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رکورد ماهیانه
تولید درفوالد
مبارکه شکسته
8
شد

بدون بنزین  1500تومانی در اصفهان،

پس از حمله سایبری به سامانه سوخت کشور؛

داستان سوختن سوخت!

برخی پمپهای بنزین سطح شهرهمچنان بسته بودند؛ جایگاههای معروف و بزرگ و قدیمی ترشهربازبودند و بنزین آزاد عرضه میکردند؛

مثل جایگاه پمپ بنزین خیابان هزارجریب یا سه راه سیمین .برخالف تصورخیلی هم شلوغ نبودند که شاید نشان ازناتوانی مردم درتامین

آوارگی زلزله زدگان شهرستان کوهرنگ
ادامه دارد؛

بنزین آزاد داشته باشد .مردمی که ترجیح میدادند صبرکنند تا مشکل سامانه سوخت حل شود و اگربالیی برسرسهمیههای شان نیامده بود،

همان بنزین  1500تومانی را بزنند.

داستان سرما و آوارگی

3
در حالــی کــه مدیــرکل زمین شناســی و

مدیرعامل شرکت گاز استان:

4
3

اکتشــافات معدنی اســتان اصفهان چندی

مصرف گازاصفهان به  ۷۰میلیون مترمکعب رسید

پیش مدعی شــد شــهرک نیــروی هوایی
اصفهان به علت فرونشســت خالی از سکنه
شده و فرونشســت در این منطقه به حدی
است که دیگر قابل ســکونت نیست ،معاون

سرپرست شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری:

4

مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی

 ۸۰درصد جایگاههای سوخت چهارمحال و بختیاری فعال شد

استان اصفهان می گوید دلیل تخلیه شهرک
نیروهوایی ،فرونشســت نبوده و مشکالت
مالکیتی موجب خالی ازسکنه شدن آن است
و باید دقت شود تا برچسب فرونشست زمین
در مناطق مستند باشد.

معاون راهداری سازمان حمل و نقل و راهداری کشور
میگوید وضعیت جادههای استان اصال خوب نیست؛
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا
دراصفهان خبرداد:

برگزاری طرح «زوج و فرد
شبانه» ازهشتم آبان
5

مشکالت مالکیتی یا فرونشست؟

نصف جهان با خراب ترین جادهها!

معاون راهداری سازمان حمل و نقل و راهداریکشورگفت :استان
اصفهان خرابترین جادههای کشور را دارد .یک هزار کیلومتر از
جادههای استان نیازمند روکش آسفالت است .طی رایزنیهای
صورت گرفته با استانداری اصفهان برای بهبود وضعیت راههای
این استان  ۷۰۰میلیارد تومان اعتباردرنظرگرفته شده است.

3

3

چرا شهرک نیروی هوایی
اصفهان تخلیه شد؟

کافه سیاست
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شخصی که به استاندارآذربایجان شرقی سیلی زد بازداشت شد
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه برگزارشد .ذبیح ا ...خدائیان درباره ماجرای سیلی زدن به استاندار
آذربایجان شرقی توضیحاتی ارائه کرد .سخنگوی قوه قضاییه در مورد سیلی خوردن استاندار آذربایجان

تحلیل «میدل ایست مانیتور» از یک ادعای جنجالی :آیا نیروهای ایرانی در حال خروج از سوریه هستند؟

شرقیگفت :دراین مورد شاهد اقدام ناشایست ازطرف یکی ازحاضران درجلسه بودیم ،شخص بازداشت

بعید است!

شد و دادستان دستوررسیدگی دادند .این فرد به اتهام اخالل درنظم بازداشت شد و تحقیقات ادامه دارد .در
همین مدت مطالبی به نقل ازاو درفضای مجازی منتشرشد ،اما هیچکدام ازاین مطالب صحت نداشت.
وی اظهارکرده استکه دریکی ازبازدیدهای استانداردرزمانگذشته برخورد شایسته نداشته و این انگیزه
را بیان کرده ،اما این موضوع صحت ندارد و دستگاه قضایی حتما با این موارد برخورد قاطع میکند .اگر
شخصی ادعایی دارد باید ازطریق دستگاههای قانونی به ادعای خود رسیدگیکند.

پایگاه خبری «میدل ایست مانیتور» در گزارشــی ،به بررسی ادعایی
که طی ماههای اخیر در چندین نوبت مطرح شــده و اشــاره به خروج

«مخبر» به جای «رییسی»

نیروهای ایرانی از خاک سوریه دارد ،پرداخته و ابعاد مختلف این ادعا

نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان دیروز آغاز شد .معاون اول به جای رییس جمهور
اجالس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانســتان را افتتاح کرد .دومین نشست وزرای امور خارجه
کشورهای همسایه افغانســتان در محل وزارت امور خارجه با حضور وزیران خارجه ایران ،ترکمنستان،
تاجیکستان و ازبکستان و سفرای چین و روسیه آغاز شــد .وزرای امور خارجه روسیه و چین نیز در این
نشست به شکل مجازی حضور دارند .سفرای کشــورهای خارجی مقیم در تهران نیز در این نشست به
صورت مهمان حضوریافتهاند.

را با توجه به شرایط فعلی مورد بررســی قرار داده است .میدل ایست
مانیتور در گزارش خود ،اهمیت راهبردی ســوریه برای ایران و سرمایه
گذاریهای قابل توجه ایران در این کشور را ،دو عامل اصلی و عمدهای
دانسته که گزاره خروج نیروهای ایرانی از ســوریه را بیش از آنکه یک
واقعیت باشد ،به یک مانور رسانهای تبدیل میکند.
میدل ایست مانیتور در این رابطه مینویسد« :در مدت ماههای اخیر ،به
طور گاه و بیگاه گزارشهایی دال بر اینکه نیروهای ایرانی در حال خروج
از سوریه هســتند ،منتشر شده اســت .در این رابطه یک سوال مطرح

رییس جمهورفرانسه:

میشود :آیا بایستی این گزارشها را جدی گرفت؟ در پاسخ باید گفت

ایران همکاری کامل با آژانس را ازسربگیرد

احتماال نه ،زیرا سوریه یکی از بخشهای الینفک و مهم دستورکارهای

امانوئل مکرون ،رییس جمهور فرانسه و شــی جینپینگ رییس جمهور چین روز سهشنبه گفتوگویی

ایران در عرصه سیاست خارجی این کشور است .ایران در شرایط کنونی

تلفنی درباره موضوعاتی ازجمله افغانستان و ایران داشتهاند .طبق بیانیه دفترریاست جمهوری فرانسه،
مکرون بر ضرورت پایان بخشیدن به آنچه که «فعالیتهای ناقض برجام از سوی ایران» خوانده شده،
تاکیدکرد .همچنینگفتکه ایران باید همکاریکامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی را ازسربگیرد .آنچه
رییس جمهور فرانسه از آن به عنوان تخطی ایران از توافق هستهای یاد کرده است ،در واقع فاصله گرفتن
تدریجی کشورمان در چند گام تعیین شده از تعهدات داوطلبانهاش در توافق است که در نتیجه متحمل
شدن تحریمهای دولت آمریکا پس از خروج یکجانبه از برجام و بدعهدی دولتهای اروپایی از جمله
فرانسه درعمل به تعهدات شان نسبت به عادیســازی روابط اقتصادی با ایران درراستایکاهش تاثیر
تحریمها ،انجام شد .مقامات ایرانگفتهاند این اقدامات بازگشتپذیرند و به محض اجرایی شدنکامل
توافق هستهای ازسوی تمامی اعضای آن ،به حالت قبل بازگردانده خواهند شد.

شبکهای گســترده از نیروهای منطقهای را در اختیار دارد که با تکیه بر
آنها ،به نحو موثری میتواند دســتورکارهای منطقهای و بینالمللی
خود را پیش برد.
از این رو ،کامال بعید است که ایران از این اهرم قدرت خود چشم پوشی
کند .در این رابطه ،حتی اگر جابه جایی و تغییر مواضع نیروهای ایرانی
نیز اتفاق بیفتد ،بیش از اینکه این اقدام را بــا ماهیتی راهبردی تصور
کنیم ،بایستی آن را اقدامی تاکتیکی در نظر گیریم.
به گزارش فرارو ،ایران در سال  ۲۰۰۳و پس از اشغال آمریکا توسط عراق،
توانست نقطه شروع افزایش نفوذ منطقهای خود راکلید بزند .نفوذیکه
به تدریج در اقصی نقاط منطقه خاورمیانه گسترش یافت .با این حال،

عضو شورای شهرتهران:

دررزومه داماد زاکانی ،سابقه کاری درحوزه انتصابی او ندیدم
آفتاب یزد درباره انتصاب داماد زاکانی به سمت دستیاری شهردارتهران نوشت :برای بررسی این موضوع با
اعضای شورای شهرششم تماسگرفتیم .سید احمد علوی دراین خصوصکه نظراعضای شورا با انتصاب
صورتگرفته درشهرداری تهران چیست؟گفت «:دراین خصوص بهتراست با سخنگوی شورا صحبتکنید،
ما طی تعامالتیکه انجام دادیم به این توافق رسیدیمکه درخصوص مسائل این چنینی تنها سخنگوی شورا
صحبتکند!» نفردیگریکه ازبین بیست و یک عضو شورای شهرتهران پاسخگو بود ،علی اصغرقائمی بود.
ویگفت« :شورای شهرششم دررابطه با انتصاب صورتگرفته نظریه رسمی اعالم نکرده است و هرکدام از
دوستان یک نظریه شخصی دارند ».قائمی تصریحکرد «:چند وقت پیش دکترزاکانی ابالغیهای را صادر
کردندکه طی آن بهکارگیری بستگان منع قانونی خواهد داشت ،البته ظاهرا استثنایی دراین ابالغیه وجود
دارد و آن هم این استکه با تشخیص مدیریت منابع انسانی اینکارامکان پذیرخواهد بود.

در شرایط کنونی هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران بخواهد از سوریه عقب
نشینی کند .ایران در ماههای اخیر به خوبی نشان داده که حتی حمالت
هوایی اسراییل به مواضع خود در خاک سوریه را میتواند تحمل کند و
همچنان در سوریه حضور موثری داشته باشد.
اضافه براین ،تهران سرمایهگذاریهایگستردهای را نیزدرسوریه انجام
داده است .بدون تردید ایران این ســرمایهگذاریها را در خاک سوریه
انجام نداده که بخواهد بر اثر برخی فشــارهای خارجی و یا درخواست
دولتهایی نظیر روسیه ،بالفاصله خاک سوریه را ترک کند .باید توجه
داشــت که حضور ایران در ســوریه ماهیتی به مراتب پیچیدهتر از آن
چیزی دارد که شاید در وهله نخست به نظر برسد .از سویی ،تواناییهای
دولت روســیه جهت اثرگذاری بر تصمیمات ایران در خاک سوریه نیز
محدود است.

درخصوص ایران همه گزینهها روی میزاست
وزیرخارجه انگلیس درهمنوایی با مقامهای آمریکایی ،طی اظهاراتی مدعی شد «اگرایران به طورمعناداری درمذاکرات (وین) شرکت نکند ،دررویکرد خود تجدیدنظر
خواهیم کرد .همه گزینهها روی میز است» .به گزارش «یاهو نیوز» ،لیز تراس پس از این ادعا ،در پاسخ به نمایندگان مجلس عوام انگلیس ،چشمانداز تحریمهای

در واقع ،در شــرایط کنونی این کامال روشن شــده که همکاری ایران و
روسیه بسیار عمیقتر از آن چیزی است که پیش از این تصور میشد.
تهران و مسکو به رغم برخی اختالفات میان خود ،نقاط اشتراک فراوانی
نیز در مورد مسائل منطقهای و به خصوص مسئله سوریه دارند.
ایران به هیچ عنوان از یاد نبرده که در جریان جنگ هشت ساله ایران و
عراق ،سوریه در کنار لیبی ،تنها دو کشور عربی بودند که از ایران حمایت
میکردند .از ســویی ،دولت ســوریه از همان آغازین روزهای پیروزی
انقالب اســامی نقش بارزی در همراهی با ایران و مبارزات این کشور
جهت نبرد با اسراییل بازی کرده است.
در جبهه مقابل ،روســیه نیز همکاریهای نزدیکی را با دولت ســوریه
تعریف کرده است .به عنوان مثال در ســال  ۲۰۱۳میالدی« ،والدیمیر
پوتین» رییس جمهور روســیه رایزنیهای فشردهای را با باراک اوباما
رییس جمهور وقت آمریکا انجام داد تا مانع از اقدام نظامی واشنگتن
علیه سوریه شود .در ســال  ،۲۰۱۵نیروهای روسیه با حضور در «پایگاه
هوایی حمیمیم» به طور فعاالنه جهت حمایت از دولت سوریه و جنگ
آن علیه گروههای شورشــی وارد میدان شــدند .قبــل از آن نیز ژنرال
قاسم سلیمانی ،فرمانده وقت ســپاه قدس ایران به مسکو سفر کرد و
مقامهای ارشد روسیه را قانع کرد که وارد جنگ سوریه شوند.

واکنش رییسی به حمله سایبری
به سامانه هوشمند سوخت:

بیشترعلیه ایران را مطرحکرد« .جیمز کلورلی» معاون وزیرخارجه انگلیس همگفتکه برنامه هستهای ایران تاکنون «هیچوقت پیشرفتهتر» ازاین نبوده و «امروز

یکی ازنمایندگان مجلس عوام درباره برنامه هستهای صلحآمیزایران ،مدعی شد :میتوانم اطمینان دهمکه اولویت ما مطلقا جلوگیری ازدستیابی ایران به توانایی سالح

رییس جمهور با تاکید بر ضرورت پیش بینی ،

نگرانکنندهتر از همیشه است» .تراس در ادامه ادعاهای ضد ایرانی خود ،به مجلس عوام گفت :ایران هیچ توجیه غیرنظامی معتبری برای افزایش (فعالیتهای)

اتمی است .پیشتر« ،جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درواکنش به اظهارات مقامهای آمریکایی مبنی براینکه همهگزینهها درخصوص ایران روی
میزاست،گفته بودکه اتحادیه اروپا درصورت شکست دیپلماسی حول برجام ،درخصوص «نقشه دوم» فکرنمیکند .وزیرامورخارجه انگلیسکه اخیرا به منطقه سفر
کرد درمصاحبه با روزنامه سعودی «الشرق االوسط»گفته بودکه «انگلیس درقبال برنامه هستهای ایران نگران است» و این برنامه توسعه بیسابقهای داشته است.

اسراییلی در کشورش غافل باشــد و به طور کلی نسبت به اسراییل بی
تفاوتی پیشــه کند .با این همه ،دســت کم گرفتن عمق روابط ایران و
روسیه و همچنین چهارچوب همکاری و هماهنگی میان این دو کشور،
درست نیست .روسیه نمیتواند حجم قابل توجه سرمایهگذاریهای
ایران در سوریه را نادیده بگیرد .از سویی روســیه به خوبی میداند که
ایران به دلیــل منافع خود و همچنین پیامدهــای منفی خروجش از
سوریه (برای ســوریه و لبنان) نیز نمیتواند خاک سوریه را به راحتی
ترک کند.
دراین نقطه ،بسیاری به طرح این سوال میپردازندکه پیامدها و عواقب
اصرار ایران بر ماندن در خاک سوریه چه خواهد بود؟ آیا اسراییل نیز در
این فضا میتواند کاری کند یا صرفا به انجام حمالت گاه و بیگاه علیه
مواضع ایران در خاک سوریه راضی اســت؟ اضافه بر این ،آیا کشوری
نظیراردن میتواند برسیاست ایران و حضورنیروهای اینکشوردرخاک
سوریه ،از طریق فراهم کردن زمینه برای شکل گیری برخی تعامالت با
تهران اثرگذاریکند؟ این مسئله به خصوص با توجه به اینکه دولت اردن
نیز دور بودن نیروهای محور موسوم به مقاومت از نزدیکی مرزهای خود
را در راستای منافعش میبیند ،کامال از اهمیت برخوردار است.

خبر روز
مسئوالن بالفاصله شرایط را
مدیریت کردند

هستهای خود ندارد .همانطورکه برای همتای ایرانی خود روشنکردم ،ایران باید فورا به میزمذاکره بازگردد .طبق اینگزارش،کلورلی دراین جلسه درپاسخ بهگزافهگویی

بدون تردید روســیه نیز نمیتواند در مورد اقدامات خود ،از نقش البی

پیشگیری و تجهیز در مقابل حمالت سایبری
گفت :عدهای قصد دارند بــا ایجاد بینظمی و
اخالل درزندگی مردم آنان را عصبانیکنند.

بین الملل
فرانسه  ۷مسجد و انجمن مذهبی دیگررا تعطیل میکند
وزیر کشور فرانسه اعالم کرد که تا پایان سال جاری میالدی ،هفت مسجد و انجمن (مذهبی) دیگر
که مظنون به ترویج «اسالمگرایی افراطی» هستند ،بسته خواهند شد.
به نقل از خبرگزاری آناتولی ،ژرالد دارمانن ،از تصمیم تعطیلی شش ماهه مسجدی در شهر «الون»
فرانسه به این دلیل که از «اســام افراطی» حمایت میکند ،استقبال کرد.دارمانن همچنین گفت
که حساب بانکی مسئوالن این مسجد توقیف شده و افزود که از آغاز به کار امانوئل مکرون ،رییس
جمهوری فرانسه ۱۳ ،انجمن (مذهبی) در این کشور تعطیل شدهاند.

