
 رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی اصفهان می گوید بعضی از افراد برای ثبت نام 
و شرکت در قرعه کشی خودرو، کد ملی خریداری می کنند؛

سوبسیدبازی در روز روشن!
3

 غم نان و جان 
 بهبود کیفیت نان در بادرود نطنز، مطالبه ای که گوش شنوا می خواهد؛ 

3

با تصویب شورای اقتصاد؛ تهران از راه آهن 
سریع السیر حذف شد

 فقط قم-اصفهان احداث 
می شود

سرخابی ها در لیگ قهرمانان آسیا 
ماندگار شدند؛

خطر از بیخ گوش گذشت

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
اصفهان؛

توزیع ۳۶ هزار دوز واکسن 
آنفلوآنزا در اصفهان

3

5

6 5

 مدیرکل بیمه سالمت استان خبر داد:

آغاز اجرای طرح »پزشک 
خانواده شهری« در اصفهان

7

 معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان
خبر داد:

نظافت ویژه پاییزی

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

هشدار 
»نویدکیا« 
جدی گرفته 

نشد!

سردیس 
»زاون 

قوکاسیان« 
توسط افراد 
ناشناس 

تخریب شد  67

رنا
 ای

س:
عک

با بدتر شدن بحران بی آبی، فرونشست و خشکسالی، روند مهاجرت اصفهانی ها
 به شهرهای شمالی کشور افزایش یافته است؛

هشدار... !
3

 ازچه نشسته ای؟! 
 قابل توجه مسئوالن! نتایج طرح منشأ یابی ذرات معلق در هوای اصفهان تکمیل شد؛

5

سخنگوی صنعت برق اصفهان:

هیچ گونه مصرف سوخت 
 مازوت در اصفهان نداریم

 و  نخواهیم داشت

 شرح یک اتفاق مهم به روایت
 پیشکسوت ورزش شرق اصفهان؛

 خیران در هرند
 پای کار  ورزش آمدند

رییس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل 
منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری:

فرونشست در چهارمحال 
از خط قرمز عبور کرده است

3

4

6 5

تکمیل ظرفیت مکان های 
گردشگری کویر مرنجاب

 آران و بیدگل

3

ثبت نام 40 هزار متقاضی 
مسکن در استان اصفهان 

در نهضت ملی مسکن

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

3

سند توسعه 
فرهنگ و هنر 
 استان اصفهان
 در آبان ماه 

رونمایی می شود
7

سردرگمی 
مردم در 

بازار موبایل 
اصفهان

رنا
 ای

س:
عک

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی 

شركت گازاستان اصفهان

شركت گازاستان 
اصفهان

م الف:1214864

شركت گازاستان اصفهان درنظر دارد جهت موضوع زیر  :
موضوع: اجرای عملیات حدود 5650 متر شبکه گذاری پلی اتیلن 90 و 160 میلیمترحد فاصل ایستگاه قهی تا کوهپایه حدود 1300 متر لوله گذاری فوالدی در اقطار   1 الی  24 اعم از 
سطحی و دفنی ،تکمیل کارهای ساختمانی و حمل و جابجائی ایستگاه  ها ، گرمکن  ها و بودار کننده مربوطه جهت تغییر ظرفیت 3 مورد ایستگاه های C.G.S، C.G.S& T.B.S  درمحل  

ایستگاه های موجود واقع در بهارستان ، کوهپایه  ، قهی تکمیل کلیه کارهای باقیمانده  ساختمانی ، تاسیساتی ، برقی و ... ایستگاه C.G.S به ظرفیت 600 هزار مترمکعبی در  مبارکه
به شــماره فراخوان )2000091138000141( مورخ 1400/08/03را از طریق ثبت نام در ســامانه های جامع پیمانکاران به آدرس www.nigc-isfahan.myphx.ir و تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( انجام خواهد شد .
تذکر: الزم است ابتدا مناقصه گران پس از ثبت نام در سامانه جامع پیمانکاران نسبت به دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی اقدام نموده و پس از تأیید نهایی فرمهای 
مربوطه را حداکثر تا تاریخ مشخص شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مجددا بارگذاری نمایند. در غیر اینصورت بارگذاری ناقص بوده و شرکت در مناقصه میسر نخواهد بود. 

- کد فراخوان پایگاه ملی مناقصات 53099450  مورخ 1400/08/03 
- تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 08:00 روز دوشنبه تاریخ 1400/08/03

- مهلت زمان دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سایت : تا ساعت14:00 روز شنبه تاریخ 1400/08/15
- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی در سامانه جامع پیمانکاران )ققنوس( تا ساعت 14:00 روز شنبه 29 /1400/08

- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ساعت 14:00روز شنبه 1400/08/29
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  حداقل رتبه5 تاسیسات و تجهیزات  الزامی می باشد. 

- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 5,450,000,000ریال
جهت دریافت اطالعات بیشتر  با شماره تلفن 38132-031 داخلی 3754 تماس حاصل نمایید. 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  مرکز تماس 021 41914
دفتر پشتیبانی سامانه جامع پیمانکاران )ققنوس( 031-53246995 

نوبت اول

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد

نوبت دوم
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عربستان: 

مشکل ما با حزب ا... است
عربستان و کشور های شــورای همکاری خلیج فارس، ســفیران لبنان را به دلیل اظهارات جورج 
قرداحی، وزیر اطالع رسانی که از مداخله نظامی به رهبری عربستان در یمن انتقاد کرده بود، اخراج 
کردند.وزیر خارجه عربستان با به میان کشیدن پای حزب ا... اظهار کرد، ریشه های بحران کنونی در 

روابط با لبنان به آنچه آن را »تسلط حزب ا...در این کشور« خواند، بازمی گردد.
شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان به خبرگزاری رویترز گفت: به نظرم مسئله بسیار 
فراتر از وضعیت پیش آمده کنونی است. معتقدم مهم اســت که دولت لبنان یا موسسه لبنانی در 
مسیری قدم بردارد که لبنان را از ساختار سیاســی کنونی که تسلط حزب ا... را در این کشور تقویت 
می کند، آزاد کند.وی اشاره کرد: عربستان هیچ نظری درباره اینکه آیا دولت کنونی باید باقی بماند یا 
برود، ندارد.عربستان و کشور های شورای همکاری خلیج فارس سفیران لبنان را به دلیل اظهارات 
جورج قرداحی، وزیر اطالع رسانی که از مداخله نظامی به رهبری عربستان در یمن انتقاد کرده بود، 

اخراج کردند.

»اشرف غنی« تابعیت لبنانی می خواهد
رییس امنیت ملی دولت اشرف غنی در توئیتی مدعی شد که رییس جمهور سابق افغانستان درصدد 
کسب تابعیت لبنان اســت.رحمت ا... نبیل، در توئیت خود نوشته است: »معلوماتی وجود دارد که 
اشرف غنی درصدد به دســت آوردن تابعیت لبنان است! بیشــتر از این خرد جمعی را به تمسخر 

نگیرید! عوام فریبی اشرف غنی مردم افغانستان را بدبخت ساخت.«
وی همچنین بار دیگر پاکستان را مسئول اوضاع کنونی در افغانستان دانسته و نوشته است: مرگ 
به پاکستان! پاکســتان دشمن افغانســتان بود و است، قیام علیه ســلطه پاکستان وظیفه ملی 
 و وجدانی هر شهروند افغانستان اســت. روال غنی، همسر اشرف غنی مســیحی است و تابعیت

 لبنان را دارد.

مخالفت مجدد گروه های شیعه عراقی با نتایج انتخابات 
گروه های سیاسی شیعه عراق از قوه قضاییه خواستند تمامی اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی 
رسیدگی کند.به گزارش ســومریه نیوز، این گروه ها در بیانیه ای اعالم کردند، در راستای حفظ آرای 
شــهروندان و عدم کوتاهی در قبال آن و نیز در راســتای پیگیری اقدامات قانونی در رســیدگی به 
اعتراضات و بازشماری دســتی آرا مالحظه شد که اقدامات کمیســاریای عالی انتخابات از طریق 
استفاده از معیارهای الکترونیک و نه معیارهای بصری برای بازشماری دستی، این فرآیند را تهی از 
مضمون کرده و این برخالف قانون انتخابات است که تاکید می کند هنگام اعتراض، نتیجه شمارش 
دستی مالک عمل قرار می گیرد و نه معیارهای الکترونیک.گروه های سیاسی شیعی عراق در این 
بیانیه انتخابات پارلمانی عراق و نتایج آن را رد کردند و از قوه قضاییه خواستند اوال تمامی اعتراضات 
را بررسی کند، دوما اتالف عامدانه صدها هزار آرای رای دهندگان را متوقف کند و در نهایت بازشماری 

دستی همه آرا را بر اساس معیارهای واقعی انجام دهد.

طالبان، قبر فرمانده ارتش افغانستان را منفجر کرد
منابع خبری افغانستان در والیت پکتیکا تایید کردند که طالبان قبر عزیزا... کاروان، فرمانده پیشین 
قطعه ۰۱ والیت پکتیکا را منفجر کرده است. کاروان ۳ سال پیش در نتیجه حمله  ای در کابل کشته 
و در ارگون به خاک سپرده شــده بود. عزیز ا...از فرماندهان مشهور افغانســتان بود که از چندین 
حمله جنگجویان گروه طالبان جان سالم برده بود. او در یکی از گفت وگوهایش گفته بود که از ۳8 

سوءقصد جان به سالمت برده است.

جنگ اسراییل و ایران تا پایان سال ۲۰۲۱ محتمل است؟

نشانه های »دراگون لند«
اکونومیست نوشت: اف-۱6 های آمریکایی، تایفون های بریتانیایی، 
رافائل های فرانسوی و موارد دیگر دو به دو بر فراز صحرای اسراییل برای 
مقابله با یک دشــمن نامرئی به نام »دراگون لنــد«  به پروازدر آمدند. 
دشمنان در بازی های جنگی ساختگی هســتند؛ اما در ذهن میزبان، 
واقعی است و ایران مدنظر است. افسران اسراییلی در تالش بودند که 
بگویند این رزمایش جنبه عمومی دارد. بــا این حال، »دراگون لند« با 
پهپادها و موشک های پدافند هوایی، شــبیه نیروهای ایران بود. یک 
ژنرال خاطرنشان کرد که مانورها شــامل بخشی از توانایی هایی بود که 

