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واکنش روسیه به ادعای »اردوغان« و »علی اف« درباره 
گذرگاه زنگه زور

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه در واکنش به ادعا های باکو و آنکارا درباره ایجاد 
گذرگاه در زنگه زور گفت، اقدام صحیح، پای بندی به مفادی است که در توافق آتش بس درج شده 
باشد.»ماریا زاخاروا« در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ادعا های اخیر »رجب 
طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه در دیدار با »الهام علی اف« همتای خود در جمهوری آذربایجان 
گفت: »بهترین چارچوب برای رسیدگی به این اختالفات، نشست های معاونین وزرای امور خارجه 
روسیه، ارمنســتان و جمهوری آذربایجان است که تاکنون هشت نشســت را برگزار کرده اند«.وی 
در ادامه گفت: »معتقدیم که اقدام صحیح، پای بندی به اعالمیه ها و گام هایی اســت که توافقات 
سه جانبه درخصوص بازگشــایی تمامی مســیر های حمل ونقل و اقتصادی در قفقاز جنوبی اجرا 
شــوند«.اردوغان در جریان سفر روز ســه شــنبه به جمهوری آذربایجان و بازدید از منطقه قره باغ 
کوهستانی ادعا کرد که روزی فراخواهد رسید که سفر از »کریدور زنگه زور« به استانبول انجام شود.

وزیر امور خارجه ترکیه:

 آمریکا و روسیه به تعهدات شان در سوریه عمل نکردند
وزیر امو خارجه ترکیه طی اظهاراتی که روز پنجشــنبه در شبکه تلویزیونی »سی ان ان« ترک در رابطه 
با عملیات احتمالی نیروهای مسلح این کشور علیه گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در سوریه 
انجام خواهد گرفت، گفت: حمالت پ.ک.ک/ی.پ.گ افزایش پیدا کرده است. روسیه و آمریکا به 
تعهدات خود در قبال عقب نشینی این گروه عمل نکردند. در این وضعیت ما باید اقدامات الزم را انجام 
دهیم، رییس جمهور مان نیز این موضوع را اعــالم کرد.مولود چاووش اوغلو،در خصوص رایزنی ها با 
آمریکا و روسیه در زمینه عملیات احتمالی ترکیه گفت: در مورد جرییات پیشنهاد ما به آمریکا برای 

برگزاری نشست کشورهای هم نظر در مورد سوریه یا گروه بین المللی حمایت از سوریه کار می کنیم.

فرماندار فلوریدا از »بایدن« شکایت کرد
ایالت فلوریدای آمریکا، روز پنجشنبه از دولت جو بایدن به دلیل اجبار واکسن کرونا برای پیمانکاران 
دولت فدرال شکایت کرده و کشمکش دیگری را بین فرماندار جمهوری خواه این ایالت و کاخ سفید، 
رقم زد.به نقل از پایگاه خبری »ان.پی.آر«، این شکایت که توسط ران دسنتیس، فرماندار ایالت فلوریدا 
در یک کنفرانس خبری اعالم شد، مدعی  است که جو بایدن، ریاست جمهوری آمریکا، صالحیت صدور 
این قانون را نداشته و این قانون، »قانون تدارکات« را نقض می کند.دسنتیس، متعهد شده است که 
در برابر اجبار واکسیناسیون برای کارمندان فدرال، اقداماتی قانونی انجام داده و با قوانین اجبار ماسک 
و واکسن که توسط دولت های محلی در فلوریدا اجرا می شود، مبارزه کند.وی اخیرا اعالم کرد که در ماه 
آینده میالدی، قانون گذاران ایالتی را برای تصویب قوانینی در مبارزه با واکسیناسیون اجباری که توسط 

مشاغل خصوصی تصویب شده، به کنگره فرا خواهد خواند.

وزیر امور اروپایی فرانسه: 

انگلیس فقط زبان زور می فهمد
وزیر امور اروپایی فرانسه بعد از توقیف یک شناور انگلیسی اعالم کرد انگلیسی ها فقط زبان زور را می فهمند.

به نقل از ایندیپندنت، »کلمنت بوون« وزیر امور اروپایی فرانسه پس از توقیف یک قایق ماهیگیری انگلیسی 
با لحنی تند خطاب به انگلیس گفت: انگلیسی ها فقط زبان زور را می فهمند. بسیار صبور بودیم و ماهیگیران 
ما بسیار مسئولیت پذیر بودند، اما از دوم نوامبر همه این ها تمام می شود و اگر انگلیسی ها بخواهند وارد 
گفت وگو خواهیم شــد، اما ما اقدامات تالفی جویانه انجام خواهیم داد.وی در ادامه افزود: اکنون ما باید 

به زبان زور صحبت کنیم، زیرا متاسفانه به نظر می رسد این تنها چیزی است که دولت انگلیس می فهمد.

روایت »اکونومیست« از آماده سازی های نظامی اسراییل علیه ایران؛ 

بحران جدید در روابط ایران و آمریکا
فرارو- »نشریه اکونومیســت« در گزارشی، به رزمایش اخیر »پرچم 
آبی« از ســوی نیروی هوایی اسراییل با مشــارکت برخی کشور های 
خارجی پرداخته و به طور خاص به این مســئله اشاره کرده که هدف 
اصلی این رزمایش از ســوی تل آویو، معطوف به ایران بوده اســت. 
با این حال، اکونومیســت بر این باور اســت که هرگونه تقابل نظامی 
اســراییل با ایران، این رژیم را با اما و اگر های فراوانی در ادامه راه رو 

به رو خواهد کرد.
نشریه اکونومیســت در این رابطه می نویســد: »جنگنده های اف ۱۶ 
آمریکایی، تایفون های انگلیســی، رافائل های فرانسوی و همچنین 
دیگر جنگنده های پیشرفته، دو به دو به آســمان بر می خیزند. برای 
مقابله با دشمنی که اســراییلی ها نام خاصی را در رزمایش خود برای 
آن تعیین نکرده اند با این حال تقریبا همــه می دانند که هدف اصلی 
 اســراییل از انجام مانور های نظامــی اینچنینی، »مقابلــه با ایران« 

است. 
افســران اســراییلی تالش زیادی می کنند تا اینگونه وانمود کنند که 
دشمن فرضی آن ها در رزمایش های نظامی شان، یک تهدید عمومی 
)و نه خاص( است. با این حال، نوع چینشی که برای دشمن فرضی 
تدارک دیده شده و سامانه های موشکی و پهپادی که برای آن درنظر 
گرفته شــده، بســیار به ایران شــباهت دارد. در این رابطه یک ژنرال 
اســراییلی می گوید که ما برای تقابل با ایران، به انجام رزمایش های 

اینچنینی نیاز داریم.
به گزارش فــرارو، رزمایش هــای نیروی هوایی رژیم صهیونیســتی 
موسوم به پرچم آبی در »پایگاه هوایی Ovda «در صحرای نقب نوعی 
از دیپلماسی نظامی اسراییل هستند و سعی دارند این پیام را برسانند 

که اسراییل، دوستانی دارد. 
اسراییل در شــرایط کنونی در حال ایجاد دو گروه عمده نظامی است: 
گروه اول موسوم به مدیترانه شرقی سعی در ایجاد بازدارندگی در برابر 
ترکیه دارد و گروه دوم با تمرکز به خاورمیانه سعی در مهار ایران دارد. 

شــمار کشــور هایی که در رزمایش های پرچم آبی اســراییل شرکت 
می کنند، افزایش داشته اســت و در سال جاری شامل هفت کشور از 
جمله هند )که در سال جاری با اسراییل در مانور نظامی شرکت کرده( 
و امارات متحده عربی )که فرمانده نیروی هوایی آن به عنوان میهمان 

در رزمایش امسال پرچم آبی شرکت کرده( می شود.
اینکه هرکدام از این کشور ها آیا در هرگونه نبرد اسراییل با ایران به آن 
کمک خواهند کرد یا خیر، چندان معلوم نیست. با این حال، برخی از 
ناظران و تحلیلگران می گویند که شاید این مسئله خیلی زودتر از آنچه 

بسیاری از افراد انتظار دارند، آزمایش شود. 
در مدت اخیــر و همزمان با پیشــرفت قابل توجه برنامه هســته ای 
ایــران و متقابال بــه نتیجه نرســیدِن راهکار هــای دیپلماتیک جهت 
حل مناقشــه هســته ای ایران، برخــی از احتمال تنــش و درگیری 
با ایــران ســخن می گیونــد. آمریــکا اخیرا هشــدار داده کــه اگر 
 دیپلماســی با ایران به نتیجــه نرســد، گزینه های دیگر را بررســی 

خواهد کرد.
 این کشور در ماه جاری اقدام به آزمایش یک بمب سنگرشکن جدید 
نیز کرده است. نیروی هوایی اسراییل نیز تمرین هایی جدی را جهت 
تقابل احتمالی با ایران آغاز کرده است. رژیم اسراییل نیز منابع مالی 
بیشتری را در اختیار ارتش این کشور جهت هرگونه تقابل با ایران قرار 

داده است.
 در نقطه مقابل، ایران نیز آمادگی نظامی خود را در ســطح باالیی نگه 
داشــته و تاکید کرده که به هرگونه تجاوز خارجی، پاســخی سخت و 

شوکه کننده خواهد داد.
بســیاری بر این باورند که رژیم صهیونیستی به نوعی »منطقه معما« 
در قبال ایران وارد شده و در حال سبک سنگین کردن خطر هسته ای 
شدن ایران در برابر چشم انداز های اتخاذ دیپلماسی در رابطه با ایران، 
پیچیدگی اقــدام نظامی علیه این کشــور و اقدامــات تالفی جویانه 
احتمالی ایــران و واکنش آمریکا و متحدان منطقــه ای آن به چنین 
تحولی است. در این رابطه اســراییل حرفی از خطوط قرمزش نزده با 
این حال دیپلمات های غربی بر این باورند که تا پایان سال جاری این 

خطوط قرمز را )اسراییل( اعالم خواهد کرد.
در شرایط کنونی اینطور به نظر می رســد که تهران به بازگشت به توافق 

برجام بی عالقه است. 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تاکید کرده که تهران، همکاری های 
کاملی را با این نهاد بین المللی جهت بازرسی از تاسیسات اتمی اش 

انجام نمی دهد.

خبر روز

 توضیح وزیر اطالعات درباره حمله سایبری به 
سامانه بنزین

وزیر اطالعات اظهار کرد: اطالعات کاملی که درخصوص حمله سایبری اخیر به شبکه عرضه سوخت 
کسب کردیم در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.حجت االسالم والمسلمین سید اسماعیل 
خطیب در حاشیه حضور در ستاد خبری این وزارتخانه در پاسخ به پرسشی در خصوص اطالعات 
متفاوت درباره اختالل اخیر در عرضه سوخت گفت: اگر به زمان انتشار اطالعات نهادهای ذی ربط 
در این خصوص توجه کنیم، اطالعات هر یک مکمل دیگری بود.وی تاکید کرد: اطالعات کاملی که 
از این حمله سایبری به دســت آمده در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت زیرا آن چه مربوط 
به سالمت، امنیت و رفاه مردم است باید در اختیار آنان قرار گیرد و مسئوالن اطالع رسانی بهنگام 

را وظیفه خود می دانند.
وزیر اطالعــات گفت: اطالعات بعدی را مراجع و مســئوالن ذی ربط به اطالع مردم می رســانند 
همچنان که تاکنون چنین بود و اطالعات کامل مربوط به داخلی بودن یا خارجی بودن عوامل این 

رویداد به مردم ارائه خواهد شد.

ادعای ضد برجامی معاون »ترامپ« در جمع منافقین
معاون دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین آمریکا در همایشی که از سوی گروهک منافقین در 
واشنگتن ترتیب داده شــده بود، از سیاســت دولت جو بایدن در قبال موضوع توافق هسته ای و 

برنامه هسته ای ایران انتقاد کرد.
معاون دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین آمریکا در یک همایش گروهک تروریستی منافقین 
در واشنگتن، مدعی شد تالش های جو بایدن برای احیای توافق هسته ای موجب ترغیب ایران به 
»خصومت منطقه ای بیشتر« از سوی تهران می شود.مایک پنس گفت این که بایدن »پذیرای« 
توافق هسته ای شــده، برای آمریکا خطرناک اســت.پنس در این همایش ادامه داد: به دنبال 
قدرت، صلح می آید. با وجود پذیرا شدن برجام توسط دولت فعلی آمریکا، تردیدشان در محکوم 
کردن موشک هایی که به ســمت متحد گرانقدر ما اسراییل پرتاب می شــوند و خروج غم انگیز و 
فاجعه بار از افغانستان، دشــمنان ما ممکن اســت به ضعف دولت فعلی پی ببرند. ضعف، شر و 
زیان بر می انگیزد.معاون ترامپ مدعی شد: آنها ممکن است جسارت این را پیدا کنند که جدیت 
ما را بیازمایند.نیوزویک حضور پنس در این مراســم و اظهاراتش را فرصتــی برای تکرار مواضع 

افراطی اش علیه ایران تلقی کرد.

 واکنش طالبان به نشست کشورهای همسایه افغانستان 
در تهران

طالبان نشست وزیران خارجه ۶ کشور همســایه را که چهارشنبه گذشته در تهران برگزارشد ، مورد 
ستایش قرار داد و این نشست را به سود افغانستان خوانده است.به گزارش طلوع نیوز، احمدا... 
وثیق معاون سخنگوی طالبان در واکنش به خواســت وزیران خارجه کشورهای همسایه در باره 
ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان گفت که کابینه کنونی فراگیر است و احتمال تغییر نیز در این 

کابینه وجود دارد.
احمدا... وثیق افزود: ما از این نشست حمایت می کنیم، چنان که انتظار می رفت همان شد و این 
نشست مثبت و به سود افغانستان بود.وزیران خارجه کشــورهای همسایه افغانستان افزون بر 
روسیه در نشست تهران، از اوضاع پیچیده امنیتی، سیاســی و بشردوستانه در افغانستان اظهار 
نگرانی کردند.هرچند در بیانیه نشست درباره آزاد ســازی پول های بلوکه شده افغانستان چیزی 
گفته نشده است، اما امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه ایران گفت که شرکت کنندگان این نشست 

بر آزاد سازی پول های بلوکه شده نیز تاکید کرده اند.

کافه سیاست

المیادین در تحلیلی نوشت:

رژیم صهیونیستی کوچک تر از 
آن است که به ایران حمله کند

شبکه المیادین در تحلیلی مطرح کرد: در میان 
مقامات با نفوذ و تصمیم گیر رژیم صهیونیستی 
اتفاق نظری درباره اقدام نظامی علیه ایران وجود 
ندارد و از این گذشته، رژیم صهیونیستی با توجه 
به این که آمریکا مسیر دیپلماسی را با ایران در 
پیش گرفته است، نمی تواند به تنهایی اقدامی 

نظامی علیه ایران انجام دهد.
شبکه المیادین در تحلیلی اقدام نظامی رژیم 
صهیونیستی علیه ایران را غیر محتمل دانسته و 
نوشت: واضح است که مسئله یک تقابل نظامی 
میان ایران و اســراییل دیگر مطرح نیست، به 
ویژه پس از تاکید آمریکا بر این که انتخاب آن 
در مواجهه بــا موضوع برنامه هســته ای ایران 
دیپلماسی است.المیادین در ادامه می نویسد: 
با این وجود، پس از شکست سیاست براندازی 
اسراییل در داخل و جنگ سایبری آن علیه ایران، 
این رژیم چه گزینه هایی برای تقابل با ایران دارد 

و چه کسی مناسب آن خواهد بود؟
این شــبکه، به نقل از یک کارشناس امور رژیم 
صهیونیستی نوشت: باراک اوباما، رییس جمهور 
پیشــین آمریکا از تایید یک عملیات اسراییلی 
علیه ایران خــودداری کرد. در داخل دســتگاه 
اسراییل هم نیروهای بانفوذ با هرگونه برنامه ای 

برای حمله به ایران مخالف بودند.
در ادامه گزارش این شــبکه آمده اســت: این 
کارشناس می گوید اسراییل نمی تواند به تنهایی 
عملیاتی نظامی علیه ایــران انجام دهد. ترس 
از حــزب ا... هم نمی گــذارد چنیــن اقدامی را 
علیه ایران انجام دهد.گــزارش المیادین ادامه 
می دهد: این کارشناس تاکید کرد، در اسراییل، 
برنامه حمله به ایران علنا کنار گذاشته شده است 
چون کارآمد نیست و پالن B اســراییل در این 
زمینه شــامل حمله به ایران از داخل و از طریق 
عوامل اطالعاتی است.در بخش دیگری از این 
گزارش آمده است: یک تحلیلگر امور سیاسی 
و بین المللی به المیادیــن در این باره گفت، در 
جامعه اسراییل اتفاق نظری پیرامون ایران وجود 
ندارد و مقامات ارتش اســراییل فکر می کنند 

توانایی اقدام نظامی علیه ایران را ندارند.

بین الملل

... اســتادی، خواســتار عذرخواهــی  آیــت ا
توهین کنندگان به آیت ا... صافی گلپایگانی شد.

برخی روحانیون برجسته کشور به دفاع از آیت ا... 
صافی گلپایگانی، مرجع تقلید شیعیان پرداختند. 
اخیرا آیت ا... صافی گلپایگانــی در دیدار با محمد 
باقــری قالیباف ،رییس مجلس خواســتار بهبود 
روابط ایران با همه کشورهای جهان شد. این اظهار 
نظر آیــت ا... صافی با انتقاد برخــی اصول گرایان 
تندرو همراه شده است. سایت رجانیوز در روزهای 
اخیر مطالبی علیه این مرجع تقلید منتشــر کرده 

است. 
آیت ا... اســتادی، عضو جامعه مدرســین حوزه 
علمیه قــم به هجمــه ها علیــه آیــت ا... صافی 

گلپایگانی  واکنش نشان داد.
آیت ا... استادی در مراسم چهلم آیت ا... حسن زاده 
آملی در مسجد اعظم قم، گفت: » غیرت دینی  آیت 
ا... العظمی صافی گلپایگانی زبانزد همه است، هر 

کجا الزم باشد صحبت می کند.«
وی افزود: »شــنیدم کســی دانســته یا ندانسته 
به ایشــان اهانــت و جســارت کرده اســت؛ این 
ناشکری ها اثر بد دارد باید به تمام عزیزان از جمله 
امام، مقام معظم رهبری و همه  مراجع که احترام 
می گذارند، احترام بگذاریم زیرا حق  دارند، این ها 

پدر امت هستند.«
آیت ا... اســتادی ادامه داد: »من نمی دانم و این 
آقا را نمی شناســم که چطور باعث شــده در سایه 
انتقاد اینطور صحبت کند و کسی جلوی او را نگرفته 

است؟! او می تواند به مرجع تقلید بگوید من به این 
حرف شما انتقاد دارم و توضیح بدهید؛ اما نباید زیر 
سایه انتقاد بی ادبی کند و چیزهایی بگوید که فکر 

می کنم اگر بعدا خودش بخواند پشیمان شود.«
وی در پایان با بیان اینکه امیدوارم هر چه زودتر او 
عذرخواهی کرده و خاتمه پیدا کند، گفت: وظیفه ما 

این است به مراجع احترام بگذاریم.
سید حســن خمینی در پستی اینســتاگرامی به 

تمجید از آیت ا... صافی گلپایگانی پرداخت.
وی در صفحه خود در اینستاگرام خود نوشت: »در 
زمره عالمان بزرگی که در قید حیات اند، دو سه تن 
هستند که برای من نه تنها از جهت »علم و منزلت 
واالی زعامــت«، کــه از جهتی دیگر ارزشــمنداند 
»اینکه در حضورشان احساس آرامش می کنی « 
و حس می کنی که آنچه می گویند، هیچ ریشه ای 
در »منیت فردی یا محبت قبیله ای« ندارد. اینکه 
وقتی از پیش ایشــان برمی خیزی، احساس می 
کنی »به هــم ریختگی های وجــودی ات« نظام 
یافته اســت. هرگز از آنها »دعوت به نفس« نمی 
بینی. ]و به تعبیر ما طلبه ها، ســخنان شان »اصل 
ُمثِبت« ندارد، یعنی نمی خواهند با لوازم ســخن، 

فضیلتی برای خود ثابت کنند.«
حسن خمینی افزود: »و یکی از آنها حضرت آیت 
ا... العظمی صافی گلپایگانی مد ظله العالی است. 
به جرأت می توان گفت که دین برای ایشان، فقط 
و فقط»دین خدا« است.«آیت ا... علی اکبر رشاد، 
رییس شــورای حوزه های علمیه استان تهران در 

اطالعیه ای به شــدت از هجمه ها علیــه آیت ا... 
صافی انتقاد کرد.