حجت االســام و المســلمین ســید ابراهیم
رییسی در جلسه هیئت دولت با اشاره به حمله

کاخ سفید:

سایبری اخیر به سیستم جایگاههای سوخت

ایران ،برجام را ترک کرده است

در کشور گفت :هدف از این اقدام مختل کردن

با آنکه دولت آمریکا طرفی بــوده که از برجام خارج

در بخشی از اظهاراتش مدعی شــد ایران« ،برنامه

شده و اقدامات ایران در واکنش به عدول طرفهای

جامع اقدام مشترک» را ترک کرده است .سالیوان

غربی از تعهدات شــان به موجب مفاد مندرج در آن

گفته «جو بایدن» ،رییسجمهور آمریکا خواســتار

توافق انجام شده ،ســالیوان در بخشی از اظهاراتش

هماهنگسازی سیاستهایش با طرفهای اروپایی

مدعی شــد ایران« ،برنامه جامع اقدام مشترک»

و رســیدن به جبههای متحد با آنهــا در قبال ایران

را ترک کرده است.مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید

است .این مقام آمریکایی بازگشت به میز مذاکرات

میگوید واشنگتن خواستارجبهه متحد با اروپاییها

وین در خصوص برجام را «باالترین اولویت» دولت

در قبال ایران اســت«.جیک ســالیوان» ،مشــاور

جو بایدن توصیف کرده است .جیک سالیوان گفت:

امنیت ملی کاخ ســفید از آنچه به گفته او اقدامات

«ما مسلما پیشرفت برنامه هستهای ایران را به دقت

هســتهای ایران بعد از «ترک برجام» خوانده ،ابزار

تحت نظرداریم .ازکارهاییکه آنها بعد ازترک برنامه

نگرانی کرده است.با آنکه دولت آمریکا طرفی بوده

جامع اقدام مشــترک انجام دادهاند نگران و گوش

که از برجام خارج شده و اقدامات ایران در واکنش

به زنگ هســتیم» .برخی ازخبرنگارانیکه اظهارات

به عدول طرفهای غربی از تعهداتشان به موجب

سالیوان را پوشش میدهند ازعبارت «ترک مذاکرات

مفاد منــدرج در آن توافق صورت گرفته ،ســالیوان

برجام» به جای عبارت «تــرک برنامه جامع اقدام

زندگی مردم بود تا بتوانند به مقاصد مشخص
خود برسند .رییس جمهور افزود :در این حمله
سایبری نه تنها مسئولین دچارسردرگمی نشده
بلکه بالفاصله شرایط را مدیریت کردند و مردم
مشترک» استفادهکردهاند .به نظرمیرسد به باوراین
گروه این نوعگزینش واژگانی سالیوان ،نوعی اشتباه
لفظی است.وی اضافه کرد« :در داخل برنامه جامع
اقدام مشــترک ،محدودیتهای مهم و محسوسی
علیه این برنامه هســتهای وجود داشت .ما جلوی
برنامه هستهای ایران مانع گذاشــته بودیم ،اکنون
آن مانع را نداریم ،چون آن توافق را نداریم؛ بنابراین
اولین و باالترین اولویت ما بازگشت به میزمذاکرات
و بازگشت به توافقی است که برنامه هستهای ایران
را تحتکنترل قرارمیدهد».

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده شرکت مروارید دانه سپاهان
با مسئولیت محدود شناسه ملی  10980171676ثبت شده به شماره 89زواره

نیزآگاهی خود را درمواجهه با این مشکل نشان
دادند و با هوشیاری اجازه ندادندکهکسی بتواند
سوء اســتفاده و فرصت طلبی کند .رییسی با
تمجید ازاطالعرسانی به موقع رسانه ملی تاکید
کرد :جا دارد صمیمانــه از همراهی و همکاری
مردم نیزقدردانی میکنیم.رییس جمهورتاکید
کرد :متقابال وزارت نفت باید نســبت به جبران
آثار اخالل ایجاد شــده ،اقدام کنــد که حقی از
مردم ضایع نشود.رییســی اظهار کرد :باید در
عرصه جنگ ســایبری آمادگی جدی داشت و
دستگاههای مربوطه با تقسیمکارمناسب ،اجازه
ندهند دشــمن در این عرصه اهداف شوم خود
را پیگیری کرده و در روند زندگی مردم مشکل
ایجاد کند .رییس جمهــور در ادامه با تاکید بر
اهمیت و اولویت خدمت رسانی و رفع مشکالت
مردم،گفت :مسئوالن باید توجه داشته باشندکه

تلآویو:

درباره شهرک سازیها «بنت» تصمیم میگیرد نه «بایدن»!
رییس شورای شهرکهای یهودی نشین درشمالکرانه باختری تاکیدکردکه تصمیم ساخت و ساز
در شهرکها به دست دولت رژیم صهیونیستی است نه آمریکا.
به نقل از خبرگزاری فلســطینی سما ،یوسی داگان ،رییس شورای شــهرک سازی در شمال کرانه
باختری روزسه شنبه علیه محکومیت شهرک سازی توسط رژیم صهیونیستی تظاهراتکرد وگفت:
هیچ دولتی دراسراییل نبودهکه بتواند پشت بهانههای فشارآمریکا پنهان شود چراکه تصمیمگیری
تنها به دست دولت اسراییل است .فشارها همواره وجود داشته و خواهد داشت.
وی گفت :هیچ گاه توپ در زمین واشنگتن نبوده بلکه همواره در قدس بوده است .تصمیم مربوط
به جو بایدن ،رییس جمهور آمریکا نیست بلکه به نفتالی بنت ،نخست وزیر اسراییل مربوط است.
توپ در وزارت خارجه آمریکا نیست بلکه در دولت اسراییل قرار دارد.

سناتورهای آمریکایی خواستارتحریم هند شدند
سناتورهای آمریکایی در نامهای رسمی به بایدن ،اعمال تحریمها علیه هند به دلیل خرید سامانه
موشکی از روسیه را خواستار شدند.
دو سناتورآمریکایی ازجو بایدن ،رییس جمهورآمریکا خواسته اند تحریمهایی علیه هند اعمالکند.
این درخواست بدین دلیل مطرح شده که اخیرا هند از روســیه سامانه زمین به هوای اس ۴۰۰-را
خریداری کرده است.
ســناتورها بیان کرده اند که در نظر گرفتن تنبیه برای چنین اقداماتی میتواند افزایش همکاریها
بین دو کشور را کاهش دهد .در این نامه آمده است« :ما معتقدیم که اعمال تحریمها برای امنیت
ملی آمریکا یک ضرورت است».

بدینوسیله از کلیه شــرکاء شــرکت فوق دعوت میگردد در جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در روز سه شنبه مورخ

هرکسیکه شهروند ایران است و دراین مملکت
زندگی میکند فارغ ازدین و مذهب و قوم و نژاد

اعطای کمکهای مالی و نفتی هنگفت ریاض به اسالم آباد

 1400/08/18ســاعت  10صبح در آدرس :ناحیه صنعتی زواره -کارخانه خوراک دام و طیور مروارید دانه سپاهان برگزار میگردد حضور

برگردن ما حق دارد و ما نیزنسبت به آنان تکلیف

عربستان سعودی برای کمک به اقتصاد و ذخایر ارزی متحد راهبردی اش ،مبالغ چشمگیر ارزی

بهم رسانید.

و وظیفه خدمت رســانی داریم بنابراین نگاه و
رویکرد مســئولین باید خدمت به همه اقشارو

دستورجلسه:

مردم باشد .رییسی همچنین با اشاره بهگفت و
گو با دانشجویان و ابرازنگرانی تعدادی ازآنان از

-1انتخاب هیئت مدیره

وضعیت خوابگاههای دانشجویی ،به وزرای علوم

-2اصالح ماده  3اساسنامه

و بهداشت و درمان دستور داد نسبت به تجهیز

-3تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

ترمیم و رفع مشکالت خوابگاههای دانشجویان
متاهل و مجرد اقدامات الزم را به عمل آورند.

فهیمه شایق  -رئیس هیئت مدیره شرکت مروارید دانه سپاهان

را به بانک مرکزی دولت پاکستان واریز میکند.
به نقل از آسوشیتدپرس ،پاکستان روز چهارشــنبه اعالم کرد که عربستان سعودی مبلغ  ۳میلیارد
دالر برای کمک به تقویت ذخایر خارجی در حال کاهش اسالم آباد ،به بانک مرکزی این کشور واریز
خواهد کرد.
«شوکت تارین» مقام ارشد وزارت دارایی پاکستان نیزبا انتشارپیامی درتوئیتردرهمین زمینه اعالم
کرد که ریاض عالوه بر مبلغ یاد شده ،مقادیری نفت به ارزش  ۱.۲میلیارد دالر به صورت اعتباری به
پاکستان خواهد داد.
اقتصاد پاکســتان در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت نفت در بازارهای بین المللی تحت فشار
است .عمران خان بارها قیمت نفت را در داخل کشور افزایش داده که همین مسئله باعث انتقادات
فراوانی از وی در داخل کشور شده است.

ذره بین
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مشکالت مالکیتی یا فرونشست؟

چرا شهرک نیروی هوایی اصفهان تخلیه شد؟
مهرماه امسال بود که مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان اصفهان

بدون بنزین  1500تومانی ،پس از حمله سایبری به سامانه سوخت کشور؛

مدعی شد شهرک نیرو هوایی اصفهان به علت فرونشســت خالی از سکنه شده

داستان سوختن سوخت!

است .رضا اسالمی گفت :فرونشست در این منطقه به حدی است که دیگر قابل سکونت نیست.
اسالمی افزود :میزان فرونشســت در منطقه حبیب آباد در شمال کالن شــهر اصفهان  ۱۶سانتی
متر و در شهرک نیرو هوایی خیلی کمتر از این میزان باید باشد ،اما برداشت آب از چاهی در اطراف
زمینهای کشاورزی در پشت شهرک برای کشــت ،احتمال میرود در ایجاد این عارضه بی تاثیر
نباشد .حاال معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان پس از چندروز که
در رسانهها و شبکهها ،صحبت از تخلیه این شهرک به علت فرونشست بوده ،میگوید که «اینطور
نیست» .امیر زاغیان ضمن اشــاره به این موضوع که فرونشســت زمین به مرور سبب مهاجرت
از شــهر اصفهان و کاهش رونق ساخت و ساز میشود و بر این اساس ســایر شهرها و استانهای
همجوار با شــوک مهاجرپذیری و کالن شهر اصفهان با رکود مواجه میشــود ،گفته« :دلیل تخلیه

طی روزها ی گذشته زمزمههایی مبنی بر احتما ل
افزایش قیمت بنزین به  14هزارتومان مطرح شده بود
با این حال سخنان وزیر کشور و برخی مسئوالن استانی

خودمان مثل مدیر شرکت ملی پخش فرآورد ههای
نفتی منطقه اصفهان ،از قضا باعث استرس و نگرانی
بیشتر مردم شد!

شهرک نیروهوایی نیز فرونشست نبوده و مشکالت مالکیتی موجب خالی از سکنه شدن آن است
بنابراین باید دقت شود تا برچسب فرونشست زمین در مناطق مستند باشد ».چسباندن برچسب
فرونشست درهرمنطقه ای میتواند عامل سرمایهگریزی وکاهش قیمت مسکن و زمین و خرید و
فروش حداقل روی کاغذ شود حتی اگر تاثیر مستقیم نداشته باشد؛ اما زاغیان میگوید این مسئله
در نهایت کاهش قیمت را به دنبال دارد« :فرونشست به صورت مســتقیم بر قیمت مسکن تاثیر
نمیگذارد این عارضه بر کاهش تقاضای مسکن تاثیر خواهد داشت و کاهش تقاضا به نوبه خود بر
کاهش قیمت موثراست ».زاغیان میگوید بهتراست برچسب فرونشست به شهرک نیروی هوایی
نزنیم و میگوید« :عوامــل بیرونی و درونی مهمی در ایجاد تمایل افــراد برای خرید زمین در یک
منطقه تاثیر گذار است و همانطور که مردم در مجاورت دکلهای برق ،سایتهای آلوده دفع زباله یا
کارخانجات پتروشیمی و نیروگاهها عالقهای به خرید زمین ندارند ،بی تردید اقبالی هم برای خرید
زمینهایی که فرونشست دارد ،نخواهند داشت».

دیروز و در دومین روز از اختالل ایجاد شده در سامانه

تهیه خبر و گــزارش از جایگاه داران و مردم درخصوص مشــکل پیش

شبکه هوشمند سوخت رســانی بنزین در جایگاههای

آمده بودند .مردم از متصدی جایگاهها درباره زمان حل مشکل سامانه

نفتی منطقه اصفهان هم چندســاعت پس از حمله ســایبری صورت

سوخت کالن شــهر اصفهان ،همچنان بنزین با نرخ آزاد سه هزار تومان

هوشمند سوخت رسانی سوال میکردند و اکثر متصدیها هم پاسخ

گرفته گفته بود که تعدادی از جایگاهها که از مدار عرضه خارج نشدهاند

عرضه شد .در شــهر خبر خاصی نبود؛ همان ترافیک همیشگی که حاال

شان یکی بود« :مشخص نیست.گفتن تا فردا درست میشه!» .حسین

کماکان عرضه سوخت را با قیمت  ۱۵۰۰و  ۳۰۰۰تومانی انجام میدهند.

دیگر خیلی هم عجیب و غریب نیست ،همان شــلوغی ماشینها در

صادقیان ،مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اصفهان

اما مشخص نبود کدام جایگاهها از حمله سایبری جان سالم به در برده

سهمیه ای خبری نیست .البته مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای

شــبانه روز اصفهان و همان عجله و هول همیشــگی برای رسیدن به

اما دیروز صبح گفته بود که احتمال میرود امروز مشکل برطرف شود.

اند و چطور از مدار خارج نشده اند.

مقصدی که فرقی نمیکند کجاست و با چه هدفی است؛ باید با عجله و

یک روز قبل تر؛ یعنی چهارم آبان و ســاعاتی پس از حمله سایبری به

یکی ازنکات جالب توجه پس ازاختالل به وجود آمده درسامانه سوخت

بوق و گاهی حتی فحش بر ســر رانندههای دیگر همراه باشــد .برخی

سامانه سوخت کشور ،احمدرضا میرپوریان عضو هیئت مدیره انجمن

کشور ،تاکید بر «گران نشدن بنزین» توسط مسئوالن بود که مشخص

پمپهای بنزین سطح شهر همچنان بسته بودند؛ جایگاههای معروف

جایگاه داران ســوخت اســتان اصفهان وعده داده بود «مشکل تا دو

نبود چرا و به چه انگیزه ای مطرح میشود آن هم در حالی که تقریبا در

و بزرگ و قدیمی تر شــهر باز بودند و بنزین آزاد عرضه میکردند؛ مثل

ســاعت دیگر برطرف میشود ».اما مشــکل عرضه بنزین سهمیه ای

همان ساعت ابتدایی توقف سوخت رسانی ،حتی حدس افکار عمومی

جایگاه پمپ بنزین خیابان هزارجریب یا سه راه سیمین .برخالف تصور

حداقل تا زمان نــگارش این مطلب حداقــل در جایگاهها همچنان به

هم «حمله ســایبری» بود و صحبت از احتمال گرانــی بنزین در میان

خیلی هم شلوغ نبودند که شاید نشان از ناتوانی مردم در تامین بنزین

قوت خود باقی بود.

نبود .هرچند طی روزهای گذشته زمزمههایی مبنی بر احتمال افزایش

آزاد داشته باشد .مردمی که ترجیح میدادند صبرکنند تا مشکل سامانه

حــدود  ۳۳۰جایگاه ســوخت بنزیــن و گازوییل در اســتان اصفهان

قیمت بنزین به  14هزارتومان مطرح شده بود با این حال سخنان وزیر

سوخت حل شود و اگر بالیی بر سر سهمیههای شان نیامده بود ،همان

وجود دارد که تا دیروز ظهر اعالم شــد حدود یک ســوم این جایگاهها

کشور و برخی مسئوالن استانی خودمان مثل مدیر شرکت ملی پخش

بنزین  1500تومانی را بزنند( .مسئوالن قول داده اند که سهمیهها حفظ

شرایط ســوخت رســانی را دارند و بنزین آزاد در آنها عرضه میشود.

فرآوردههای نفتی منطقه اصفهان ،ازقضا باعث استرس و نگرانی بیشتر

میشود و الیههای امنیتیکارت سوخت درسامانه اجازه به هکرها نداده

البته خبرگزاری فارس در اصفهان ،شــامگاه سه شــنبه مدعی شد که

مردم شــد! صادقیان گفته بود :این اتفاق به هیچ وجه مقدمهای برای

که دستبردی به سهمیهها داشته باشند).

سوختگیری با کارت سوخت هم در برخی جایگاهها فراهم شده ولی

گرانی بنزین نیست و من این را تکذیب میکنم و هیچ هدفی را دولت

در کشــاکش انتظار برای بنزین زدن ،صدای مردم به گوش میرسید.

مشاهدات عینی حداقل تا ظهر روز گذشته نشان میداد چنین امکانی

به عنوان افزایش قیمت دنبال نمیکند؛ این مورد فقط یک نقص فنی

در یکی از جایگاهها هم افرادی با لوگوی نیــروی انتظامی مخصوص

فراهم نیست و متصدیان جایگاهها هم اعالم میکردند فعال از سوخت

بوده است!

گزارش

خبر روز

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان شعارامسال روزملی آمارو
برنامه ریزی را اعالمکرد؛

حکمرانی دادهها

حدیث زاهدی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان ،درنشست خبری
با خبرنگاران به مناسبت هفته آمار و اطالعات ،شعار امسال را حکمرانی

دادهها خواند و اظهارداشت :یکی از ارکان حکمرانی خوب ،دسترسی شفاف به دادههاست .نعمتا...
اکبری درادامهگفت :فرآیند برنامهریزی از
آمارآغازمیشود ،بعد ازآن به برنامه تبدیل
میشود و بر این  ۲قسمت بودجه گذاشته
میشود؛ اما آن قدریکه به بودجه وگرفتن
آن توجه داریم ،بــه  ۲بخش برنامه و آمار
توجه نمیکنیم.
بیشــترین ریزش مشاغل مربوط به

بخش خدمات بوده است

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان اصفهان با اشاره به موضوع ریزش مشاغل در ماههای اخیر اظهار کرد :بیشترین ریزش مشاغل
دربخش خدمات وکمترین دربخشکشاورزی و صنعت است و امیدواریم با واکسیناسیون خدمات به
جایگاه اصلیشان بازگردند چون بیشترارزش افزوده استان مربوط به این بخش است .اکبری با اشاره
به موضوع برگشت بودجه بیان داشت :یک سوم ارزشافزودهکه بیشترین آن مربوط به مالیات است به
استان بازمیگرددکه به نسبت بیش شهرها و روستاها تقسیم میشود و این عدد ماهانه تقریبا  ۶هزار
میلیارد تومان است .رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان خاطرنشانکرد :هزینههای
جاری استان  ۲۷هزارمیلیارد تومان است و تنها ترازمالیکه درکشورمثبت است تهران است و دردیگر
استانها این نسبت منفی است .وی اظهارداشت :مشکل ما دراعتبارات عمرانی است و با وجود اینکه
ابالغ تخصیصگرفتهایم پول به حساب خزانه ننشسته است.
اصفهان درخوشبینانهترین حالت ،رتبه دهم بودجه سرانه عمرانی کشوررا دارد
اکبری در خصوص رتبه بودجه سرانه عمرانی استان اصفهان و تناسب آن با سرانه مالیاتی توضیح داد:
کل مالیات  ۱۷هزارمیلیارد تومان استکه دراین  ۷ماه حدود  ۱۰۵درصد عملکرد داشتیم؛ سرانه بودجه
عمرانی استانهایی مثل اصفهان ،خیلی پایینترازدیگراستانهاست و بهترین رتبه سرانهمان درکشور
رتبه دهم است .رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان توضیح داد :استان اصفهان نقش
مهمی دراقتصاد ملی دارد؛ اما نیازاست درقسمتهایی مانند عمران آمارافزایش پیداکند.
سرشماری  ۱۴هزارخانواردرکاشان تا  ۲۰آبان
درادامه معاون آمارو اطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان با اعالم اینکه ازروز 1آبان
ماه به مدت  20روز سرشماری  ۱۴هزار خانوار از شمال کاشان انجام خواهد شد ،اظهار داشت :اطالعات
خانوارها محرمانه است و به هیچ شــخص و مراجع قضایی داده نمیشود و حتی مراجع قضایی حق
استناد به آنها را ندارند .محمدرضا لعلی اظهارکرد :مصوبه شورای عالی این استکه درسال  ۱۴۰۵تمام
اطالعات را ازپایگاههای داده به دست بیاوریم و سرشماری سنتی صورت نگیرد .به اعتقاد معاون آمار
و اطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان چالش جدی ،قدیمی بودن قانون مرکزآمار
ایران استکه درسال  1353مصوب شده و این قانون با نظام آماری نوین متناسب نیست .لعلی درپایان
با اشاره به اینکه استان اصفهان برای نخستین بار در کشور توانست نرخ بیکاری شهرستانهای خود را
در مدت زمانی  ۵ساله تا  ۱۳۹۸محاسبه کند ،خاطر نشان کرد :بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط
به شهرستانهای لنجان ،اصفهان و خمینیشــهر با  ۱۱.۳۲ ،۱۱.۵۸و  ۱۱.۳۰درصد است و کمترین نرخ
بیکاری به ترتیب مربوط به شهرستانهای برخوار ،تیران و چادگان با  ۸.۶۰ ،۸.۵۳و  ۸.۶۲درصد است.