برای رویارویی با ایران الزم است.
در ادامه این مطلب آمده است: اسراییل وارد چیزی شده است که برخی 
آن را »منطقه دو راهی« می خوانند. در این ارتباط، خطر هسته ای شدن 
ایران، پیچیدگی اجرای عملیات نظامــی، احتمال اقدام تالفی جویانه 
تهران و پاسخ آمریکا و شرکای منطقه ای اهمیت دارند. اسراییل نگفته 
است که خطوط قرمزش چیست؛ اما دیپلمات های غربی فکر می کنند 

که ممکن است تا پایان سال تصمیم بگیرد که وارد عمل شود.
اسراییل قبال نیز وضعیت امروز را تجربه کرده بود، به ویژه در سال های 
2۰۰9 تا 2۰۱2، زمانی که ایران را تهدید به بمباران کرد اما آن را عملی نکرد. 
با این حال، اکنون ایران به داشتن امکانات الزم برای ساخت بمب اتمی 
نزدیک تر شده است. این تا حدی به این دلیل است که دونالد ترامپ 
در سال 2۰۱8 از توافق هسته ای موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( را که برنامه هسته ای ایران را محدود می کرد و در ازای برداشته 
شدن تحریم های بین المللی، امکان بازرسی های بیشتری را به وجود 
می آورد، کنار گذاشــت. ایران می گوید که به دنبال فناوری هسته ای 
فقط برای مقاصد غیرنظامی است، با این حال غنی سازی اورانیوم آن 
به حدی پیش رفته که  زمان گریز از یک سال به حدود یک ماه کاهش 
یافته است. البته ساخت کالهک برای قرار گرفتن روی موشک ممکن 

است ۱8 تا 24 ماه دیگر طول بکشد.
به نظر می رسد ایران عالقه ای به پیشنهاد آمریکا برای بازگشت به برجام 
ندارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل می گوید که نظارت بر 
فعالیت های ایران دیگر به مانند قبل به صورت کامل امکان پذیر نیست، 

زیرا تهران از جایگزینی دوربین های آسیب دیده خودداری می کند.
اسراییل دو بار تاسیسات هسته ای دشمنان خود را بمباران کرده است. 
تل آویو یک راکتور هسته ای عراق را در سال ۱98۱ و یک رآکتور هسته ای 
سوریه را در سال 2۰۰7 هدف قرار داد؛ اما اینها یک حمله هوایی بود. از 
بین بردن تاسیسات هسته ای ایران بسیار دشوارتر خواهد بود زیرا آنها 
پراکنده هستند و برخی در زیر زمین مدفون هستند. ایران همچنین به 

موشک های دفاع هوایی اس-۳۰۰ ساخت روسیه دست یافته است. 
همانطور که یکی از ژنرال های اسراییلی می گوید، طرح حمله به ایران 
یک موضوع ساده نیست و چیزی نیست که بتوان شرایطش را در مدت 
کوتاهی آماده کرد.چالش های عملیاتی اســراییل از شناسایی محل 
تاسیسات ایران تا سطح استحکامات آن ها و اینکه آیا ابتدا باید پدافند 
ضدهوایی نابود شود، متغیر است. اسراییل حدود ۱5۰۰ کیلومتر دورتر از 
پایگاه های خود باید دست به عمل بزند و نیاز به سوخت گیری هوایی 
برای بسیاری از هواپیماها بر فراز سرزمین های بالقوه متخاصم دارد. 

اگر متحدان جدید تل آویو در خلیج فارس مایل به کمک باشــند، مثال 
اجازه پرواز بر فراز کشورشان را به اسراییل بدهند یا امکان ایجاد پایگاه 
را به وجود آورند یا به خلبانانی که هواپیماهای شان سرنگون شده کمک 
کنند، کار اسراییل آسان تر می شود. اما هرچه همسایگان ایران بیشتر 
درگیر شــوند، احتمال اینکه هدف حمالت تالفی جویانه قرار گیرند نیز 
افزایش می یابد. ایران تهدید کرده است که در صورت حمله، تنگه هرمز 

را که بیشتر نفت خلیج فارس از آن عبور می کند، خواهد بست. 
خیلی چیزها به رییس جمهور جو بایدن بستگی دارد، که می گوید اجازه 

نخواهد داد ایران هسته ای شود. اقدام نظامی آمریکا قوی تر از حمله 
اسراییل خواهد بود، به ویژه به این دلیل که واشنگتن سالح های عظیم 
تری در اختیار دارد. حتی اگر ایاالت متحده فقط به اسراییل چراغ سبز 
نشان دهد که به تنهایی اقدام کند، ممکن است نتواند از جنگ دور بماند. 
اگر ایران همانطور که بسیاری انتظار دارند، با گسترش درگیری به حمله 
پاسخ دهد، از آمریکا خواسته می شود تا خطوط دریایی را باز نگه دارد، 
از متحدان دفاع کند و حتی از خودش محافظت به عمل آورد. نیروهای 
واشنگتن در عراق و سوریه در معرض حمله قرار دارند. در این ارتباط باید 
اشاره کرد که یک پایگاه آمریکایی در تنف در سوریه در تاریخ 2۰ اکتبر 
توسط پهپادهای مسلح مورد اصابت قرار گرفت. آقای بایدن که تابستان 
امسال از افغانســتان خارج شــد و گفت که می خواهد به جنگ های 
همیشگی در جهان اسالم پایان دهد، تمایلی ندارد که به جنگ دیگری 
وارد شود.یکی از مقامات اسراییلی تاکید کرده است: ایران را می توان 
منصرف کرد زیرا نمی خواهد مانند کره شمالی باشد؛ اما خطر این است 
که تهران به این نتیجه برسد که فقط سالح های هسته ای، آنها را ایمن 

نگه می دارد.