وی در ایــن اطالعیــه نوشــت: »پیــرو نصایح و 
توصیه های مشــفقانه و پدرانه  حضــرت آیت ا... 
العظمی صافــی گلپایگانی )دام ظلــه( به برخی 
مقامات، پــاره ای موضع گیری های از ســر جهل 
روی داد کــه مایه  تاســف و تاثر دلســوزان نظام، 
خیرخواهان کشور و ملت، خاصه ارکان حوزه های 

علمیه )صانها ا... عن الحدثان( شد.«
رییس شــورای حوزه هــای علمیه اســتان تهران 
افزود: »این طلبه  کمتریــن، به عنوان خادم حوزه  
عریق و عظیم تهــران عرض می کنــم: تعرض به 
نهاد مرجعیت تعرض به نظام اســالمی و حکایت 
»یکی بر سر شــاخ بن می برید« است و خسارت 
های ویرانگر آن بــه کیان مکتب و ملت و کشــور 

جبران ناپذیر است.«
آیت ا... علوی بروجردی نیز در حمایت از آیت ا... 
صافی گلپایگانی و در درس خارج فقه ، مواردی را 
مطرح کرد. وی از سانسور سخنان آیت ا... صافی 

و هجمه ها علیه او انتقاد کرد.

واکنش ها به هجمه علیه آیت ا... صافی گلپایگانی

وز عکس ر

حلقه نمایندگان 
تهران به دور 

»رییسی«
دیدار مجمع نمایندگان استان 

تهران با رییس جمهور
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پیش بینی برداشت 20 هزار تن »به« در استان اصفهان
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: پیش بینی می شود میزان برداشت 
محصول به امسال به ۲۰هزار تن برسد.احمدرضا رییس زاده در خصوص برداشت »به« در استان اصفهان 

اظهار کرد: برداشت به که از اوایل مهرماه در مناطق معتدل استان آغاز شده تا اواسط آبان ادامه دارد.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: پیش بینی می شود میزان برداشت 
محصول به امسال به ۲۰۰۰۰ تن برسد که به دلیل شرایط نامناســب آب و هوایی در زمان گرده افشانی و 
خشکسالی در برخی مناطق نسبت به تولید سال گذشته اندکی کاهش نشان می دهد.وی اضافه کرد: 
سطح باغات به استان ۲۴۳۱ هکتار است که از این میزان ۲۴۲ هکتار آن به مرحله باردهی نرسیده است. 
عمده باغ های به در شهرستان های نظنز، فالورجان، کاشان، تیران و کرون، شهرضا، اردستان، شاهین شهر 

و گلپایگان واقع شده است.
رییس زاده تصریح کرد: بزرگ ترین باغ »به« کشور به مساحت ۱۲۵ هکتار در شهرستان نطنز قرار دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاکید کرد: رقم عمده به استان از ارقام مرغوب 
و تجاری و بازار پسند به محسوب می شود.

مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک:

حفظ قنات های خور و بیابانک ساالنه به ۵0 میلیارد ریال 
اعتبار نیاز دارد

مدیر جهاد کشــاورزی خور و بیابانک گفت: حفظ شــرایط موجود و مرمت قنات های شهرستان خور و 
بیابانک با توجه به اهمیت آن در بخش کشاورزی ضروری است و هر سال به ۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز 
دارد.سید حکمت موسوی با بیان اینکه از ۱۲۸ رشــته قنات خور و بیابانک، ۷۶ رشته فعال است، گفت: 
میزان آبدهی قنات های فعال شهرستان حدود ۵۰۰ لیتر در ثانیه است و ساالنه بیش از ۱۵ میلیون متر 
مکعب آب از قنات های این شهرستان استحصال می شود.مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک با تاکید بر 
اهمیت قنات ها در بخش کشاورزی، اظهار داشت: میزان آبدهی بیشتر قنات ها در این شهرستان به دلیل 
خشکسالی های چندسال اخیر کاهش چشمگیری داشــته است.موسوی خاطرنشان کرد: الیروبی، 
بهسازی و مرمت خرابی های قنات ها به آبدهی آن ها کمک می کند و بخشی نیز از طریق لوله گذاری به 
چرخه تامین باز می گردد.وی گفت: سیالب نیمه اردیبهشت امسال خسارت هایی به برخی قنات های این 
شهرستان وارد کرد به همین دلیل اقدامات گسترده تری نسبت به سال های گذشته برای مرمت قنات های 
خور و بیابانک نیاز است.به گفته مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک، سیلی که اردیبهشت امسال در این 
شهرستان رخ داد بیش از ۵۰ میلیارد ریال به زیرساخت های کشاورزی خسارت وارد کرد که بخش عمده 

این خسارت ها مربوط به قنات ها بوده است.

ربان افتتاح رسمی 3  امور برق در شرق اصفهان چیده شد
ربان افتتاح رسمی امور برق شهرستان های کوهپایه،هرند و ورزنه توسط طغیانی نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی چیده شد.در این مراســم از حدود ۱۰۰ کیلومتر شبکه های مکمل کشاورزی 
،طرح های اصالح ساختار شبکه و تاسیسات برقی بازدید به عمل آمد و کلنگ بیش از ۴۵ کیلومتر دیگر 
طرح های مکمل کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد ریال توسط طغیانی و حمید رضا پیر پیران، 
مدیر عامل شرکت در شرق اصفهان به زمین خورد. در این طرح بیش از ۱۵۰ متقاضی طرح های دامداری 
، پرورش بوقلمون و استخر پرورش ماهی منتفع خواهند شد.در این مراسم باطنی، مدیر برق منطقه ۸ 
فرآیند های مختلف برق رسانی و سرعت عمل خدمت رسانی به مردم را برای نماینده مردم توضیح داد و 
در خصوص کارایی و سرعت عملکرد سامانه اتوماسیون،هوشمند سازی شبکه و سامانه سپاد اطالعات در 
خوری را در اختیار طغیانی قرار داد که مورد توجه ایشان قرار گرفت.گفتنی است ؛ کشاورزان شرق اصفهان 

نیز از خدمات پیر پیران تشکر و قدر دانی کردند.

در بیست و چهارمین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان مطرح شد؛

فاصله ای دور تا صنعتی سازی ساختمان 

بیست و چهارمین نمایشــگاه بین المللی جامع صنعت 
ســاختمان اصفهان روز پنجشــنبه آغــاز بــه کار کرد. 
نمایشگاهی که از ششم تا دهم آبان ماه ۱۴۰۰ و با حضور برندهای مطرح ۱۱۰ 
شرکت فعال در حوزه ساختمان کشــور در فضایی بالغ بر ۱۶ هزار مترمربع 
فضای نمایشگاهی برگزار خواهدشد. شرکت های مطرحی از استان های 
اصفهان، تهران، قم، مرکزی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان 
رضوی، خراسان جنوبی، یزد، فارس و البرز در این نمایشگاه حضور دارند، 
همچنین نمایندگان محصوالت شــرکت هایی از آلمــان، ایتالیا و ترکیه، 
جدیدترین محصوالت حوزه ســاختمان را در معرض بازدید متخصصان، 

عالقه مندان، کارشناسان و فعاالن این حوزه قرار می دهند.

در صنعتی سازی ساختمان بسیار عقب هستیم
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: در صنعتی سازی 
ساختمان بسیار عقب هستیم و کمتر از ۵ درصد ساختمان های کشور را 
صنعتی می سازیم، درحالی که میانگین صنعتی سازی ساختمان در هر 
کشوری ۴۰ درصد اســت.احمد خرم با اشاره به سایت جدید نمایشگاه 
اصفهان و طراحی و معماری زیبای آن گفت: ساخت این نمایشگاه طی 
مدت سه سال، یک رکورد است.وی افزود: رکورد اتوبان سازی در اصفهان 
در پروژه کنارگذر غرب اصفهان نیز سه شیفت کاری انجام شد و در نهایت 

۳۰ کیلومتر در مدت ۱۱ ماه به اتمام رسید.

وی به سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان پیشنهاد داد تا سهامدار 
این نمایشگاه بین المللی استان اصفهان شــود.رییس سازمان نظام 
مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه پیش تر در نمایشگاه ساختمان 
شیراز عنوان کردم که نمایشگاه بعدی نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان 
باشد نه صنعت ساختمان، تصریح کرد: ما در صنعتی سازی ساختمان 
بسیار عقب هستیم و کمتر از ۵ درصد ساختمان های کشور را صنعتی می 
سازیم، درحالی که میانگین صنعتی سازی ساختمان در هر کشوری ۴۰ 
درصد است.وی ابراز امیدواری کرد که از نسل چهارم ساخت ساختمان 
در کشور عبور کنیم، چراکه امروز دنیا در نسل هفتم ساختمان سازی قرار 
دارد که منطبق بر انقالب چهارم صنعتی است و محور استفاده آن ترکیبی 

از دانش و تکنولوژی های نوظهور است.

تاثیر صنعت ساختمان در اقتصاد کالن کشور
معاون عمرانی استانداری اصفهان نیز در این مراسم، با تاکید بر ضرورت 
رونق صنعت ســاختمان، اظهار کرد: میزان تاثیر صنعت ســاختمان در 
اقتصاد کالن کشور بر همه مشخص اســت.حجت ا... غالمی با اشاره به 
سیاست های کالن در دولت جدید تحت عنوان جهش تولید مسکن با 
احداث یک میلیون واحد مسکونی در یک سال و یا چهار میلیون واحد در 
یک دوره چهار ساله، تصریح کرد: به طور قطع برپایی این نمایشگاه ها در 
راستای تامین مصالح این چهار میلیون واحد مسکونی می تواند نقش 

بسزایی داشته باشد.وی با تاکید بر اینکه برگزاری این نمایشگاه ها موجب 
رونق صنعت ساختمان می شود، گفت: رونق این صنعت تاثیر چشمگیری 
در درآمد تولید ناخالص داخلی کشور و از سوی دیگر به کارگیری نیروی 

عظیم فنی و مهندسی استان و کشور را در پی خواهد داشت.

ضرورت اجرای مبحث 1۹ مقررات ملی ساختمان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز در این مراسم، گفت: 
امیدواریم این نمایشگاه مدخلی برای افزایش راندمان مصرف انرژی شود و 
به سمتی برویم که مصرف انرژی را از طریق اجرایی کردن مبحث ۱۹ مقررات 
ملی ساختمان کاهش دهیم تا موجب بهبود شرایط محیط زیست شود.
قاضی عسگر با تاکید بر اینکه این نمایشگاه ها باید صادرات محور باشند، 
گفت: هیچ راهی به جز توســعه صادرات نداریم، چراکه بار اصلی اقتصاد 
استان اصفهان بر صنعت ساختمان است.وی با اشاره به ضرورت توجه به 
محیط زیست، اظهار کرد: وجود برخی کوره های آجرپزی در شرق اصفهان 
موجب آلودگی هوای شهر می شود که امیدواریم این نمایشگاه ها موجب 
معرفی تکنولوژی های روز دنیا در جهت رشد صنعت ساختمان شود و در 
عین حال آالیندگی این صنعت کاهش یابد.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان همچنین تاکید کرد: باید مهارت آموزی متداول در دنیا 
را در صنعت ساختمان توسعه دهیم تا موجب شکوفایی بهتر و سریع تر آن 
شود.مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان نیز در این 
مراسم اظهار کرد: نمایشگاه ساختمان امسال از لحاظ کیفی و کمی نسبت 
به دوره قبل بهتر بوده و برندهای مطرح از ۱۱ استان کشور و نمایندگی های 
خارجی در این دوره از نمایشگاه حضور دارند.علی یارمحمدیان افزود: سایت 
جدید نمایشگاه که با تکنولوژی روز دنیا و معماری ایرانی ساخته شده انتظار 
می رود با استقبال مشارکت کننده و بازدیدکنندگان از محل نمایشگاه روبه رو 
شود.وی ابراز امیدواری کرد که شرکت های تولیدی در این نمایشگاه آخرین 

دستاوردهای خود را ارائه دهند.

به دنبال ایجاد شهر نمایشگاهی در اصفهان هستیم
رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان نیز در این 
مراسم اظهار کرد: وجود چنین نمایشگاه هایی در سطح کشور و استان 
موجب پیوند میان مصرف کننده و تولیدکننده کاالها و محصوالت حوزه 
ساختمان می شود.غالمحسین عســکری افزود: در این نمایشگاه ها 
آخرین دستاوردهای حوزه ساختمان برای طراحان و ناظران ساختمان 
به منصه ظهور گذاشته می شود.عسکری، نمایشگاه را پیشران و موتور 
محرک اقتصاد کشــور دانســت و ابراز امیدواری کرد در ســایه برپایی 

نمایشگاه ها، اقتصاد کشور شکوفاتر شود.

سرپرست جهاد کشاورزی اردستان گفت: بیش از ۴۰ 
درصد از باغات انار اردستان پس از آنکه صرفه اقتصادی 
خود را از دســت داده اند، به محصــول دیگری تغییر 
کشت داده اند.اسحاق شفیعی اظهار کرد: محصول انار 
اردستان به دلیل بازارپسندی و کیفیتی که دارد از قدیم 
این شهرستان را به یکی از قطب های اصلی تولید انار در 
کشور تبدیل کرده است.وی با بیان اینکه درحال حاضر 
سطح زیر کشت انار بارور در اردستان ۱۱۵۰ هکتار است، 
افزود: عملکرد برداشت محصول انار در هر هکتار ۸ تن 
است و ساالنه بیش از ۹۲۰۰ تن انار در این شهرستان 
تولید می شود.سرپرست جهاد کشاورزی اردستان با 

یادآوری اینکه شهرستان اردستان از قدیم یکی از قطب 
های اصلی ارقام محصول انار بوده ، تصریح کرد: هم 
اکنون تنها ارقام نادری، شهپر ترش و شیرین، پوست 
قرمز و پوست سفید اردستانی و پوســت قرمز و انار 
ملس مهاباد در این شهرستان تولید می شود.به گفته 
شفیعی، برداشت محصول انار در شهرستان اردستان 
از اوایل مهر ماه آغــاز و تا اوایل آذرمــاه ادامه خواهد 
داشت و در دهســتان ریگستان و گرمسیر شهرستان 
بیشترین محصول انار برداشت می شود.وی افزود: 
از مجموع انارهای تولیدی شهرستان، حدود ۱۰ درصد 
آن به مصرف تازه خوری مردم منطقه و ۹۰ درصد دیگر 
به شهر و استان های اطراف صادر می شود.سرپرست 
جهاد کشــاورزی اردســتان با بیان اینکه سطح زیر 
کشــت محصول انار در  اردستان کاهش چشمگیری 
داشته و همین موضوع باعث کاهش تولید نهایی این 

محصول شده است، توضیح داد: کرم گلوگاه و افت های 
محلی، سرمازدگی فصلی و کمبود آب و خشکسالی 
های چندین ساله و نداشتن صرفه اقتصادی از مهم 
ترین دالیل کاهش ســطح زیر کشت محصول انار در 
اردستان  است.شفیعی گفت: تغییر کشت یکی دیگر 
از دالیل اصلی کاهش تولید انار در اردستان است و با 
بررسی های انجام شده بیش از ۴۰ درصد باغات انار 
اردستان پس از آنکه صرفه اقتصادی خود را از دست 
داده به محصول دیگر تغییر کشت داده اند.وی با اشاره 
به ظرفیت باالی تولیــدات محصوالت مختلف مانند 
انار، پسته، زعفران و ... در این شهرستان، گفت: بستر 
الزم برای سرمایه گذاری در این بخش فراهم است و 
از مشارکت و ســرمایه گذاری بخش خصوصی برای 
ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری در این منطقه استقبال 

و حمایت می کنیم.

سرپرست جهاد کشاورزی اردستان:

40 درصد باغات انار اردستان تغییر کشت داده اند

خبر روز

حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی، رعایت عدالت 
و رضایت حداکثری مؤدیان

رییس جدید سازمان امور مالیاتی کشور، در نخستین دیدار خود با معاونین سازمان و مدیران کل 
ستادی، سیاست های کلی و برنامه های اولویت دار نظام مالیاتی را اعالم کرد.