خبر

امام جمعه اصفهان:

صنایع برای تولید برق
برنامه ریزی کنند
امام جمعه اصفهانگفت :صنایع میتوانند خود
تولیدکننده برق مورد نیازو یا حتی مازاد باشند
و باید برای این موضوع برنامه ریزی شود .آیت
ا ...سید یوســف طباطبایی نژاد ،امام جمعه
اصفهان دردیداربا مدیرو معاونان فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت گاز استان:

مصرف گازاصفهان به  ۷۰میلیون مترمکعب رسید
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت :بــه تازگی میزان مصــرف گاز اســتان اصفهان به
 ۷۰میلیون مترمکعب رســید .مصطفی علوی با اشــاره به کاهش دمای هــوا و افزایش مصرف
گاز ،گفــت :کاهش دمای هــوا طبیعتــا منجر بــه افزایش مصــرف گاز به خصــوص در بخش
خانگی میشود.
وی افــزود :بــا کاهــش دمای هــوا مصــرف گاز بخــش خانگــی اســتان اصفهــان از حدود
 ۶مترمکعــب در روزهــای معمولی گــرم ســال ،بــه  ۳۰میلیــون مترمکعب افزایــش یافت.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان اضافه کــرد :البتــه در بخــش صنعت نیــز کاهش
مصرف گاز نداشــته ایــم و مصرف گاز ایــن بخش اخیــرا حــدود  ۴۰میلیــون مترمکعب بود.
بــه گفتــه علــوی ،در حا لــی کــه خــط مشــخص مصــرف گاز اســتان  ۶۱.۸میلیــون
مترمکعــب بــود ،در مجمــوع به تازگــی میزان مصــرف گاز اســتان اصفهــان بــه  ۷۰میلیون
مترمکعــب رســید ،البتــه در تامیــن گاز بخشهــای مختلــف دچــار مشــکل نشــدیم،
چراکــه خطــوط سراســری گاز کل کشــور همچنــان در وضعیــت پایــدار بــه ســر میبرند.
وی تصریح کرد :اگر مصرف گاز بخش خانگی روند رو به افزایشــی داشته باشد تاب آوری شبکه
کمتر خواهد شد.

معاون راهداری سازمان حمل و نقل و راهداری کشور میگوید وضعیت جادههای استان اصال خوب نیست؛

نصف جهان با خراب ترین جادهها!

معاون راهداری سازمان حمل و نقل و راهداریکشوربا اشاره به اینکه با رایزنیهای صورتگرفته با استانداری اصفهان برای بهبود وضعیت راههای این استان  ۷۰۰میلیارد
تومان اعتباردرنظرگرفته شده است ،ابرازداشت :قراراست  ۴۰درصد ازاین اعتبارازمحل بودجه استانی و  ۶۰درصد ازمنابع ملی تامین شود .وی افزود :ازابتدای امسال
تاکنون  ۳۲۰میلیارد تومان برای بهبود وضعیت راههای استان اصفهان تخصیص یافته است .اکبری تعداد طرحهای راهداری در استان اصفهان را  ۳۰۰عدد اعالم کرد
و ابرازداشت :اعتبارپیش بینی شده برای بهره برداری ازاین طرحها نیزیک هزارمیلیارد تومان است .وی با اشاره به اینکه استان اصفهان خرابترین جادههایکشور
را دارد ،اضافهکرد :یک هزارکیلومترازجادههای استان نیازمند روکش آسفالت است .معاون راهداری سازمان حمل و نقل و راهداریکشور ،هزینه بازسازی آسفالت
ضروری دراستان اصفهان را پنج برابراعتبارموجود دانست و افزود:کمبود اعتباراجرای این طرحها را زمان برکرده و دراین شرایط هرروزبه میزان این محورها افزوده
خواهد شد .وی همچنین به لزوم استانداردسازی آسفالت جادههای روستایی دراردستان تاکیدکرد وگفت :برای این امرطی چند روزآینده  ۲۰کیلومترازمسیرهای
روستایی این شهرستان برای روکش آسفالتگرم به مناقصهگذاشته میشود و درکناراین پروژه روکشکمربندی اردستان نیزتکمیل خواهد شد.

اصفهان،گفت :صنعت فوالد و ذوب آهن باید از
مدتها پیش برای نیازبرقی خودکاری انجام

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:

میدادند .وی افزود :اســتقرار صنایع فوالد و

افزایش 73درصدی صادراتگمرکات استان طی هفت ماهه ابتدایی سال

ذوب آهن درجوارزاینده رود اشتباه بوده است،
چراکه مصارف آب باال دارند و درحالیکه شیوه
معمول استفاده این صنایع از آب رودخانه هم
اصولی نیســت ،اقدامی برای بهینه سازی آن
انجام نمیشــود .امام جمعه اصفهان گفت:
ورود مهندســان و متخصصان و همت برای
حل این مشکل ضروری اســت .وی افزود:
این صنایع با وجود پیشــرفتهای چشمگیر
هنوز این مشکالت را ســاماندهی نکردند ،از
طرفی هزینهای که در ازای برق و آب به دولت
میدهند به نســبت اســتفادهای که میبرند
کافی نیست که باید بازبینی شود .وی گفت:
تغییرات و حصول نتیجه از آن باید به صورت
تدریجی و مســتمر اتفاق بیفتــد .مدیرعامل
فوالد مبارکه اســتان اصفهان نیز در این دیدار
اظهار کرد :در شرایط دشوار اقتصادی کشور که
شبیه به جنگ نابرابر تحمیلی است ،آنچه ما را
پیروز میکند مدیریت جهادی و روحیه تحول
گرایانه است ،همانطورکه بسیاری ازفرماندهان
جنگ توانســتند با این شیوه بر محدودیتها
غلبهکنند.
یاســرطیب نیا افزود :مشکالت داخلی مانند
کمبود برق و آب بیشــتر از تحریم و مســائل
خارجی بر اقتصاد تاثیر گذاشته و این مسئله
بهدلیل نبود نگاه ملی ،کارشناسی و متوازن در
سبکهای مدیریتی است .بهگفته وی ،اکنون
ریشه بسیاری از مشــکالت پول نیست ،بلکه
مسئله مهم حواشیکاری مدیران است .طیب
نیا با بیان اینکه ظرفیتهای بی شمار اصفهان
فرصتی برای سرمایهگذاری نوین است ،افزود:
درمدیریتها بایدکارمتفاوت انجام شود.

مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان بیان داشت  :در
هفت ماهه ابتدایی سال  1400تشریفات صادرات16
هزار و  32فقــره اظهارنامه بــه وزن یک میلیون و
 218هزار و  899تن کاال بــه ارزش  749میلیون و
 523هزار دالر در  5گمرک اســتان اصفهان انجام
پذیرفته که در مقایسه با ســال قبل از نظر تعداد 19
درصد  ،از حیث وزن  21درصد و از لحاظ ارزش 73
درصد رشد داشته است .رســول کوهستانی پزوه
در خصــوص فعالیت گمرکات اســتان اصفهان به

تفکیک هر گمرک در هفت ماهه ، 1400اظهار داشت:

اختصاصــی مجتمع فوالد مبارکه گفــت  :در هفت

اظهارنامههای صادراتی گمــرک اصفهان به ارزش

ماهه امسال به ارزش  51میلیون و  79هزار دالر و

 376میلیون و  148هــزار دالر و وزن  777هزار و

به وزن  53هزار و  154تن کاال تشــریفات صادرات

 234تن بودهکه درمقایسه با مدت مشابه سال قبل

از طریــق گمرک اختصاصی مجتمــع فوالد مبارکه

از حیث ارزش  73درصــد و از نظر وزنی  25درصد

انجام پذیرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال از

رشد داشته است  .مدیرکل گمرکات استان اصفهان

نظر ارزش  31درصد رشد و از حیث وزن  33درصد

درخصوص صادراتگمرککاشان اذعان داشت  :در

کاهش داشته اســت  .وی درباره صادرات گمرک

هفت ماهه سال  1400به ارزش  256میلیون و 582

اختصاصی ذوب آهن گفت :طــی این مدت 58 ،

هزار دالر و به وزن  299هزارو  63تن کاال تشریفات

میلیون و  667هزار دالر و به وزن  88و  686هزار تن

صادرات از طریق گمرک کاشان انجام پذیرفته که در

کاال تشریفات صادرات از طریق گمرک اختصاصی

مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش 97

ذوب آهن انجــام پذیرفته که در مقایســه با مدت

درصد و از نظر وزن  44درصد رشد داشته است .

مشــابه ســال قبل از نظر ارزش  57درصد و لحاظ

رســول کوهســتانی پزوه در زمینه صادرات گمرک

وزنی  4درصد کاهش داشته است.

عکس روز
آیین سنتی برداشت اناردر
تاریخی ترین روستای گیالن
آیین ســنتی انار در روســتای انبوه رودبار
یکی از آیینهای تاریخی گیالن محســوب
میشود که قبل از برداشــت انار ،بزرگان و
ریش سفیدان روستا روزی را برای برداشت
انار تعیین میکنند و تا روز برداشــت ،هیچ
باغداری حق برداشت انار از باغ خود را ندارد
تا روز انارچین (برداشت انار) همه اهالی به
صورت دسته جمعی به باغات خود میروند
و انار برداشت میکنند.
عکس :لینا

اخبارلان
با مسئو
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استاندارچهارمحال و بختیاری:

فعالیت معادن راکد میتواند باعث ایجاد رونق
دربحث تولید و اشتغال شود

4

بام ایران
آوارگی زلزله زدگان شهرستان کوهرنگ ادامه دارد
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

آوارگی
داستان سرما و
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

استاندار چهارمحال و بختیاری در شورای عالی معادن چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه فعال
شدن معادن راکد باید دردستورکاردستگاههای متولی ازجمله سازمان صمت قراربگیرد ،اظهارداشت:
اگربهرهبرداران تمایلی برای فعالکردن معادن ندارند و درمهلت تعیین شده معدن تحت اختیارخود
را فعال نکردهاند ،امتیازبهرهبرداری آنها سلب میشود .اقبال عباسی افزود :فعال شدن معادن راکد
میتواند باعث ایجاد رونق در بحث تولید و اشتغال شــود ،بنابراین باید تدابیر الزم برای فعالسازی

میتوان برای فعال شدن آنها یک مهلت تعیینکرد .وی ادامه داد :دستگاههای اجرایی باید دراسرع
وقت پاسخ استعالمات را به بهرهبرداران از معادن اعالم کنند ،اگر بهرهبرداران برای دریافت استعالم
مراجعه نکردند ،پاسخ استعالم به دستگاه مربوطه ارسال شود .عباسی درپایان تصریحکرد :اگرقرار
است مجوز بهرهبرداری از یک معدن به صورت کامل سلب شود ،قبل از طرح شدن در جلسه شورای
معادن باید در جلسات کارشناســی به صورت دقیق بررسی شــود ،همچنین صاحبان معادن باید
حقوقات دولتی را به ازای میزان بهرهبرداری بپردازند.

شوند ،غبار فراموشی بر آنها نمینشیند و نمیتوان بزرگی آن را انکار کرد.
ایران عزیزمان بارها و بارها شــاهد چنین اتفاقاتی بوده و وقایع تلخ و
شیرین بسیاری را درصفحات تاریخ خود ثبتکرده است ،ایران به لحاظ
قرارگیری در مرز صفحات تکتونیکی اوراسیا و عربستان و به دلیل فشار
رو به باالی صفحه عربستان ،با زلزلههای بزرگ غریبه نیست.
کودکان مجبورند سوز سرمای شبهای پاییزی در چادر سپری کنند و
مادرانی که به غیر از غصه خوردن برای فرزندانشان کاری از دست شان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بر نمیآید  .رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری

گفت :سه هزار واحد مسکونی حادثهدیده در شهرستان کوهرنگ مورد

امسال طرح کاداستراراضی ملی چهارمحال و بختیاری
به اتمام میرسد
رییس اداره ممیزی و حدنگاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدای چهارمحال و بختیاری با اشاره به
اینکه طرحکاداستراراضی ملی و دولتی درراستای طرح جامعکاداسترازسال  ۹۳دراستان آغازشد،
اظهار داشت :امسال اجرای این طرح در اراضی ملی و دولتی به اتمام خواهد رسید .فرهاد عبداللهی
افزود :تاکنون  ۸۵۸هزار هکتار اراضی ملی و دولتی استان تثبیت مالکیت شده که از این میزان ۸۱۶
هزارهکتارتا پایان پارسال و  ۴۲هزارهکتارنیزامسال تثبت مالکیت شده است .عبداللهی اضافهکرد:
درحوزه تثبیت اراضی ملی برای دریافت سند نیزتاکنون  ۱۰۸هزارهکتارانجام شده و  ۸۹هزارهکتاردر
دست اقدام نیزدرادارهکل ثبت اسناد و امالک استان قراردارد و عملکرد اصالح هندسی نیز ۲۹۵هزار
هکتار امسال انجام شده است .وی با اشاره به اینکه  ۸۴درصد اراضی ملی و دولتی تثبیت و اصالح
نقشه شده و به سمت صدورسند تک برگی است،گفت :هماکنون درشهرستانهایکوهرنگ،کیارو
اردل اجرای طرحکاداستربه صورت  ۱۰۰درصد انجام شده و درمابقی شهرستانها دردست اجراست.
وی ادامه داد :اجرای طرحکاداستراراضی ملی با هدف تثبیت مالکیت قانونی دولتی دراراضی ملی،
تعیین مستثنیات ایجاد امنیت سرمایهگذاری برای واگذاری زمین ،پرهیزو جلوگیری ازبروزاختالفات
بین دولت و مردم و کاهش دعاوی دادگستری ،جلوگیری از زمینخواری ،ایجاد اطمینان و اعتماد
در معامالت امالک و سرعت در انجام آن ،شناســنامهدار کردن اراضی کشاورزی ،تثبیت مالکیت و
جلوگیری از تجاوز و تعرض به امالک مجاور ،مدیریت و برنامهریزی روی زمین و اســتفاده بهینه از
زمین دردست اجراست.

بازدید قرار گرفت و ارزیابی خسارتهای وارده در این بخش در مراحل
پایانی قرار دارد.
فرشید ریاحی سامانی افزود :خســارتهای وارده به صورت تخریب
کامل نیست و این واحدهای مســکونی بین  ۳۰تا  ۶۰درصد خسارت
دیدهاند.ریاحــی اضافه کــرد :خانههایی که به صــورت کامل تخریب
شدهاند بسیار اندک است و بیشتر متوجه خانههای قدیمی و فرسوده
بوده اســت.وی با بیان اینکه برخی از خانههای خســارت دیده نیاز به
ترمیم و برخی نیاز به بازســازی دارند ،ادامــه داد :برخی از واحدهای
مسکونی به سبب اینکه از ناحیه ســازهها آسیب دیدهاند امکان ترمیم
ندارند و باید بازســازی شــوند.فرماندار کوهرنــگ در خصوص توزیع
چادر و وسایل گرمایشــی در بین مردم گفت :با توجه به جلسات ستاد
پیشگیری ،هماهنگی فرماندهی عملیاتی پاسخ به بحران شهرستان،
مقرر شد که بنیاد مسکن و هالل احمر در مناطق زلزله زده حضور داشته
باشند و ساختمانهایی که غیر قابل اسکان هستند ،اسکان اضطراری
داده شــوند.مرتضی زمانپور افزود :طبق آخرین گزارشات اعالم شده
تشخیص داده شد که  ۹۰خانوار امکان اسکان در خانههای خود را ندارند
که در حال حاضر اسکان اضطراری انجام شده است.
سرپرســت ادارهکل مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری
گفت :با تداوم بازدیدهای میدانی از مناطــق زلزلهزده کوهرنگ ،تعداد
خانوارهایی که نیاز به اســکان اضطراری دارند در حال افزایش است و
پیشبینی میشود به  ۲۰۰خانوار برسد.

 ۸۰درصد جایگاههای سوخت چهارمحال و بختیاری فعال شد

خسرو کیانی افزود :بررسی خانههای حادثهدیده شهرستان کوهرنگ

سرپرســت شــرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اختالل

از ســوی گروههای امدادی همچنان ادامه دارد و بر اســاس آن تعداد

سراســری در ســامانههای هوشــمند ســوخت ،گفت :با تالشهای صــورت گرفتــه  ۸۰درصد
جایگاههای استان فعال شد .محمد فاضلی ،با بیان اینکه رفع اختالل سامانههای هوشمند دراستان
از روز چهارشنبه آغاز شــده ،تصریح کرد :رفع مشکل سامانههای هوشمند جایگاهها سوخت استان
چند روزبه طول میانجامد.