خبر روز

هشدار درباره پناهندگان افغان؛

مراقب باشید! تروریست به ایران صادر می کنند
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: بیش از دو ماه و نیم است که مرزهای شرقی کشورمان در معرض 
یک سیل ناخواسته از عبور مهاجران افغانستانی به داخل ایران قرار دارد.این موضوع برای اولین بار 
نیست که از افغانستان مهاجرت هایی به کشورمان صورت می گیرد، ولی این بار ویژگی هایی در آنچه 
درحال وقوع است وجود دارد که آن را با تمام موارد دیگر متفاوت کرده است.اکنون گروه تروریستی 
طالبان بر افغانستان حاکم اســت، داعش نیز چند هزار نیروی تروریســت به این کشور وارد کرده، 
القاعده نیز تروریست های خود را به افغانستان آورده، از کشورهای آسیای میانه هم عناصر وابسته 
به این گروه های تکفیری وارد افغانســتان شده اند و این کشــور به کانون تروریست ها تبدیل شده 
است.براساس اطالعات موثق، یکی از اهداف مشــترک آمریکا و طالبان از استقرار حکومت طالبان 
در افغانستان این است که این کشــور به محلی برای تهدید امنیتی علیه ایران تبدیل شود. آمریکا از 
افغانستان رفته ولی افغانستان را به حال خودش رها نکرده است. تبانی آمریکا با طالبان بر این قرار 
مبتنی است که این گروه تروریستی با همراهی سایر گروه های تکفیری تروریستی افغانستان را در 

اشغال خود داشته باشند و ناامنی را به کشورهای همسایه ازجمله ایران صادر کنند.

نصرت ا... تاجیک:

تیم دیپلماسی ما سردرگم است
نصرت ا... تاجیک به روزنامه آرمان گفت:پس از خروج ترامپ از برجام، شــرط عقل این است که 
ایران از تجربه خود استفاده کند و از طرف مقابل تضمین بخواهد. این نگرانی ایران کامال بجا بوده و 
نمی توان به آن ایراد گرفت.باید توجه داشت که خواستن ضمانت دائمی در متن برجام 2۰۱5 نیست 
و به همین علت که یک خواسته جدید است شاید منجر شود تا آمریکا نیز خواسته های جدید داشته 
باشد. هر عنصری که خارج از برجام 2۰۱5 بوده، وارد مذاکرات شود، رایزنی ها را پیچیده تر می کند. 
6 دور مذاکرات قبل نیز به این علت طوالنی شــد که هم ایران و هم آمریکا خواسته هایی خارج از 
برجام داشتند.ایران بــاید زمین را عوض کنــد زیرا طرف آمریــکایی مشخصا نمی تواند ضمانت 
دائمی دهد و دولت های آینده را متعهد به برجام کند. به نظر می رسد که تیم سیاست خارجی دولت 

سیزدهم سردرگم است و انسجام الزم را ندارد. باید بدانند که گذشت زمان به نفع ایران نیست. 

اولین موضع گیری »بایدن نسبت« به اعالم تصمیم ایران
رییس جمهور آمریکا به اعالم زمان از سرگیری مذاکرات احیای برجام گفت از سوی ایران واکنش 
نشان داد.خبرنگار سی ان ان خبر داد که در آســتانه دیدار »جو بایدن« رییس جمهور آمریکا با سران 
کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس درباره ایران، از وی درباره زمان از سرگیری مذاکرات برجام پرسیده 
شد.بایدن در پاسخ به سوالی که از وی پرسیدند: »آقای رییس جمهور! چه زمانی می خواهید مذاکرات 

با ایران از سرگرفته شود؟«، گفت: »آنها )ایران( قرار است )مذاکرات را( از سر بگیرند.«

ادعای خبرنگار وال استریت ژورنال درباره مذاکرات
روزنامه دولت به نقل از وال استریت ژورنال مطرح کرد: اگر ایران می خواهد توافقات برجام را تغییر 
دهد، آمریکا هم خواسته های خودش را دارد.ایران نوشت: »الرنس نورمن« خبرنگار وال استریت 
ژورنال، مدعی شد از آنجایی که ایرانی ها حاضر به مذاکره مستقیم با آمریکا نیستند، وقوع سوء تفاهم 
در مورد مواضع و انتظارات، غیر قابل پیشگیری می شود.وی افزود: »برجام سندی است که روی آن 
توافق شده است. هیچ ضمانتی داده نشده که طرفی هرگز از آن خارج نشود. این، یک توافق سیاسی 
با تعهدات سیاسی بوده است.  اگر ایران می خواهد توافق را تغییر دهد، آمریکا هم خواسته های خود را 

دارد. مسئله روشن بود، در واقع، به صورت علنی اعالم شد ضمانت دائمی منتفی است. 