دکتر داود منظور  در ابتدا و با اشاره به توفیقات و دستاوردهای سال های اخیر نظام مالیاتی، عنوان 
داشت: سازمان امور مالیاتی، بی تردید جزو دستگاه های برتر در سیستم اجرایی کشور است و به 

نوعی، پیشران خدمات دولت محسوب می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور از سایر منابع مالی همچون 
درآمدهای نفتی محروم است، مسئولیت این دستگاه در تامین مالی دولت بسیار سنگین است؛ 
ضمن اینکه دولت ســیزدهم به شدت از تامین مالی از طریق سایر شــیوه ها از جمله چاپ پول و 
استقراض بانکی ابا دارد؛ چرا که این شیوه های نادرست در نهایت به تورم می انجامد و فشار آن بر 
زندگی و معیشت مردم وارد می شود.دکتر منظور اظهار داشت: مهم ترین ماموریت این دستگاه، 
وصول درآمدهای مالیاتی و تامین بودجه کشور است و با تالش مضاعف و کار جهادی باید زمینه رشد 
درآمدها و تعالی نظام مالیاتی را فراهم سازیم.رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: 
برنامه کالن نظام مالیاتی طی چهارسال پیش رو، افزایش  نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 
از حدود ۶ درصد به ۹ درصد )۵۰ درصد رشد( و تامین مالی حداکثری از منابع سالم و پایدار مالیاتی 
است.وی در ادامه با بیان اینکه معاونت های این سازمان، به فراخور باید بسترهای الزم برای رشد 
و تحقق اهداف و سیاست های نظام مالیاتی را فراهم ســازند، گفت: الگو و چارچوب کلی ما برای 
پیشرفت و توســعه نظام مالیاتی، رعایت انصاف و عدالت، رضایت مؤدیان، هوشمندسازی نظام 
مالیاتی، وصول حداکثری و ارتقای سالمت نظام اداری است.رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
با تاکید بر اینکه هوشمندسازی نظام مالیاتی و حاکمیت داده ها، اولویت اصلی برنامه های نظام 
مالیاتی است، خاطرنشان کرد: برای تحقق این برنامه کالن، سه اقدام کلیدی شامل اجرای قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید و استفاده از 
ظرفیت های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم را باید به سرانجام برسانیم.دکتر منظور در 
ادامه به تشریح برخی ضرورت های عملیاتی در این دستگاه اشاره کرد و گفت: بحث کنترل پروژه از 
جمله اقدامات ضروری است که باید به نحو شایسته اجرایی شود تا بتوانیم سه ماموریت فوق را طبق 
برنامه ریزی و زمان بندی مشخص عملیاتی کنیم .وی همچنین موضوع رضایت مندی مؤدیان را 
بسیار اساسی و حیاتی قلمداد کرد و گفت: برای ارتقای رضایتمندی مؤدیان باید از تمام تدابیر الزم 
و اقداماتی که می تواند منجر به اعتماد بیش از پیش مردم به نظام مالیاتی شود، بهره ببریم.دکتر 
منظور اضافه کرد: در این راستا باید زمینه تسریع در رسیدگی به پرونده های مالیاتی از طریق تقویت 
موتور ریسک طرح جامع مالیاتی و همچنین تســریع در فرآیند دادرسی مالیاتی را به وجود آورده 
و همچنین موجبات کاهش اطاله دادرسی مالیاتی، رسوب پرونده ها و ارجاع پرونده ها به هیئت 
های حل اختالف مالیاتی را فراهم سازیم. رییس کل ســازمان امور مالیاتی کشور در ادامه، سایر 
اقدامات کلیدی که منجر به تحول در نظام مالیاتی می شود، از جمله رعایت قواعد شایسته ساالری 
و جانشین پروری، انسداد گلوگاه های فســاد اداری، ارتقای وضعیت معیشتی همکاران و تقویت 

ارزش های سازمانی را مورد توجه قرار داد.
دکتر منظور، برنامه توسعه پایه های مالیاتی را یکی از برنامه های مهم نظام مالیاتی قلمداد کرد و 
گفت: بنا داریم در اصالحیه قانون مالیات های مستقیم، موضوع   CGT )مالیات بر عایدی سرمایه 
( و PIT ) مالیات بر مجموع درآمد ( را نیز به سرانجام برسانیم؛ هر چند نگاه ما به موضوع مالیات بر 
عایدی سرمایه، صرفا نگاه درآمدی نیست و سایر مولفه ها از جمله اجرای عدالت مالیاتی، کاهش 
نرخ تورم، شفاف شدن اقتصاد و حرکت به سمت اخذ مالیات از بخش های غیر مولد مد نظر است.

گفتنی است در ابتدای این مراسم، دکتر منظور از خدمات شایسته دکتر پارسا رییس کل سابق، در 
دوران تصدی این پست، تشکر و قدردانی کرد و  اظهار امیدواری کرد که نظام مالیاتی با سرعت هر 

چه تمام تر در ریل توسعه و تعالی سازمانی به حرکت خود ادامه دهد.

کافه اقتصاد

رییس انجمن صنفی جایگاه داران استان گفته مشکالت جایگاه های سوخت اصفهان تا صبح شنبه)امروز( برطرف می شود؛مالیات

منتظر بمانید!
رییس انجمن صنفی جایگاه داران اســتان اصفهان از آخرین جزییات جایگاه های سوخت استان اصفهان خبر داد.پیمان کامران ضمن تشکر از همکاران خود 
در شرکت توزیع سوخت اصفهان که نهایت تالش خود را کردند تا  بحران سوخت مدیریت شود، گفت: در حال حاضر ۲۱۵ جایگاه در استان اصفهان فعال هستند 
که با نرخ دوم یعنی همان ۳ هزار تومان اقدام به توزیع سوخت می کنند.وی افزود:  در حال حاضر به صورت شبانه روزی با حداکثر تیم عملیاتی در سطح استان 
اصفهان ، شرکت پخش فرآورده های نفتی در حال رفع مشکل جایگاه های سوخت هســتند.رییس انجمن صنفی جایگاه داران استان اصفهان بیان کرد: تیم 
های عملیاتی تک به  تک به جایگاه ها مراجعه می کنند و سیستم های نرم افزاری را به روز رســانی می کنند.وی ادامه داد:  بعد از به روز رسانی سیستم ها تیم 
ها منتظر می مانند شبکه ها به تهران متصل شود و ما امیدوار هستیم در ساعات آتی اوضاع به مرور به حالت عادی بازگردد.کامران اذعان کرد: پیش بینی می 

کنم که حداکثر تا جمعه بعد از ظهر و یا صبح شنبه اکثر جایگاه های استان اصفهان به روال عادی خودشان برگردند و با دو نرخ بنزین فرآورده هارا توزیع کنیم.

مزارع کشاورزی 
شناور در بنگالدش

کشــاورزان بنگالدشــی برای 
مقابله با معضل غرق شــدن 
زمین های کشاورزی از روش 
مزارع شناور استفاده می کنند.

عکس روز

توسعه مجتمع ها و شهرک های 
گلخانه ای، فرصتی به منظور 

 ایجاد اشتغال پایدار  و
 ارزآوری برای کشور

بنا به پیشنهاد رییس ســازمان نظام مهندسی 
کشــاورزی و منابع طبیعــی اســتان اصفهان 
در خصــوص ســرمایه گذاری بــرای ایجــاد 
شــهرک ها و مجتمع های کشــاورزی و صنایع 
غذایی در شهرســتان کوهپایه،  فرماندار و مدیر 
جهادکشاورزی این شهرستان به منظور بررسی 
الگوهایی برای ایجاد فرصت های سرمایه گذاری 
در بخش کشاورزی شهرستان، به اتفاق رییس 
و سرپرســت معاونت اداری و مالی سازمان از 
شهرک گلخانه ای خمینی شــهر بازدید کردند.در 
این بازدید اعضای هیئت امنای شهرک گلخانه ای 
خمینی شــهر ضمن بیان تاریخچــه ایجاد این 
شــهرک، توضیحاتی در خصوص مزایای توسعه 
کشــت های گلخانه ای برای ایجاد فرصت های 
اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و مصرف بهینه منابع 
به ویــژه آب و نهاده های کشــاورزی ارائه کردند.

مهدی تقی پور ،رییس سازمان در این بازدید ضمن 
اشاره به اقدامات سازمان برای تسهیل و کاهش 
زمان بری صــدور مجوزهای بخش کشــاورزی 
به عنــوان دروازه ورود ســرمایه های مردمی به 
بخش کشــاورزی، آمادگی کامل سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را برای هرگونه 
پشتیبانی فنی، مطالعاتی و اجرایی به منظور ایجاد 
و توسعه مجتمع ها و شهرک های گل خانه ای که 
فرصتی به منظور ایجاد اشتغال پایدار و ارزآوری 
برای کشور محسوب می شوند، اعالم کرد.شایان 
ذکر اســت با تصویب هیئت دولت در مرداد ماه 
سال جاری، شهرستان کوهپایه )به مرکزیت شهر 
کوهپایه( به شهرستان های استان اصفهان اضافه 
شــد و در حال حاضر علیرضا حسینی تودشکی، 
فرماندار و مهدی قاســمی، مدیر جهادکشاورزی 
این شهرستان هستند. شهرســتان کوهپایه در 
حال حاضر با کم آبی و خشکی تعدادی از قنوات و 
نیز خرده مالکی زمین های کشاورزی و پراکندگی 
مزارع و روستاهای منطقه مواجه است که ایجاد 
مجتمع ها و شــهرک های کشــاورزی و صنایع 
غذایی می تواند، زمینه رونق اشــتغال و اقتصاد 

شهرستان را نیز به ارمغان آورد.
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چهارمحال و بختیاری؛ استانی مستعد برای انجام بارورسازی ابرها 
خشکســالی یکی از مهم ترین مخاطرات جوی است که تبعات آن به 
مرور زمان افزایش پیدا می کند و ناگهان بــه یک بالی طبیعی تبدیل 
می شود. در شرایط فعلی که افزایش دما و کاهش بارش موجب بروز 
پدیده خشکسالی در بســیاری از مناطق شده است، شــاید بتوان تا 
حدودی با کمک فناوری و اســتفاده از بارورسازی ابرها بر این مشکل 

غلبه کرد.
بارورسازی ابرها یا ایجاد باران مصنوعی روشی برای تاثیرگذاری روی 
ابرهای طبیعی است که در آن با استفاده از مواد شیمیایی، آب بیشتری 
از ابر به شکل باران یا برف گرفته می شود و در مناطق مختلف این عمل 
متفاوت است، در حقیقت این امر به وضعیت آب و هوایی کشور بستگی 
دارد. کشوری که در منطقه خشک و مرطوب قرار گرفته با کشور دارای 

آب و هوای سرد و زمستانی متفاوت است.
معاون پژوهشی دانشکده مهندســی منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد 
با اشاره به اینکه مکانیزم فناوری بارورســازی ابرها بر این اصل نهاده 
شده است که بخار آب موجود در جو در صورت وجود هستک هایی که 
به آن ها هسته میعان گفته می شود، ریزش می کند، اظهار کرد: ارزیابی 
مطالعات سازمان جهانی هواشناسی روی پروژه های بارورسازی ابرها 
نشان داده که میزان اثرگذاری این فناوری در مناطق مختلف متفاوت 
بوده است، به طوری که بارورسازی ابرها در مناطق حاره ای اثربخشی 
آن با افزایش پنج تا ۲۰ درصد در بارش ساالنه و در مناطق ساحلی این 
افزایش پنج درصد بیشــتر بوده و در حقیقت نوع فناوری به کار رفته و 
مطالعات امکان سنجی نیز در این زمینه بســیار اهمیت دارد. البته در 
کشور ایران که ذرات گرد و خاک در اتمسفر زیاد است، اثربخشی به ۱۰ 

تا ۱۵ درصد کاهش پیدا می کند.
عضو هیئت علمی گروه مهندســی طبیعت دانشــگاه شهرکرد افزود: 
کارکرد اصلی بارورسازی ابرها در بیشتر مناطق جهان به صورت افزایش 
ریزش آب قابل بارش از ابرها، تبدیل تگرگ های طوفان های تندری به 
بارش های مایع و کاهش اثرات منفی آن هاست و این عملیات گاهی 
نیز با هدف از بین بردن مه در فرودگاه ها یا بزرگراه ها نیز انجام می شود.

خدایار عبدالهی گفت: اینکه انتظار داشــته باشیم از طریق بارورسازی 
ابرها پدیده خشکسالی برطرف شود، امری فراتر از انتظار است، یعنی 
به احتمال زیاد این روش در صورت لحاظ شرایط فنی می تواند تا حدی 
از تشــدید خشکســالی ها جلوگیری کند، از طرفی این روش موجب 
افزایش تقریبی ۱۰ تا ۲۰ درصدی بارندگی ســاالنه می شود و به دنبال 
آن می توان انتظار افزایش ســطح آب رودخانه ها و موجودیت بیشتر 
آب برای کاربری های مختلف هم چون شرب، کشاورزی، تفرجگاهی و 

تولید نیروی برق آبی را داشت.

عبدالهی ادامه داد: البته این میزان تغییر در بارش ســاالنه عدد کمی 
نیست و ممکن است نیاز کشور را در سال های خشکسالی تامین کند 
و یا حتی در صورت نفــوذ در خاک، می تواند موجب افزایش ســطح 
آب های زیرزمینی یا در سال های ترسالی با افزایش ذخیره آب نتایج 

مثبتی در باال آمدن سفره های رو به بحران داشته باشد.
معاون پژوهشی دانشکده مهندســی منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد 
تاکید کرد: البته باتوجه به مخالف بودن برخی از افراد در بارورســازی 
ابرها، بیش از ۸۰ سال است که انسان از این فناوری برای اثرگذاری بر 
خشکسالی استفاده می کند و عده ای امیدوارند که تا حدی تغییرات 

اقلیمی از این طریق تعدیل شود.
وی عنوان کرد: در ایران نیز بارورســازی ابرها اندکــی پیش از انقالب 
شروع شد، ولی به دلیل هزینه های باالی آن بعد از انقالب متوقف شد، 
از طرفی بعد از جنگ تحمیلی مجددا این اقدامات در ایران از سر گرفته 
شد و از سال ۱۳۸۷ فعالیت بارورســازی ابرها با تاسیس مرکز ملی 
تحقیقات و مطالعات بارورسازی ابرها وابسته به وزارت نیرو واقع در 

استان یزد آغاز به کار کرد.
 وی ادامه داد: وجود نــوع ابرهای باران زای مناســب، ارتفاعات بلند 
و تنوع اقلیمــی می تواند برای کاربــرد این فنــاوری در چهارمحال و 
بختیاری یک مزیت باشد، البته الزم است این امر در نظر گرفته شود 

که در هر منطقه ای که قرار است این اقدامات در آن صورت بگیرد باید 
مطالعات امکان سنجی و ارزیابی زیست محیطی دقیقی در آن منطقه 

انجام شود.
عبدالهی با تاکید بر اینکه اســتفاده فناوری بارورسازی ابرها شمشیر 
دولبه ای اســت که برخی از آن به عنــوان خیانت قرن نــام برده اند، 
گفت: الزم است باتوجه به وجود ابرهای مناسب برای بارورسازی در 
چهارمحال و بختیاری، اطالعاتی از جمله بارش، دمای سطح زمین و 
جو باال، رطوبت، باد و... را تحلیل و پس از ارزیابی زیســت محیطی در 
صورت مناسب بودن، عملیات بارورسازی انجام شود، البته مطالعات 
انجام شده در دانشــکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد 
نشان می دهد که حدود یک سوم وسعت چهارمحال و بختیاری برای 

بارور سازی ابرها منطقه مناسب تشخیص داده شده است.
عضو هیئت علمی گروه مهندسی طبیعت دانشگاه شهرکرد در خصوص 
کاهــش تبخیر و هدررفــت آب و افزایــش بهــره وری آب در بخش 
کشاورزی، خاطرنشان کرد: ایران کشــوری با میزان تبخیر باالی آب 
است که هر نوع روش کاهش تبخیر منجر به افزایش دسترسی به آب 
خواهد شد، از طرفی بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی صرف آبیاری اراضی 
کشاورزی می شــود، بنابراین افزایش کارایی سیســتم های آبیاری 

می تواند در این زمینه کمک شایانی داشته باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

برای تامین اعتبار بازسازی مناطق زلزله زده کوهرنگ جای 
نگرانی وجود ندارد

استاندار چهارمحال و بختیاری در جلسه مدیریت بحران شهرستان کوهرنگ با تاکید بر اینکه برای 
تامین اعتبار بازسازی مناطق زلزله زده در شهرستان کوهرنگ جای نگرانی وجود ندارد، اظهار داشت: 
مدیران استانی برای بازسازی مناطق زلزله زده آســتین همت را باال بزنند.اقبال عباسی با اشاره به 
اینکه زلزله ۵.۷ ریشتری در شهرستان کوهرنگ، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش های 
کشاورزی، زیرساخت ها و منازل مسکونی وارد کرده است، افزود: خوشبختانه تاکنون پرداخت ۵۰۰ 
میلیارد تومان از خسارت های وارده قطعی شده و روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت مصوب خواهد 
شد.عباسی با تاکید بر اینکه برای تامین اعتبار بازسازی مناطق زلزله زده در شهرستان کوهرنگ جای 
نگرانی وجود ندارد، گفت: مدیران استانی برای بازسازی مناطق زلزله زده در کوهرنگ آستین همت 
را باال بزنند.وی ادامه داد: تمامی امکانات در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی اعم از ماشین آالت 
و نیروی انسانی برای بازسازی مناطق زلزله زده به کار گرفته شود، خوشبختانه اعتبارات بالعوض و 
تسهیالت خوبی برای بازسازی مناطق زلزله زده در نظر گرفته شده است.عباسی با اشاره به ظرفیت 
گروه های جهادی جهت بازسازی مناطق زلزله زده، خاطرنشان کرد: این گشروه ها می توانند در بحث 

ساخت و ساز مدارس و منازل مسکونی وارد عمل شوند تا بازسازی مناطق زلزله زده تسریع شود.

تکمیل 2۹ مجتمع دامپروری نیمه تمام نیازمند اعتبار
رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: تکمیل ۲۹ مجتمع دامپروری نیمه تمام 
و تامین تسهیالت بانکی برای واحد های انفرادی مرتبط با زنجیره دام و طیور در استان دو هزار و ۸۹۳ 
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.عطاءا... ابراهیمی افزود: راه اندازی و فعال شدن این مجتمع ها نیازمند 
تکمیل زیرســاخت ها از جمله تامین آب، برق، گاز و احداث معابر است.ابراهیمی با اشاره به اینکه با 
راه اندازی و تکمیل این مجتمع های دامداری زمینه اشتغال چهار هزار و ۸۷۲ نفر فراهم می شود، اضافه 
کرد: ارزش کل تولیدات دامی استان در طول ســال ۳۵۸ هزار تن است که با راه اندازی این واحد ها 
تولیدات دامی افزایش پیدا می کند.وی ادامه داد: هم اکنون تولید ســرانه دام و طیور در استان ۲۳ 

کیلوگرم است و این استان رتبه ۱۹ در کشور در حوزه تولید دام و طیور را دارد.

دستگیری ۷ خرده فروش مواد مخدر در لردگان
فرمانده انتظامی لردگان از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، پاکسازی مناطق آلوده و برخورد قاطع 
با خرده فروشان مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.سرهنگ علی تابش فرد افزود: عوامل انتظامی 
موفق به کشف دو کیلو و ۱۸۵ گرم مواد مخدر از نوع تریاک، ۷۰۰ گرم گراس و ۱۰۶ گرم هرویین و شیشه 
شدند و در این راستا هفت نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر و ســه حقه وافور و دو عدد ترازوی 
دیجیتال کشف کردند.تابش فرد اضافه کرد: هدف از اجرای این طرح، ناامن کردن فضا برای سوداگران 

مرگ و مخالن امنیت بوده و این طرح به صورت مداوم در دستور کار پلیس قرار دارد.

3۵ درصد از جمعیت چهارمحال و بختیاری واکسینه شده اند
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی شــهرکرد گفت: هم اکنون به لحاظ میزان شیوع بیماری کرونا، 
وضعیت شهرستان های بروجن، شهرکرد، لردگان، کیار و فارسان نارنجی و وضعیت شهرستان های اردل، 
سامان، کوهرنگ، بن و خانمیرزا زرد است.فریدون رحمانی خاطرنشان کرد: با توجه به تزریق هر دو نوبت 
واکسن کرونا توسط ۳۵ درصد از جمعیت استان و ایجاد ایمنی نسبی به ویژه برای دانش آموزانی که 
قرار است با بازگشایی مدارس در کالس های درس حاضر شوند، تاکید ها بر تزریق هر دو دوز واکسن و 
حداقل گذشت دو هفته از نوبت دوم تزریق برای فراهم شدن شرایط حضور در کالس های درس است.