مفاد آراء
 8/53آگهی ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 -1برابر رای شماره  1640مورخ  1400/5/26هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــی ،مالکیت خانم رقیه
رحمانی حسین آبادی به شناسنامه شماره  526کدملی  1288550332صادره اصفهان
فرزند حسن بر شش  -هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 106/25متر مربع مفروزی از پالک شــماره  2999اصلی واقع در اصفهان بخش 5
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی
گردیده است.
 -2برابر رای شماره  1638مورخ  1400/5/26هیات 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 عبدالرحیم
رحمانی حسین آبادی به شناسنامه شماره  151کدملی  1288538855صادره اصفهان
فرزند حســن بر یک و پنج  -هفتم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  106/25متر مربع مفروزی از پالک شماره  2999اصلی واقع در اصفهان
بخش  5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز
ثبتی گردیده است.
 -3برابر رای شــماره  1637مورخ  1400/5/26هیات اول موضــوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ،مالکیت خانم
عزت رحمانی حسین آبادی به شناسنامه شماره  279کدملی  1288528175صادره
اصفهان فرزند حسن بر شش  -هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  106/25متر مربع مفروزی از پالک شماره  2999اصلی واقع در اصفهان
بخش  5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز
ثبتی گردیده است.
 -4برابر رای شماره  1636مورخ  1400/5/26هیات 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 خانم عصمت
رحمانی حسین آبادی به شناسنامه شماره  55کدملی  1288514700صادره اصفهان
فرزند حسن بر شش  -هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 106/25متر مربع مفروزی از پالک شــماره  2999اصلی واقع در اصفهان بخش 5
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی
گردیده است.
 -5برابر رای شماره  1639مورخ  1400/5/26هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی ،مالکیت آقای مهدی
رحمانی حسین آبادی به شناسنامه شماره  5کدملی  1288508190صادره اصفهان
فرزند حســن بر یک و پنج  -هفتم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  106/25متر مربع مفروزی از پالک شماره  2999اصلی واقع در اصفهان
بخش  5حوزه 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  15روز آگهی می شــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 اول1400/07/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/06 :
م الف 1205285 :مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

عکس :؟؟؟

معادن راکد اندیشیده شود.
عباسی اضافهکرد :اگرمعادن بهدالیل متعددی مانند شرایط اقتصادی وکرونا دچاررکود شده باشند،

در افت و خیز تاریخ ،هستند اتفاقات و خاطرههایی که هر اندازه قدیمی

خانوارهایی که واحد مسکونی آنها از استحکام و ایمنی الزم برخوردار
نیســت از  ۸۵مورد به  ۱۶۰خانوار در روزهای اخیر رســید و پیشبینی
میشود تا پایان هفته به  ۲۰۰خانوار برسد.
حجت االسالم و المســلمین محمدعلی نکونام ،نماینده ولی فقیه در

مفاد آراء
 8/54آگهی ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 -1برابر رای شماره  1764مورخ  1400/06/11هیات 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 محمدرضا
بهزادی تشنیزی به شناسنامه شماره  67کدملی  6339683886صادره کیار فرزند علی
مراد بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت  100/05متر مربع مفروزی از پالک شماره
 4141اصلی واقع در اصفهان بخش  5حوزه 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  15روز آگهی می شــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 اول1400/07/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/06 :
م الف 1205752 :مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء
 8/55آگهی ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 -1برابر رای شماره  1769مورخ  1400/06/13هیات 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 محمدرضا
محمد رضائی کله مسیحی به شناسنامه شماره  615کدملی  1170650341صادره
فرزند رضا بر ششدانگ یکباب خانه به مساحت  160/56متر مربع مفروزی از پالک
شماره  2342فرعی از  5000اصلی واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملک جنوب
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 اول1400/07/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/06 :
م الف 1206013 :مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء
 8/56آگهی ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 -1برابر رای شماره  1560مورخ  1400/05/19هیات 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 جعفر صادقی
به شناسنامه شماره  19344کدملی  1282662783صادره اصفهان فرزند صادق بر
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  143/71متر مربع مفروزی از پالک شماره
 170فرعی از  4348اصلی واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف خانم زهرا بیگم ملقب به شوکت افضل
(مالک رسمی) خریداری شده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم

چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت:به رغم اینکه بیش از
دو هفته از وقوع زلزله میگذرد؛ اما مردم همچنان با مشکالت فراوانی
رو به رو هستند .حجت االسالم والمسلمین نکونام افزود :رفت و آمد
مســئوالن به این منطقه فراوان بود و تمامی مشــکالت مردم در این
بازدیدها شناسایی و جهت خسارت گزارش شده ؛ اما تا کنون آن گونه که
باید به مردم این منطقه رسیدگی نشده است.
وی ادامه داد :کمکهای فراوانی از جمله چادرهای اســکان ،وســایل
گرمایشی و مواد غذایی که به مردم زلزله زده داده شده ولی مردم انتظار
دارند به صورت جدی به مشکالت آنها رسیدگی شود.
برای رفع مشکل مردم زلزله زده کوهرنگ هیچ دستگاهی کوتاهی نکند
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت :هیچ دستگاهی حق ندارد به بهانه
تخریب ساختمان اداری و یا ناامن بودن محیط کار ،خدماترسانی در
شهرستان زلزلهزده کوهرنگ را تعطیل کند.
اقبال عباسی افزود :هیچ دستگاهی برای تعمیر و بازسازی ساختمان
اداری خود ،منتظر اعتبارات ستاد مدیریت بحران نماند و هر دستگاهی
تا زمانی که ایــن اعتبارات در اختیار اســتان قرار گیــرد ضمن اینکه با
رایزنی با دستگاه باالدســتی خود میتواند تعمیر ســاختمان خود را
آغاز کند ،بلکه به هر طریقی از جمله برپایی چادر و کانکس ملزم است
که خدماترســانی را ادامه دهد.عباســی ادامــه داد :اولویت جبران

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 اول1400/07/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/06 :
م الف 1206029 :مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء
 8/57آگهی ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 -1برابر رای شــماره  1628مورخ  1400/05/25هیــات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ،مالکیت آقای
محمد نوری به شناسنامه شماره  411کدملی  1288947119صادره اصفهان فرزند
عباس بر ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  194/59متر مربع مفروزی از پالک
شماره  131فرعی از  4483اصلی واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملک جنوب
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای یداله کشاورز دستجردی
(مالک رسمی) خریداری شده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تایرخ 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 اول1400/07/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/06 :
م الف 1206166 :مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء
 8/58برابر 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 است لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز 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  -1رای شماره  1400/06/20-7543هیات دوم خانم مرضیه حیدری پویا به
شناسنامه شماره  1499کدملی  1283360594صادره اصفهان فرزند حبیب اله در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  210/05متر مربع قسمتی از پالک شماره
 293فرعی از  7اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از
مالکیت حسن راست قلم از مورد ثبت صفحه  290دفتر  311امالک
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/06 :
م الف 1205815 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 8/59برابر 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 است لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز 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.

خسارتهای ناشی اززلزله درشهرستانهایکوهرنگ ،اردل و فارسان در
مرحله نخست به بازسازی و تعمیر واحدهای مسکونی اختصاص دارد
که درهمین راستا قرارگاه بازسازی مناطق زلزلهزده دراستان با محوریت
سپاه تشکیل شده و امید اســت بتوان از این طریق در بهبود وضعیت
مردم اقدامات قابل توجهی انجام گیرد.
وی با بیان اینکه این قرارگاه جهادی با دو هدف تسهیل در امور و جذب
کمکهای مردمی و خیرخواهانه تشکیل شده است ،اظهار داشت :در
همین راستا دســتگاههای اجرایی موظفند تا به هر میزان تجهیزات و
امکاناتی که نیاز باشد در اختیار این ستاد قرار دهند.
عباسی ادامه داد :همچنین در راستای اعطای تسهیالت به مردم برای
بازسازی خانههای خود ،بانکهای عامل موظفند تا نمایندگان خود را
به روستاهای شهرستان کوهرنگ اعزام کنند و مدارک الزم را از خانوارها
بگیرند و ضامنهای بانکی نیز به صورت زنجیرهوار پذیرفته شود.
وی با تاکید بــر اینکه پروانه و طراحی نقشــههای ســاختمانی برای
خانوارهای تحت پوشش رایگان و برای ســایر خانوارها باید به صورت
نصف قیمت انجــام گیرد ،افزود :تا زمانی که خانههای آســیبدیده و
غیرقابل ســکونت تعمیر و بازسازی نشــدهاند باید خانههای اجارهای
برای مردم منطقه تامین شــود چراکه در فصل سرما سکونت در چادر
امکان پذیر نیست.

ردیــف  -1رای شــماره  1400/06/11-6843هیــات دوم آقــای ارشــیا زارع
بهرام آبادی به شناســنامه شــماره  0کدملی  1275078354صادره اصفهان فرزند
حشمت اله در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه با قید به اینکه منافع و
اختیار فسخ مادام الحیات با پدرش می باشد به مســاحت  54/40متر مربع قسمتی
از پالک شــماره  68اصلی واقــع در اصفهــان بخش  14حوزه ثبــت ملک غرب
اصفهان از مالکیت محمد زارع از سند شماره  37/46مورخ  1350/06/29دفترخانه
شماره  65اصفهان
ردیــف  -2رای شــماره  1400/06/11-6844هیــات دوم آقــای ارشــان زارع
بهرام آبادی به شناســنامه شــماره  0کدملی  1276402767صادره اصفهان فرزند
حشمت اله در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه با قید به اینکه منافع و
اختیار فسخ مادام الحیات با پدرش می باشد به مســاحت  54/40متر مربع قسمتی
از پالک شماره  68اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
از مالکیت محمــد زارع از ســند شــماره  37/46مــورخ  1350/06/29دفترخانه
شماره  65اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/06 :
م الف 1205840 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 8/60برابر 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 است لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف  -1رای شــماره  1400/04/26-5327هیات سوم خانم ناهید کریمی یله به
شناسنامه شماره  2456کدملی  2296966802صادره شیراز فرزند دانیال در ششدانگ
قسمتی از یکباب ساختمان (که با پالک  15/42تواما تشکیل یکباب خانه را میدهد) به
مساحت  6/44متر مربع پالک شماره  47فرعی از  15اصلی واقع در اصفهان بخش 14
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه  192دفتر  50امالک
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/06 :
م الف 1206176 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 8/61برابر 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 است لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز 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  -1رای شماره  1400/07/07-8266هیات اول آقای سینا نادری به شناسنامه
شــماره  1270705229کدملی  1270705229صادره اصفهان فرزند علیرضا در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  374/07متر مربع قسمتی از پالک شماره
 8674فرعی از  12اصلی (قبال پالک  399/1فرعی از  12اصلی بوده است) واقع در
اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند شــماره  146692مورخ
 1398/2/26دفترخانه شماره  98اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/06 :
م الف 1206186 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

جامعه

خبر خوان

پنجشنبه  06آبــــان  21 / 1400ربیع االول  28 / 1443اکتبر / 2021شماره 3379

از ابتدای سال جاری تاکنون؛

 ۳۵۷زندانی جرائم غیرعمد دراصفهان آزاد شدند
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی اســتان اصفهان اظهار داشت ۳۵۷ :نفر از زندانیان

در نشست سه جانبه رؤسای کانونهای وکال ،کارشناسان و سردفتران و دفتریاران دادگستری استان اصفهان صورت گرفت؛

بررسی تبعات طرح تسهیل کسب و کاردرحوزههای سردفتری و وکالت
و کسب و کار قبل از ورود به آن ســوگند یاد میکنند؟ تصریح کرد :این
موضوعگویای این استکه مقنن درقانون اساسی هیچگاه حرفه وکالت
را کســب و کار تلقی نکرده و مصوبه مجلس از این جهت با اصول  ۳۴و
 ۳۵قانون اساسی سازگاری ندارد.
رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان نیز در این جلسه،
اظهار کرد :کانون کارشناســان یک نهاد مســتقل غیر انتفاعی است که
فعالیتهای مشخصی بر عهده دارد.
فرهاد طاهریون با تاکید برنقشکارشناسانکه قضات براساس نظرآنها
رای را صادرمیکنند ،افزود:کارشناسی یککسب وکارو شغل محسوب
نمیشود ،بلکه یک حرفه مقدس است که به عنوان چشم قضات عمل
میکند .رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان ادامه داد:
به همین دلیل تمام اقشارجامعه میتوانند با دارا بودن مدرک مربوطه به
عنوان کارشناس مشغول به کار شوند .وی با بیان اینکه کلیت این طرح
موضوع خوبی است ،تصریح کرد :اینکه صدور مجوزها تسهیل شود به
خودی خود بد نیست ،اما به نظرمیرسد بررسی کافی نشده و این طرح
پختگی الزم را ندارد .بهگفته رییسکانونکارشناسان رسمی دادگستری
اصفهان ،صرفا با صدور مجوز مشکالت رفع نمیشود چراکه صدور مجوز

حدیث زاهدی

طرح تسهیل صدوربرخی مجوزهایکسب

وکیل پیش بینی شده و در ایران نیز این مهم نیازمند آموزشهای الزم و

و کار از جمله اقداماتی اســت که مجلس

کسب تخصص است .رییسی با تاکید براینکه قانون اساسی سرلوحه

شورای اسالمی برای رونق کسب و کار در حوزههای مختلف انجام داده

همه قرا رگرفته است ،خاطرنشان کرد :در اصل  ۳۴و  ۳۵قانون اساسی

و بندهای  3و  4آن مرتبط با حوزههای ســردفتری و وکالت است .در

در خصوص وکیل صحبت شــده اســت و این ســوال مطرح است که

تاریخ  24شهریور  1400این طرح تصویب شــد و بدین ترتیب ظرفیت

نمایندگان بر چه اساسی نهادی را که مشمول اصل  ۳۴و  ۳۵است را در

پذیرش از آزمونهای وکالت و سردفتری برداشته میشود.بسیاری از

بحث حقوق اقتصادی و کسب و کار بررسی میکنند؟

موافقین این طرح معتقدند ازبین بردن انحصارها و رانتهای نابجا،گام

رییسی به مصوبه اخیر مجلس با عنوان طرح تسهیل صدور مجوزهای

بزرگی در مسیرمانع زدایی از اشتغال برمی دارد .اما نظر کارشناسان این

کســب و کار اشــاره کرد و گفت :در این مصوبه و به طور مشخص ماده

حوزه چیز دیگری اســت ،رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکالی

 6آن ،مقررهایی پیش بینی شــده که موجب تردید شایستگی علمی

دادگستری ایران (اسکودا) معتقد است طرح تسهیل صدور مجوزهای

وکال میشود و منظور کســانی اســت که از این به بعد وارد این حرفه

کسب و کار عجوالنه تصویب شده است .در اصفهان نیز طی نشستی با

خواهند شد.

حضور رؤسای کانونهای وکال ،کارشناسان و ســردفتران و دفتریاران

رییس کانون وکال دادگستری اســتان اصفهان اظهار کرد :تراز ورود به

دادگستری استان به بررسی تبعات طرح تسهیل صدورمجوزهایکسب

حرفه وکالت بر اساس آمار سازمان سنجش طی پنج سال اخیر ،پانزده

و کار و نکات منفی این طرح پرداختند .رییس کانون وکالی دادگستری

هزار بوده که باید هشــت هزار از این پانزده هزار را بــرای ورود به حرفه

استان اصفهان ،حرفه وکالت را مشمول مقررات کسب و کار ندانسته و

وکالت جذب میکردند ،اما مصوبه اخیر این هشت هزار را به شش هزار

اظهار داشت :جان و مال مردم امانتهای الهی است که وکال موظف به

رسانده و این نشانگراین استکه به جای دقت و توجه بیشتربرای ورود

پاسداری ازاین امانت هستند و برای انجام وظیفه صحیح باید تخصص

افراد ،امانت داری مورد انتظار در حرفه وکالت با این مصوبه به نوعی زیر

و تبحر الزم را داشته باشند .لیال رییسی افزود :در تمام کشورها تربیت

سوال میرود .وی با طرح این پرسش که کدام حرفه تجاری ،اقتصادی

آغاز کسب و کار است و مسائل دیگری باید در این موضوع لحاظ و تمام
موارد مربوط به موانع تولید در این طرح بررسی شود.
وی از فعالیت  ۳هزار کارشناس رسمی در  ۶۵رشته تخصصی در استان
اصفهان خبر داد و گفت :در هر ماه درآمد کارشــناسها متغییر است،
اما متوسط درآمد حدود ۲ونیم میلیون تومان است که با اضافه شدن
افراد هزینه اضافه خواهد شد.طاهریون با بیان اینکه بیش از  ۲۵درصد
کارشناسان پروانه خود را تمدید نکرده اند و دلیل آن را عدم تامین پول
حق تمبر دانســت ،گفت :افزایش در پی اجرای این مصوبه مشکالت

رییس پلیس فتای اصفهان:

همراه بانک جعلی سپه برداشت  200میلیون ریالی را رقم زد
رییس پلیس فتای اصفهان از شناسایی مجرم ســایبری که با طراحی و انتشار اپلیکیشن جعلی
همراه بانک سپه اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان میکرد ،خبر داد .سرهنگ سید
مصطفی مرتضوی در این رابطه گفت:به دنبال ارائه شکوائیه توسط یکی از شهروندان به پلیس فتا
مبنی بر اینکه  200میلیون ریال به صورت غیرمجاز طی چند مرحله از حســاب بانکی وی برداشت
شده است ،بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وی افرود :شاکی قصد انجام عملیات بانکی از طریق همراه بانک سپه را داشته که با جست وجو و
یافتن اپلیکیشن مذکور در گوگل اقدام به دانلود و نصب آن کرده در حالی که امکان انجام عملیات
بانکی وجود نداشته پس از دقایقی متوجه برداشــت 200میلیون ریال از حساب خود شده است.
این مقام انتظامی عنوان داشت :کارشناسان با بهره گیری از روشهای علمی و تخصصی موفق به
شناسایی مجرم شده و متوجه شــدند وی با طراحی و انتشار اپلیکیشن جعلی همراه بانک اقدام
به سرقت نام کاربری و رمزعبور مشتریان کرده و موجودی حساب آنها را جهت خرید طال و جواهر
برداشت کرده است.سرهنگ مرتضوی گفت :کاربران باید اپلیکیشنهای کاربردی را از مارکتهای
نرم افزاری معتبر دریافت و همراه بانک مورد نیاز را صرفا از سایت رسمی بانک مربوطه بارگذاری
کنند و از جســت وجو در موتورهای جســت وجوگر خودداری و حتما از صحت آدرس وارد شــده
اطمینان داشته باشند.
رییس پلیس فتای اصفهان خاطر نشــان کرد :هموطنان عزیز در صورت اطالع از هرگونه فعالیت
مجرمانه در فضای مجازی ،موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.
 irبخش ارتباطات مردمی با ما در میان بگذارند.

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان:

 23درصد ازجان باختگان حوادث رانندگی ،سرنشینان عقب
خودرو هستند
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان بیان داشت :با تالشهای پلیس و اقدامات گسترده
رسانه ای بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان جلوی خودروها به فرهنگ عمومی تبدیل شده؛ اما
با این حال هنوز در خصوص بستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان عقب خودروها فرهنگ سازی
مناسبی نشده است.
ســرهنگ اصغر زارع ،کمربند ایمنی را بهترین ابــزار برای محافظت از سرنشــینان خودرو هنگام
بروز حوادث و تصادفات عنوان کرد و افزود :خیلیها تصور میکنند که بســتن کمربند ایمنی فقط
مخصوص راننده و سرنشــین جلوی خودرو است در حالی که بایســتی تمام سرنشینان هنگام
نشستن در خودرو به بستن کمربند ایمنی اقدام کنند.رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان
اصفهان با بیان اینکه بیشترین جان باختگان ناشی از حوادث جاده ای مربوط به سرنشینان عقب
خودروها هستند ،گفت :براساس تجزیه و تحلیلهای کارشناسی صورت گرفته حدود  23درصد از
جان باختگان حوادث رانندگی سرنشینان عقب خودرو هستند که از کمربند استفاده نکرده بودند.
سرهنگ زارع ،همچنین بر لزوم بستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان اتوبوسهای مسافربری
نیز تاکید کرد و اظهار داشت :بارها مشاهده شده که سرنشینان اتوبوسها از بستن کمربند ایمنی
صندلی خود طفره میروند؛ اما باید بدانند که اگر خدای نکرده حادثه ای برای اتوبوس پیش بیاید
همین کمربند ایمنی جان آنها را در برابر صدمات شدید محافظت خواهد کرد و جلوی پرت شدن آنها
به بیرون را میگیرد.این مقام انتظامی ،در ادامه کودکان را آسیب پذیرترین قشر در حوادث رانندگی
عنوان کرد و اظهار داشت:براساس آمارهای به دست آمده  12درصد از کسانی که درحوادث رانندگی
جاده ای جان شان را از دست میدهند کودکان هســتند که در اثر عدم استفاده از کمربند ایمنی و
یا صندلی مخصوص کودک از خودرو به بیرون پرت شده و همین امر باعث مرگ آنها شده است.