کافه سیاست

 انتقاد سایت اصولگرا از 
صدا و سیمای جدید!

ســایت جهان نیوز، نزدیک به اصول گرایان و 
علیرضا زاکانی، شهردار تهران با انتشار مطلبی 
تحت عنوان »الزامات موفقیت رویکرد خبری 
جدید صداوسیما/ آقای جبلی همه طیف های 
انقالبی را نقد کنید!« با اشــاره به رویکرد جدید 
رســانه ملی در انتقاد از نیروهــای به اصطالح 
ارزشی نوشــت: در همین فاصله کوتاه برخی 
عدالتخواهی های خبری صدا و سیما خالی از 
اشتباه نبوده است! صداوسیما در حالی فیلم 
تقطیع شده رییس شورای سیاستگذاری ائمه 
جمعه را درباره نحوه مواجه ائمه جمعه با موضوع 
فساد منتشر کرده که انتشار فیلم کامل اظهارات 
علی اکبری اعتبار و درستی گزارش منتشر شده 
صدا و سیما را زیر سوال برده است! یا در قضیه 
انتقاد به دکتر زاکانی در خبر انتصاب دامادش 
گرچه روح مطالبه گری و انتقاد آن مورد تقدیر 
و تحسین اســت ولی آنچه از دید صداوسیما 
پنهان ماند این بود که در متن این بخشــنامه 
آمده است: » جذب و به کارگیری نیروی انسانی 
جدید تحت هر عنــوان و با هر نــوع وضعیت 
اســتخدامی اعم از ) تمام وقت، نیمه وقت و 
پاره وقت، پیمانکاری، شرکتی، مشاوره ای، حق 
الزحمه ای، ساعتی و پروژه ای و ... حتی انجام 
خدمت به طور رایگان یا افتخاری ( ممنوع بوده و 
بر حسب ضرورت هر نوع درخواست می بایست 
با هماهنگی و اخذ مجوز از سوی حوزه معاونت 
برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا 
اقدام شود.«  بنابراین عمال صداوسیما با نادیده 
گرفتن بخش دوم این بخشــنامه زاکانی را به 
تصمیم خالف بخشنامه خود محکوم کرد!باالتر 
از اشتباهات فاحش که سبب بی انصافی هایی 
نیز در دو موضوع خبری انتصاب شهردار تهران 
و دیدگاه تقطیع شده رییس شورای سیاست 
گذاری ائمه جمعه درباره فســاد شد، توجه به 
عدالت سیاســی از الزامات موفقیت رویکرد 
جدید صداوسیماست. صداوسیما با پرداخت 
به موضوع دکتر زاکانی و حجت االســالم علی 
اکبری می خواهد نشان بدهد که جناح سیاسی 
با تابلوی انقالبی گری و اصول گرایی را نیز نقد 
خواهد کرد و نگاه عدالت خواهانه و بی طرف به 

جناحین سیاسی کشور دارد. 

بین الملل

وز عکس ر

دیدار نماینده 
آیت ا... سیستانی 
با آیت ا... صافی 

گلپایگانی
حجت االسالم والمسلمین سید 
جواد شهرســتانی، نماینده آیت 
ا... العظمی سیستانی شامگاه 
شنبه با آیت ا... صافی گلپایگانی 

دیدار و گفت وگو کرد.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور طی سخنانی 
در برنامه تلویزیونی »نگاه یک« با اشــاره به حمله 
سایبری اخیر به شــبکه توزیع سوخت کشور اظهار 
کرد: مــا دو حادثه را تحلیل کردیــم. یکی حمله به 
بندر شــهید رجایی و یکی هم حادثــه راه آهن را که 
به لحاظ مدل حمله به یکدیگر شــباهت داشتند و 

مانند هم بودند.
سردار غالمرضا جاللی با تاکید بر نتیجه جمع بندی 
اطالعات و تحلیل آنها تصریح کرد: از نظر ما طراحان 
ایــن حمالت قطعــا دشــمنان ما هســتند یعنی 
آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی. وقتی که کسی در 
الیه سخت افزار می خواهد به دیگری حمله کند باید 
نفوذ اطالعاتی در الیه سیستم نهادینه شده مجموعه 

مورد نظر داشته باشد.
رییس سازمان پدافند غیرعامل یادآور شد: معموال 
کشــورهایی که به این ســطح دسترســی دارند، 
کشورهای ســازنده همان سیســتم ها هستند که 
می توانند در این الیه باشــند یا کســانی که بتوانند 

این سیستم ها را به صورت فیزیکی ساخته باشند.
سردار غالمرضا جاللی، با اشاره به عوامل شکست 
اهداف حمله سایبری به شبکه توزیع سوخت کشور 
گفت: اول اینکه حضور هوشــمندانه و تغییر روش 
صداوسیما در پرداختن به این مسائل بود که بسیار 
دقیق بود و اطالع رسانی به مردم را انجام داد. دوم 
اینکه مردم شناخت موثری از این حادثه داشتند و 
سریعا حواس شان جمع شد که باالخره حادثه ای 

بوده و تهاجمی از بیرون انجام شــده و چند ساعت 
صبر می کنیم تا درست شود.