بام ایراناخبار
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مفاد آراء
8/62 آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1- راي شماره 2298-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مریم بیاتي فرزند 
علي اصغر بشماره شناســنامه 3 صادره از خوانسار در ششدانگ ساختمان به مساحت 
299.97 مترمربع مجزی شده از پالك 34 فرعي از1870  اصلي  واقع در بخش1  محرز 

گردیده است.
2- رای شماره 2109- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  حسین ابراهیمي 
فرزند صدراله بشماره شناسنامه 11 صادره از مركزي در ششدانگ ساختمان به مساحت 

410.86 مترمربع پالك 63 فرعي از 7 اصلي   واقع در بخش2  محرز گردیده است.
3- رای شماره 2304 و 2300 و 2305- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
حسین صدرائي فرزند محمد بشماره شناسنامه 417 صادره از گلپایگان در دو دانگ مشاع 
وخانم فهیمه امیني فرزند رضا بشماره شناسنامه 4640 صادره از گلپایگان در دو دانگ 
 مشاع و خانم فاطمه امیني فرزند رضا بشماره شناسنامه 3068 صادره ازگلپایگان در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یك ساختمان به مساحت 97.60 مترمربع مجزی شده از 

پالك 101 فرعي از226  اصلي واقع در بخش1  محرز گردیده است.
4- راي شماره 2290- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي قندهاري 
فرزند حیدرعلي بشماره شناسنامه 371 صادره از گلپایگان در  ششدانگ ساختمان به 
مساحت 151.70 مترمربع مجزی شده از  پالك 2 فرعي از 4033 اصلي  واقع در بخش1 

محرز گردیده است.
5- رای شــماره2168 و 2169- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي خانم مهناز 
میرزائي فرزند احمدرضا بشماره شناسنامه 1159963665 صادره از داران درسه دانگ 
مشاع  و  آقاي  نبي اله رمضاني فرزند صدیف جان بشماره شناسنامه 28 صادره از داران 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 129.39 مترمربع مجزی شده از 

پالك  221 اصلي  واقع دربخش1 محرز گردیده است.
6- راي شماره2209-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه قانوني فرزند 
مضفر بشماره شناسنامه 5210 صادره از تهران در سه دانگ مشاع و خانم طیبه قانوني 
فرزند مظفر بشماره شناسنامه 8923 صادره از تهران در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یك ساختمان به مساحت 204.75 مترمربع مجزي شــده از پالك26 اصلي واقع در 

بخش1 محرز گردیده است.
7- رای شــماره 2288 و 2289-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  احمد 
یاري فرزند تقي بشماره شناسنامه 835 صادره از قره كهریز در سه دانگ مشاع و خانم 
فاطمه علیمي فرزند احمد بشماره شناسنامه 2662 صادره ازتهران در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یك ساختمان به مساحت 578.48 مترمربع مجزي شده از پالك129  فرعي 

از 4 اصلي واقع در بخش2 محرز گردیده است.
8- راي شماره 2296-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مهال میسمي فرزند 
جلیل بشماره شناسنامه 1210054396 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان  به 
مساحت 303.48 مترمربع مجزي شده از پالك 1801 فرعي از3 اصلي   واقع در بخش2 

خریداري از مالك رسمي آقاي حسین شهداد محرز گردیده است.
9- راي شــماره 2297-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجید عبیري 
فرزند اكبر بشماره شناسنامه 149 صادره از گلپایگان درششدانگ ساختمان به مساحت 
193.82 مترمربع مجزی شده از پالك 1 فرعي از 4183 اصلي واقع در بخش1 محرز 

گردیده است.
10- راي شماره 2163- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالرضا رمضاني 
فرزند عبدالمجید بشــماره شناســنامه 400 صادره از داران در  ششدانگ ساختمان 
به مســاحت 202.94 مترمربع مجزی شــده ازپالك20 فرعي از98  اصلي واقع در 

بخش1محرز گردیده است.
11- رای شماره2166- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  اسماعیل رمضاني 

دره بیدي فرزند عبدالمجید بشــماره شناســنامه 1150178205 صادره از خوانسار 
درششدانگ ساختمان به مســاحت 328.38 مترمربع مجزی شده از پالك 20فرعي 

از98 اصلي  واقع دربخش1محرز گردیده است.
12- رای شماره2284 و 2285- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم شهربانو 
ابراهیمي فرزند میرزا عبداله بشماره شناسنامه 286 صادره از بوئین و میاندشت درسه 
دانگ مشاع و آقاي  درویشعلي شمسي فرزند اكبر بشماره شناسنامه 78 صادره از بوئین 
و میاندشت در سه دانگ مشاع ساختمان به مساحت 274.94 مترمربع مجزی شده از 

پالك 256  اصلي  واقع دربخش1 محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/08
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1400/08/23

م الف: 1211996 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالك گلپایگان
مفاد آراء

8/63 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی كه 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 امالك تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 9242-1400/08/01 هیات ســوم آقای سید عباس حسینی 
خیرآبادی به شناسنامه شماره 21 كدملی 1091976864 صادره نجف آباد فرزند سید 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161/74 متر مربع 
پالك شماره 235 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملك غرب 
اصفهان قولنامه از عباس كیقباد لمجیری فرزند كریم ثبت در صفحه 28 دفتر 443 تائید
ردیف 2- رای شــماره 9243-1400/08/01 هیات سوم خانم مریم جهان بخش به 
شناسنامه شماره 1303 كدملی 1284892824 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161/74 متر مربع پالك شماره 235 
فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملك غرب اصفهان قولنامه از 

عباس كیقباد لمجیری فرزند كریم ثبت در صفحه 28 دفتر 443 تائید
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/23 
م الف: 1213060 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/64 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی كه 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 امالك تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیــف 1- رای شــماره 9339-1400/08/04 هیات ســوم آقای تقــی بیابانکی 
گورتانی به شناسنامه شــماره 3816 كدملی 1290795592 صادره اصفهان فرزند 
عباس  در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 145/10 متر مربع از پالك شماره 
 382 فرعی از 6 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملك غرب اصفهان 
مع الواسطه از مالکیت محمد باقر و جعفر كاشفی قلعه ناظری مورد ثبت صفحات 254 

و 257 دفتر 306 امالك
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/23 
م الف: 1213258 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/65 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 

 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی كه 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 امالك تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 7720-1400/06/24 هیات چهارم آقای اكبر قانعیان سبدانی 
به شناسنامه شــماره 1396 كدملی 1284835014 صادره اصفهان فرزند براتعلی در 
ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 25/88 متر مربع از پالك شماره 140 فرعی 
از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه  ثبت ملك غرب اصفهان از مالکیت رضا 

عسگری لمجیری مورد ثبت صفحه 73 دفتر 173 امالك
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/23 
م الف: 1213149 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/66 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شماره 140060302026008290 مورخ 1400/06/18 هیات یك آقای سید رضا 
حسنی به شناسنامه شماره 27736 كدملی 1282746650 صادره اصفهان فرزند سید 
ابوالقاسم بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 245/31 متر مربع از پالك 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان كه خود 

متقاضی مالك رسمی می باشد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
كه 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 اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/23 
م الف: 1213833  موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

مفاد آراء
8/67 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060302031000463-1400/8/3 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملك نایین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسن قطب الدین 
محمدی فرزند حسین بشماره شناسنامه 47 صادره از نایین در چهار دانگ و نیم مشاع از 
ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 1385 متر مربع پالك ثبتی 
4645 اصلی واقع در كشتزار حنفش بخش 2 ثبت نایین خریداری عادی و مع الواسطه 
از مالك رسمی آقای عباس سلطانی محمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه 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 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

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

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/23 
م الف: 1212538 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالك نایین

مفاد آراء
8/68  آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره    2621 14006030200700 مورخ  08 / 07 / 1400 و رای شماره 
140060302007002622 مــورخ 08 / 07 / 1400 هیات اول موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملك فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رضوان قنبری  فرزند 
محمدصالح بشماره شناسنامه 635 وكدملی 5558810981 صادره از كوهرنگ وخانم 
شوكت قنبری عدیوی فرزند پرویزبه شــماره شناسنامه 30 وكدملی 5558804939 
صادره از كوهرنگ به ترتیب  در یك دانگ مشاع وپنج دانگ مشاع ازششدانگ یك 
باب خانه به مساحت 54 / 120 مترمربع پالك 19 اصلی كلیشادواقع در محله جعفرآباد 
خریداری مع الواسطه ازمالك رسمی آقای حسن باب خانی محرزگردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

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

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/23 
م الف: 1214060  محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالك فالورجان 

مزایده اموال غیرمنقول 
8/69 اجرای احکام شورای حل اختالف شهرســتان فالورجان درنظردارد درپرونده 
شــماره  0000450  نیابتی صادره از شعبه هشــتم اجرای احکام مدنی شورای حل 
اختالف شهرســتان اصفهان مضــوع علیه ایرج ماهــی پور فرزند یدالــه وله خانم 
 كبری قاسمی فرزند رجبعلی به منظور فروش یکدســتگاه خودرو به شماره انتظامی
 735 ص 23 ایران 67 با مشــخصات ســواری پــژو صندوقدار مــدل 88 به رنگ 
خاكســتری وضعیت ظاهری ، اتاق و بدنه : سرگلکیر جلوراست تورفتگی جزئی دارد، 
گلکیر جلوچپ آثار تصادف بصورت جزئی دارد ، گلگیر عقــب چپ آثار تصادف دارد 
واقع در پاركینگ فتح ســپاهان مورخ 22 / 08 / 1400  ازســاعت 10 الی 11 صبح 
 جلســه مزایده دردفتر اجرای احکام شــورا اتاق 19 واقع در شهرستان فالورجان – 
خ فردوســی – بلوار كارگر مجتمع شــوراهای حل اختالف شهرســتان فالورجان  
 برگزار نماید اموال موضوع مزایده توســط كارشــناس رســمی مربوطــه به مبلغ 
000 / 000 / 900 ریال ارزیابی شده اســت . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل 
از مزایده باحضور در محل این اجــرا ازموقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده ازقیمت 
ارزیابی شده شروع وبرنده كسی اســت كه باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا" 
كلیه هزینه های مزایده برعهده برنده مزایده اســت وكســانی می توانند درجلســه 
 مزایده شــركت نمایند كه حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده راهمراه داشته باشند . 
م الف: 1214056  مرتضی دهقانی سهرفروزانی مدیر دفتر شعبه اجرای احکام 

شورای حل اختالف شهرستان فالورجان 
مفاد آراء

8/71 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه اجرایی قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صاره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
ذیل محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 
1- رای شــماره 140060302015001338 مــورخ 1400/07/28  ابراهیم خادم 
ورنامخواستی فرزند نبی اله نسبت به ششدانگ یکباب دامداری به مساحت 2009/45 
متر مربع مفروز از پالك 34/1- اصلی كه به شماره 1962 - اصلی تبدیل شده واقع در 
اله آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالك رسمی ابراهیم حیدری

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08
تاریخ انتشار نوبت وم: 1400/08/23

م الف: 1211169 مصطفی شمسی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك لنجان
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معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان:

۵0 نفر از کادر درمان اصفهان، زائران حرم رضوی می شوند
معاون امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با اشــاره به اجرای 
طرح »زائران حرم رضوی« گفت: این طرح از ویژه برنامه های ســازمان اوقاف و امور خیریه است 
که به صورت سراسری در همه کشور برگزار می شود. حجت االسالم ولی ا...روان با بیان اینکه این 
طرح طی دو سال اخیر تحت الشعاع کرونا قرار گرفته بود، افزود: در این طرح اعزام زائران به مشهد 
مقدس که تاکنون به این سفر نرفته اند و توانایی مالی برای زیارت حضرت را ندارند، در دستور کار 
قرار دارد.معاون امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه 
تامین هزینه اعزام زائران از ســوی موقوفاتی با نیات مرتبط تامین می شود، اضافه کرد: این نیات 
شامل کمک به زائران، نایب الزیاره مشــهد مقدس و کمک به زائران مستمند آستان مقدس علی 

ابن موسی الرضا )ع( است.
وی با بیان اینکه پیش بینی ما تامین یک میلیون تومان برای اعزام هر زائر در امسال است، تصریح 
کرد: این هزینه برای سه شبانه روز اسکان در نظر گرفته شده است.حجت االسالم ولی ا.. روان با 
بیان اینکه این طرح با همکاری یک نهاد انقالبی در مشهد اجرایی می شود، اضافه کرد: امسال ۵۰ 
نفر از اصفهان به زیارت حرم امام رضا )ع( اعزام می شوند که این امر به دلیل شرایط کرونایی در سه 
مرحله انجام می شود.وی ادامه داد: اولویت اعزام زائران زیارت اولی و زائران ناتوان به هر دلیلی که 

توان زیارت ندارند در اصفهان با کادر درمان است.

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان:

دانش آموزان متوسطه دوم از 1۵ آبان به مدرسه می روند
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: با توجه به مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا مدارس مقطع متوســطه دوم از ۱۵ آبان ماه و متوسطه اول از اول آذرماه 
بازگشایی می شود. آذر کیوان امیر پور افزود: درحال حاضر هیچ تصمیمی برای بازگشایی مدارس 
ابتدایی صورت نگرفته است.معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
بیان کرد: خوشبختانه درحال حاضر روند واکسیناسون دانش آموزان در اصفهان قابل قبول است 
و تا االن حدود ۷۵ درصد دانش آموزان متوسطه اول و دوم واکسینه شده اند.وی گفت: مدیریت 
هر مدرســه ای با توجه به ابالغیه اگر آمادگی کامل را برای حضور دانش آموزان داشــته باشند باید 
در سامانه ای که به آن ها ابالغ شده، اعالم آمادگی کنند.امیر پور ادامه داد: یکی از این شیوه نامه ها 
فاصله یک متر و نیم دانش آموزان با یکدیگر است. خانواده ها نگران سالمت فرزندان خود نباشند که 
اولویت آموزش و پرورش، سالمت تمامی دانش آموزان است و با توجه به مصوبات، دانش آموزان 

دو الی سه روز در مدرسه حضور پیدا می کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان:

۶4 موسسه خیریه غیرمجاز در اصفهان شناسایی شدند
جانشین فرمانده انتظامی اســتان اظهار داشت: برخی از افراد ســودجو با سوءاستفاده از شرایط 
نامناسب اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اقدام به راه اندازی موسسات خیریه غیرمجاز کرده 
و با برانگیختن احساسات عاطفی شهروندان کمک های آنان را جمع آوری می کنند که پلیس امنیت 
عمومی استان اصفهان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم و سلب اعتماد عمومی، شناسایی 

و برخورد با این موسسات را در دستور کار خود قرار داد.
سرهنگ محمدرضا هاشــمی فر افزود: در همین راســتا با رصد هوشــمندانه تحرکات و فعالیت 
موسسات خیریه غیرمجاز در شبکه های اجتماعی، تعداد 64 نفر که با انتشار شماره حساب شخصی 
خود در شــبکه های اجتماعی نظیر اینســتاگرام، تلگرام و واتس اپ اقدام بــه تبلیغ و جمع آوری 

کمک های مردمی می کردند شناسایی و طی هماهنگی با مقام قضایی دستگیر شدند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان می گوید نمی توان آمار دقیقی از  بازیابی معتادان متجاهر 
ارائه کرد و موفقیت در  این زمینه کم است؛

چالش چرخه ناقص

دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با بیان اینکه مراکز 
ماده ۱6 )معرفی اجباری معتادان برای درمان( با حداکثر ظرفیت در اســتان 
مشغول فعالیت هستند، گفت: در برخی مقاطع زمانی و پیک های کرونا دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان تاکید داشت مراکز ماده ۱6 با نصف یا یک سوم ظرفیت 
فعالیت کنند. در آن زمان در دو مرکز هر کدام با ظرفیت ۲۰۰ نفر، نزدیک به ۱6۰ تا 

۱۷۰ معتاد متجاهر نگهداری می شد.
محسن یارمحمدیان با بیان اینکه چند ماهی اســت ظرفیت دو مرکز ماده ۱6 
اصفهان تکمیل شده اســت، گفت: دیگر به دنبال اجرای طرح برای نگهداری 
معتادان متجاهر نیستیم، مگر در مواقعی مثل شب عید و هفته نیروی انتظامی، 
اما به غیر از این موارد، برنامه ریزی کرده ایم تا ۱۰۰ معتاد متجاهر را یک جا جمع 
آوری نکنیم، بلکه به هر میزان که ظرفیت مراکز خالی شــد از نیروی انتظامی 

می خواهیم افراد جدید را به این مراکز تحویل دهند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با اشاره به اینکه در 
مراکز ماده ۱6 به مرور ۱۰ تا ۱۵ معتاد متجاهر پس از بهبودی ترخیص و سریع 
جایگزین می شوند، گفت: اینکه بعد از ترخیص معتادان بهبود یافته چه اتفاقی 
می افتد مشخص نیست. در کشور های دنیا که چرخه بازیابی معتادان تکمیل 
است و فرد بعد از ترخیص مراقبت می شــود، میزان موفقیت پایین و ۱۰ تا ۱۵ 

درصد است که احتماال این میزان در کشور ما پایین تر است.

وی با بیان اینکه نمی توانیــم آمار دقیقی از بازیابی معتــادان متجاهر پس از 
بهبودی از مراکز ماده ۱6 اعالم کنیم، افزود: می دانیم که موفقیت پایین است، 
چون چرخه کامل نیست و فرد پس از ترخیص مشکل اشتغال، سوء پیشینه، 
پذیرش جامعه، سخت گیری خانواده و ... را دارد، بنابراین چرخه ناقص و عدم 
پذیرش فرهنگی باعث می شود، فرد بهبود یافته نتواند زندگی جدیدی در جامعه 
شروع کند.یارمحمدیان با اشاره به وجود حداقل دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار معتاد 
متجاهر در اســتان، گفت: به ایجاد ظرفیت برای پذیرش معتادان متجاهر در 
استان نیازمندیم، درحالی که هم اکنون ظرفیت پذیرش 4۰۰ معتاد متجاهر را در 
دو مرکز ماده ۱6 در استان داریم. همچنین یک اردوگاه ماده 4۲ داریم که مربوط 
به زندانیان مواد مخدر است.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه زنان معموال ۱۰ درصد از معتادان در استان را تشکیل 
می دهند، گفت: زنان معتاد متجاهر در چند مرکز بهزیستی نگهداری می شوند 
و در حال حاضر مشکل زیادی برای پذیرش آن ها نداریم.وی با اشاره به اینکه 
شهرداری اصفهان قول داده مرکز جدید نگهداری از معتادان متجاهر در کنار باغ 
فدک را تا چند ماه آینده تحویل دهد، گفت: این مرکز که ظرفیت نگهداری ۵۰۰ نفر 
را دارد در مرحله نازک کاری است و امیدواریم به زودی افتتاح شود.یارمحمدیان 
خاطرنشان کرد: معتادان متجاهری که در مراکز ماده ۱6 پذیرش می شوند، به 

محض ورود به این مراکز واکسینه می شوند.

با مسئولان جامعه
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

تحدید حدود عمومی 
8/70  پیرو آگهی نوبتی و ابالغ مفاد آراء به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد 
و امالک ، تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک و رقبات شهرستان سمیرم 

ذیاًل آگهی می گردد :
 اول ابنیه وامالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل 

9571ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ 
یکباب ساختمان مسجد فاطمیه واقع در محله کوشک سمیرم 

9572ـ خانم مهتاب عزیز پور  فرزند قربانعلی شش دانگ یک باب خانه  واقع 
در محله کوشک .

9573ـ آقای سید حجت اله قائم مقامی فرزند سید جعفرششدانگ یک باب 
خانه  واقع در محله کوشک سمیرم 

9574ـ آقای سید حجت اله قائم مقامی فرزند سید جعفر ششدانگ یک باب 
خانه  واقع در محله کوشک سمیرم.

9575ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ 
یکباب ساختمان مسجد امیر المومنین )ع(  واقع در بلوار دنا سمیرم  .   