ستاد دیه از زندانهای استان آزاد شدند.
علیرضا بابایی ،مجموع بدهی این تعداد زندانی آزاد شــده را بالغ بر  ۱۲۲میلیارد تومان برآورد کرد
و گفت ۱۴ :نفر از محبوسان بانوان بودند که با حمایت خیرین نوعدوست و ستاد دیه از بند رهایی
یافتند.مدیرکل زندانهای استان اصفهان ادامه داد ۴۷ :درصد از مجموع این بدهی یعنی بالغ بر
 ۵۶میلیارد و  ۸۹۰میلیون تومان از طریق اخذ گذشت شکات ۲۰ ،درصد از طریق اعسار یعنی بالغ
بر  ۲۳میلیارد و  ۹۴۰میلیون تومان و  ۳۴درصد از طریق تسهیالت بانکی ،آورده مددجویان و کمک
خیران به صورت بالعوض تامین شده است.
بابایی با اشــاره به اینکه  ۵۰نفر از محکومان مالی و جرائم غیر عمــد در مهرماه  ۱۴۰۰از زندان آزاد
شدند ،ابراز داشــت :تعداد  ۲۵نفر از زندانیان به مناسبت میالد رســول اکرم (ص) آزاد شدند که
هشت نفر از آنها با بدهی بالغ بر  ۶۸۰میلیون تومان در بازداشت بودند و با پرداخت مبلغ  ۲۰۰میلیون
تومان توسط خیر شاهین شهری و مابقی از طریق ستاد دیه ،اخذ گذشت و اعسار تامین و از زندان
رهایی یافتند.

برگزاری هزارو  ۳۰۰دوره آموزشی درهال لاحمراصفهان
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به اینکه هدف از برگزاری دورههای آموزش
امداد و نجات ،توســعه فرهنگ خودامدادی و دگرامدادی در بین شــهروندان و همچنین ارتقای
توانمندیهای علمی و عملیاتی نجاتگران ،امدادگران و پرســنل امدادی است ،گفت :طی شش
ماه نخست امسال یک هزار و  ۳۰۰دوره آموزش تخصصی و عمومی از سوی جمعیت هالل احمر
اصفهان برگزار شده است .علی محمدهاشــمی افزود :برگزاری  ۹۴دوره تخصصی ویژه نجاتگران
و امدادگران با حضور دو هزار و  ۷۳۳فراگیر ۴۸۰ ،دوره امداد و کمکهای اولیه  ۲۲ســاعته ویژه
داوطلبــان و جوانان با حضور بیش از نه هزار و  ۸۳۰شــرکت کننــده و  ۳۳۹دوره آمادگی در برابر
مخاطرات ویژه هفت هزار و  ۱۹۲فراگیر از مهم ترین دورههای آموزشــی برگزارشده در هالل احمر
استان بوده است.مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت :تاکنون  ۱۱۱دوره آموزش
مهارتهای پایه داوطلبی با حضور دو هزار و  ۶۳۱نفــر و  ۱۲دوره ضمن خدمت با عناوین مختلف
شــغلی و عمومی با حضور دو هزار و  ۳۲۱شــرکت کننده در هالل احمر اصفهان برگزار شده است.
محمدهاشمی تصریح کرد :در این مدت همچنین  ۲۰۱دوره آموزشــی ویژه خانههای هالل برای
بیش از سه هزار و  ۱۷۸عضو خانه هالل در سطح استان برگزار شد.

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان خبر داد:

دیگری به وجود میآورد .همچنین امیرمســعود مرادی،رییس کانون

برگزاری طرح «زوج و فرد شبانه» ازهشتم آبان

اسناد رسمی یک کار حاکمیتی اســت در خصوص تبعات این مصوبه

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت :با توجه به مسائلی مانند ترافیک سنگین

سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در این نشست با بیان اینکه دفتر
اظهار کرد :در حوزه دفاتر رسمی تبعات این طرح ،بار مالی شدید برای
دولت دارد.رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با اشاره
به صندوق بیمه دفاتر اسناد رسمی تصریح کرد ۸۵۰۰ :دفتر فعال داریم
که  ۲۵۰۰نفر مستمری بگیر هســتند .اگر تعداد افزایش یابد صندوق
ورشکسته خواهد شد و بار آن بر دوش دولت خواهد بود.وی گفت :در
حال حاضر توانایی و زیرساخت برای نظارت کامل نسبت به  ۲۵۰دفتر
فعال در شهر اصفهان وجود ندارد و اگر تعداد بیشتر شود ،نظارت کمتر و
مشکالت افزایش مییابد.

خبر روز

ناجا

محکومیتهای مالی و جرائم غیرعمد از ابتدای سال جاری تاکنون از محل کمکهای خیرین و

انتخاب چهرههای ماندگار
تبلیغ درشهرستانهای
استان اصفهان
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اســامی
اصفهان اظهارداشت :با رویکرد تمرکززدایی ،اعزام
مبلــغ و آموزشهای تخصصی بــا هدف دانش
افزایی و مهارت آفرینــی درحوزههای تبلیغی در

هسته مرکزی کالن شهر اصفهان ،آمار کرونا ،ســردی هوا و وارونگی دما مقرر شد طرح ترافیکی
زوج و فرد از شنبه هفته آینده از ساعت  ۸تا  ۱۳و  ۱۶تا  ۲۱در هسته مرکزی کالن شهر اصفهان اعمال
شــود .حجت ا...غالمی با بیان اینکه در چند هفته اخیر بهدلیل فعالیــت برخی از مراکز تجمیعی
واکسیناسیون در شیفت شب و تا ساعت  ،۲۴ممنوعیت تردد شبانه تعلیق شده بود ،اظهار داشت:
طی هماهنگی با پلیس راهور مقرر شد که ممنوعیت تردد شبانه از ساعت  ۲۲تا سه بامداد مجدد
فعال شود ،اما افرادی که در ساعت  ۲۲تا  ۲۴به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه میکنند با
ارائه شماره پالک خودروی خود و ارسال فهرســت آنها از سوی دانشگاه علوم پزشکی به پلیس
راهور ،مشمول جریمه نمیشوند.

با همکاری دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه ایکرانت؛

همایش بینالمللی نجوم ایکرانت-اصفهان برگزارمیشود
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری موسسه ایکرانت همایش بین المللی نجوم ایکرانت-اصفهان را در تاریخ  ۱۲تا  ۱۴آبان به صورت آنالین
برگزارمیکند.همایش بین المللی نجوم ایکرانت -اصفهان به بررسی طیفگسترده ای ازموضوعات شامل تاریخچه تحول علم نجوم درایران تا ساخت رصدخانه
ملی ایران و همچنین به بررسی پیشرفتهای اخیر نظری و رصدی در حوزه نسبیت عام و اخترفیزیک انرژیهای باال ،سیاه چالهها ،ماده تاریک و کیهانشناسی
جهان اولیه میپردازد .از جمله اهداف این همایش بررسی امکان توسعه همکاری مراکز تحقیقاتی ایران و دانش پژوهان ایرانی با مرکز بین المللی ایکرانت و
حدود  ۶۰موسسه تحقیقاتی زیرمجموعه این شبکه است .این همایش با دعوت از  ۳۲سخنران برجسته از سراسر دنیا از جمله روی پاتریک کر (خالق سیاه چاله
چرخان) ،شینگ-تانگ یائو (برنده مدال فیلدز ریاضی در ســال  ،)۱۹۸۲رمو روفینی (رییس موسسه ایکرانت) ،یوسف ثبوتی (بنیان گذار دانشگاه تحصیالت
تکمیلی علوم پایه زنجان) ،حبیب خسروشاهی (رییس پروژه رصد خانه ملی ایران) و ...برگزار میشود.

مراکز کم برخوردار و مســتعد در سراسر استان

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

اصفهان برگزار خواهد شد .حجت االسالم حامد

مطالبه مردمی «بله به واکسن» ایجاد شود

اهتمام افزود :درقدم اول درچهارمنطقه سمیرم،
شهرضا ،لنجان و فالورجان با هماهنگی سازمان
تبلیغات اســامی ،مدیران حوزوی بــرادران و
خواهران و ائمه جمعه هر شهرســتان ،کمیته ای
برای بررسی و رصد موضوعات و مسائل مورد نیاز
شهرستانها درحوزه خانواده ،تعمیق ایمان و باور
دینی ،کودک و نوجوان و دیگر حوزهها را تشکیل
شده است.معاون فرهنگی تبلیغی دفترتبلیغات
اســامی اصفهان تصریح کرد :بعــد از دریافت
گزارش کمیته شهرســتانهای مختلف استان
اصفهان،مبلغان متخصص متناسب با نیازمنطقه
برای پیگیری و مدیریت آســیبهای اجتماعی
و فرهنگی به منطقه هدف اعزام میشــوند.وی
ادامه داد :یکی از وظایف ایــن کمیته توجه ویژه
برای تشــکیل پرونده تبلیغــی در دفتر تبلیغات
اسالمی اصفهان است تا طالب و مبلغان منطقه به
صورت منسجم تر بتوانند وارد عرصه تبلیغ شوند
و مطمئنا این کار با هدف ایجــاد انگیزه و رویکرد
تســهیل گری صورت میگیرد.حجت االسالم و
المسلمین اهتمام گفت :یکی از اهدافی که ما در
معاونت فرهنگی و تبلیغی دفترتبلیغات اسالمی
اصفهان به دنبال آن هستیم ،تکریم و بزرگداشت
چهرههای ماندگارتبلیغ درشهرستانهای استان
اصفهان است که با ایجاد مجمع طالب و مبلغان
ذیل مدیریت امام جمعه هر شهرســتان انجام
خواهد شد.وی درپایانگفت :درسالهایگذشته
از آیت ا ...العظمی شــیخ حســین مظاهری،
مرحوم حجت االسالم و المسلمین شیخ مهدی
مظاهری ،مرحوم حجت االســام والمسلمین
حاج شــیخ غالمرضا فیروزیان ،مرحوم آیت ا...
حاج شیخ یدا ...رحیمیان دستجردی و مرحوم
آیت ا ...مهاجر به عنوان چهرههای ماندگار تبلیغ
دراصفهان تجلیل شده است.

سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان درجلسه
ستاد اســتانی مقابله با کرونا در استانداری اصفهان
گفــت :ایجــاد مطالبه مردمــی «بله به واکســن»
بهمنظور فرهنگسازی و اطالع رسانی درباره اهمیت
واکسیناسیونکرونا و ترغیب مردم به دریافت واکسن
ضروری است.شاهین شیرانی با اشاره به اینکه هنوز
حدود یک و نیم میلیون نفرازجمعیت استان اصفهان
برای دریافت واکسنکرونا مراجعه نکرده اند درحالی
که حدود  ۲میلیون دوز واکسن کرونا دپو شده داریم،
گفت :الزم است اطالع رسانی به این دسته افراد درباره
تاثیر واکسن در کاهش مرگ و میر و ابتالی شدید به

کرونا صورت گیرد.وی با بیان اینکه در استان حدود

اینترنت در برخی از مراکز واکسیناسیون به نارضایتی

 ۱۸هزار نفر برای نوبت اول و  ۵۰هــزار نفر برای نوبت

مردم منجر شده است.رییس دانشگاه علوم پزشکی

دوم واکســن کرونا به مراکز واکسیناسیون مراجعه

کاشان نیزدراین جلسهگفت :میزان تستهای مثبت

کردند ،اظهارداشت :پوشش واکسیناسیون نسبت به

کرونا در دو شهرستان کاشــان و آران و بیدگل حدود

جمعیت درخمینی شهر ،برخوار ،نجف آباد و فالورجان

 ۲۴درصد است که نشان میدهد هنوز زنجیره انتقال

نسبت به سایرشهرستانهاکمترو دربویین میاندشت،

ویروسکرونا قطع نشده است .سید علیرضا مروجی،

نطنز و اردستان باالتر است.شــیرانی با اشاره به سرد

میزان واکسیناســیون در دو شهرستان زیر پوشش

شدن دمای هوا ،تصریحکرد :سالنهای مورد استفاده

دانشگاه علوم پزشکیکاشان را  ۶۷درصد یک نوبت و

دربرخی ازمراکزتجمیعی واکسیناسیون برای فصول

 ۴۰درصد  ۲نوبت اعالم کرد .محمد اعتدادی ،مدیرکل

سرد سال مناسب نیست و باید جایگزینهای مناسب

آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در این جلسه با

برای آنها تامین شود.

اشاره به مجموعه اقدامات انجام شده برای بازگشایی

وی همچنین خواهان اجرایی شدن بخشنامه سازمان

مدارس براساس مصوبات ستاد ملی مقابله باکرونا،

اداری و استخدامیکشوردرباره واکسیناسیونکارکنان

گفت :بازگشــایی به معنی فعالیــت  ۶روزه مدارس

دولت و تامین شبکه اینترنت مناســب برای مراکز

نیست بلکه با گروه بندی دانش آموزان ،حضور آنها

تجمیعی واکسیناسیون شد و خاطرنشانکرد :قطعی

سه روزدرهفته خواهد بود.

عکس روز
پزشکان بسیجی درمسیر
خدمت رسانی
دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان به درمان مردم روستاهای محروم
پشــتکوه شتافتند.مســئول بهداشــت و
درمان اردوی جهادی بســیج دانشجویی
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت:
این گروه درقالب  ۶۰نفر شــامل گروههای
دندانپزشــکی ،متخصص قلــب و عروق،
روانپزشکی وداخلی زنان است که  ۴روز در
روستاهای پشتکوه فریدون شهر برای ارائه
خدمات درمانی مستقرشدند.
عکس :خبرگزاری صدا وسیما
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پرسپولیسیها درانتظارمجوزبانک مرکزی برای پرداخت
پول «کالدرون»

هفته هفتم رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور؛

چند روزی اســت که ماجرای پرداخت پول کالدرون سرمربی اسبق پرســپولیس مهمترین سوژه
سرخپوشان شده است.مجید صدری ،سرپرســت این باشــگاه  ۲۲میلیارد تومان برای پرداخت

گیتی پسند در اندیشه رسیدن به صدرجدول

مطالبات سرمربی اســبق سرخ ها تهیه
کرده اما برای پرداخت ایــن پول دچار
دردسرهایی شده است.این باشگاه طی
چند روز گذشــته مدام در حال رایزنی با
وکیل کالدرون بوده تا وی را راضی کنند در
یکی از بانک های قطر یا ترکیه و  ...این
پول به حسابش واریز شود ولی کالدرون
در اصراری عجیب حاضر به دریافت پول
از طریق این کشــورها نشــده و مصرانه
اعالم کرده فقط بایــد از طریق بانکی که
در سوئیس دارد ،این پول پرداخت شود.باشگاه پرسپولیس با توجه به شرایط تحریم کشورمان در
حال رایزنی با بانک مرکزی است تا بعد از گرفتن مجوز از این بانک شرایط پرداخت پول به حساب
کالدرون در سوئیس را فراهم کند .در صورت رسید این مجوز این باشگاه پول را به حساب این مربی
واریزمیکند.دراین مدت حتی مسئوالن پرسپولیس با خواکین دستیارکالدرون دراین تیمکه اکنون
دستیار ویسی در فوالد است ،مذاکراتی داشتند که حداقل پول او را به صورت ریالی واریز کنند؛ اما او
هم زیر بار این موضوع نرفته و گفته پول او هم همراه مطالبات کالدرون باید به حساب سوئیس واریز

جدال تیم های سپاهان اصفهان و سن ایچ ساوه

را باید مهم ترین و حساس ترین دیدار هفته هفتم
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور دانست ،دیداری که

تیم ساوه ای به دنبال برتری در این دیدار و کسب تمام
امتیازات این بازی خانگی است

شود.اینکه چرا کالدرون نمی خواهد با باشگاه پرسپولیس همکاری کند قابل تامل است؛ اما آنچه که
این روزها هواداران این تیم را نگران کرده عدم جذب بازیکن خارجی و تقویت این تیم است.پنجره
نقل و انتقاالتی فوتبال ایران در تاریخ  ۱۶آبان بسته می شود و تا زمانی که باشگاه نتواند پول کالدرون
را بدهد پنجره نقل و انتقاالتی پرسپولیس بسته خواهد بود ولی مسئله مهم تر این است که حتی اگر
تا تاریخ  ۱۶آبان پنجره هم باز شود بعید است که این باشگاه بتواند بازیکن خوب و تاثیرگذاری جذب
کند.هر باشگاهی تا  ۱۶آبان فرصت دارد اقدام به جذب بازیکنانی کند که در حال حاضر دارای قرارداد
هستند و مســلما اکثر بازیکنان خوب دارای تیم هستند و عمال پرسپولیس برای جذب بازیکنی که
بتواند درتیم تاثیرگذاری داشته باشدکارراحتی ندارد و درواقع یحییگل محمدی و باشگاه باید به فکر
جذب بازیکن آزاد باشند که جذب بازیکن آزاد هم شامل تاریخ نمی شود و تا پایان فصل این فرصت

هفته هفتم رقابت های لیگ برتر فوتسال

لیگ برتر قرار گرفته است .از طرف مقابل راگا با  3امتیاز و قرار گرفتن

دیدار توســط مراد ناظری( 2گل) و محمد زارعی(2گل) به ثمر رسید.

کشور عصر امروز با برگزاری پنج دیدار آغاز

در رده یازدهم جدول چشــم به ســه امتیاز این دیدار برای صعود به

سپاهانی ها با این پیروزی  9امتیازی شدند و به جایگاه ششم جدول

می شود که در یکی از این دیدارها تیم گیتی پسند اصفهان به مصاف

ردههای باالتر دارد.

رده بندی راه یافتند .در آن سوی میدان تیم سن ایچ ساوه که در این

تیم راگای شــهر ری می رود و دیگر نماینده فوتسال اصفهان در این

دیدار گیتی پســند و راگا ،اولین تقابل این دو تیم در تاریخ لیگ برتر

دوره از رقابت ها خوش درخشیده اســت هفته گذشته موفق شد تیم

تست کرونای «منصوریان» دوباره مثبت شد

مسابقات مقابل تیم سن ایج ساوه صف آرایی می کند.

