدا کرد. این 

پنیر ها در ایتالیا ممنوع شده بود؛ اما دوباره آزاد شده است.
 نره   گاو: در بیشتر کشور های آسیایی این غذا مرسوم است 
و گا هی حتی در بسته بندی های مرســوم فروشگاهی در 

سوپرمارکت ها به فروش می رسد.
 ســوپ خفاش: یعنی خود کرونــا! البته هنوز سرمنشــأ 
ویروسی که در سال 2020 گریبان جهانیان را گرفت مشخص 
نیست، اما شــایعه اســت که از مصرف خفاش ناقل این 
بیماری، به انسان رسیده است. حتی اگر این شایعه صحت 
نداشته باشد، تایید شده است که خوردن خفاش ها می تواند 
ناقل بیماری، ایبوال یا ایدز باشــند. سوپ خفاش در چین و 
تایلند مرسوم است و برای تهیه این سوپ، خفاش را زنده 

زنده می پزند.
 رتیل عمیقا ســرخ شــده: رتیل در رتبه  چهارم حال به هم 
زن ترین غذا های جهان قرار دارد. آ پینگ )A-ping( یا رتیل 
عمیقا سرخ شده، همان طور که از اسم آن پیداست، اسنکی 

در کامبوج است که با سرخ کردن رتیل به دست می آید. 
بوداگ: برای تهیه این غذای مغولی، ما باید یک آهو یا سمور 
را شکار کنید، ســر ببرید و محتویات بدن آن را خارج کنید، 
سپس دست و پا های آن را بشکنید تا راحت تر بتوانید بپزید. 
سپس درون شکم آن قلوه سنگ بگذارید تا هم از داخل و 
هم از خارج به خوبی کباب شود، سپس آن را با پوست خود 
روی شعله  آتش قرار دهید. گا هی گوشت را سوراخ می کنند 

تا غذا از بخاری که از درون گوشت خارج می شود، نترکد.
 چشــم تن ماهی: مانند نره  گاو، این غذا به صورت بســته 
بندی مرسوم فروشگاهی در سوپرمارکت ها و… به فروش 
می رســد. غذایی بسیار مرســوم در کشــور های آسیایی 
به خصوص ژاپن محســوب می شــود. چشــم تن ماهی 
معموال به صورت چشــم و عضالت و چربی های متصل به 
چشم به فروش می رســد و معموال برای پخت آن را در آب 

می جوشانند.
 جنین آرام جوشیده  اردک: نام مرسوم این غذا در فلیپین، 
balut است. برای تهیه این غذا، تخم اردک را در زمین دفن 
می کنند، پس از چند هفته که جنین در تخم شکل گرفت، آن 
را خارج می کنند و به آرامی در آب جوش می پزند و سپس 

آن تخم را به همراه پوسته  میل می کنند.

آشپزی

کیک پنیری ساده 
مواد الزم کیک پنیری: تخم مرغ 4 عدد، شکر 220 گرم، ماست 200 

گرم،پنیر خامه ای 400 گرم،کره 40 گرم،وانیل نوک قاشق چای خوری،آرد 100 گرم
طرز تهیه : ابتدا زرده و سفیده تخم مرغ ها را جدا می کنیم. در ادامه زرده های تخم مرغ را 

به همراه نصف لیوان از شکر داخل یک کاسه مناسب می ریزیم و با هم ترکیب می کنیم تا رنگ 
مواد سفید و روشن شود.در این مرحله ماست را به همراه پنیر خامه ای، کره و وانیل به کاسه اضافه 

کرده و مواد را مجددا یک تا دو دقیقه مخلوط می کنیم تا یکدست شوند. در ادامه آرد را درون الک می 
ریزیم و روی مواد درون کاسه الک می کنیم. در حین الک کردن آرد، مواد را با لیسک مخلوط می کنیم تا 
یکدست شوند. در ادامه سفیده های تخم مرغ را در یک کاسه جداگانه به خوبی مخلوط می کنیم تا کف 
کند، سپس باقی مانده شکر را اضافه کرده و به خوبی مخلوط می کنیم.باید سفیده را در حدی فرم دهیم 