 شنبه 1400/08/29
9576ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ 

یکباب ساختمان مسجد جواد االئمه )ع( واقع در سمیرم خیابان مطهری  .  
9577ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ 

یکباب ساختمان مسجد بیت الرضا )ع( واقع در سمیرم محله قلعه  .   
9578ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ 

یکباب ساختمان حسینه چهارده معصوم )ع( واقع در سمیرم محله علیاء  .  
9579ـ خانم زرافشان اقبال پناه فرزندخدا خواست  ششدانگ یک باب خانه  

واقع در سمیرم  محله قلعه جوی کهریز.
9580- خانم ثریا بهرامیان  فرزند شاه میرزا ششدانگ یک قطعه باغ واقع در 

 ) CNG ( خیابان کشتارگاه
یک شنبه 1400/08/30

9581- دولت جمهوری اسالمی ایران، وزارت آموزش و پرورش ششدانگ 
یکباب ساختمان سالن ورزشی نجمه واقع در کوی بخشداری سمیرم. 

9582- دولت جمهوری اسالمی ایران ، وزارت  آموزش و پرورش ششدانگ 
یک قطعه زمین واقع در سمیرم اراضی کهله قصبه. 

9583- آقای وحید بهرامیان فرزند فرج اله ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام 
واقع در سمیرم خیابان شریعتی.

9584- آقای احمد بهرامیان فرزند عزیز اله و غیره ششدانگ یکبابخانه به 
واقع در سمیرم محله دلگر.

9585- آقای محسن میرزائی فرزند هرمز ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام 
واقع در سمیرم خیابان شیخ مفید اراضی کهله قصبه. 
دو شنبه 1400/09/01

9586 آقای محمد جواد پیرمرادیان فرزند نادر ششدانگ یکباب خانه اقع در 
سمیرم خیابان شیخ صدوق. 

9587- آقای صفرعلی مهدوی  فرزند عبدالهاشم ششدانگ یکباب خانه واقع 
در سمیرم خیابان مولوی خیابان مهدیه. 

9588- آقای حجت اله آسوده فرزندعبدالحسین و غیره ششدانگ یکباب 
خانه واقع در سمیرم کوچه دهان بالسویه و االشاعه. 

9589- آقای احمد ســلمانیان فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه واقع در 
سمیرم بلوار دنا. 

9590- آقای محمد رضا راجی فر زند محمود ششدانگ یک باب پارکینگ 
واقع در خیابان اردیبهشت سمیرم

9591- خانم سیده آغا بیگم داودی فرزند اکبر ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور واقع در خیابان مولوی سمیرم. 
سه شنبه 1400/09/02

9592- آقــای جلیل صابری فرزند مهدی ششــدانگ یــک قطعه زمین 
محصورواقع در خیابان شریعتی کوچه شکار سمیرم. 

9593- خانم دنیا بهرامیان فرزند محمد حسن ششدانگ یک باب خانه  واقع 
در محله دلگر سمیرم. 

9594- آقای فرهاد آصفی فرزند محمد کریم ششدانگ یکباب خانه تحتانی 
و فوقانی واقع در محله علیا سمیرم.

9595- آقای محمد علی قنبریان ســمیرمی  فرزند علی و غیره ششدانگ 
یکباب خانه به کوچه دهان سمیرم. 

9596- آقای آرمان رشــیدی فرزند منصور ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصورواقع در خیابان شورا سمیرم.

9597- آقای آرمان رشیدی فرزند منصور ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
واقع در خیابان شورا سمیرم.

چهار شنبه 1400/09/03
دوم ابنیه وامالک مزرعه مهرابواسحاق پالک 60 اصلی و فروعات ذیل : 

479ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ 
یکباب ســاختمان مســجدجواد االئمه )ع(  واقع در مزرعه مهر ابواسحاق 

سمیرم . 
480-آقای محمد حسین آصفی فرزند محمد حسن و غیره ششدانگ یک 

قطعه زمین محصور.
481- آقای رحیم کریمی فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمین محصور به 

واقع در سمیرم بلوار قائم مقامی .
482-خانم سهیال طائی فرزند شیبت اله ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

واقع در بلوار دنا جنب انبار جهاد .
پنج شنبه 1400/09/04

سوم ابنیه وامالک مزرعه رزجان پالک 104 اصلی و فروعات ذیل:
700- خانم زهرا سامی فرزند محمد حسین ششدانگ یکباب خانه  واقع در 

خیابان شیخ مفید.
701- آقای رحمت اله قاسمی فرد فرزند عبدالهاشم  ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور  واقع در خیابان رائی زاده. 
702-خانم فاطمه دشــتی فرزند محمد تقی ششــدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی واقع در مزرعه رزجان.
شنبه 1400/09/06

703- آ قای ابراهیم صمصامی  فرزند چنگیز ششدانگ یکباب خانه واقع در 
کوچه صاحب الزمان.

704- آقای غالمعلی سامی فرزند عبدالرسول ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی واقع در خیابان شیخ مفید.

705- وقف به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم ششدانگ 
یکباب ساختمان مسجد امام حسین )ع( واقع در خیابان شیخ مفید سمیرم .

یک شنبه 1400/09/07
چهارم ابنیه و امالک شهر حناء پالک 119 اصلی و فروعات ذیل:

859- خانم زهره شفیعی فرزند حســین و آقای جعفر قاسمی فرزند عبداله 
ششدانگ یکباب خانه واقع در کوچه شهید قاسمی .

 860- خانم فاطمه صفائی فرزندآیت اله ششــدانگ یکباب خانه واقع در 
خیابان دکتر حسابی .

861- شهرداری حناء ششدانگ یک قطعه زمین محل پارک واقع در جاده 
ورودی شهر حناء .

862- شهرداری حناء ششدانگ یک باب ساختمان کتابخانه عمومی واقع 
در خیابان چهار شنبه بازار جنب پارک . 

863 - شهرداری حناء ششدانگ یکباب ساختمان واقع در خیابان معراج .
دو شنبه 1400/09/08

864  - شهرداری حناء ششدانگ ساختمان انبار واقع در خیابان بی بی ناز بانو .
865- شهرداری حناء ششــدانگ یک قطعه زمین واقع در خیابان بیست و 

دو بهمن .
866- شهرداری شهر حناء ششدانگ یک قطعه زمین محصورواقع در خیابان 

دکتر حسابی 
867- شهرداری حناء ششــدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در کوچه 

امام رضا )ع(   . 
سه شنبه 1400/09/09

868 - شهرداری حناء ششدانگ یک قطعه زمین واقع در خیابان چهارشنبه 
بازار .

869- شهرداری حناء ششدانگ یک باب خانه واقع در خیابان بی بی ناز بانو.
870- شــهرداری حناء ششدانگ یکباب ســاختمان و زمین مربع واقع در 

خیابان امام خمینی )ره( .
871- شهرداری حناء ششدانگ یک قطعه زمین محل پارک وحدت واقع 

در خیابان چهارشنبه بازار.
چهارشنبه 1400/09/10    

پنجم ابنیه وامالک شهر ونک پالک 145 اصلی و فروعات ذیل
1ـ  وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرســتان سمیرم ششدانگ 

یکباب ساختمان مسجد امام صادق )ع( واقع در خیابان انقالب .  
91 - وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ 

یکباب ساختمان مسجد جامع در محله زیربند. 
955- وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ 

یکباب ساختمان حسینیه انقالب در شهر ونک .
956ـ  وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ 

یکباب ساختمان مسجد صاحب الزمان واقع در خیابان انقالب .
957 - آقای محمد حسین نصیری فرزند الیاس ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور واقع درخیابان چشمه ناز.
958 - آقای عیسی عقدکی فرزند رسول ششــدانگ یکباب خانه  واقع در 

محله حکیم شهر ونک.
959 - خانم مهرماه عســکری فرزندجمشید ششــدانگ یک قطعه زمین 

محصور واقع در محله قلعه رئیس. 
پنج شنبه 1400/09/11

ششم ابنیه و امالک روستای تنگ خشک پالک 308 اصلی و فروعات ذیل:
123-آقای غالمحسین موذنی فرزندابوالقاسم ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی 
 شنبه 1400/09/13   

 هفتم ابنیه و امالک مزرعه چم علی مــراد پادنای علیا پالک 383 اصلی و 
فروعات ذیل: 

11 - آقای سیدهادی موسوی فرزند سید عمران ششدانگ یک قطعه باغ 
واقع در مزرعه چم علی مراد معروف به چم علی مرادبیگی.

  یکشنبه 1400/09/14   
بخش 16

اول ابنیه و امالک مزرعه آق چشمه قبرکیخا پالک 224 اصلی و فروعات 
ذیل:

5 - آقای ابراهیم مرادی فرزند عبدالعلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
واقع در مزرعه آق چشمه قبرکیخا

  یکشنبه 1400/09/15  
در روز های تعیین شده به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع و به 

عمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد امالک به صاحبین 
امالک و مجاورین اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به 
هم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده آنها در موقع تعیین 
حدود حاضر نباشند وفق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده، مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، بایستی با تقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 

اداره ثبت تسلیم نماید.
تاریخ انتشار 1400/08/08     

م الف: 1214322 محمد زمانی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سمیرم 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی فوالد اکسیر فدک 
به شماره ثبت 1898 و شناسه ملی 10260655779 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/07/20 و نامه شماره 
3811 مــورخ 1400/07/21 صادره از اداره تعاون شهرســتان خمینی 
شهر حسین فخاری کدملی 1282448811 بسمت مدیرعامل و منشی 
هیات مدیره ، حمیده کالهدوزان کدملی 1290632391 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره و ســعید مظاهری کدملی 1171060599 بسمت 
رئیس هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب و کلیه قراردادها و اسناد 
تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار پس از تصویب هیأت 
مدیره، با امضای مدیرعامل و آقای سعید مظاهری )رئیس هیئت مدیره( 
 و در غیاب آقای ســعید مظاهری، با امضای خانم حمیده کالهدوزان 
) نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود واوراق عادی 
با امضاء آقای حسین فخاری )مدیرعامل( و سربرگ شرکت معتبر خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری خمینی شهر )1213742(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی فوالد اکسیر فدک 
به شماره ثبت 1898 و شناسه ملی 10260655779 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/07/20 و نامه شــماره 3811 مــورخ 1400/07/21 صادره از 
اداره تعاون شهرســتان خمینی شــهر تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - 
حســین فخاری کدملی 1282448811 ، حمیده کالهدوزان کدملی 
1290632391 و سعید مظاهری کدملی 1171060599 بسمت اعضاء 
اصلی هیات مدیره ، زهرا سادات نقوی کدملی 1280427221 و فریده 
کالهدوزان کدملی 1270020341 بســمت اعضاء علی البدل هیأت 
مدیره تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - علی ربیعی کدملی 
1288459882 و کبری دهقانی کدملی 1092336192 به ترتیب بعنوان 
بازرسان اصلی و علی البدل شــرکت تعاونی برای مدت یکسال مالی 
انتخاب گردیدند. - ترازنامه منتهی به 1399/12/29 به تصویب مجمع 
عمومی رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )1213741(

معاون مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:

فعالیت 3۶ مرکز در حوزه 
سالمندان اصفهان

معاون توانبخشــی مدیرکل بهزیســتی اصفهان با 
اشاره به نیازها و دغدغه های گروه سنی سالمندان 
اظهارداشت: شورایی برای رسیدگی به نیازهای این 
قشر با محوریت بهزیستی به صورت فصلی تشکیل 
می شــود تا دغدغه ها و راهکارهای اجرایی بیان و 
برای اجرا ابالغ شــود.پژمان پورشبانان افزود: درک 
نیازهای سالمندان از سوی مسئوالن نهادهای مرتبط 
با این حوزه و خانواده های آنان الزم اســت که برای 
انجام این موضوع نیازمند نگاه ویــژه و همکاری و 

تعامل سازنده است.
وی ادامه داد: توانمندســازی این قشــر و مناسب 
سازی معابر برای آنان و معلوالن، جزو برنامه های 
ابالغی و مورد بحــث در کارگروه مربوطــه بوده که 
سعی شده نسبت به این مسائل با نگاه کارشناسی و 
همکاری بین بخشی پیش برود.پورشبانان سالمت 
این گروه را مهم بیان کرد و اذعان داشت: در شرایط 
کرونا باید مسائل مربوط به سالمت این افراد حفظ 
شود که در خانه های ســالمندان در شرایط قرمز و 
سخت برای حفظ ســالمتی ترددها کنترل و امکان 
مالقات فراهم نمی شــود.وی با اشــاره به فعالیت 
مراکز سالمندان در اســتان اصفهان گفت: 36 مرکز 
در قالب 3۲ مرکز شبانه روزی و یا خانه سالمندان، ۲ 
مرکز جامع سالمت و ۲ مرکز روزانه فعالیت می کنند. 
معاون مدیرکل بهزیستی اصفهان ادامه داد: بیش 
از هزار و 3۰۰ سالمند از خدمات این مراکز استفاده 

کرده که بخشی از آنان بدون سرپرست هستند.
وی با بیــان اینکه افــراد دارای معلولیت باال، بدون 
هویــت و بــدون سرپرســت در مراکز ســالمندان 
نگهداری می شوند، اذعان داشت: افراد بدون هویت 
از سوی دستگاه قضایی معرفی و هزینه های آن ها 
هم از سوی دولت پرداخت می شود. معاون مدیرکل 
بهزیستی اصفهان یادآورشــد: مراکز روزانه فرصتی 
برای ارائه خدمــات نگهداری افــرادی که فرزندان 
شان امکان نگهداری آنان را در طول روز ندارند انجام 
می دهد و خدمات توانبخشــی و فراغتی برای آنان 

اجرا می شود.



مدیرروابط عمومی باشگاه ذوب آهن:

بانوان والیبالیست ذوب آهن قراردادهای خود را تمدید کردند
مدیرروابط عمومی باشــگاه ذوب آهن اصفهان گفت: تیم والیبال بانوان ذوب آهن اصفهان برای حضور پرقدرت در لیگ برتر با برخی بازیکنان جدید قرار داد امضا 
کرد و ســایر بازیکنان نیز قرارداد های خود را تمدید کردند. محمد مهدی رمضانی افزود: فرزانه مرادیان، لیبرو ملی پوش ذوب آهن برای چهاردهمین سال با ذوب 
آهن ماند، زهرا شیری سرعتی زن ذوب آهن و مائده اسکندری دریافت کننده قدرتی، دهمین سال حضورشان را در این تیم پشت سر می گذارند، محدثه مشتاقی 
)لیبرو(، مینا بختیار )سرعتی زن( زهرا قنواتی )پاسور( فاطمه عنایت )دریافت قدرتی( و نیلوفر یمینی )دریافت قدرتی( نیز قرار داد خود را با ذوب آهن تمدید کردند.

رمضانی اظهار داشت: همچنین مبینا کریمی نوجوان اصفهانی در پست قدرتی و بهار بهرامی نیا پاسور جوان تیم نامی نو قرارداد خود را با ذوب آهن امضا کردند و به 
این تیم پیوستند.مدیرروابط عمومی باشــگاه ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: پیش از این نیز فرزانه زارعی، ملی پوش ذوب آهن قرارداد خود را با ذوب آهن امضا 
کرده بود.تیم والیبال بانوان ذوب آهن اصفهان فصل گذشته نایب قهرمان لیگ برتر والیبال بانوان ایران شد.مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر زنان ایران 
جام »سردار دل ها« از ۱۳ آبان ماه با حضور ۱۰ تیم آغاز می شود. جوانان زرتشتی یزد، سایپا، ذوب آهن اصفهان، پیکان، ستارگان فارس، مس رفسنجان، مهرسان، 

باریج اسانس کاشان، ریف اصفهان و شهرداری ورامین تیم های حاضر در این رقابت ها هستند.
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کدام بازیکن بارسا از برکناری »کومان« خوشحال تر است؟
بعد از اینکه رونالد کومان در تابستان سال 2۰2۰ به عنوان ســرمربی جدید بارسلونا انتخاب شد، 
سرمربی هلندی اعالم کرد که ریکی پویچ در برنامه هایش جایی ندارد و   می تواند این تیم کاتاالنی 

را ترک کنــد. کومان تاکید کــرد که این 
ســتاره جوان حتی در صورت ماندن در 
بارسلونا نیز نمی تواند بازی های زیادی 
انجــام دهد.این اظهارنظــر در حالی از 
سوی ســرمربی هلندی مطرح شد که 
پیش از ایــن از پویج به عنــوان یکی از 
آینــده دار ترین بازیکنان بارســلونا یاد 
می شــد. با این حال هر طور که بود این 
بازیکن تصمیــم گرفت که بــه کار خود 
در بارســلونا ادامه دهد و تالش کند که 

توانایی های خود را به سرمربی هلندی ثابت کند. با وجود اینکه ریکی پویچ در مدت زمان حضور 
سرمربی هلندی روی نیمکت بارســا تالش زیادی برای اثبات خود انجام داد اما نهایتا نتوانست 
بازی های زیادی در ترکیب بارســای کومان انجام دهد. این در حالی بود که بسیاری از هواداران 
بارسا و کارشناسان فوتبال در اســپانیا معتقد بودند که پویچ شایســته اعتماد بیشتری از سوی 

کومان بوده است.
 اما بعد از کش و قوس های فراوان باالخره رونالد کومان پس از شکســت بارســلونا مقابل رایو 
وایکانو از هدایت این تیم برکنار شد و حاال به نظر می رسد که ریکی پویچ خوشحال ترین بازیکن 
بلوگرانا بابت رقم خوردن این اتفاق است. در واقع اینطور پیش بینی می شود که با حضور احتمالی 
ژاوی در بارســا این بازیکن از این وضعیت خارج شده و می تواند نقشــی کلیدی در تیم محبوب 

خود داشته باشد.