است  ،راگا فصل گذشــته با هدایت محمد کشاورز در لیگ برتر حضور

چیپس کامل مشــهد را با نتیجه چهار بر یک شکست دهد تا با کسب

سرخ پوشان اصفهانی در شرایطی آماده برگزاری هفتمین دیدار خود

داشت و نتایج خوبی نیز کســب کرده بود .دیدار تیم های گیتی پسند

 18امتیاز و با اختالف ســه امتیاز بر صدر جدول رقابت های لیگ برتر

تستکرونای علیرضا منصوریان سرمربی صنعت نفت دوباره مثبت شد تا او دیدارهفته سوم تیمش

در فصل جاری مســابقات لیگ برتر فوتسال کشور می شوند که هفته

اصفهان و راگای شــهر ری عصر امروز و از ساعت  17در ورزشگاه آیت

تکیه بزند.جدال تیم های سپاهان اصفهان و سن ایچ ساوه را باید مهم

گذشته موفق شدند با نتیجه پر گل  9بر دو تیم فردوس قم را از میان

ا...طالقانی شهر ری برگزار می شود.

ترین و حساس ترین دیدار هفته هفتم رقابت های لیگ برتر فوتبال

برای پرسپولیس است که بتواند بازیکن آزاد خارجی جذب کند.طبق پیگیری ها تاکنون یحیی گل
محمدی نام بازیکنی را به باشــگاه برای جذب اعالم نکرده و خود این مربی هم بارها تاکید کرده با
توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقاالتی و مسائل مالی قادر نیستند که بازیکن خارجی جذب کنند.

را نیز از دست بدهد.شروع کار علیرضا منصوریان در صنعت نفت آبادان با بدشانسی تمام آغاز شد.
سرمربی جدید آبادانی ها در شروع لیگ بیست و یکم به ویروس کرونا مبتال شد و نتوانست در دو
دیدارابتدایی لیگ برترمقابل ذوب آهن و تراکتورتیمش را هدایتکند.جدا ازاین مسئله ،منصوریان
 24روزاستکه قادربه شرکت درتمرینات تیمش نیست و با وجود اینکه  21روزگذشته را درقرنطینه
گذرانده اما در تســت مجددی که از او به عمل آمد ،مشخص شــد کرونای سرمربی صنعت نفت
همچنان مثبت است و او باید دوران قرنطینه اش را ادامه دهد.بدین ترتیب منصوریان قادر نخواهد
بود در دیدار هفته سوم صنعت نفت برابر فجرسپاسی که روز شــنبه برگزار می شود ،روی نیمکت
تیمش حضور پیدا کند تا غیبت سرمربی آبادانی ها در کنار تیمش به  3دیدار برسد.

سمیه مصور

بردارند .در این دیدار سعید احمدعباسی  ۳بار ،مهدی مهدی خانی ۲
بار و فرهاد توکلی ،میثم خیام ،طه مرتضوی و سجاد موسوی برای تیم
گیتی پسند موفق به گلزنی شدند.
سعید احمدعباسی با سه گلی که در این دیدار به ثمر رساند ،شمار گل
های زده خود در این فصل از لیگ برتر را به عدد  ۱۳رساند تا به تنهایی
در صدر جدول گلزنان قرار بگیرد .گیتی پســند در پنج دیدار گذشــته
خود پنج پیروزی پرگل به دست آورده و با  15امتیاز در رده دوم جدول

سن ایچ ساوه -سپاهان اصفهان
در یکی از حساس ترین دیدارهای هفته هفتم رقابت های لیگ برتر
فوتسال کشور تیم سپاهان اصفهان به مصاف تیم صدرنشین میرود.
شــاگردان احمد باغبانباشــی در حالی آماده دیدار با تیم سن ایچ
ساوه می شوند که هفته گذشته موفق شدند تیم زندی بتن کالردشت
را با نتیجه چهار بر صفر از میان بردارند .گل های تیم ســپاهان در این

با صدور حکمی از سوی «استفان فوکس» رییس تشــکیالت اتحاد از طریق ورزش ( ،)UTSرییس  AIMSو نایب رییس «گایسف» به عنوان سازمانهای
بینالمللی رسمیت دهنده فدراسیونهای بینالمللی و جهانی تحت پوشش کمیته بینالمللی المپیک ( ،)IOCجواد نصیری رییس انجمن موی تای ایران و
عضو شورای ریاست فدراسیون بینالمللی موی تای به عنوان «سفیر عالی ورزش در جهان» منصوب شد.در بخشی از متن حکم انتصاب رییس انجمن موی
تای ایران آمده است :آقای جواد نصیری مدافع برتری ،احترام و دوستی به عنوان سه ارزش اساسی المپیک بوده و برابری و نبود تبعیض را در ورزش به نمایش
گذاشته و از ورزش به عنوان ابزاری برای درک فرهنگ و صلح استفاده کرده اســت.وی مروج برابری جنسیتی در ورزش بانوان ایران بوده و حجاب را نه تنها در
موی تای بلکه در جهان ورزش به خوبی به تایید رسانده و همچنین مشوق برابری جنسیتی از طریق معرفی داوران و مربیان زن ایرانی به رسمیت شناخته شده
در سراسر جهان بوده و باعث ارتقای جایگاه ایران فراتر از یک میدان ورزشی و اتاقهای جلسات ،شده است .ما عالقه مند به تداوم مشارکتهای نزدیک با ایران
و آقای جواد نصیری یکی از سفرای ورزشیمان هستیم.

با دوپینــگ بیان کرد :این اقدام قطعــا در مبارزه با

ما کاری در این چند سال اخیر در بحث مبارزه انجام

دوپینگکارسازاست؛ اما اینکه تا چه اندازه به صورت

ندادیم که بگوییم پاکسازی شده است تنها چیزی

سختگیرانه ،منظم و بدون اغماض اجرایی شود مهم

که اتفاق افتاده به دلیل شیوع کرونا تعداد مسابقات

است.قادر میزبانی مدعی شد :با توجه به تجربیاتی

کم شده اســت .در واقع ورزشکاران ،کمتر در عرصه

که ازسال هایگذشته داشتم احساسم این بود نادو

مسابقات بوده اند و تست کمتری داده اند  ،طبیعتا

در اردو ها و مسابقات تست میگرفت ،اما تست ها

در این شرایط تعداد تست های مثبت نیز کمتر شده

به دلیل باال بودن هزینه ها ،برای آزمایش شــدن

اند .امیدوارم هیچ موقع تســتی از رکابزنان ایران

ارسال نمی شــدند .از آنجا این احساس را داشتم

مثبت نشــود؛ اما زمانی که حضور ما در مسابقات

که مطمئن بودم رکابزنی که کنــارم قرار می گرفت،

بیشتر شود آن موقع مشــخص می شود وضعیت

تست اش مثبت می شــود اما بعد می دیدم هیچ

پاکسازی به چه صورت بوده است.

خبری نشده است .بنابراین این برنامه ها و گرفتن

رکابزن ایران در المپیک ریو در مــورد پایین آمدن

تست خون خوب است ولی به شرطی که کامال اجرا

ســن دوپینگ در ایران تصریح کرد :در ایران دختر

شاگردان احمد باغبان باشی اگر موفق شوند تیم صدرنشین را از میان
بردارند ،کمک خواهند کرد که دیگر تیم اصفهانی در صورت پیروزی در
این هفته به صدر جدول راه یابد.

عضو هیئت رییسه فدراســیون فوتبال اعالم
کرد این فدراســیون رقمی معادل  70میلیارد
تومان بدهــی مالیاتی دارد.بهــرام رضاییان
گفت :با توجه به اینکه عزیزی خادم و مجموعه

گرفته شــده اســت .فوتبال طی سال های
اخیر باعث شادی ملت شریف ایران بوده و با
معماری نوینی که اکنون در بخش مدیریتی و
ساختاری فدراسیون فوتبال رخ داده،باید در
انتظار روزهای بهتر از گذشته باشیم.وی ادامه
داد :چالشی که فدراسیون فوتبال اکنون با آن
مواجه شــده ،بدهی های مالیاتی است که از
سال های قبل روی دست این فدراسیون مانده
و اکنون مشکل ساز شــده است .فدراسیون
یا پسر  ۱۶ســاله که هنوز دوچرخه ســواری را بلد
نیست اطالعات زیادی راجع به دوپینگ دارد و باید
فرهنگ انجام ندادن دوپینــگ در ایران جا بیفتد.
همچنین باید بازرسی و اطالع رســانی زیاد شود.
امیدوارم دوپینگ کمتر شــود اما کار سختی است.
چندین نفر را داریم هنوز به سن جوانان نرسیدهاند
اما تست دوپینگشان درآمده و این مسئله واقعا
جای تاسف دارد.

عکس روز
زارع مدال خود را به
موزه آستان قدس
رضوی اهدا کرد
امیرحســین زارع ،قهرمــان
سنگین وزن کشــتی آزاد ایران،
مدال طــای جهانی خــود را به
مــوزه آســتان قــدس رضوی
اهدا کرد.

آن سوی مرزها
در هفته های اخیر ماجرای خیانت مائورو ایکاردی ،بازیکن آرژانتینی پاری سن ژرمن به واندا نارا

فدراسیون قصد دارند تا امورات تیم های ملی

فاجعه دردوچرخهسواری؛ سن دوپینگ به  ۱۶سال رسید
رکابزن المپیکی ایران درباره اقدام فدراسیون مبنی

لیگ برتر فوتسال کشور هستند.

«ایکاردی» و همسرش رسما آشتی کردند!

ریزی و اقدامات مختلفی دراین زمینه صورت

بر گرفتن تســت خون از رکابزنان بــرای مبارزه

پوشان به دنبال تداوم روند رو به رشد خود در این دوره از رقابت های

رقم بدهی جدید فدراسیون
فوتبال؛  70میلیارد تومان

را به بهترین نحو ممکن پیــش ببرند ،برنامه

وضعیت مبارزه دوپینگ در دوچرخه سواری گفت:

و کسب تمام امتیازات این بازی خانگی است و از سوی دیگر طالیی

خبر روز

رییس انجمن موی تای ایران ،سفیرعالی ورزش جهان شد

شــود و فقط دنبال رفع تکلیف نباشند .وی در مورد

کشور دانست ،دیداری که تیم ســاوه ای به دنبال برتری در این دیدار

تمایل دارد به شکلی این مشکل را رفعکند؛ اما
به دلیل عدم پرداخت مالیات در زمان مقرر،
متاســفانه بدهی ها روی هم انباشــته شده
و اکنون مشکل ساز شده اســت .در واقع ما
میراث دار بیش از  70میلیارد بدهی مالیاتی
سال های قبل هســتیم.عضو هیئت رییسه
فدراســیون فوتبال بیان کرد :بحث تیم ملی
فوتبال جهت حضور در جام جهانی ،تیم ملی
امید در رقابت های آســیایی و المپیک ،تیم
ملی فوتبــال بانوان جهت شــرکت در رقابت
های فینال جام ملت ها باعث شده تا تمرکز
فدراســیون روی این تیم ها متمرکز باشــد.
این برنامــه ها ،جز اولویت های فدراســیون
است.رضاییان که با سایت فدراسیون فوتبال
صحبت می کرد ،گفت :امیدواریم ســازمان
مالیاتی کشــور مانند همیشه که نگاه خاصی
بــه ورزش دارد ،به فوتبالکمــککند و با هم
اندیشی این معضل حل شــود .همانطور که
اعالمکردم ،چندین سال است این بدهی روی
دست فدراسیون فوتبال بوده و ما قصد داریم
این مشکل را حلکنیم؛ اما به زمان نیازداریم و
تقاضای ما این است که در راه حل این مشکل
سازمان مالیاتی کل کشــور همکاری الزم را با
فدراسیون فوتبال به عمل آورد.

پایان حواشی زوج جنجالی؛

مجری و ایجنت معروف به تیتر اول بسیاری از رســانه های محلی تبدیل شده بود .واندا با انتشار
اســتوری های متعدد خبر از جدایی از
مائــورو داد و همه منتظــر جدایی زوج
جنجالی و حاشیه ساز بودند.در حالی که
این دو برگه های طالق را هم امضا کرده
بودند؛ اما ظاهرا نامه خداحافظی مائورو
باعث منصرف شدن واندا از طالق شده
است.واندا نارا درصفحه اینستاگرام خود
نوشت«:عکس هایی که در این ماههای
اخیر آپلود کردم نشــان می دهند که ما
چقدر رابطه خوبی با یکدیگر داشــتیم و
خوشحال بودیم .من از اتفاقی که افتاد خیلی ضربه خوردم و بعد از آن هر روز از مائورو درخواست
طالق میکردم .او زمانی که فهمید دیگر هیچ راه برگشتی وجود ندارد به من گفت که دیگر نمی تواند
به این شــکل ادامه بدهد و اگر جدایی تنها راه پایان دادن به تمام این دردهاســت ،پس باید جدا
شویم .ما پیش یک وکیل رفتیم و در طول دو روز مائورو تمام شرط ها را پذیرفت و برگه های طالق
را امضا کردیم .روز بعد او به من نامهای نوشت که قبل از این هرگز کسی برایم ننوشته بود .او در نامه
نوشت« :من به تو همه چیز دادم و تو همه چیز داری .امیدوارم که خوشحال باشی چون خوشحالی
تو مرا خوشحال میکند» .آن جا من متوجه یک چیزشدم؛ اینکه اگرهمه چیزهم داشته باشم اما با
مائورو نباشم انگار هیچ چیز ندارم .مطمئنم که این اتفاق بدی که در حال گذر از آن هستیم رابطه ما را
به عنوان یک زوج محکم می کند .مهم ترین چیز این است که هر دوی ما آزادانه تصمیم گرفتیم که
به داستان زندگی مشترک  8سالهمان پایان بدهیم؛ اما از آن جا که روحمان از شدت گری ه های مان
خسته شد ،آزادانه تصمیم گرفتیم که دوباره پیش هم برگردیم .مائورو دوستت دارم».

رویای غیرممکن بارسا؛ به خدمت گرفتن «کلوپ»
بارسلونا در حال حاضرشرایط خوبی را تحت هدایت رونالد کومان تجربه نمیکند و در رده نهم جدول
ردهبندی رقابتهای اللیگا قرار دارد .بسیاری از منابع خبری در اسپانیا نیز باور دارند که مربی هلندی
این تیم دیریا زود اخراج خواهد شد.گزینههای زیادی درباره سرمربی احتمالی بعدی این تیم مطرح
شدهکه دربین آنها نام مربیان نسل جدید چون ژاوی هرناندزو آندرهآ پیرلو و مربیان باتجربهتری چون
روبرتو مارتینزو اریک تن هاخ دیده میشود.روزنامه اسپانیایی اسپورت مدعی شدهکه رویای بارسلونا
همکاری با یورگنکلوپ است؛ اما آنها مطلع هستندکه شانس رخ دادن چنین اتفاقی با توجه به حضور
این مربی آلمانی درآنفیلد بسیارکم است.کلوپ تا سال  2024با لیورپول قرارداد دارد و پیش ازاین نیز
بارها اعالمکرده بودکه دوست دارد تا پایان مدت قراردادش به حضوردراین تیم ادامه دهد.او پیش از
اینگفته بودکه هنوزتصمیمی برای تمدید قراردادش با لیورپول ندارد و میخواهد پس ازپایان دوران
حضورش در این تیم ،به استراحتی طوالنیمدت و یک ساله بپردازد تا در این مدت دیگر گزینههایی
که دراختیاردارد را بررسیکند.کلوپ درطول این مدت عملکرد درخشانی روی نیمکت این تیم داشته
و موفق شد این تیم را دو باربه فینال لیگ قهرمانان رسانده و یک قهرمانی دراین رقابتها نیزبرای آنها
به ارمغان بیاورد .او همچنین به حسرت  30ساله لیورپول برای باال بردن جام قهرمانی لیگ برترپایان
داد.این درحالی استکه بارسلونا درشش سال اخیرحتی به فینال رقابتهای لیگ قهرمانان نیزراه
پیدا نکرده است .آنها همچنین دو فصل استکه موفق نشدهاند دررقابتهای اللیگا عنوان قهرمانی را
ازآن خودکنند و هواداران بارسا ازاین موضوع بسیارناراحت و عصبانی هستند.

بامسئولان
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مدیر منطقه  ۲شهرداری اصفهان مطرح کرد:

توسعه محالت منطقه  ۲با مشارکت شهروندان و نخبگان

معاون شهردار تشریح کرد:

مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه حرکت برای توســعه و ارتقای کیفی شهر باید
با استفاده از ظرفیت مردمی در دل محلهها انجام شــود ،گفت :در صدد هستیم خدمات مورد نیاز

در شهرداری نیروی مازاد داریم

شــهروندان را به صورت متوازن و محله
محورارائهکنیم تا امکان برخورداری تمام
شهروندان در منطقه از خدمات با کیفیت
کار قرار دارد در این راستا به جایگاه ســازمان فاوا در شهر و شهرداری
توجه خواهیم کرد.وی ادامه داد :در صدد فعالسازی و تقویت شورای
عالی فنــاوری اطالعات و ارتباطات هســتیم تا بتوانیــم کمیتههای
تخصصی مرتبط با معاونتها و نیازها و انتظاراتشــان را در حوزه فاوا
قویتر تقویت میکنیم.وی تصریح کرد :در حوزه ســرمایه انســانی
مباحثی همچون «تطبیق شــغل و شــاغل» ،ارتقای افقی کارکنان،
ساماندهی جا به جایی کارکنان و امور رفاهیات و ارزش کارکنان ،تبدیل
وضعیت و آئیننامه استخدامی که در حال حاضر در سطح دولت دنبال
میشود ،در دستور کار قرار دارد.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شــهردار اصفهان ادامه
داد :آنچه در حال حاضر بخشــنامههای ابالغی بازرســی کل و وزارت
کشــور تاکید میکند ،ممنوعیــت هرگونه بهکارگیــری نیروی جدید
در قالب قراردادهای اســتخدام تمام وقت ،کار معیــن یا حجمی با
توجه به نیروهای مازاد در شهرداری اســت.وی با بیان اینکه در حوزه

معاون برنامهریزی و توســعه ســرمایه انسانی شــهردار اصفهان با
اشــاره به مهمترین برنامههــا و اولویتهای معاونــت برنامهریزی
و توسعه سرمایه انســانی شــهرداری در این دوره مدیریت شهری،
اظهار کرد :از جمله مهمترین برنامهها در ادامه اقدامات گذشــته در
حوزه اداره کل برنامه و بودجه ،تقویت ارتباط سیســتمی بین برنامه

برنامهریزی از منظر حوزه برنامهریزی به این موضوع ورود پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه در نظر داریم حوزه توســعه زیرساختهای داده
مکانی شــهر را تقویت کنیم ،گفت :رصدخانه شــهری را به عنوان یک
فعالیت ویژه و خاص دنبال خواهیم کرد.