که زمانی که کاسه را بر گرداندیم، از داخل کاسه نریزد. در ادامه سفیده تخم مرغ را طی سه مرحله به 
کاسه حاوی مواد اضافه کرده و با لیسک ترکیب می کنیم. در این مرحله کف یک قابلمه مناسب 

را با روغن یا کره به خوبی چرب می کنیم، سپس کمی کره داخل قابلمه می پاشیم. در ادامه 
قابلمه را بر می گردانیم تا آرد اضافه موجود در قابلمه بیرون بریزید، سپس مایه کیک را 

درون قابلمه می ریزیم. قابلمه را روی حرارت بسیار مالیم با شعله پخش کن 
قرار می دهیم و یک دم کنی روی در قابلمه می گذاریم و اجازه 

می دهیم کیک به مدت 35 تا 45 دقیقه بپزد. 

حال به هم زن ترین غذاهای دنیا؛ از سوپ خفاش تا پنیر مگس

تصویربرداری »مرد مکعبی« به پایان رسید »قطع فوری« در تدارک اکران عمومی
تصویربرداری فیلم کوتاه »مرد مکعبی« به کارگردانی معراج بهرامی 
بعد از گذشت سه روز به پایان رسید و به زودی تدوین آن آغاز 
می شود.در خالصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: »زندگی 
مردی با ورود جعبه ای مجهول به خانه کوچکش، دستخوش 
تغییراتی می شود.«دیگر عوامل فیلم عبارتند از سرمایه گذاران: معراج 
 بهرامی، محمدشریف فریدون نیا، بازیگر: علیرضا مهران، دستیار یک 
و برنامه ریز: محمدعلی هاشمی.

پروانه نمایش فیلم »قطع فوری« به کارگردانی و تهیه کنندگی مریم 
بحرالعلومی صادر شده و این فیلم در تدارک برنامه ریزی برای اکران 
است.این فیلم که زمستان سال گذشته مقابل دوربین رفت، روایتگر 
قصه ای در یک شب کرونایی است که زمین لرزه ای تهران را می لرزاند 
و بازیگران آن عبارتند از سامان صفاری، افسانه کمالی، غزال نظر، علی 
کیان ارثی، محمدرسول صفری، یاسمن ترابی، سادیا جاللی پور، سیاوش 
چراغی پور، سوگل طهماسبی و هنرمندی زنده یاد علی انصاریان.

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

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، طی بازدید میدانی که با حضورخبرنگاران 
از پروژه گازرسانی به روســتاهای منطقه پشتکوه فریدون شهر داشت، گفت: 
برای اجرای این طرح بیــش از 80 میلیارد ریال اعتبــار اختصاص یافته که 
تاکنون بخش زیادی از آن هزینه شده است. ســید مصطفی علوی، با بیان 
اینکه، شبکه داخلی و علمک های این طرح نصب شده و حدود 35 میلیارد 
دیگر باید برای اجرای این خط هزینه شــود، افزود: ایــن طرح با اجرای 13 
کیلومتر خط تغذیه 6 اینچ و نصب یک واحد ایســتگاه »تی بی اس« به بهره 
برداری خواهد رسید.وی، با بیان  اینکه همه شرایط برای انجام این پروژه آماده 
است، گفت: با همکاری های مسئوالن محلی اعم از فرماندار و نماینده مردم 
فریدون شهر در مجلس شورای اسالمی جهت اخذ مجوزهای الزم، اجرای گاز 
رسانی به هفت روستای مزبور با سرعت باالتری انجام خواهد شد.مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان، خاطرنشان کرد: بیش از 35 میلیون مترمکعب گاز 
به طور سالیانه در شهرستان فریدون شهر مصرف می شود.مهندس علوی، با 
اشاره به اینکه، شهرستان فریدون شهر با 36 هزار نفر جمعیت در 200 کیلومتری 
غرب استان اصفهان و در بلندترین نقطه استان  قرار دارد و منطقه سخت گذر 
و کم برخوردار پیشــکوه و پشــتکوه با جمعیت 6 هزار نفر از مناطق فاقد گاز و 
سردسیر این شهرستان است، گفت: در صورت نبود خط یاد شده برای تامین 
گاز، برای حمل این مقدار ســوخت با تانکر 28 هزار لیتری بایستی حدود 2 
هزار تانکر در سال به کار گرفته می شــد تا سوخت فریدون شهر تامین شود و 