رابرتسون:

 »صالح «بهترین بازیکن حال حاضر دنیاست
صالح این فصل ۱5 گل در ۱2 بازی برای لیورپول به ثمر رســانده که شامل ۱۰ گل در 9 بازی لیگ 
برتر می شــود. او همچنین در جریــان پیروزی ۰-5 برابر منچســتریونایتد موفــق به ثبت هت 
تریک برای تیمش شد.آمادگی باالی این بازیکن مصری به لیورپول کمک کرده تا آغازی بدون 
شکست در لیگ برتر داشته باشــد و در فاصله تنها یک امتیازی با چلسی صدرنشین در رده دوم 
جدول رده بندی قرار بگیرد.رابرتسون در گفت وگو با اسکای اسپورت درباره عملکرد درخشان هم 
تیمی اش اظهار داشت:» من فکر می کنم نحوه بازی او در آغاز این فصل نشان می دهد که تا چه 
حد باورنکردنی است. شما فقط می توانید شاهد راه رفتن او در زمین باشید و او احساس می کند 
که می تواند هر شانســی که به دســت می آورد را به گل تبدیل کند.«وی ادامه داد:» موضوعی که 
درباره صالح زیاد به آن توجه نمی شو،د نرخ دوندگی و همکاری او در زمین است. او کمک بسیاری 
به ترنت الکساندر آرنولد و دفاع پشت سرش می کند و کارهایی از این قبیل زیاد انجام می دهد. 
این همان زمانی است که او در بهترین شرایطش قرار دارد، وقتی خلق موقعیت می کند، گل می زند 
و از نظر روانی بسیار قوی است.«در روزهای اخیر صحبت هایی بسیاری از سوی مربیان و بازیکنان 
درباره بهترین بازیکن دنیا مطرح شده و رابرتسون نیز در این باره گفت:» او بازیکنی باورنکردنی 
اســت و من فکر می کنم در حال حاضر بهترین بازیکن دنیاســت و می خواهد به این روند ادامه 
دهد. صالح در 9 یا ۱۰ بازی این روند را حفظ کرده و می خواهد مانند قبل در کل لیگ بهترین باشد. 
امیدوارم که او در انجام این کار موفق شود چون این اتفاق بهترین شانس ممکن را برای گلزنی و 

کسب جام های قهرمانی به ما می دهد.«

هفته سوم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور؛

سپاهان-هوادار؛ بی هوادار در نقش جهان

هفته ســوم رقابت های لیگ برتر فوتبال   سمیه مصور
کشــور عصر امروز با برگزاری چهار دیدار 
آغاز می شود که در یکی از این دیدارها تیم سپاهان در ورزشگاه نقش 

جهان میزبان تیم هوادار است.
طالیی پوشان در شرایطی آماده ســومین دیدار خود در فصل جاری 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور می شوند که هفته گذشته به یک برد 
شیرین پرگل در خارج از خانه دست یافتند. شاگردان محرم نوید کیا 
که این دوره از رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور را در قالب یک مدعی 
قهرمانی آغاز کرده اند، در دو دیدار ابتدایی لیــگ در حد انتظار ظاهر 

شده اند و شش امتیاز این دو بازی را به حساب خود واریز کرده اند.
ســپاهانی ها هم اکنون با این 6 امتیاز و با توجه بــه تفاضل گل بهتر 
نسبت به تیم های گل گهر، پرسپولیس و استقالل در صدر جدول رده 

بندی جای گرفته اند.
در آن سو تیم فوتبال هوادار که در فصل جاری برای نخستین بار پا به 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور گذاشــته ، در دو دیدار ابتدایی این 
دوره از مسابقات متحمل دو شکست شده اســت تا بدون امتیاز و با 

توجه به گل های خورده در جایگاه سیزدهم جدول رده بندی بایستد.
سپاهان در فصل جاری لیگ برتر نیز همانند فصول اخیر در فاز تهاجمی 
بسیار قدرتمند بوده و به همراه گل گهر و پرسپولیس قدرتمندترین خط 
حمله  لیگ را تا بدین جای فصل در اختیار دارد. سپاهان هنگام حمله، 
از نظم تاکتیکی و تکنیکی خوبی برخوردار بوده و از مهاجمان زهردار و 

خطرناکی سود می برد.
 تیم نویدکیــا در بســیاری از پارامترهای هجومی از جمله شــوت از 
راه دور، نبردهــای هوایی و نــرخ بهره وری از ضربات ایســتگاهی از 
سرآمدترین تیم های لیگ محسوب می شود. هماهنگی باال و حضور 
پرتعداد شاگردان نویدکیا هنگام حمله و بهره بردن از بازیکنانی مانند 
شــهباززاده، رفیعی، مغانلو، حسینی و نورافکن ســپاهان را تبدیل به 

هجومی ترین تیم لیگ کرده که قادر به باز کردن هر دروازه ای است. 
طالیی پوشان در فاز دفاعی نیز به ثبات خوبی رسیده و در آمادگی کامل 
به سر می برند. در آن ســو هوادار تیم بدون تجربه و بی ادعایی است 
که مقابل تیم های بزرگ خوب ظاهر شده و از انگیزه باالیی برخوردار 

است. نقطه قوت شاگردان عنایتی، در خط دفاعی آنهاست. 

بازیکنان هوادار در ارائه بازی تخریبی و دفاعی تبحر داشــته و همین 
دفاع تیمی و منظم آنها موجب می شــود که به راحتــی گل نخورده و 
بهترین خط حمله هــا را زمین گیر کنند. از طرف دیگــر، هوادار در فاز 
تهاجمی، بســیار ضعیف بوده و بــدون گل زده یکــی از بدترین خط 

حمله های لیگ را دارد.
تقابل دو تیم هوادار و ســپاهان اصفهان را باید یکی از ســخت ترین 
دیدارهای این هفته از رقابت های لیگ برتر به شــمار آورد. در یک سو 
شــاگردان محرم نوید کیا که با دو پیروزی شــیرین پا به میدان این 
مســابقه می گذارند به دنبال برتری در این دیدارخانگی هســتند تا 
جایگاه شان در صدر جدول را حفظ کنند و در مقابل تیم هوادار هم به 
دنبال شگفتی سازی و گرفتن امتیاز در نقش جهان است. ناشناخته 
بودن تیم هوادار می تواند طالیی پوشــان نصف جهان را در این بازی 
دچار سختی کرده و آنها نتوانند به راحتی از سد این تیم تازه وارد لیگ 
برتری بگذرند.ســپاهان با ترکیب کامل در این دیدار حاضر است؛ اما 
در تیم هوادار سیدمحمد حســینی محروم بوده و در این دیدار غایب 

است.

خبر روز

شرط »درودگر« برای قرارداد استقالل با کارگزار
صادق رودگر در مورد درخواست ضمانت نامه بانکی از کارگزار استقالل گفت:» اگر باشگاه استقالل از 
آن ها ضمانت نامه بانکی بگیرد، ما هیچ حرفی نداریم و حتما همکاری خواهیم کرد مشکلی هم با این 
قضیه نداریم. ۱6 باشگاه لیگ برتری داریم که همه در درآمدهای تبلیغاتی سهم دارند و باید از این بهره 
ببرند. طبق نامه ای که باشگاه استقالل داده و گفته برای هر بازی دو میلیارد به تیم رقیبش هم می دهد 
و تبلیغات محیطی آن ها را هم پرداخت می کنند، اگر تضمین های الزم را بدهند ما منعی برای این کار 

نمی بینیم. باید دید باشگاه های دیگر چه می گویند آیا می پذیرند؟«

قرارداد »میثاقیان« ثبت شد
اکبر میثاقیان که توســط باشگاه شــهرخودروی مشهد به عنوان جانشــین محمدرضا مهاجری در 
سرمربیگری این تیم انتخاب شده،  روز پنجشــنبه دومین تمرین متوالی شاگردان خود را زیر نظر 
گرفت.میثاقیان پس از اینکه با مدیران باشگاه شهرخودرو به توافق رسیده بود، با حضور در هیئت فوتبال 
استان خراسان رضوی قراردادش با این تیم را به صورت رسمی ثبت کرد.شهرخودروی مشهد امروز در 
هفته سوم لیگ برتر میزبان نفت مسجدسلیمان است که اکبر میثاقیان پس از صدور کارت می تواند 

در این بازی روی نیمکت تیمش بنشیند.

فرم ایده آل »محمدزاده« در آلومینیوم
آلومینیوم اراک در حالی موفق شد دومین بازی متوالی خود در لیگ برتر را با پیروزی جالب توجه ۳ 
بر صفر مقابل فوالد خوزستان پشت سر بگذارد که شاگردان رسول خطیبی برای دومین بازی متوالی 
نمایش خوبی در خط دفاعی و دروازه داشتند و اجازه گلزنی به حریف خود را ندادند که در این بین وحید 
محمدزاده هم توانست بازی قابل قبولی بر جای بگذارد.این مدافع با تجربه که پس از پنج سال حضور 
در ذوب آهن تصمیم به جدایی از این باشگاه گرفت و آلومینیوم اراک را انتخاب کرد، در دو دیدار متوالی 
مقابل شهرخودروی مشهد و فوالد خوزستان بهترین عملکردهایش را داشت و در نبردهای تن به تن 
با بازیکنان حریف موفق بود و اجازه کار به آنها را نداد.محمدزاده با استفاده از قامت بلند خود، در بیشتر 
نبردهای هوایی با مهاجمان فوالد ازجمله لوسیانو پریرا موفق بود و ضمن اینکه اجازه دریبل زدن به 
شاگردان ویسی را نداد و به اصطالح دور نخورد، ۴6 پاس با دقت ۷5 درصدی داشت، در ۷ نبرد هوایی 
موفق بود و یک تکل موفق و سه قطع توپ نیز در آمارش ثبت کرد.وی در شرایطی دومین بازی متوالی 
خود برای آلومینیوم را انجام داد که هماهنگی خوبی نیز با بازیکنان هم دست خود)امیرمحمد هوشمند، 
رامتین ســلیمان زاده، پوریا آریاکیا و میالد فخرالدینی( داشت که این انسجام دفاعی محمدزاده به 

همراه دیگر مدافعان اراکی ها موجب شد در دو بازی پیاپی گلی دریافت نکنند.

پرسپولیس در انتظار شکوفایی شماره 9 و 10 
دو بازیکن ملی پوش پرسپولیس با سطح آمادگی مورد نظر کادرفنی این تیم فاصله دارند.این دو که 
جزو بهترین بازیکنان پرسپولیس در لیگ بیستم بودند و موفق شدند به تیم ملی هم دعوت شوند، 
در شروع فصل جدید درخششی که باید را هنوز از خود نشــان نداده اند؛ اما همچنان مهره کلیدی و 
فیکس تیم یحیی گل محمدی محسوب می شوند. باتوجه به جدایی احمد نوراللهی و غیبت بازیکنی 
با مشخصه های او در ترکیب پرسپولیس، میالد سرلک وظایفی متفاوت در این تیم پیدا کرده و شاید 
وفق پذیری با نقش جدید نیاز به زمان بیشتری داشته باشد. با این حال او حتی در بازی مقابل نساجی 
هم فرصت گلزنی داشــت که از دست رفت. مهدی ترابی همیشــه به عنوان بازیکنی موثر در ترکیب 
پرسپولیس حضور داشته؛ اما در دو بازی نخست نتوانسته عملکرد همیشگی را از خود نشان دهد. او 
البته حتی با وجود شرایط فعلی هم نامش را به عنوان گلساز قرمزها ثبت کرده ولی شاید پرسپولیس 

انتظار این را داشته باشد که وینگر شماره 9 یک فوق ستاره در سطح لیگ برتر باشد.

مستطیل سبز

سرپرست معاونت بانوان وزارت 
ورزش و جوانان:

پخش تلویزیونی، نیاز 
ورزش بانوان در ایران است

سرپرست معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان 
گفت: پخش تلویزیونی نیاز ورزش بانوان ایرانی 
اســت و در صورت بهبود در پخش مسابقات، 
شاهد توسعه ورزش خواهیم بود.مریم کاظمی 
پور در مراسم تجلیل از بانوان اصفهانی قهرمان 
در رویدادهای برون مــرزی ۱۴۰۰ افزود: عدم 
پخش تلویزیونی چالش ورزش بانوان اســت 
و درصورتی که بتوان راهــکاری برای انعکاس 
تصویری هرچه بیشتر فعالیت های بانوان یافت 
،پیشــرفت ورزش آنان بیش از گذشته میسر 
خواهد شد.وی ادامه داد: کمبود حمایت بخش 
خصوصی دیگر چالش ورزش بانوان در کشور 
است و درصورتی که این بخش بیشتر یاری رسان 
ورزش شــود، ورزش بانوان به طور روزافزونی 
رونــق پیدا خواهــد کرد. سرپرســت معاونت 
بانوان وزارت ورزش و جوانــان اضافه کرد: »ما 
می توانیم« و عدالت محوری 2 موضوعی است 
که در این نهاد در بخــش بانوان دنبال خواهیم 
کرد و قصد داریم توانمنــدی دختران و زنان را 
بیش از قبل به منصه ظهور برســانیم.کاظمی 
پور با اشــاره به قانون احــراز معاونت بانوان در 
وزارت ورزش و جوانان گفت: این امر باید بتواند 
مسیری بهتر برای تصمیم سازی و تصمیم گیری 
از سوی بانوان باشد.وی اظهار داشت: اصفهان 
مهد بســیاری از رشــته های گوناگون است که 
در معرفــی مدیران الگو در ســطح کشــور نیز 
عملکرد موفقی دارد.همچنیــن نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شــورای اســالمی در این 
مراسم خاطرنشان کرد: زنان و دختران ایرانی از 
توانایی های بسیاری برخوردارند و در بخش های 
متعددی حتی از مردان نیز پیشی گرفته اند.زهرا 
شیخی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت بانوان 
در جایگاه ها و سمت های مختلف سبب توسعه 
آن بخش خواهد شد، زیرا زنان ثابت کرده اند که 
عملکردی مطلوب دارند.مراسم تجلیل از بانوان 
قهرمان در رویدادهای برون مرزی روز پنجشنبه 
با حضور سرپرست معاونت بانوان وزارت ورزش 
و جوانــان، ورزشــکاران و داوران در هتل کوثر 

اصفهان برگزار شد.

شاگردان محرم نوید کیا که با دو پیروزی شیرین پا به 
میدان این مسابقه می گذارند به دنبال برتری در این 
دیدارخانگی هستند تا جایگاه شان در صدر جدول را 
حفظ کنند و در مقابل تیم هوادار هم به دنبال شگفتی 

سازی و گرفتن امتیاز در نقش جهان است

فوتبال جهان

وز عکس ر

مراسم روز جهانی 
جودو در اصفهان

به مناســبت 2۸ اکتبــر روز جهانی 
جودو، مراســمی با عنوان همایش 
بزرگ جودو کاران با حضور آرش میر 
اسماعیلی، رییس فدراسیون جودو 
و جمعــی از ورزشــکاران در میدان 

امام)ره( اصفهان برگزار شد.

مربی تیم ملی هندبال مردان در خصوص تمرینات و 
اردوهای تیم ملی هندبال مردان و اعزام تیم ملی به 
تورنمنت قطر اظهار کرد: خوشبختانه شرایط بازیکنان 
خوب اســت و آنها برنامه های تاکتیکی و تکنیکی 
مربی را به خوبی اجرا می کنند. قرار است به تورنمنت 
قطر برویم و در آنجا سه مسابقه با تیم های عربستان، 
کویت و قطر خواهیم داشت.مسعود ظهرابی در ادامه 
در مورد حضور لژیونرها در این تورنمنت گفت: فعال در 
این تورنمنت تنها سه لژیونر حضور خواهند داشت. 
افشین صادقی، سجاد استکی و پویا نوروزی نژاد در 
این اردو در کنار تیم هستند. قرار بود سعید حیدری 
راد هم در این تورنمنت تیم را همراهی کند اما به دلیل 
حضور در لیگ قهرمانان اروپا و همچنین لیگ رومانی 

امکان حضور ندارد و قرار است در اردوهای بعدی به 
تیم ملحق شود.مربی تیم ملی در ادامه گفت: در حال 
بررسی سایر لژیونرها هم هستیم. چند تن از لژیونرها 
مشکالتی با باشــگاه های خود دارند و سرمربی در 
حال بررسی است. اگر بخواهیم در مسابقات نتیجه 
کسب کنیم باید با یک تیم خوب و باتجربه اما توام 
با جوانگرایی که مد نظر فدراسیون هم هست، حاضر 
شویم. اکنون این شرایط فراهم شده و باید ببینیم در 
مسابقات چه پیش خواهد آمد، در چه گروهی قرار 
می گیریم و چقدر بازیکنــان توانایی انجام تفکرات 
سرمربی را دارند. ظهرابی در خصوص گروه بندی و 
قرعه کشی مســابقات قهرمانی آسیا گفت: معموال 
قرعه کشی یک ماه قبل از مسابقات در کشور میزبان 

انجام می شود. تاکنون کشورهای عربستان، کویت، 
بحرین، امارات و از شرق آسیا کشورهای کره و ژاپن 
قطعی اعالم کرده اند که حاضر خواهند شد؛ اما چین 
هنوز مشخص نیست که چه خواهد کرد. مربی تیم 
ملی هندبال مردان به زمان کم برای آمادگی تیم ملی 
اشاره کرد و افزود: کار ما در مسابقات قهرمانی مردان 
آسیا خیلی سخت است. سرمربی جدید با تفکرات 
خوب آمده اما زمان کافی بــرای انجام برنامه های 

تاکتیکی و تکنیکی او وجود ندارد. 

مربی تیم ملی هندبال مردان:

کار هندبال در قهرمانی آسیا سخت است

عکس: ایرنا



شنبه 08 آبــــان 1400 / 23 ربیع االول 1443 / 30 اکتبر 2021 / شماره 3380
معاون شهردار اصفهان اعالم کرد:

 حذف ساالنه 10 هزار استعالم از ادارات شهرسازی 
مناطق 1۵ گانه

معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان با اشــاره به آغاز نهضت مانع زدایی ارائه خدمات 
شهرســازی، گفت: با این اقدام ساالنه ۱۰ هزار اســتعالم از ادارات شهرســازی مناطق پانزده گانه 
شهرداری اصفهان حذف می شــود.وحید مهدویان اظهار کرد: در راســتای ساده سازی فرآیندها، 
تسریع در پاســخگویی و مانع زدایی در ارائه خدمات به شهروندان، از این پس متقاضیان دریافت 
انشــعاب، نیازی به مراجعه به ادارات شهرسازی در شــهرداری مناطق را ندارند.وی افزود: تا قبل 
از این ابالغ، کلیه متقاضیان دریافت انشــعابات مکلف بودند، بعد از مراجعه به شــرکت های گاز و 
آب و فاضالب و..، استعالم خود را به اداره شهرســازی مناطق ارائه و پس از دریافت نوبت بازدید و 
در فرآیندی متوسط دو هفته، پاسخ خود را به اداره عمران شــهرداری ارائه و پس از بازدید مجدد 
واحد عمران، پاسخ را به شرکت مذکور ارائه کنند و بر اساس بررسی به عمل آمده، از زمان استعالم 
تا دریافت پاسخ، میانگین سه هفته زمان طول می کشــید.معاون شهرسازی و معماری شهردار 
اصفهان تصریح کرد: متعاقب این ابالغ انجام شــده و با توجه به حذف بخش اول از فرآیند، زمان 
پاسخگویی به یک سوم کاهش خواهد یافت.وی ادامه داد: این اقدام، آغاز نهضتی برای مانع زدایی 
ارائه خدمات شهرسازی است که در خصوص ســایر فرآیندهای پاسخگویی استمرار خواهد یافت 
به نحوی که متقاضیان اخذ خدمات از اداره شهرســازی مناطــق، در کمترین زمان ممکن، بتوانند 

پاسخ خود را دریافت کنند.