وی با اشاره به عامل سوم گفت: سوم اینکه عوامل 
فنی یعنی هــم تیم های ما و هــم تیم های وزارت 
نفت که داشتند کار اپراتوری انجام می دادند سریعا 
توانستند خدمت سوخت رســانی به مردم را حتی 
به صورت آفالیــن و موقت برقرار کننــد و ما جز در 
سه تا چهار ســاعت اولیه دیگر شاهد صف و تجمع 

ماشین ها در پمپ بنزین ها نبودیم.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور:

دشمن در اهداف حمله سایبری به سامانه سوخت شکست خورد

وزیر خارجه سعودی: 

آماده تداوم مذاکرات با ایران هستیم
وزیر خارجه سعودی شنبه شب به وقت تهران از عدم پیشرفت ملموس در مذاکرات با تهران خبر داد.به گزارش خبرگزاری انگلیسی »رویترز« »فیصل بن فرحان« وزیر 
خارجه عربستان در زمینه مذاکره با ایران گفت: »تاکنون چهار دور مذاکره  با ایران برگزار کردیم. گفت وگوها صمیمانه است. ما همچنان امیدواریم که این مذاکرات پیشرفت 
ملموسی ایجاد کنند، اما تاکنون به پیشرفت کافی برای خوش بین بودن در این زمینه  دست نیافته ایم.«وزیر خارجه سعودی درباره برگزاری مذاکرات دور دیگری از 
مذاکرات با ایران گفت: »هیچ برنامه ریزی نشده ای است، اما ما آماده ایم که مذاکرات را ادامه دهیم.«دولت عراق چندی قبل  تالش کرد تا در حاشیه اجالس بغداد که 
سران عربستان، ایران، ترکیه، امارات، قطر، مصر و اردن به آن دعوت شده اند، سران سعودی و ایران با هم دیدار کنند.  عراق  با هدف گرد هم آوردن سران منطقه با هدف 
یافتن نقاط مشترک میان آنان برای حل مشکالت منطقه، اجالسی در سطح سران در بغداد برگزار کرد تا بعد از چند دور گفت وگوی اعالم نشده نمایندگان ایران و عربستان 
در بغداد طی ماه های گذشته، به قطع روابط دو کشور پایان دهد. »ملک سلمان« پادشاه عربستان سعودی چندی قبل ابراز امیدواری کرده بود که گفت وگوها با ایران »به 
نتایج ملموسی برای اعتمادسازی« و احیای همکاری های دوجانبه منجر شود.پادشاه سعودی با وجود این در ادامه تهران را به »حمایت از گروه های مسلح« متهم کرد 

و مدعی شد که تهران بایستی حمایتش از این گروه ها را متوقف کند. منظور ملک سلمان از »گروه های مسلح«، گروه انصارا... در یمن است.
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پروازهای»هما«افزایشپیدامیکند؛

برقراری پروازهای اصفهان-رامسر ایران ایر
هواپیماییجمهوریاسالمیایران»هما«ازامروزپروازهایداخلیوخارجیخودراافزایشمیدهد.
هواپیماییجمهوریاســالمیایران»هما«برایافزایشپروازهایخودازتاریخدهمآبانماه)امروز(
برنامهریزیکردهاست.اینپروازهادرمسیرهایداخلیوخارجیگشودهخواهدشدوناوگانهواپیماهای
ایرباسA۳۱۹وA۳۲۰ایرانایردراینپروازهانقشیپررنگایفاخواهندکرد.آنطورکهایرانایراعالمکرده
است،درپیکاهشانتشارکروناویروسوصدورمجوزپروازازسویسازمانهواپیماییکشوریکویت،
پروازهایبرنامهای»هما«ازمبدأفرودگاههایشیراز،مشهد،اهوازوالربهمقصدکویتبرقرارمیشود.
اولینپروازبرنامهریزیشدهازفرودگاهشهیددستغیبشیرازامروزباهواپیمایایرباسA۳۱۹انجام
میشود.اینمسیرپروازیدرروزهایدوشنبههرهفتهباشــمارهپرواز۶۶۵درساعت۱۵و۵۰دقیقه
فرودگاهشیرازراترکودرساعت۱۹و۴۰دقیقهواردفرودگاهکویتمیشود.برگشتاینپروازدرهمان
روزباشمارهپرواز۶۶۴درساعت۲۰و۴۰دقیقهازفرودگاهکویترابهمقصدشیرازترکودرساعت۲۲و۳۰
دقیقهدرفرودگاهشیرازبهزمینمینشیند.پروازبعدیایرانایربهکویتبرایروز۱۲آبانبرنامهریزیشده
ومبدأآنفرودگاهشهیدهاشمینژادمشهدخواهدبود.اینمسیرپروازیدرروزهایشنبهوچهارشنبه
هرهفتهباهواپیمایایرباسA۳۲۰انجاممیشود.اینپروازباشمارهپرواز۶۶۹درروزهایچهارشنبه
هرهفتهدرساعت۱۰و۵۰دقیقهازفرودگاهشهیدهاشمینژادمشهدانجاممیشود.بازگشتاینپرواز
درهمانروزدرساعت۱۳و۴۵دقیقه)بهوقتمحلی(فرودگاهکویترابهمقصدمشهدترکمیکند.