این اهمیت گازرسانی به این منطقه را نشان می دهد.در ادامه، نماینده مردم 
فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اسالمی 
نیز گفت: طرح گازرســانی به هفت روستایی بخش»موگویی«فریدون شهر 
همزمان با 22 بهمن امســال به بهره برداری می برســد و مــردم این منطقه 
محروم و صعب العبور از نعمت گاز برخوردار  می شوند.حسین محمدصالحی، 
با بیان اینکه 13 کیلومتر خط اصلی این طرح باید اجرا شود، اظهار امیدواری کرد 

که قبل از بارندگی های منطقه عملیات اجرایی خاتمه یابد.

شهردار اصفهان در دیدار با مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اظهار داشت:  نوع 
نگاه من با مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه بسیار شبیه به هم است، نوع نگاه 
به جذب سرمایه گذار نگاه فرا استانی و فراملی است.علی قاسم زاده یادآور 
شد: زمانی که بحث منافع ملی و پاسداشــت نظام در میان باشد مرزهای 
صنعت، اقتصاد و فرهنگ مرزهای قابل تعریفی نیست و همه اینها ارزشی 
است که باید از آن دفاع کرد. محمد نورصالحی، رییس شورای شهر اصفهان 
نیز در این دیدار با اشاره به بازدید از ورزشگاه نقش جهان اظهار کرد: مدیریت 
شــهری آمادگی این را دارد تا 300 هکتار زمینی که اطراف ورزشــگاه نقش 
جهان از ابتدا در طرح وجود داشته را تملک کرده و تمام ساختمان هایی که 

در نقشه بوده است را احداث کنیم.
مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه نیز در دیدار با شهردار اصفهان اظهار کرد: بر 
خالف ســنوات قبل امکان این همگرایی بین مجموعه های مختلف وجود 
دارد و این امیدواری به وجود آمده اســت که می تــوان به جمع بندی های 
مشترک رسید.محمدیاسر طیب نیا تصریح کرد: فصول مشترک همکاری 
شرکت فوالد مبارکه و شهرداری اصفهان شاید در حوزه های محدودی باشد، 

اما می توان با تعریف موارد و پروژه های مشــترکی در حوزه های گوناگون 
مانند حمل و نقــل، ورزش، خدمات و ... این همکاری هــا را افزایش داد.

وی ادامه داد: پــروژه انتقال آب جــزو اولویت های شــرکت فوالدمبارکه 
 است و بســیار مصمم هســتیم تا این پروژه با قدرت و ســرعت بیشتری

 ادامه یابد.
وی تاکید کرد: در حوزه قطار شهری و بین شهری شرکت فوالد مبارکه همواره 
آمادگی خود را اعالم کرده، اما یکسری موانع وجود دارد و بخش های دیگر 
الزم اســت تعهدات خود را انجام دهند، برای این کار الزم است کمیته های 
عملیاتی تشــکیل شــود تا موانع موجود از بین برود.طیب نیا با بیان اینکه 
بخش قابل توجهی از پرســنل شــرکت در شهر اصفهان ســاکن هستند و 
زندگی می کنند که خدمات زیادی از شهر دریافت می کنند، افزود: می توان 
با تعریف پروژه های مشــترک مختلف کوتاه مــدت و بلندمدت خدمات 
فرهنگی،تفریحی و ورزشی به شهروندان و پرســنل فوالدمبارکه ارائه داد.