مدیر کل طرح های توسعه شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

حرکت به سمت هوشمندسازی ارسال پرونده ها به 
کمیسیون ماده پنج

مدیر کل طرح های توسعه شهری و منطقه ای شهرداری اصفهان با اشاره به فرآیند هوشمندسازی 
شورای معابر در منطقه هفت شهرداری، گفت: در خصوص ارسال پرونده ها به کمیسیون ماده پنج 
نیز به سمت هوشمندسازی حرکت می کنیم تا با کمترین مراجعه مردمی و حداکثر دقت و سرعت، 
خدمتگزار مردم باشیم. علیرضا ستوده اظهار کرد: با هوشمندسازی شورای معابر، سیستم کاغذبازی 
و رفت و آمد اربابان رجوع بین ادارات وجود ندارد، زیرا درخواست ها در سیستم بارگذاری و بر اساس 
آن فرآیند الزم به صورت الکترونیکی انجام می شود.وی با بیان اینکه دقیق سازی معابر فرآیندی 
است که در تمام شهرهای کشور اتفاق می افتد، افزود: با تحقق این هدف، حذف رفت و آمد ارباب 
رجوع، به حداقل رسیدن مصرف کاغذ و رصد رسیدگی درخواست ها به صورت آنالین را شاهد خواهیم 
بود. مدیرکل طرح های توسعه شهری و منطقه ای شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه گاهی خطوط 
طرح های مصوب منطبق بر پالک های شهروندان نیســت و نیاز به دقیق سازی دارد، ادامه داد: بر 
اساس مصوبه کمیسیون ماده پنج، انجام دقیق سازی معابر تا ۱۰ متر در شهرداری مجاز بوده و نیاز 
به دریافت مجوز نداریم از این رو الزم است برخی اسناد و مدارک و حقوق مکتسبه و نقشه هایی که 
از قبل وجود داشته و اقدامات منطقه را در اختیار داشته باشیم تا در ارتباط با دقیق سازی تصمیمات 
درست اتخاذ شــود.وی ادامه داد: سیســتم هوشمندســازی معابر به گونه ای طراحی شده که با 
بارگذاری مدارک الزم، نیازی به مراجعه ارباب رجوع وجود ندارد و به صورت هوشمند حقوق مکتسبه 
در نظر گرفته می شود.ستوده خاطرنشان کرد: فرآیند الکترونیکی کردن کمک می کند در کمترین 
زمان به سریع ترین نتیجه در قالب دقیق سازی دست یابیم؛ البته در گام های بعدی در خصوص 
ارسال پرونده ها به کمیسیون ماده پنج نیز به سمت هوشمندسازی حرکت می کنیم تا با کمترین 
مراجعه مردمی و حداکثر دقت و سرعت، مواردی که وظیفه قانونی برای خدمتگزاری به مردم است 
را انجام دهیم.وی گفت: در شهر هوشمند مراجعات مردمی به حداقل رسیده و چابک سازی انجام 

خواهد شد و گام های موثری برای خدمت به مردم برداشته می شود.

شهردار اصفهان تشریح کرد:

آخرین تصمیمات برای آزادسازی و تکمیل رینگ چهارم اصفهان

شــهردار اصفهان در جلسه بررســی روند پیشــرفت پروژه های مهم 
عمرانی شــهر، اظهار کرد: مقرر شده هر چهارشــنبه دو هفته یک بار با 
حضور در محل اجرای پروژه های مهم عمرانی شهر مسائل و مشکالت 
مربوط به پروژه را بررســی و رفع کنیم. علی قاسم زاده افزود: در رینگ 
چهارم حدفاصــل کیلومتر دو تا چهار و نیم مســائل و موانع مطرح و با 
حضور معاونان ذی ربط مشــکالت یکی یکی بررسی و راه حل ها اتخاذ 
شد.شــهردار اصفهان با بیان اینکه عملیات عمرانی مســیر حدفاصل 
کیلومتر دو و نیم تا چهارم پروژه رینگ چهارم آغاز شده است، تصریح 
کرد: رینگ چهارم یکی از پروژه های کالنی است که از دیرباز در شهرداری 
مطرح بوده است، چرا که به اقتضای توســعه شهر و افزایش جمعیت 

ناگزیر به افزایش رینگ ها هستیم.
قاسم زاده ادامه داد: با اجرای رینگ چهارم بخش زیادی از بار ترافیکی 
رینگ سوم کاهش پیدا می کند، همچنین کاهش آلودگی هوا و تسهیل 
سفرهای شهری را به همراه خواهد داشت.وی خاطرنشان کرد: بخشی 
از مســیر رینگ چهارم در خارج از محدوده شــهری قــرار دارد که باید 
مباحث آزادسازی و اجرای آن از طریق استانداری و برگزاری جلسات 
مشترک با شهرداری شهرهای پیرامون پیگیری شود.شهردار اصفهان 

با اشاره به تشکیل »شــرکت پروژه« برای احداث طرح رینگ چهارم 
گفت: با توجه به اینکه مسیر رینگ چهارم به طور کامل در محدوده شهر 
اصفهان قرار ندارد و بخشی از آن باید توسط شهرداری شهرهای در مسیر 
اجرا شــود و احتمال فراهم نبودن شــرایط مالی برای آنها وجود دارد، 
پیشنهاد »شرکت پروژه« مطرح شده تا از این طریق مشکالت برطرف 
و با اســتفاده از منابع در اختیار، احداث رینگ دنبال شود.قاســم زاده 
اظهار کرد: برای آزادســازی بخشــی از پروژه که در محدوده اختیارات 
شهرداری اصفهان است تصمیماتی اتخاذ شده تا منابع مالی مورد نیاز 

پروژه تامین شود.

پیشرفت 83 درصدی کیلومتر چهارم تا هفتم رینگ چهارم
مدیر پــروژه کیلومتر دو و نیم تــا هفت رینگ چهارم شــهر اصفهان از 
پیشرفت ۸۳ درصدی احداث کیلومتر چهارم تا هفتم رینگ چهارم )در 
محدوده مناطق ۱۰ و ۱۵ شهرداری اصفهان( خبر داد.ناصر کریمی اظهار 
کرد: کیلومتر صفر رینگ چهارم در محــل مجموعه پل ها و تقاطع چهار 

سطحی سردار شهید سلیمانی واقع شده است.
وی با بیان اینکه کیلومتر چهارم تــا هفت و نیم رینگ چهارم حدفاصل 

تقاطع آفتاب تا ورودی شهر بهاران اســت، افزود: این مسیر سه و نیم 
کیلومتری با عرض ۷۶ متر در چهار باند شــامل دو باند تندرو با عرض 
حدود ۲۰ متر و دو باند کندرو با عرض هشت و نیم متر در حال احداث 
اســت.مدیر پروژه کیلومتر دو و نیم تا هفت رینگ چهارم شهر اصفهان 
تصریح کرد: در حال حاضر پیشــرفت فیزیکی کیلومتر چهارم تا هفتم 
رینگ چهارم )در محدوده مناطق ۱۰ و ۱۵ شهرداری اصفهان( ۸۳ درصد 

است و تا دو ماه آینده تکمیل خواهد شد.
وی گفت: قرارداد اجرای کیلومتر دو و نیم تا چهارم مسیر رینگ چهارم 
با سازمان عمران شهرداری منعقد شــده و با تحویل زمین از اول آبان، 
تجهیز کارگاه انجام و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.کریمی اظهار 
کرد: حدود ۶۳ درصد مســیر کیلومتر دو و نیم تا چهارم رینگ چهارم 
آزادسازی نشده و عملیات اجرایی در ۳۷ درصد مسیر آزادسازی شده 
توسط سازمان عمران شهرداری در حال انجام است که امیدواریم برای 

انجام آزادسازی مسیر برنامه زمان بندی در نظر گرفته شود.
وی گفت: کیلومتر صفر مسیر رینگ چهارم تا کیلومتر دو و نیم به صورت 
غیر همسطح اجرا می شود و آزادسازی مسیر با توجه به وجود پالک های 

تجاری بسیار مهم و البته دشوار است.

رییس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات 
شهری شورای اســالمی شــهر اصفهان در برنامه 
رادیویی »صدای شهر«  با اشــاره به حوزه سالمت 
و محیط زیســت دوره ششــم شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان اظهار داشــت:  در این مدت دیدگاه 
اعضای شورای شــهر پیگیری برای حل مشکالت 
شــهر بوده که عالوه بر اســتفاده از ظرفیت شهری 
از پتانســیل های موجود در سطح اســتان و ملی 
نیز اســتفاده شود. غالمحســین صادقیان افزود: 
شورای شهر صرفا خود را شورای شهرداری نمی داند 

بلکــه نماینده مردم نیــز در راســتای مطالبه گری 
آن ها در حوزه قانون هســتیم. رییس کمیســیون 
سالمت، محیط زیســت و خدمات شهری شورای 
اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه این کمیسیون در 
خصوص مباحثی اســت که با سالمت مردم ارتباط 
دارد، گفت:  در زمینه محیط زیست و حوزه خدمات 
شــهری اقداماتی انجام می گیرد که جزو وظایف 
ذاتی شهرداری ها بوده و شهر اصفهان را شهری تمیز 
و خوب می دانیم و  گردشــگران داخلی و خارجی 
خاطرات خوبی از این شــهر دارند و بخشی از این 
رضایت به حوزه خدمات شــهری برمی گردد. وی 
با اشاره به وضعیت آلودگی هوای اصفهان در نیمه 
دوم ســال تصریح کرد: اصفهان با توجه به شرایط 
موجود جزو شهرهایی اســت که در زمینه آلودگی 

هوا اول شده اســت، تعداد روزهای ناسالم زیادی 
دارد، آلودگی هوا از مباحثی اســت کــه باید به آن 
پرداخته شود؛ اما اولین اولویت شهر اصفهان زاینده 
رود است و اعتقاد داریم جاری شــدن زاینده رود 
بسیاری از مسائل را ساماندهی می کند.وی ادامه 
داد: یکی از مهم ترین مــواردی که در زمینه کاهش 
آلودگی هــوا می تواند کمک کننده باشــد، کاهش 
تزریق آالینده ها همانند مازوت به هوای شهر بوده 
که در این زمینه پیگیری ها برای عدم اســتفاده از 
مازوت در نیروگاه های اســتان همت بزرگی است 
که صورت گرفته و ما نیز در شورای اسالمی شهر در 
تالش هستیم که از راهکارهای مناسب برای کاهش 
آلودگی  هوا و نیز حفظ و ارتقای فضای سبز شهر که 

مولفه اثرگذار در این مهم بوده، استفاده کنیم.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

آلودگی  هوای اصفهان، دغدغه مهم مدیریت شهری

بخشی از مسیر رینگ چهارم در خارج از محدوده شهری 
قرار دارد که باید مباحث آزادسازی و اجرای آن از طریق 
استانداری و برگزاری جلسات مشترک با شهرداری 

شهرهای پیرامون پیگیری شود

احراز هویت یکی از شهدای آرمیده در دانشگاه صنعتی اصفهان؛

بوی پیراهن یوسف
شهید حسین شکرائیان که به عنوان شهید گمنام در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه صنعتی اصفهان دفن شده 
بود، از طریق انجام آزمایش DNA شناسایی شد.شهید حسین شکرائیان، فرزند محمدحسن، متولد 
۱۳۳۷، از همدان به جبهه اعزام شد و در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۶۱ در عملیات مسلم بن عقیل)ع( در سومار 
به فیض شــهادت نائل آمد و پیکر پاکش در منطقه بر جای ماند. این شهید واالمقام در زمان شهادت 
دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت بود و از قضا مزار پاک وی به دلیل عدم شناسایی 
بیش از ۱۴ سال و به صورت  گمنام محل انس دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان بود.

چهارشنبه شب پس از گذشت ۳۹ سال چشم انتظاری، خبر شناســایی این شهید توسط محمدرضا 
گرایی، قهرمان المپیک و جهان کشتی که پیش تر مدال طالی خود را به یکی از شهدای گمنام اهدا کرده 
بود، در حرم مطهر امام رضا علیه الســالم به پدر و مادر شهید شکرائیان اطالع داده شد و این خانواده از 
چشم انتظاری درآمدند. طی این مراسم، مادر شهید شکرائیان، لوح تقدیری به آقای محمدرضا گرایی 
اهدا کردند و در آن برای اهدای مدال طالی این قهرمان به یک شهید گمنام تشکر و قدردانی کرده و خبر 

افتخار ملبس شدن ایشان به لباس خادمی حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع( را به ایشان دادند. 

به میزبانی ارشد نظامی ارتش در منطقه برگزار شد؛

همایش بزرگ مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح 
استان اصفهان

همایش بزرگ مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح استان اصفهان به میزبانی ارشد نظامی 
ارتش در منطقه برگزار شد.سردار سرتیپ پاســدار زاده کمند، معاون سرمایه انسانی و فرمانده قرارگاه 
مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح در این همایش عنوان کرد:بر اساس دستورمقام 
معظم رهبری مبنــی بر لزوم آموزش حداقل یــک حرفه و مهارت به ســربازان در طول مدت خدمت 
سربازی، قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه در سال ۹۶ در ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل و از آن 
موقع تاکنون بیش از ۶۰ هزار سرباز با فرا گرفتن یک مهارت ضروری و مورد نیاز جامعه ترخیص شده 
اند.وی افزود: البته در خصوص بعضی از مهارت ها بایستی تالش بیشتری صورت گیرد که این امر نیز با 
همت وتالش فرماندهان و مسئولین کشوری محقق خواهد شد. امیر آذرافروز، ارشد نظامی ارتش در 
منطقه اصفهان در این مراسم گفت:طی ۳ سال متوالی با فعالیت های تحسین برانگیز و ارتباطات بسیار 
خوب دست اندرکاران توانستیم رتبه اول مهارت آموزی کارکنان وظیفه در سطح نیروهای مسلح استان 
را کسب کنیم .وقتی یک سرباز پس از اتمام خدمت می تواند با راه انداختن یک کارگاه فنی یا کشاورزی 
و مانند آن هم آینده خود را تضمین کند و هم برای تعدادی اشتغال زایی ایجاد کند باعث فخر و مباهات 
ماست.در پایان این مراسم از اولین مرکز سنجش الکترونیک فنی و حرفه ای نیروهای مسلح استان 

اصفهان  در مرکز آموزش توپخانه رونمایی شد.

آموزشگاه نیکی ها به روایت 26۵0 گزاره خبری در 360 روز 
سازمان زندان ها در دوره جدید مدیریتی همزمان با رویکرد تحول قضایی، درتالش برای پیاده سازی 
مدیریت نوین در زندان ها برمبنای گفتمان »آموزشگاه نیکی ها« برآمد که نقطه ثقل آن، تمرکز جدی 
بر برنامه های »اصالحی و تربیتی مددجویان«، »حمایت از خانــواده زندانیان« و اجرای برنامه های 
»فرهنگی عمیق« شکل گرفت.در این مسیر هرچند رسانه های معاند با حاشیه سازی همیشگی سعی در 
سیاه نمایی و دروغ پراکنی داشته اند اما گزارش های روزانه فعالیت ها و بیان صادقانه خدمات زندانبانی، 
چهره ای واقعی از عملکرد روبه رشد زندان های کشــورمان را به تصویر کشید.برآورد بالغ بر ۲۶۵۰ گزاره 
خبری در قالب خبر، عکس نوشت و فیلم در یک سالگی راه اندازی صفحه مجازی »آموزشگاه نیکی ها«، 

موکد عملکرد شفاف این سازمان پیش روی مخاطبان است.

با مسئولان

خبرخوان

صدور حکم پلمب 2۵ مرکز 
غیرمجاز جمع آوری و 

نگهداری پسماند خشک

خبر روز

مسئول حقوقی و امور قراردادهای سازمان 
مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان با 
اشاره به شکایت های مردمی ثبت شده در 
سامانه ۱۳۷ و بررســی های صورت گرفته 
توسط عوامل اجرایی ســازمان مدیریت 
پســماند شــهرداری اصفهان، اظهار کرد: 
با توجه به شناســایی اماکــن غیر مجاز 
نگهداری، خریــد و فروش پســماند در 
ســطح مناطق پانزده گانه شهر اصفهان و 
در پی صدور چندیــن نوبت اخطاریه برای 
متصدیان انبارها و گاراژهــای غیر مجاز، 
واحد حقوقی ســازمان با تشکیل پرونده 
قضایی و با مســاعدت معاون دادســتان 
عمومی و انقالب اصفهان موفق به دریافت 
حکم پلمب ۲۵ مرکز غیرمجاز شــد که با 
همکاری اداره نظارت بــر اماکن عمومی 
نیروی انتظامی شهرستان اصفهان اقدام 

به تعطیلی آنها خواهد شد. 
اســماعیل محمودی افزود: عالوه بر این، 
حکم کلی برای برخورد با اشخاص ناقض 
قانون مدیریت پســماند به مدت دو ماه 
توسط معاونت دادستان عمومی و انقالب 
اصفهان تمدید و حکــم توقیف فیزیکی و 
سیستمی ۱۰ دســتگاه خودروی غیرمجاز 
جمع آوری پســماند اخــذ و متخلفان در 
این زمینه به مراجع قضایی معرفی شدند. 
مسئول حقوقی و امور قراردادهای سازمان 
مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان با 
اشاره به اهمیت موضوع پسماند در جامعه 
و پیامدهای گوناگون آن، تصریح کرد: در 
راستای حفظ بهداشت و سالمت جامعه، 
لزوم برخورد با متخلفــان قانون مدیریت 
پســماند و جرم انــگاری اقداماتی مانند 
نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل 
و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه 
پســماند عالوه بر اقدامات سلبی توسط 
عوامل سازمان نیاز به همکاری و مشارکت 

شهروندان نیز دارد. 

دهمین جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان، میزبان رؤسای ادوار کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شورای اسالمی شهر اصفهان بودند.در این جلسه محمد نورصالحی، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: شورای اسالمی در دوره ششم 
به خصوص در کمیسیون عمران معماری و شهرسازی به جد از تجربیات گذشتگان استفاده خواهد کرد چراکه معتقد هستیم پیشرفت با استفاده از تجربیات 
گذشتگان برای شهر مهمی مثل اصفهان رقم خواهد خورد.وی افزود: بی شک با یک برنامه ریزی درست در موضوعات تخصصی از نظر همه رؤسای گذشته 
این کمیسیون در دوره های مختلف استفاده خواهیم کرد.همچنین نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در این جلسه بیان کرد: قطعا هیچ قوم و ملتی 
به دنبال محروم کردن خود از تجربیات گذشته نیست.ابوالفضل قربانی گفت: در همه دوره های مدیریت شهری کار انجام شده است، اما کار نو و ماندگار برای 
شهر انجام نشده که ما در این دوره بایستی به دنبال ایجاد ظرفیت های موثر و مانا باشیم.وی افزود: محدوده شهر اصفهان باید مشخص شده و حداقل برای 

دو دهه ثابت بماند، اینگونه تکلیف و وضعیت هم برای برنامه ریزی مدیران و هم شهروندان مشخص خواهد بود.