میانمدت و بودجه ســاالنه اســت ،در واقع در نظر داریم به موضوع
تکمیل شــاخصهای برنامه در قالــب پروژههــای منطقهای ورود
پیدا کنیم.
ســعید ابراهیمی ادامه داد :همچنین توســعه و تقویــت ارتباطات
سیستمی بین دادههای ســازمانها و معاونتها با سامانه داشبورد
مدیریتی شهرداری اصفهان موســوم به رصا (رصد اطالعات) نیز در
دستور کار این معاونت قرار دارد.
معاون برنامهریزی و توسعه ســرمایه انسانی شهردار اصفهان با بیان
اینکه در حوزه نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد اقدامات خوبی انجام
شده که در صدد تقویت و تکمیل آنها هستیم ،افزود :به منظور تحقق
پروژهها کنترل و نظارت مســتمر خواهیم داشت ،همچنین اقدامات
تکمیلی برای ســامانه مکانیزه بودجه انجام میشــود.ابراهیمی به
پدیده فرونشست اشاره و تصریح کرد :در ارتباط با پدیده فرونشست

وی خاطرنشان کرد :در حوزه اداره کل نوسازی و تحول اداری ،اصالح
و بازنگری چارت را در شهرداری و سازمانهای وابسته در حد معقول
دنبال خواهیم کرد و موضوعات تعالی و پروژههای بهبودی و ارتباط آن
با فرآیند برنامهریزی را به طور جدی در دستور کار قرار میدهیم.معاون
برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با بیان اینکه دو
حوزه بهبود و مستندسازی فرآیندهای کاری و سپس مکانیزه شدن
فرآیندها مورد توجه این معاونت اســت ،اظهار کــرد :در صدد تقویت
شورای آموزش و ارتقای سطح کیفی دورههای آموزشی هستیم.
ابراهیمی با تاکیــد بر اینکه حوزه شــاخصههای بهــرهوری و تعالی
ســازمانی در رابطه مســتقیم با برنامهریزی را منطبــق بر هم تدوین
خواهیم کرد ،گفت :تحقق شهر هوشمند و شهرداری هوشمند در دستور

خبر خوان
تماشای دستسازههای چوبی درعمارت هنرمند
عمارت هنرمند وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از روز دوشنبه ،سوم
آبان میزبان نمایشگاهی از آثار معرق و منبت اکرم سادات زراعتی شده است.زراعتی ،درباره برپایی
این نمایشــگاه با مشــارکت و همراهی جمعی از همکاران و هنرجوهای خود اظهار داشت :در این
نمایشگاه آثار معرق ،منبت و مشبک و آثار تلفیقی چوب و رزین به نمایش درآمده که در بیشتر این
آثار آیات قرآن کریم ،اشعار حافظ و تابلوهای نقاشی استاد محمود فرشچیان روی چوب کار شده
است.وی افزود :تعدادی آثار حجمی نیز مانند غزال و ماهی و آثار کاربردی مانند جا شمعی ،جای
حلقه ،جعبه دستمال کاغذی و جا کلیدی در کنار آثار شبکهبری به نمایش درآمده است.این هنرمند
اصفهانی ادامه داد :در این نمایشگاه عالوه بر آثار شخصی ،آثار تعدادی از همکاران و هنرجویانم نیز
در معرض دید عالقهمندان قرار گرفته است که هرکدام از آنها دو تا سه اثر در نمایشگاه دارند.زراعتی
گفت :حدود  15سال است که به خلق آثار معرق ،منبت و مشبک چوب میپردازم که  10سال از این
مدت به صورت حرفهای بوده اســت .دورههای مختلفی دیده و زیر نظر اساتید گوناگونی آموزش
دیدهام و از هرکدام نکتهای فرا گرفتم و به صورت تلفیقی در آثارم به کار میبرم.
این هنرمند اصفهانی درباره برپایی نمایشگاه خود در عمارت هنرمند بیان کرد :بهره مندی از فضای
قدیمی و سنتی این عمارت و برخورد و تعامل مثبت مسئولین با هنرمندان دلیل برپایی نمایشگاهم
در این مکان شد.گفتنی است؛ عالقهمندان به بازدید از این نمایشگاه میتوانند تا  11آبان ماه همه
روزه از ساعت  9تا  12و  16تا  19به عمارت هنرمند واقع در میدان شهدا ،خیابان ابن سینا ،کوچه دوم
مراجعه کنند.

«سال سی» شد
تماشاخانه ماه ،میزبان نمایش
ِ

«سال سی» از دوشنبه  3آبان ماه در تماشاخانه ماه حوزه هنری استان اصفهان
نمایش صحنهای
ِ
به روی صحنه رفت.به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان اصفهان ،این نمایش که منتخب
یازدهمین دوره تئاتر صاحبدالن است در ســاعت  18روز دوشنبه  3آبان ماه اولین اجرای خود را به
روی صحنه برد و اجرای آن تا امروز در این سالن ادامه خواهد داشت.نویسنده این نمایش اصغر
دارد«.ســال سی» نمایشی تک
خلیلی اســت و طراحی و کارگردانی آن را آدینه رحیمنژاد برعهده
ِ
پرسوناژ است که نجمه مهرابی خوزانی در آن نقش آفرینی کرده است ،این نمایش داستان دختر
دانشجویی را روایت میکندکه درخانه ای وارد می شودکه هر«سی سال» یک باراتفاقاتی درآن رخ
می دهد.آدینه رحیم نژاد در خصوص این نمایش گفت :داستان این نمایش در مورد سفره حضرت
قاسم علیه السالم است و روایتی از انداختن این سفره را برای مخاطب بیان می کند.

و کاربردی در دستور کار است ،در این راســتا در نظر داریم ارتباط را با
دانشــگاهها و شــبکه پژوهشــگران تقویت و میزان حمایت از پایان
نامههای دانشجویی را افزایش دهیم.
ابراهیمی بــا تاکید بر اینکه در حــوزه فناوری با شناســایی نیازهای
فناورانه ،تالش میکنیم با شرکتهای دانش بنیان و استارتاپهای
خالقیت نیز با توجه به اینکه «اصفهان شهر خالق یونسکو» است ،در
راستای توسعه خالقیت در بخشهای مختلف شهرداری و استفاده
بهینه از ظرفیتها فعالیت خواهیم داشــت.وی اظهــار کرد :در حوزه
مدیریــت دانش نیز بــه پایگاههــای اطالعاتی کــه میتواند دانش
آشــکار و پنهان را در مجموعه مدیریت شــهری مستندســازی کند،
ورود کردیم.
معاون برنامهریزی و توسعه ســرمایه انسانی شهردار اصفهان با بیان
اینکه در حوزه تجربهنگاری و مستندات «تجربه شهر» نیز فعالیتهای
خوبی انجام شــده است ،افزود :تجربه شــهر به منظور بحث و تبادل
نظر در خصوص تجارب مدیریتی و اجرایی شــهرداران سابق اصفهان
اســت ،در واقع تجربیات مدیرانی که در گذشته در حوزههای شهری
اقــدام و فعالیت انجــام دادند ،مســتند و در اختیار مدیــران فعلی
قرار میگیرد.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی
استان اصفهان :

هم زدنی ،هوای خنک و دلپذیر حاشیه اروند را به جهنمی تمام عیار ،تبدیل میکند.در این داستان،
به رزمندگان شــجاع و مردان زاللی پرداخته شده که عاشــقانه تن به آب میزنند و دست از جان
میشویند تا دستان پلید دشمن را از وطن کوتاه کنند.نگاه بدیع به تعارضات درونی سربازان عراقی،
اشتراکات مذهبی میان سربازان دو لشکر و اغوا و فریب رژیم بعث برای واداشتن سربازان عراقی
به قتل عام مجاهدان ایرانی ،مضمون اصلی این داستان را تشکیل میدهد.

اینکه رویکــرد برنامهریزی محلهمحور
در جست وجوی تعامل اجتماعی بوده و مشارکت نخبگان و معتمدین محلی را در دستور کار خود
قرار داده است ،افزود :یکی از مهمترین و اساسیترین گامهایی که این رویکرد میتوان برداشت،
تحققپذیری و برنامهریزی درجهت دستیابی به پایداری اجتماعی درسطح محله است.وی تصریح
کرد :باید به گونهای برنامهریزی کرد که شهروندان نسبت به محله خود احساس هویت کرده و در
تمامی مراحل و فرآیندهای شناسایی مشکالت و تصمیم گیریها و اقدامات اجرایی در محالت با
مدیریت شهری همکاری و مشارکت فعال داشته باشند.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان ادامه
داد :در این صورت وقتی مردم و ساکنان محالت در تهیه برنامه یا طرح توسعه محله خود مشارکت
کنند ،در طول مدت زمان اجرا و نگهداری از طرح نیز مشــارکت خواهند کرد که این مهم به پایداری

هم افزایی برای کاهش آسیب های اجتماعی
عضو شورای شهربه یکی از نیازهای شهر متناســب با آموزه های اسالمی اشاره کرد و اظهارداشت:
پخش صدای اذان در شهر به هنگام نماز و وقت صبح ،ظهر و شب در شهرها عالوه بر ایجاد روحیه
برای مردم ،برای یک شهر اسالمی نیاز است.مصطفی نباتینژاد افزود :این موضوع یکی از مطالبات
مردم و جزو برنامه های دوره های قبلی هم بوده ولی در سراســر کالنشهر فراگیر نشده است به
همین خاطر شورای شــهر اعالم آمادگی برای اصالح بودجه و همکاری با مدیریت شهری در این
خصوص را دارد.وی ادامه داد :مدیریت شهری با پیشنهاد خود در این خصوص به پارلمان محلی
امکان توسعه و تجهیز شهر برای پخش اذان را انجام دهد و شورای شهر در این خصوص همکاری
خواهدکرد.نباتی نژاد با بیان اینکه امکان اصالح بودجه با پیشنهاد شهرداری وجود دارد ،تصریحکرد:
باید پیشنهاداتکارشناسی شده و متناسب با نیازو دغدغه مردم و نمایندگان آنان درشورای اسالمی
باشــد.وی اضافه کرد :یکی از موضوعات مهم پخش اذان و احیای آن در سطح شهر است تا موقع
نماز پخش اذان انجام شــود و این فریضه فرصتی برای آرامش روحی و روانی باشد.عضو شورای
شهر اصفهان به موضوع آسیب های اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت :باید با تالش و هم افزایی بین
بخشی وکسب اطالعات و آماراز نهادهای مربوطه مثل اورژانس اجتماعی و سازمان بهزیستی برای
پیشگیری از این حوادث برنامه ریزی و اقدام کرد.وی ادامه داد :طرح اطلس اجتماعی شهر باید
بازنگری شود و اطالعات و آمار دقیق و صحیحی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تا نتایج موثری را
به همراه داشته باشد.نباتی نژاد خاطرنشان کرد :با شناخت آسیب های اجتماعی هر منطقه فرصت

اختتامیه آنالین و اعالم برگزیدگان مسابقه فصل کارتون ۲
خانهکاریکاتورحوزه هنری استان اصفهان ،اختتایه مسابقه فصلکارتون 2را به صورت غیرحضوری (آنالین) برگزارمیکند.بهگزارش روابط عمومی حوزه هنری
استان اصفهان ،این مراسم با حضورداوران ،برگزیدگان و طنزخوانی طنزپردازان برگزارمی شود.مدیرخانهکاریکاتورحوزه هنری استان اصفهان ،ضمن اعالم این

خاستگاه نهج البالغه
باید ازمساجد باشد

جلسه شوند  ، https://www.skyroom.online/ch/msrtooba/esfahancartoon2این لینک رأس ساعت برگزاری مراسم فعال خواهد شد و شرکت

مدیرکل فرهنگ وارشــاد اســامی استان

کنندگان باید هنگام ورود به لینک ،حتما نام و نام خانوادگی خود را واردکنند.پورفالح خاطرنشانکرد :مسابقه فصلکارتون ،مسابقه ای استکه به صورت فصلی

گفت :خاســتگاه نهج البالغه باید مســجد

خبر گفت :در این مراسم که به صورت غیرحضوری در ساعت  18و  30امروز برگزار خواهد شد ،نفرات برگزیده این مسابقه معرفی می شوند و در همین مراسم
اعالم فراخوان فصلکارتون  ۳را خواهیم داشت.پیام پورفالح افزود :عالقه مندان برای دیدن این مراسم می توانند ازطریق اسکای روم و ازطریق لینک زیروارد

برگزارمی شود و درآن ازکاریکاتوریست ها دعوت می شود تا درمسائل روزبا نگاه نقادانه به تولید اثرو رقابت با یکدیگربپردازند.

باشد در این صورت همه مردم با حضور کامل
میتوانند ازنهج البالغه بهره مند شوند.حجت

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

االسالم و المسلمین رمضانعلی معتمدی اظهار
کرد :روزانه در مســاجد چندین صفحه قرآن

پیشرفت  25درصدی تعریض پل فردوسی

تالوت میشود از این رو نهج البالغه هم باید
در کنار قرآن قرار بگیرد تا مردم با حکمتها و
فرمایشــات امیرالمومنین (ع ) بیشتر آشنا
شوند.وی خاطرنشانکرد :یکی ازبرنامههای
جامع پایتختی نهج البالغــه برگزاری کنگره
بین المللی نهج البالغه با حضوردانشگاههای
پنج کشور مسلمان است و مجری این برنامه
دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان است.وی ادامه
داد :محورهای اینکنگره ؛ پژوهشی و درقالب
مقاله خواهد بود همچنین موارد مقدماتی این
کنگره مانند پوستر و سایت است که اقدامات
خوبی در راستای اطالع رســانی انجام شده
است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
اصفهان تصریح کرد :در همه شهرستانهای
اســتان اصفهان تا زمان برگزاری کنگره بین
المللی نهــج البالغه همایشهایی توســط
دانشگاههای آزاد اســامی و ادارات فرهنگ
و ارشاد اسالمی شهرســتانها برگزار خواهد
شد.بهگفته وی،کنگره بین المللی نهج البالغه
همرمان با میالد امیرالمومنین(علیه السالم)
 ۲۵بهمن مــاه با موضوع انســان در تراز نهج

نویسنده اصفهانی رتبه دوم داستان نویسی کنگره ملی دفاع مقدس استان زنجان را کسب کرد.در

کشوری به دست آورد.پشت نیزارها ،روایتی خواندنی از تب و تاب نبرد ،در پشت نیزارهای اروندرود

اجتماعی بــه کار میگیــرد.وی با بیان

برای برنامه ریزی و اختصاص برنامه های خاص در هر منطقه را شاهد خواهیم بود.

خبر روز

پیش بینی شده است ،افزود :در بخش ملی

است .جایی که هرم آتش ،صفیر گلوله و تازیانههای بیامان آفتاب در هم میآمیزد و به چشم بر

منابعی پویا درراه ایجاد توسعه و انسجام

است ،خاطرنشان کرد :تقویت این شورا و شناسایی نیازهای پژوهشی

کنگره بین المللی نهج البالغه در چهار سطح

مردانی از اصفهان با نگارش داســتان کوتاه «پشــت نیزارها» رتبه دوم را در بخش ویژه این کنگره

هویت بخش شــهری ،آنهــا را همچون

عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

کسب رتبه دوم داستان نویسی کنگره ملی دفاع مقدس
استان اصفهان
آیین اختتامیه کنگره ملی دفاع مقدس یادواره سه هزار و  ۵۳۵شهید استان زنجان ،محمدحسن

مبنا قرار دادن محلهها به عنوان عناصر

پژوهش نیز فعالیتهای خوبی انجام شــده و شــورای پژوهش در

فعال در حوزه فنــاوری اقدامات خوبی انجام دهیــم ،گفت :در حوزه

فعا لسازی و تقویت شورای عالی فناوری اطالعات و ارتباطات

کرد :رویکرد برنامهریزی محلهمحور با

اجتماعی ،ارتقای کیفی محالت و کاهش هزینههای مالی و اجتماعی اداره شهر نیز کمک می کند.

زمینه شناســایی و اولویت بنــدی نیازها کارهای خوبــی انجام داده

زمین نیز کارگروهی تشکیل و انجام مطالعاتی تعریف شده تا معاونت

فراهم شــود.محمد صیرفینژاد اظهار

البالغه برگزار خواهد شــد .حجت االســام
معتمدی با بیان اینکــه برنامههای برگزاری

برنامهها درتمامی استانها و شهرستانهای
کشــور و در بخش اســتانی در سطح استان
اصفهان و در بخش کاشــان هــم تنها در این
شهرســتان برنامهها اجرا خواهند شد.وی،
هدف ازبرگزاری اینکنگره را توجه دنیا به مقام
آقــا امیرالمومنین(ع) ،ترویــج و تبلیغ نهج
البالغه و بهره مندی جامعه اســامی از نهج
البالغه دانست.

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان با اشاره
به اینکه پروژه تعریض پل فردوســی پیشرفت 25
درصدی داشته است ،گفت :نوسان قیمت آهن آالت
انتخاب پیمانکاربرای اجرای عرشه پل راکمی به تاخیر
انداخت.ایرج مظفر با اشاره به اجرای پروژه تعریض
پل فردوسی اظهارکرد :این طرح به علت ایجاد فضای
شــهری در کنار پل فردوسی طراحی شــده و سال
گذشته به تصویب رسید .عملیات اجرایی تعریض هم
در سال جاری آغاز شد.وی بیان کرد :به خاطر تامین
بودجه ،این طرح به سه قسمت تقسیم شد؛ درمرحله
اول اجرای فونداسیون پل انجام شد ،در مرحله دوم

عکس روز
ب انبار
آغازمرمت آ 
تاریخی چهاردرگاه
نایین
مرمــت و بازســازی آب انبــار
تاریخی چهار درگاه با همکاری
دوســتداران میــراث فرهنگی
نایین آغاز شد.آب انبار تاریخی
چهاردرگاه طی سالهایگذشته
بر اثر عوامل طبیعی و انســانی
و اســتفاده نکــردن از این آب
انبار بهدلیل خشکسالی ،دچار
آسیبهای جدی شده بود.

آماده سازی عرشه پل با طرفین عابر پیاده در دستور

تعریض پل فردوســی  25درصد پیشرفت فیزیکی

کار اســت و در مرحله ســوم مبلمان و دسترسی به

داشته است ،گفت :زمان اتمام این طرح هم بستگی

طرفین پل فردوســی انجام می شود.معاون عمران

به تامین اعتبارپروژه ازسوی منطقه داردکه بعد ازاین

شهری شــهرداری اصفهان تصریح کرد :عرشه پل از

مرحله ،اجرای عرشه دارای یک پروسه هشت ماهه

جنس فلز است که به علت مشــکالتی که در نوسان

است.وی درخصوص پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید

نرخ ها دربازارآهن آالت وجود دارد ،شهرداری اصفهان

کشوری برای اتصال خروجی مجموعه های مسکونی

ســه بار اقدام به اعالم مناقصه برای این موضوع کرد

شهرک شهیدکشوری به بزرگراه اظهارکرد :ساخت پل

که به دلیل افزایش نرخ آهن آالت هیچ پیمانکاری

در این پروژه به پایان رسیده و مسیرها نیز در مرحله

انتخاب نشد .همچنین درمقطعی یک نفرانتخاب اما

پایانی استکه اگرمشکل تعریض بخشی ازاین طرح

برنده اعالم نشــد چراکه پیش بینی قیمتی که برای

با ارتش را نداشتیم ،درآستانه بهره برداری بود.معاون

این بخش از پروژه انجام شــده بود با قیمت کنونی

عمران شهری شــهرداری اصفهان بیان کرد :کارهای

تطابق ندارد و تصمیم گرفتیم بعــد از تامین اعتبار از

ابنیه ای تقاطع غیرهمسطح شهید کشوری به پایان

سوی منطقه شش ،پیمانکاراعالم شود.مظفربا بیان

رسیده و آماده آسفالت و نرده گذاری است به طوری

اینکه اگر 50درصد کل این پروژه را بخش عرشه و 50

که در صورت حل معارضات ارتــش 10 ،درصد باقی

درصد را فونداسیون کار در نظر بگیریم ،تاکنون پروژه

مانده پروژه هم تکمیل و ساخته می شود.