مدیران مجتمع فوالد مبارکه با شهردار اصفهان، رییس و اعضای شورای شهر 
اصفهان دیدار و گفت و کردند.

داستان نصب نخستین انشعاب آب در شهر اصفهان به بیش از نیم قرن پیش 
برمی گردد که در نوع خود جذاب و شنیدنی است. شبکه توزیع آب اصفهان از 
جمله طرح های عمرانی مهم و اثرگذار در این شهر محسوب می شود زیرا با 
تامین آب شرب بهداشتی، روند مهاجر پذیری و رشد جمعیت شهری شدت 
یافت و اصفهان در مسیر توسعه صنعتی قرار گرفت. با تاسیس سازمان آب 
فاضالب و افتتاح شبکه توزیع آب در سال 1345، مراحل پیشرفت اقتصادی 
و اجتماعی شهر اصفهان پنج سال زودتر از آنکه در کشور امارات متحده عربی 
شکل بگیرد؛ کلید خورد و این شهر  با قدمت کهن و تاریخ ماندگار چندین هزار 

ساله اش در کانون توسعه و آبادانی قرار گرفت.
در اوایل دهه 1340 شمسی با ســرازیر شدن درآمدهای نفتی به سبد بودجه 
کشور، برنامه سوم توسعه عمرانی )1341 تا 1346( تصویب شد. این برنامه 
با رویکرد نوسازی و بر اساس دکترین کندی شــکل گرفت. در ماده 18 این 
برنامه تصریح شده بود: »ســازمان برنامه با رعایت اولویت شهرهایی که از 
جهت اقلیمی، جغرافیایی، درآمد و استفاده از کمک های عمومی دولت در 
وضع نامســاعدی  قراردارند و همچنین با در نظر گرفتن جدول اولویت طرح 
 های مربوط به تامین آب شــرب و برق و طرح  های حفاظتی و بهداشــتی و 
تهیه مسکن و تلفن،  با اعطای وام و کمک های رایگان فنی و غیر فنی مبادرت 
خواهد کرد.« در این بین مدیران شهر اصفهان، به دلیل باال بودن سطح آب های 
زیرزمینی و نفوذ فاضالب چاه های خانگی با چاه های آب که موجب شیوع 
وسیع بیماری های گوارشی میان شهروندان اصفهانی شده بود موضوع اجرای 
شبکه آب شرب و بهداشت در این شــهر را از سال 1342 با کلنگ زنی احداث 
مخزن آب پنج هزار متر مکعبی بر فراز کوه آتشگاه و حفر دو حلقه چاه فلمن در 

حاشیه زاینده رود در دستور کار خود قرار دادند.  
کمتر از سه سال بعد در خرداد 1345 نخســت وزیر وقت با حضور در میدان 
نقش جهان، مرحله اول شــبکه توزیع آب شــرب اصفهان را با هیاهو و سر و 
صدای زیاد افتتاح کرد؛ اما نکته مهم این بود که تا آن زمان هنوز هیچ انشعابی 
برای منازل نصب نشده و شرکت های خصوصی طرف قرارداد باشهرداری و 
سازمان برنامه فقط 120 کیلومتر خط انتقال آب در معابر اصلی این شهر اجرا 
و تعدادی شیر برداشت در نقاط مختلف شهر نصب کرده بودند. این شیرها در 
زبان مردم کوچه و بازار به» فشاری« مشهور شده بود و شهروندان که به مرور 
زمان خود را به طعم آب کلرزنی شده عادت می دادند، ظرف ها و دبه های خود 

را از این شیرها پر می کردند تا آب شرب مورد نیاز خود را تامین کنند.
کمی بعد و در تیرماه همان سال، سازمان آب و فاضالب اصفهان فعالیت خود 
را به صورت رسمی آغاز کرد و کار لوله گذاری در کوچه های تنگ و باریک این 
شهر تاریخی را شروع کرد. روابط عمومی این سازمان نیز اطالعیه ای صادر و 