باتصویبشورایاقتصاد؛تهرانازراهآهنسریعالسیرحذفشد

فقط قم-اصفهان احداث می شود
شورایاقتصاد،زمانبندیبازپرداختفاینانس۱۵.۳میلیاردیوآنیساختراهآهنسریعالسیر
قم-اصفهانرابهوزارتراهوشهرسازیابالغکرد.سیدمسعودمیرکاظمی،معاونرییسجمهورو
رییسسازمانبرنامهوبودجهوشورایاقتصاد،مصوبهاینشورادرخصوصراهآهنسریعالسیر
قم-اصفهانرابااستفادهازفاینانس۱۵میلیاردو۳۰۰میلیونیوآنیچینبهوزارتراهوشهرسازی
ابالغکرد.براساساینمصوبه،درالسیمربوطهازســال۱۳۹۵تاکنونچینیها۲میلیاردو۲۶
میلیونو۷۵۱هزارو۹۵۷یوآنواریزکردهاند؛قراراستتاسال۱۴۰۳نیزمجموعواریزیچینیها
دراینالسی،به۱۵میلیاردو۳۰۰میلیونیوروبرسد.بازپرداختاینفاینانس)تسهیالتخارجی(
تاسال۱۴۰۸ادامهداشتهوبهطرفچینی۲۱میلیاردو۸۸۱میلیونیوآنبرگشتدادهمیشود.

شورایاقتصاد،بازگشاییهرگونهالسیجدیدرامنوطبهتصویباینشوراکردهاست.

توسعه محصوالت جانبی و عسل باکیفیت در اصفهان
کارشناسمسئولزنبورعسلسازمانجهادکشاورزیاستاناصفهانگفت:باتوجهبهخشکسالی
وکمبودآبومرتع،توســعهزنبورداریدراســتاناصفهانراتوصیهنمیکنیمبلکههدفماتوسعه
محصوالتجانبیدرزنبورداریوافزایشکیفیتمحصولاست.سیدمحمدمهدیطبائیاناظهار
کرد:درســالجاریبالغبر۹۲۰هزارکلونیزنبورعسلدراســتاناصفهانایجادشدهکهبرآوردمی
شودهرکلونی۵کیلوگرمعسلتولیدکندوبیشاز۲۰۰کارگاهبستهبندیعسلدراستاناصفهانبه
فعالیتمشغولاست.ویبااشارهبهتاثیراتمخربخشکسالیبرتولیدعسلتصریحکرد:درگذشته
میانگینتولیدعسلازهرکلونی۱۲کیلوگرمبودهکهمتاسفانهبهنیمکاهشیافتهاست.کارشناس
مسئولزنبورعسلسازمانجهادکشاورزیاستاناصفهانبااشارهبهدائربودن۵۰۰کارگاهوابستهبه
زنبورداریدراصفهان،گفت:چهارهزارو۲۰۰نفردرشغلزنبورداریبهطورمستقیممشغولهستندو
۳هزارنفرهمبهطورغیرمستقیمدراینشغلفعالیتمیکنند.ویگفت:درحالحاضردر۷استان
کشورایستگاهاصالحنژادزنبورعسلبرقراراستکهیکیازایناستانها،اصفهاناستتاملکههایی
باقابلیتتولیدباالدراختیارپرورشدهندگانملکهقرارگیردوبینزنبورداراناستانتوزیعشود.

بهبودکیفیتناندربادرودنطنز،مطالبهایکهگوششنوامیخواهد؛

غم نان و جان

کیفیتنانکهبهعنوانپرمصرفترینمادهغذایــیدرفرهنگایرانیان
جایگاهواالییداردوازآنبهعنوانبرکتســفرهیادمیشــوددرمناطق
مختلفیازکشورازجملهنطنزوبادرودازتوابعاینشهرستانموردانتقادو

گالیهشهروندانقرارمیگیرد.
بهگزارشایرنا،فارغازاســرافدرتهیهودورریزقرصکاملنانازسوی
خریدارانکهالبتهبهنظرمیرسدباافزایشقیمتتاحدودیکمترشده،
یکیازمهمتریندالیلپایینبودنکیفیتنان،نامرغوببودنآردتولیدی
است،نانبهعنوانمهمترینجزءسبدغذاییخانوارویکیازخریدهای
همیشــگیوروزانههرخانوادهایرانیمحسوبمیشــود؛اماهموارهبا
حاشیههاییازجملهنانسبوسداروتیرهیانانخمیروسفید،باالرفتن
قیمتها،پایینآمدنوزن،کمشدنکیفیتوعدممرغوبیت،اضافهشدن
افزودنیهایغیرمجازبهخمیروچالشپختونگهداریصحیحهمراه
بودهاســت.بخشامامزادهبهمرکزیتبادرودازتوابعشهرستاننطنزبا
جمعیت۳۵هزارنفردر۱۳۵کیلومتریشمالاصفهانقرارداردوبسیاری

ازشهروندانازکیفیتناندراینخطهگالیهمندهستند.
یکشهروندبادرودیاظهارداشت:بیشترنانهارادربرههکنونیتازمانی
کهتازهاستمیتواناستفادهکردامایکی۲ســاعتبعدازپخت،قابل

جویدننیست.
محسنفتحییکیازدالیلپایینبودنکیفیتنانرانامرغوببودنآرد
دانســتوافزود:کاهشکیفیتمهارتکارگراننانواییهایکیازدالیلی