تشکیل جلسه هم اندیشی رؤسای کمیسیون عمران ادوار گذشته شورای اسالمی شهر اصفهان

پایان تور »از هگمتانه تا 
نقش جهان«

پیشکســوتان دوچرخه سوار متشکل 
از ۹ رکاب زن از شــهرهای همــدان، 
ارومیــه، مشــهد، بوشــهر، قزوین و 
کرمان که بــا پیام حفاظــت از منابع 
آب و محیط زیســت، ســفر خود را از 
شــهر همدان آغاز کــرده بودند صبح 
روز چهارشــنبه ۵ آبــان بــه اصفهان 
رسیدند.پویش رکاب زنی از هگمتانه 
تــا نقش جهــان ششــمین برنامه 

محیط زیستی این گروه است.
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سران سیاسی ممکن است به دالیل مختلفی توسط مردم، 
گروه ها یا به تحریک عوامل خارجی ترور شــوند. برخی از 
این ترور ها بسیار مشهور و در ســطح جهانی شناخته شده 
هستند. در این مقاله با چند ترور مشــهور و مسببان آن ها 

آشنا خواهیم شد:

جان اف کندی و لی هاروی اوسوالد:
جان اف کندی سی و پنجمین رییس جمهور آمریکا بود که 
در زمان ریاست جمهوری خود با بحران های خارجی زیادی 
رو به رو شد. وی در حالی که در داالس سوار خودروی خود 
بود، ترور شــد. دولت او 1037 روز به طول انجامید.ظهر 22 
نوامبر 1۹63 از پنجره ای در طبقه ششــم ساختمانی، جان 
اف کندی هدف شــلیک گلوله »لی هاروی اوسوالد« قرار 
گرفت. سه گلوله شلیک شده منجر به مرگ رییس جمهور 
و زخمی شــدن جان کنالی، فرماندار تگزاس شد. پس از 
ترور، اوســوالد سوار یک اتوبوس و ســپس تاکسی شد و 
یک مایل دورتر توسط پلیســی که به او مشکوک شده بود، 
دســتگیر شــد.صبح 24 نوامبر، زمانی که اوسوالد در حال 
انتقال از زندان به دفتر بازجویی بود، توســط »جک رابی« 

که صاحب یک کلوب شبانه بود با شلیک گلوله کشته شد. 
وی در ابتدا به اعدام محکوم شــد، اما در اکتبر 1۹66 وقتی 
دادگاه تجدید نظر تگزاس محکومیت او را لغو کرد، درست 
پیش از برگزاری دادگاه جدید بر اثر سرطان خون درگذشت.
لی هاروی اسوالد مدعی شد که به کسی تیراندازی نکرده و 
دیگران دارند از او به عنوان طعمه استفاده می کنند. ادعا های 
او به دلیل مرگ زودهنگامش هرگز ثابت نشد، اما همچنان 
برخی معتقدند شخص دیگری در قتل کندی نقش داشته 
است.گفتنی اســت در مورد این ترور اسنادی وجود دارد و 
کاخ سفید پس از سال ها باز هم سعی در به تاخیر انداختن 

انتشار این اسناد دارد.

آبراهام لینکلن و جان بوث:
آبراهام لینکلن، شــانزدهمین رییس جمهــور آمریکا بود 
که برده داری در این کشــور را به پایان رساند. از طرف دیگر، 
»جان ویلکس بوث« یکی از برجســته ترین بازیگران قرن 
نوزدهم به شدت مخالف لینکلن و سیاست های او بود. بوث 
همواره نفرت خود از لینکلن را صراحتا بیان می کرد و حتی در 
زمستان 1864 برای ربودن وی برنامه ریزی کرده بود. پس 

از چندین تالش بی نتیجه، وی تصمیم گرفت بدون توجه به 
نتیجه و عواقب آن، لینکلن را به قتل برساند.

صبح 14 آوریل 1865، بوث متوجه شد که رییس جمهور قرار 
است به تماشای اجرای شــبانه کمدی به نام »پسرعموی 
آمریکایی ما« بیاید. وی با عجله گروه خود را جمع و تقسیم 
وظایف کرد. یکی از وظایف اعضا ترور ویلیام ســوارد، وزیر 
امور خارجه بود. خود بوث هم مسئول قتل لینکلن شد. وی 
حوالی 6 عصر وارد سالن نمایش شد و با دادن رشوه مطمئن 

شد که در از داخل قفل است.
میانه نمایش بود که بوث با شــلیک تپانچه از پشت سر به 
لینکلن شلیک کرد. رییس جمهور در همان لحظه جان خود 
را از دســت نداد و حتی دو نفر با هم درگیر شــدند. لینکلن 
موفق به فرار از سالن نمایش شد، اما در نهایت صبح روز بعد 

جان خود را از دست داد.
روز 26 آوریل، پلیس بوث را در حالی کــه در مزرعه تنباکو 
دستگیر شــده بود، محاصره کرده و کشــت. هرچند برخی 
اعتقاد دارند بوث خودکشی کرده است. در مورد مرگ بوث تا 
جایی تردید و گمان وجود دارد که برخی فکر می کنند شخص 

کشته شده بوث نبوده است.

آشپزی
پنکیک یونانی 

مواد الزم: آرد2 پیمانه، شکر3 قاشق سوپ  خوری، 
خمیر مایه فوری یک قاشق چای خوری، نمک یک 

چهارم قاشق چای خوری، وانیلیک چهارم قاشق چای خوری، 
آب ولرم2 پیمانه سرخالی، روغن و شربت بار به مقدار کافی

طرز تهیه: برای تهیه پنکیک یونانی ابتدا شکر را به همراه مایه خمیر، نمک و وانیل داخل یک 
کاسه مناسب می ریزیم، سپس با هم ترکیب می کنیم. در ادامه آرد را روی مواد درون کاسه الک 

کرده و با هم ترکیب می کنیم تا یکدست شوند.در این مرحله وسط مواد را با دست گود می کنیم، سپس 
آب را در گودال وسط مواد می ریزیم و با قاشق مواد را ترکیب می کنیم تا بافت شان کامال یکدست شود. 

در ادامه روی درب کاسه را می پوشانیم و آن را کنار می گذاریم.حاال اجازه می دهیم مایه پنکیک به مدت 30 
الی 45 دقیقه در محیط آشپزخانه استراحت کند. پس از گذشت این زمان، یک تابه مناسب روی حرارت 
قرار می دهیم و مقداری روغن اضافه می کنیم، سپس صبر می کنیم روغن داغ شود.حاال با قاشق یا مالقه 
از مایه پنکیک بر می داریم و درون تابه می ریزیم. در ادامه صبر می کنیم تا یک سمت پنکیک ها طالیی 

شود، سپس آنها را بر می گردانیم تا سمت دیگرشان نیز به خوبی رنگ گرفته و سرخ شود.در این 
مرحله پنکیک های سرخ شده را درون توری فلزی یا روی دستمال حوله ای قرار می دهیم تا 
روغن اضافی شان به طور کامل گرفته شود. در ادامه پنکیک ها را درون ظرف مورد نظرمان 

ریخته و مقداری عسل یا شربت روی آنها می ریزیم.برای تهیه شربت بار  کافی است 
یک لیوان شکر را به همراه نصف لیوان آب درون یک قابلمه مناسب بریزیم 

و روی حرارت قرار دهیم تا شکر حل شود، سپس مقداری گالب 
به آن اضافه کرده و از روی حرارت کنار می گذاریم.

چه کسانی مشهورترین سیاستمداران جهان را ترور کردند؟

نمایش فیلم »دشت خاموش« در جشنواره 
تونسی

چهارمین حضور بین المللی »بعد از اتفاق« 
در آمریکا

سی و دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم کارتاژ از تاریخ 30 اکتبر 
تا 6 نوامبر مصادف با 8 تا 15 آبان در شهر تونس برگزار می شود و 
احمد بهرامی فیلمساز ایرانی داور بخش رقابتی این جشنواره است 
و همچنین فیلم »دشت خاموش« در این جشنواره به نمایش 
درمی آید.جشنواره بین المللی فیلم کارتاژ از سال 1۹66 در شهر باستانی 
کارتاژ واقع در شمال تونس برگزار می  شود. این جشنواره اولین و مهم ترین 
جشنواره فیلم در آفریقای شمالی است.

فیلم سینمایی »بعد از اتفاق« به نویسندگی و کارگردانی پوریا حیدری 
اوره و تهیه کنندگی شهاب حسینی در چهارمین اکران جهانی خود 
در بخش مسابقه یازدهمین دوره جشنواره Yes ایندیانای آمریکا 
اکران می شود. روح ا... جعفری، رضا کیانیان ،جواد عزتی، ستاره 
پسیانی، گالره عباسی، بهرام افشاری، رضا ناجی، نیما شعبان نژاد، یسنا 
میرطهماسب، مرتضی جعفری، زنده یاد صدیقه کیانفر و زنده یاد علی 
انصاریان بازیگران این فیلم هستند.

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

 مدیر نگهداری و تعمیرات شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: تعمیرات 
اساسی واحد تبدیل کاتالیستی شماره دو پاالیشگاه اصفهان آغاز شد.این 
عملیات  بر پایه پیش بینی های انجام شده 25 روز به طول خواهد انجامید.

علیرضا قزوینی زاده افزود: تمامی تالش ما این است که با بسیج نیروهای 
انسانی و امکانات سیستمی مدت زمان این عملیات را کاهش داده و بهره 
وری پاالیشــگاه را افزایش دهیم. وی با بیان این که انجام این تعمیرات 
توسط 700 نیروی رسمی و 750 نیروی پیمانکاری مجرب انجام می شود، 
گفت: واحد »تبدیل کاتالیستی« یا »کاتالیتیک ریفرمر« واحدی است که 
ضمن تولید گاز هیدروژن و گاز مایع، محصول نهایی یعنی بنزین مرغوب با 

درجه اکتان )آرام سوزی( باال برای موتورهای بنزینی را تولید می کند. مدیر 
نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان ادامه داد: در حین انجام 
تعمیرات اساسی واحدهای مذكور چندین پروژه تعریف شده كه تعویض 
كامل تیوب های كوره  شماره H-252   و ترمیم و عایق كاری دودكش های 
كوره های واحد مذكور مهم ترین آنهاست . البته تاكنون 15 فقره كار مهندسی 
هم پیش بینی شــده كه احتماال  این میزان، در طول تعمیرات اساســی 
افزایش خواهد داشــت.گفتنی  است؛ شــرکت پاالیش نفت اصفهان با 
دریافت به طور متوسط  375 هزار بشکه در روز، خوراك نفت خام، حدود 22 

درصد از سوخت مورد نیاز کشور را تامین می کند.

آب شرب و بهداشت کارگران فعال در کارگاه های ساخت و ساز »طرح اقدام 
ملی مسکن« به صورت انشــعاب موقت واگذار می شــود.  معاون خدمات 
مشترکین و درآمد شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: به منظور 
همراهی با سیاســت های دولت در زمینــه تولید انبوه مســكن و همچنین 
مســاعدت با پیمانكاران انبوه ســاز در »طرح اقدام ملی مسكن«، انشعاب 
موقت آب برای مصرف شرب و بهداشــت کارگران واگذار می شود .محسن 
صالح  در خصوص شرایط واگذاری انشــعاب موقت كارگاهی به پیمانكاران 
انبوه ساز این طرح اعالم کرد: انشعاب موقت آب در صورتی واگذار می شود 
كه زیر ســاخت های الزم موجود بوده و یا ایجاد شــبكه جدید در محل مورد 
نظر امکان پذیر باشد. وی افزود:  چنانچه برای واگذاری این نوع  انشعابات 

به ایجاد، توســعه و ارتقای شبكه و تاسیسات آبرســانی نیاز باشد، پرداخت 
هزینه های مربوط با رعایت قوانین بر عهده متقاضی اســت.معاون خدمات 
مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان با تاکید بر واگذاری انشعاب موقت 
برای تامین آب شرب و بهداشت کارگران اعالم کرد: استفاده از این انشعاب 
برای انجام امور ساختمانی و عملیات بنایی ممنوع است و حفظ و حراست از 
كنتور و متعلقات آن بر عهده پیمانكار است.  وی افزود: با توجه به این كه پیش 
بینی می شود مصارف ماهانه این قبیل انشعابات زیاد باشد، كنتورهای نصب 
شده به صورت مرتب قرائت می شود.صالح تصریح کرد: این نوع انشعابات به 
هیچ عنوان امكان دائمی شدن نداشته و باید پس از اتمام عملیات ساختمانی 

جمع آوری شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با هشدار درباره اینکه فرونشست زمین 
و آسیب رسیدن به تاسیســات گاز، خطرات بسیار جدی به همراه دارد، گفت: 
امروز در شرایط مناســب و خوبی قرار داریم؛ اما چناچه فرونشست زمین در 
منطقه ای اتفاق بیفتد شبکه های گاز در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت. 
ســید مصطفی علوی، با اشــاره به گستره شــبکه های گاز در ســطح استان 
اصفهان گفت: فرونشست زمین برای تاسیسات گاز چناچه کنترل شود خطر 
انفجار وخسارات مالی و جانی به  همراه خواهد داشت.وی افزود: در صورت 
فرونشســت زمین، در هر نقطه ای تنش ایجادشــود احتمال پارگی خطوط 
گاز وجود دارد ولی خوشــبختانه از آنجایی که شــبکه های گازرسانی عمدتا با 
لوله های پلی اتیلن اجرا شده، انعطاف خوبی داشته و تحمل بهتری در مقابل 

تنش های وارده دارند. 
مهندس علوی، با بیان اینکه احتمال تهدید شبکه های گاز در همه مناطق استان 

وجود دارد، گفت: تاکنون حدود 27 هزار کیلومتر شــبکه گذاری ویک میلیون 
و 110 هزار علمک گاز در نقاط مختلف اســتان نصب شــده که در صورت وقوع 

فرونشست در هر منطقه احتمال ورود خسارت به تجهیزات گاز وجود دارد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، با بیان اینکه فرونشســت زمین در 
شــهر دامنه منجر به پارگی لوله های گاز در چند نقطه وخسارت به خطوط گاز 
شد،تصریح کرد: شبکه شهر مذکور تحت کنترل قرار داشته و ضمن نشت یابی 
مکرر و برنامه ریزی شده ، موضوع نشســت زمین در منطقه و اثرات آن روی 

شبکه های گاز تحت کنترل است. 
علوی اظهار امیدواری کرد: با انجام تمهیدات فنــی و عملیاتی و جلوگیری از 
اقداماتی که منجر به فرو نشســت زمین می شــود، زمینه بهره برداری از گاز 
طبیعی در سطح استان بدون هیچ گونه مشکلی فراهم و هم استانی های عزیز 

از این نعمت طی سال دائما بهره مند شوند.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه از استقبال این شــرکت از طرح های نوآورانه و 
خالق فرهنگی خبــر داد و گفت: هدف ما از ایجاد ارتباط بــا مرکز ملی نوآوری و 
خالقیت اشراق، حمایت از حرکت ها و ایده های نو در عرصه فرهنگی است.هادی 
نباتی نژاد با اشاره به نشست مشــترک با متولیان مرکز ملی نوآوری و خالقیت 
اشراق اظهار کرد: هدف شرکت فوالد مبارکه از ایجاد ارتباط با مرکز ملی نوآوری و 
خالقیت اشراق، حمایت از حرکت ها و ایده های نو در عرصه فرهنگی است. وی 
افزود: در صورتی که طرح های فرهنگی ارائه شده از سوی این مرکز به شرکت فوالد 
مبارکه، قابلیت اجرایی داشته باشند، قطعا از آن ها استقبال خواهیم کرد؛ چراکه 
یکی از برنامه ریزی های اولویت دار شرکت فوالد مبارکه اجرای برنامه های فرهنگی 
برای کارکنان و خانواده های آنان است که جهت ارائه خدمات فرهنگی تاثیرگذار 
باید از ظرفیت های جدید فرهنگی و نوآوری ها در این عرصه استفاده کرد؛ از این 
رو در راستای اجرای برنامه های فرهنگی برای کارکنان فوالد مبارکه و خانواده های 
آنان، به دنبال ایده های نو و همکاری با موسسات و شرکت های فرهنگی هستیم. 
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه از نظر مسائل 
فرهنگی و اخالقی همواره پیشــتاز بوده و امروز الگویی برای همه صنایع است؛ 
فوالد مبارکه نه تنها یک کارخانه، بلکه جزو افتخارات نظام و قله ای از صنعت است 
که به دست جوانان الیق، انقالبی و خوش فکر ایرانی 100 ها برابر نسبت به نقطه 
آغازین فعالیت خود با شتاب زیادی رشد کرده و نوآوری را در همه اقدامات خود 
اعمال کرده است که امیدواریم این مجموعه در عرصه های فرهنگی و اجتماعی 

نیز قله هایی را ایجاد کند.

خدمت و محصول فناورانه فرهنگی، ســهم باالیی در تولید و استقرار سبک 
زندگی دارند

وی اذعان داشت: دیدار موسسات و شرکت های زیرمجموعه مرکز ملی نوآوری و 
خالقیت اشراق با مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، فتح بابی برای همکاری 
مفید و ارزشمند با این صنعت خواهد بود چراکه محوریت این دیدار فعالیت های 
فرهنگی با نگاهی نوین است. نباتی نژاد با بیان این که امروزه مصرف فرهنگی یکی 
از مهم ترین مولفه ها و عوامل پیدایش سبک زندگی به شمار می رود، تاکید کرد: 
خدمت و محصول دو ترجمان نوین از ارزش های فرهنگی هستند که بر محمل 
تکنولوژی و فناوری های روزآمد و توسعه یافته، ماموریت بسط و گسترش مفاهیم 

و معارف فرهنگی و دینی را در جامعه بر عهده دارند که خدمت و محصول فناورانه 
فرهنگی، سهم باالیی در تولید و استقرار سبک زندگی دارند.

توسعه ارزش های فرهنگی و دینی با ارائه محصوالت فرهنگی
رییس مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشــراق در رابطه با تعامل این مرکز با فوالد 
مبارکه تصریح کرد: دفتر تبلیغات اســالمی حوزه علمیه قم در مســیر توسعه 
فعالیت های فرهنگی و تبلیغی و به منظور شناســایی، حمایت و شبکه سازی 
خالقیت ها و نوآوری های فرهنگی، مبادرت به تاســیس مرکــز ملی نوآوری و 
خالقیت اشراق کرده است.  حجت االســالم محمد قطبی عنوان داشت: در این 
مرکز، ایده های خالق و نوآورانه که قابلیت ترویج ارزش های فرهنگی به صورت 
تاب آور را داشته باشد پذیرش شده و از طریق حمایت های آموزشی، مشاوره ای، 
امکاناتی و مادی سعی می شود شرایطی فراهم آید که ایده های پذیرش شده به 
بلوغ رسیده و بتوانند در قامت یک خدمت یا محصول فرهنگی در گستره  جامعه  

اسالمی زمینه ساز نشر و توسعه ارزش های فرهنگی و دینی شوند.

ارائه طرح های فرهنگی 12 موسســه مرکز ملی نوآوری و خالقیت به فوالد 
مبارکه

رییس مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق بیان داشت: 12 موسسه زیرمجموعه 
مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشــراق از شــهرهای اصفهان و قم طرح های خود 
را با دو محوریت اســناد باالدستی، تنظیم سیاســت ها و راهبردها و همچنین 
عملیاتی سازی فرهنگی در سازمان ها و پیوست فرهنگی و پروژه های ضروری 
مورد نیاز خانواده های یک مجموعه صنعتی به فوالد مبارکــه ارائه داده اند. وی 
اضافه کرد: حدود 50 شرکت و موسسه زیرمجموعه مرکز ملی نوآوری و خالقیت 
اشراق مستقیما در یک شبکه هم افزایی در کشــور فعالیت دارند و حدود 250 
شرکت در منظومه این جنس فعالیت با یکدیگر در سطح کشور کار می کنند که 
می توان با یک شبکه ملی فناوران فرهنگی با شرکت فوالد مبارکه مرتبط کرد. الزم 
به ذکر است در این نشست تخصصی، موسسات و شرکت های آرمان فرهنگ، 
اوجمان، لرنو، آکوگیم، دبستانی ها، چشــمه طراوت، نامیرا، بهترین فردا، اتم، 
آنام، مدرسه موفقیت، صبح سپید و حجره مجازی به ارائه طرح های خود برای 

همکاری با شرکت فوالد مبارکه پرداختند.

تعمیرات اساسی واحد تبدیل کاتالیستی شماره دو پاالیشگاه اصفهان آغاز شد

 آبفای استان اصفهان، آب شرب و بهداشت کارگران ساختمانی
»طرح ملی مسکن« را تامین می کند

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:
پدیده فرونشست زمین، تهدیدی جدی برای شبکه و تاسیسات گازرسانی است

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه خبر داد:
استقبال فوالد مبارکه از ایده های نوآورانه و خالق فرهنگی
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