از مردم دعوت کرد نسبت به ثبت درخواست و خرید انشعاب آب اقدام کنند.
ساعت 6 صبح فردای آن روز، کارمندان سازمان تازه تاسیس آب و فاضالب 
اصفهان، مردی را دیدند که پشت در سازمان واقع در منزل استیجاری کوچه 
جنب سینما چهارباغ نشسته است و چون علت این مراجعه زودهنگام را از وی 
پرسیدند، پاسخ شنیدند: »می خواهم نخستین فردی باشم که درخواست 
انشعاب آب خود را ثبت می کند تا ردیف شماره یک را به خود اختصاص دهم«. 

اسناد موجود نشان می دهد فرد متقاضی شخصی به نام »حسین وکیل زاده« 
بوده اما اسناد این منزل که در خیابان سید علیخان از خیابان های فرعی منتهی 
به خیابان چهارباغ قراردارد متعلق به »ایرج وکیل زاده و شرکاء« است.به هر 
حال چندی بعد و در ساعت 10 صبح روز چهارشــنبه چهارم آبان سال 1345 
نخستین انشعاب آب برای منزل مسکونی متعلق به ایرج وکیل زاده )وکیل 
پایه یک دادگستری( در خیابان سیدعلیخان نصب می شود. از مراسم نصب 
این انشعاب دو قطعه عکس در گنجینه و مرکز اسناد شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان موجود است. در یکی از این عکس ها، »مهندس ابراهیم پارسا« 
استاندار اصفهان با لباس موسوم به »ســالم« که آن زمان در مراسم رسمی 
استفاده می شده است در وسط تصویر قرار دارد و در سمت چپ وی »سرتیپ 
رستگار نامدار« فرمانده مرکز توپخانه وموشک ها و ارشد نظامی استان ، »ناصر 
زنجانی« خبرنگار روزنامه کیهان و »مهندس نجفی« مدیرکل صنایع و معادن 
ایستاده اند. در سمت راست وی نیز »مهندس امیر سعید موسوی حجازی« 
مدیر عامل سازمان آب و فاضالب اصفهان، »مهندس چوبینه« مدیرکل امور 
آب وزارت آب و برق، »مهندس تقی گرجی« مدیرکل دفتر فنی استان، »سیف 
زاده« از فعاالن اجتماعی شهر، »اکبر میر شمس« مدیر روابط عمومی سازمان 
آب و فاضالب و »احمد نعیمی«  نخســتین کارمند سازمان آب و فاضالب و 
یکی دو نفر دیگر دیده می شوند.حضور افرادی چون نخست وزیر، چندتن از 
وزرا، استاندار، مقامات سیاسی و نظامی، فعاالن اجتماعی و روزنامه نگاران 
در مراسم بهره برداری طرح های انتقال و توزیع آب در شهر اصفهان نشان از 
اهمیت این رویداد در میانه دهه 1340 شمســی برای مردم و مسئوالن دارد 
زیرا اجرای تاسیسات زیر بنایی نقش مهمی در عمران و آبادی هر شهری ایفا 
می کند. در این بین افتتاح شبکه توزیع آب شهر اصفهان نقطه عطفی در زمینه 
توســعه این کالن شهر محسوب می شود و گســترش جغرافیایی، افزایش 
جمعیت ناشی از مهاجرپذیری و توسعه همه جانبه این شهر در دهه های بعد 

دلیل محکمی بر صحت این ادعاست. 

مهرداد خورسندی- مهران ابوطالبی 

عملیات اجرایی خط تغذیه گازرسانی به هفت روستای بخش»موگویی« 

فریدون شهر اصفهان آغاز شد

تعریف پروژه های جدید بین شهرداری اصفهان و فوالد مبارکه؛

 توسعه ورزشگاه نقش جهان با کمک شهرداری

55سال از نصب نخستین انشعاب آب در اصفهان گذشت؛

 نگاهی به نقش کلیدی شبکه توزیع آب شرب و بهداشت
 در توسعه کالن شهر اصفهان
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