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود
جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
رتبه4:

پنجشنبه  6آبان 21 / 1400ربیع االول 28 / 1443اکتبر / 2021شماره 3379

ضریب کیفی روزنامه45 :

نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

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

آشپزی

چیزهای مدرنی که نمیدانستید درگذشته هم وجود داشته اند!
حقیقــت قدرتمندتر از خیال اســت و تاریــخ عجیب تر از

عین حال ،تماشــاچیان رجزخوانی محبوب خود را انتخاب

محبوبیت زیادی داشــت و فقیر و غنی لــذت زیادی از آن

چیزی که فکر می کنید .به این مســئله «مشکل تیفانی»

می کردند .این کار ،به ویژه در مهمانی ها بسیار سرگرم کننده

میبردند ،بنابراین دستفروش ها باید از وسایل غذاخوری

گفته میشــود« .تیفانی» یک نام قرون وسطایی ،متعلق

بود و نوعی محک زیرکی و هوش به حســاب می آمد .در

ای اســتفاده می کردند که یک بار مصرف باشد .به همین

به قرن دوازدهم میالدی و کوتاه شده «تئوفانیا» است .اما

افســانه های کشورهای اســکاندیناوی ،حتی خدایان هم

دلیل چاپ استیک که هم ارزان قیمت بود و هم ساخت آن

برای کسانی که آشــنایی زیادی با تاریخ ندارند ،باورکردنی

چنین نبردهای کالمی ای با یکدیگر داشتند.

راحت ،به کار آن ها آمد.

از مواردی خواهیم گفت که قدمت آن ها طوالنی تر از چیزی

یک مجموعه چرخنده در حدود سال های  ۲۰۵تا  ۲۶۰قبل

داشتند

است که تصور می کنید.

وایکینگ ها ،نبرد رپ آزاد داشتند

از میالد مسیح ساخته شــده و اولین کامپیوتر آنالوگ دنیا

در قرن هجدهم پیش از میالد مسیح ،علم ستاره شناسی

محسوب می شود .قسمت جلویی ،حرکت اجرام مختلف

در هند از جایگاه ویژه ای برخوردار بود .آن ها رصدخانه های

کرده و داخل فریزرقراردهید .یا اینکه سبزیجات را پخته و پورهکنید و داخل فریزر بگذارید.

ما گاهی تصــور می کنیــم وایکینگ ها انســان های بربر

آسمانی را با دقتی فوق العاده محاسبه می کرد و از آن برای

بزرگی به نام جانتار مانتارس ســاختند تا حرکت سیارات

بیفرهنگی بودند که وقت خود را به سفر دریایی و غارتگری

پیش بینی کسوف و خســوف و دیگر رویدادهای نجومی

و شــاخص های آن ها را با دقــت زیاد رصد کننــد .در آن

شیر سه چهارم پیمانه  ،نمک ،آب ،جعفری یاگشنیز

مــی گذراندند؛ امــا این تصور درســت نیســت .وایکینگ

استفاده می کردند .از قسمت پشتی هم برای ثبت امتیازات

دوره تلسکوپ دیگر اختراع شــده بود و مورد استفاده قرار

ها سیســتم قانونی دموکراتیک پیچیده ای داشــتند ،به

در مسابقات ورزشــی ،از جمله مسابقات المپیک استفاده

میگرفت.کشور هند هوای گرمی دارد که برای اینکه بتوانید

پیمانه آب داخل قابلمه بریزید و اجازه دهید بجوشد .بعد ازجوشیدن آب شعله راکمکنید

زنان احترام می گذاشــتند و برای کــودکان حق و حقوقی

می شد.

در آن دوام آورید باید محل زندگی خود را با سازگار کنید .در

قائل بودند .به عالوه ،آن ها کاری بســیار شبیه به نبرد رپ

چین در قرن دوازدهم اغذیه فروشی های خیابانی داشت

آن زمان بیشتر خانه های هند در زیرزمین خود اتاقی با یک

انجام میدادند.البته آن زمان به ایــن کار نه نبرد رپ ،بلکه

چاپ اســتیک یا همان چــوب غذاخوری گرچــه از قرن

استخر داشتند که به آن «چاه پله» می گفتند .وقتی آب در

رجزخوانی می گفتند .شــرکت کنندگان به نوبت به شکلی

دوازدهم میالدی وجود داشــته؛ اما در دوره سلسله سانگ

دمای باال تبخیر می شد ،همه چیز را در اطراف خود خنک و

شــعرگونه و فی البداهه به یکدیگر اهانت می کردند .آن ها

(سال  ۹۰۰تا  ۱۲۰۰میالدی) در چین به لطف اغذیه فروشی

مرطوب می کرد .چاه پله یک پلکان داشت و از آن به عنوان

یکدیگر را به انجام پست ترین اعمال متهم می کردند و در

های خیابانــی رواج یافت .در آن زمــان غذاهای خیابانی

یک استخر عادی استفاده می شد.

نیست چون نام بسیار امروزی ای به نظر می رسد.در ادامه

یونانیان باستان ،کامپیوترداشتند

هندی ها درعصرآهن ،تلســکوپ و دســتگاه تصفیه هوا

سوپ هویج و سیب زمینی
سوپ هویج و سیب زمینی را زمانی درستکنیدکه دلتان یک شامگرم
و سالم می خواهد .رنگ این سوپ به خاطررنگ هویج بسیاراشتها آوراست.
این سوپ را می توانید هم با سیب زمینی ساده و هم برای فواید سالمتی بیشتربا
سیب زمینی شیرین درستکنید .سیب زمینی شیرین رنگ سوپ را بهترمیکند.اگرمی
خواهید این غذا را سریع تردرستکنید سیب زمینی ها و هویج های خرد شده را ازقبل آماده
مواد الزم  :هویج دراندازه متوسط  ۴عدد ،سیب زمینی یک عدد،

طرزتهیه :سبزیجات را خردکرده و داخل قابلمه بریزید و قابلمه را روی شعله متوسط قراردهید۶.
و اجازه دهید به مدت  ۲۰دقیقه دیگربجوشد تا زمانیکه سبزیجات نرم و پخته شوند.
سپس اجازه دهید موادکمی سرد شود و داخل غذاسازیا مخلوطکن بریزید .مواد
پوره شده را دوباره داخل قابلمه بریزید تاکمی دیگربجوشد .شیرو نمک را اضافه
کرده و درصورت نیازبرای اطمینان ازمقدارنمک آن را تستکنید .بعد
ازاینکه سوپ جوشید شعله را خاموشکنید و قبل ازسرو با
مقداری جعفری یاگشنیزآن را تزیینکنید.

زیرنویس ژاپنی برای فیلم «سارا و آیدا»
ساخته مازیارمیری

ساخت سریال جدید تاریخی
ازدوران قاجار

رایزنی فرهنگی ایران در ژاپن ،فیلم «سارا و آیدا» به کارگردانی مازیار

محمدعلی باشه آهنگر ،نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون ،گفت:

میری را به زبان ژاپنی ترجمه و زیرنویسکرد .این فیلم برای مخاطبان

نزدیک به یک سال است که درگیر نگارش سریالی برای تلویزیون

ژاپنی و همچنین به عنوان منبع آموزشی برای فارسیآموزان اینکشور،

هستم .اگر شرایط طوری که می خواهم پیش برود کارگردانی این

آماده شده است .مجوزهای مربوطه برای بهرهبرداری از این فیلم ،در

سریال را نیزخودم به عهده میگیرم.باشه آهنگرهمچنین درباره داستان

همراهی ادارهکل همکاریهای فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور

این سریال بیان کرد :این سریال سی قسمتی ،مضمونی تاریخی دارد که

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و بنیاد فارابی ،صادرشده است.

دراواخردوران قاجاراتفاق می افتد.

یک میلیون و  421هزارمین انشعاب آب در استان اصفهان نصب شد؛

برگزاری آیین گرامیداشت پنجاه و پنجمین سالگرد
نصب نخستین انشعاب آب در اصفهان

حرکت ذوب آهن اصفهان در مسیر توسعه با تولید محصوالت جدید
ذوب آهن اصفهان طی  ۶ماهه اول ســال  ۱۴۰۰با وجود کمبود مواد اولیه و
بحران آب،در تولید چدن مذاب  ۱۰درصد نسبت به  ۶ماهه اول سال گذشته
رشد داشت و  ۱۲محصول جدید نیز به ســبد محصوالت این مجتمع عظیم
صنعتی اضافه شد .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان این مطلب گفت:

در آیین گرامیداشــت پنجاه و پنجمین ســالگرد نصب نخستین انشعاب

با جهش قابل توجه درآمد ،ســود خالص این شــرکت رشــد چشمگیری

آب در اصفهان ،یک میلیون و  421هزارمین انشعاب آب در استان اصفهان

نسبت به  ۶ماهه اول سال گذشته داشته اســت .منصور یزدی زاده افزود:

نصب شد.

میزان صادرات  ۶ماهه اول سال جاری این مجتمع عظیم صنعتی نیز ۶۰۵

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در این مراسم با اشاره به

هزار و  ۶۰۶تن بوده که ارزش دالری آن  ۱۰۵درصد و تناژ آن  ۳۱درصد رشــد

واگذاری یک میلیون  421هزارمین انشعاب آب گفت :به برکت نظام مقدس

داشته است .

جمهوری اسالمی ،هم اکنون  98شهر و  949روســتا در استان اصفهان با
جمعیتی بالغ بر  4میلیون و  863هزار نفر از آب شــرب ســالم و بهداشتی

افزایش سود خالص

برخوردار هستند.هاشــم امینی افزود :قبل از انقالب ،اصفهان فاقد تصفیه

طی شش ماهه ســال اول جاری تقریبا  ۹۰درصد سود سال  ۱۴۰۰در ذوب

خانه آب بود در حالی که هم اکنون اســتان اصفهان دارای سه تصفیه خانه

آهن اصفهان ثبت شد و برای اولین بار حاشیه سود شرکت به باالی  ۱۰درصد

آب و  26تصفیه خانه فاضالب است.

رسید.شرکت ذوب آهن اصفهان در  ۶ماهه منتهی به شهریور برای هر سهم

وی گفت :در سال  1345تجهیزات نصب انشعاب آب از آلمان وارد کشور می

 ۳۳۱ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد  ۲۷۰درصدی

شد ،در حالی که هم اکنون بیش از  85درصد تجهیزات صنعت آبفا در داخل
کشور تولید و تامین می شود.امینی با اشاره به نصب نخستین انشعاب آب

مردم است .امینی ،اســتمرار خدمات پایدار به مشترکین را امری ضروری

در شهر اصفهان در چهارم آبان ماه سال  1345گفت :ازآن زمان تاکنون آبفای

دانست و اعالم کرد :با تشکیل مرکز جهاد آبرســانی در وزارت نیرو ،تامین

اصفهان بدون وقفه خدمات زیربنایی و اساسی همچون تامین آب شرب و

پایدار آب شــرب همه مردم به ویژه روســتاییان ،بیــش از پیش و با قوت

جمع آوری ،انتقال و تصفیه فاضالب مردم را در دستور کار قرار داده است.

ادامه خواهد داشت .در این مراسم همچنین استاد عبدالحسین جعفری،

وی به استفاده از فناوری های نوین با هدف ارتقای خدمات به مردم اشاره

پیشکسوت روزنامه نگاری و احمد نعیمی ،نخســتین کارمند سازمان آب

کرد و گفت :آبفای استان اصفهان با اســتفاده از سامانه های تله متری ،تله

و فاضالب اصفهان به شــرح خاطرات خود از عملیــات لوله گذاری و نصب

کنترل و پایش هوشمند فشار آب درصدد ارتقای خدمات بیش از گذشته به

انشعابات آب و فاضالب در دهه  1340پرداختند.

داشته است .سود ناخالص با رشــد  ۱۹۵درصدی به  ۳۹۳۰میلیارد تومان و
سود خالص به  ۲۰۳۶میلیارد تومان رسید.
پروژه های توسعه
ذوب آهن اصفهان طی  ۶ماهه اول سال جاری ۶پروژه جهت تامین پایدار
آب کارخانه  ۲ ،پروژه جهت توسعه و بهینه ســازی ظرفیت تولید و  ۵پروژه
جهت اصالح ساختار فنی کارخانه در دست اقدام دارد .
طراحی و تولید محصوالت جدید
ذوب آهن با اهداف وشاخص های برنامه ای خود هر سال تعدادی از پروژه

با تولید  ۷۱۲هزار تن فوالد؛

رکورد ماهیانه تولید در فوالد مبارکه شکسته شد
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه گفــت :فوالد مبارکــه در ســال تولید،

های طراحی و توســعه محصول جدید را آغاز و طــی آن ،محصوالت جدید
فوالدی در رده فوالدهای صنعتی و ســاختمانی را تولید و عرضه می کند که
در این راستا طی  6ماهه ابتدای سال جاری و مطابق با اهداف استراتژیک
تعریف شــده ،اقداماتی انجام شــده اســت :میلگرد آجدار،قطر،۱۲مارک

 ،DIN488B500Bمیلگرد ســاده قطر  ۳۰مــارک  ،70CR2کالف قطر

 ۷.۵کششی مارک  ، SAE ۱۰۰۸تیرآهن ســبک  Mسایز،۱۴مارک،۳۷

تمام توان خود را برای رسیدن به برنامه تولید به کار گرفته تا بتوانند حداکثر

پشتیبانیها و مانعزداییها توانست با عبور از مرز تولید وزنی ماهیانه ۷۱۲

تولید را بــرای تامین نیاز صنایع پاییندســت ،تنظیم بــازار و جلوگیری از

میلگرد ساده  ،ســایز ، ۵۰مارک  ،70CR2میلگرد ســاده  ،سایز ، ۶۰مارک

هزار تن فوالد ،بــار دیگر خودباوری و تکیه بر توان داخلــی را به منصه ظهور

محدودیت در دیگر واحدهای صنعتی داشته باشند.

مارک  ،31MN5بیلت  ۱۳۰*۱۳۰مارک  ،C82D2بیلت  ۱۳۰*۱۳۰مارک

برساند.

وی با اشــاره به تعدد رکوردزنیها در مهرماه ســال جاری اذعان داشــت:

محمدیاسر طیبنیا با اشاره به این دســتاورد مهم اظهارکرد :آخرین رکورد

با وجــود محدودیتهــای انــرژی در ســال جــاری ،تالشــگران گروه

تولید ماهیانه شرکت فوالد مبارکه در فروردین ماه سال جاری بود که از مرز

فوالد مبارکه عالوه بر تولیــد گریدهای جدیدی از محصوالت توانســتند با

 ۷۰۰هزار تن گذشت.

تکیه بر خودباروی ،رکــورد روزانه  ۱۴۷ذوب را در  ۵مهرمــاه و رکورد روزانه

وی افزود :طی برنامهریزیهای صورت گرفته با وجود این که ماههای نیمه

 ۱۵۰ذوب را در  ۲۹مهرمــاه بــه صــورت پیاپــی ثبــت کــرده و در همین

دوم سال  ۳۰روزه هستند و یک روز کمتر از ماههای نیمه اول سال دارند ،در

ایام محصول جدید  APIX70کــه مخصوص خطوط انتقــال نفت و گاز

مهرماه امسال با افتخار توانســتیم رکورد تولید را به بیش از  ۷۱۲هزار تن در

است را در مجتمع فوالد سبای فوالد مبارکه تولید کنند که این رکوردها گامی

ماه برسانیم.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد :محدودیتهای

بلند در جهت تحقق شــعار جهــش تولید و شــعار تولید ،پشــتیبانیها و

انرژی در زمستان نیز پیشبینی میشود؛ اما تالشگران شرکت فوالد مبارکه

مانعزداییها به شمار میرود.

 ،ST-37تیرآهن بال شیبدار  ،سایز ، ۲۰مارک  ، ۵۲میلگرد ساده ،قطر ،۸۰

 ، C82D2+CRآرک تونلــی TH36مــارک  ،31MN4ریل .UIC50

دستاوردهای مهم ذوب آهن اصفهان در نیمه نخست سال جاری :انتخاب
ذوب آهن به عنوان بنگاه اقتصادی ممتــاز وزارت کار ،انجام موفقیت آمیز
تعمیرات اساسی کوره بلند شماره  ،۲تقدیر استاندار از مدیریت ذوب آهن
به عنوان کارفرمای سالمت محور استان ،بومی سازی چرخ و محور قطارهای
های مانوری در پویش بازرگان ذوب آهن ،کاهش  ۵۰درصدی مصرف آب با

اجرای طرحهای توسعه ،تولید میلگرد  ۵۰مارک  70CR2با ارزش افزوده

باال جهت تامین نیاز کشــور ،تولید ریل متــرو  54E1جهت متروی تهران،

تولید آرک معدن  ،TH36صادرات اولین محموله آرک معدن  ،V21تولید
میلگرد آلیاژی  ،۳۰کســب تندیس طالیی و گواهینامه برند سبز ،بارگیری
مواد فله ای از کشتی به واگن و ارسال به ذوب آهن ،دستیابی به رکورد تولید
 ۲۵ساله کالف.
جوایــز ،گواهینامــه هــا و تقدیرنامه های اخذ شــده توســط شــرکت:
کســب تندیس طالیــی و گواهینامــه برند ســبز ،تمدید اعتبــار و صدور
گواهینامه های سیســتم هــای مدیریتی اســتاندارد شــرکت ،انتخاب
شــرکت ذوب آهن به عنوان بنگاه اقتصــادی ممتــاز وزارت کار ،دریافت
تندیس زرین رضایت مندی مشــتری  ،صدور مجدد گواهینامه سیســتم
مدیریت محیط زیســت ،تقدیر اســتاندار اصفهــان از مدیریت ذوب آهن
به عنوان کارفرمای ســامت محور نمونه اســتان ،دریافت نشــان عالی
روابط عمومی از صنعت روابط عمومی ایران ،تقدیر مدیرکل امور مالیاتی
استان از اقدامات مبارزه با پول شــویی ذوب آهن اصفهان ،تقدیر وزیر راه
و شهرســازی از زحمات بی دریغ مدیریت و کارکنــان ذوب آهن اصفهان،
کســب عنوان تعاونی برتر ملی بــرای دومین بار ،توســط تعاونی مصرف
کارکنان ،دریافت تندیس زرین و لوح تقدیر در بزرگترین گردهمایی مدیران
صنعت و تجارت.