استتاکیفیتنانپایینآوردهشــود.اینشهروندبادرودیباابرازگالیه
ازبرخوردبرخینانواهاهنگاماعتراضمردمبهکیفیتناناظهارداشت:
باافزایشچندبرابریقیمتنانانتظــارمیرفتکیفیتنانبهبودیابد؛
امادراغلبنانواییهانهتنهاکیفیتافزایشنیافته،بلکهاندازهنانهاهم

کوچکترازقبلشدهاست.
یکیازنانواهایشــهربادرودنیزتوضیحداد:مدتزمانزیادیاستکه
کیفیتآرددراینشهرپاییناستوتاثیرزیادیرویکیفیتنانگذاشته
است؛پایینآمدنکیفیتنانسببناراحتیشــهروندانشدهوجالب
استکهبرخیازشهرونداننانوارامتهمومقصرپایینآمدنکیفیتنان

میدانند.
ویافزود:برخیمواقع،آرددریافتیازکارخانهآردکیفیتبســیارپایینی
دارد،بهطوریکهسببمیشودنانباکیفیتبهمشتریانعرضهنشود.
یکیدیگرازشهروندانبادرودیبابیاناینکهنانخانهراروزانهتهیهمیکند،
اظهارداشت:بااینوجود،بازهمضایعاتاینبرکتسفرهبسیارزیاداست
وهرروزنانزیادیخشکودورریزمیشودوالبتهایننوعکیفیت،برای

افرادیکهبهجمعآورینانخشکیمیپردازندبهترشدهاست.
ویافزود:درخانوادهچهارنفره،ماهانهحدودپنجکیلوگرمضایعاتنان
داریم،چراکهکنارناندریافتیازنانوایی،خمیرووسطآننیزخشکاست.
اینشهروندادامهداد:نانهایلواشهمچونپوستپیازشدهونمیدانیم
حجماستانداردایننوعنانچقدراست؛بهنظرمیرسدنانوایاناینحجم

رارعایتنمیکنند.
ویبابیاناینکهکیفیتنامناسبنانبهگونهایاستناندریافتیامروز
رانمیتوانروزبعداستفادهکرد،اضافهکرد:هرنوعنانخریداریشدهاز
جملهبربریوسنگکبایددرنهایتپسازچندساعتاستفادهکردواگر

مصرفآنبهروزبعدموکولشود،بیاتودورریزمیشود.
بهگفتهوی،امیدمیرودنهادهاییکهوظیفهنظارتبرکیفیتنانرادارند
نظارتبیشــتریبرعملکردنانواییهاداشــتهوبهفکررفعمشکلهای

مردمباشند.
یکنانواینطنزینیزبابیاناینکهکیفیتآردتاثیرمستقیمیبرخروجی
ناندارد،گفت:آردعرضهشدهکیفیتالزمرانداردوبااینوجود،نبایدانتظار

نانخوبازنانواداشتوبایددرکیفیتآردبازنگریصورتگیرد.
ویافزود:تازمانیکهمشکلآردحلنشودکیفیتنانهمتغییرینخواهد

کردوبایددراینرابطهچارهاندیشیشود.
ایننانوابااشارهبهعرضهناندرسوپرمارکتهااظهارداشت:اززمانیکهنان
درسوپرمارکتهاعرضهمیشودنانوایانبهدلیلاینکهخمیررویدست
شاننماندآردکمتریمصرفمیکنندوبهدلیلکاهشحجمآردخمیربی
کیفیتتروفتیرترمیشود.مسئولپیگیریآردونانادارهصنعت،معدنو
تجارتنطنزنیزاظهارداشت:تشدیدبازرسیازنانواییهابهمنظورکنترل
توزیعومصرفآردوکیفیتپختنانهمچنانباشدتبیشترادامهدارد.
محمدجوادجعفرپوربابیاناینکهنانبهعنوانبخشاصلیسبدغذایی
مردممحسوبمیشود،افزود:بهبودکیفیتپختنانموردانتظارمردم
استودراینراســتا،نظارتوبازرسیمســتمرازطریقبازرساناداره
صنعت،معدنوتجارت،فرمانداریوبخشداریبرعملکردنانواییهای

شهرستانانجاممیشود.
کارشناسادارهصنعتومعدننطنزگفت:برایواحدهایخبازیمتخلف،
پروندهتشکیلشــدهوبهتعزیراتحکومتیارسالمیشود،همچنین

سهمیهآردآنانکسرشدهیابهطورکاملقطعمیشود.
ویاضافهکرد:پروندهواحدهایخبازیکهازطریقگشتهایمشترک
مشخصمیشودشیوهنامههایبهداشــتیرارعایتنکردهاندویادارای

کیفیتناننامناسبهستندبهفوریترسیدگیخواهدشد.
تمامیطرفهایمرتبطباعرضهومصرفنانازجملهمسئوالننظارتی
ومتولیانتوزیعآرد،نانوایانوشــهروندانبهکیفیــتنامطلوبناندر
شهرستاننطنزوشــهربادروداذغاندارندودلیلاینموضوعهرچهاز
جملهکیفیتنامطلوبآردویاکمبودمهارتکارگراننانواییباشــد،باید
ریشهیابیودرراســتایرفعآنتالششود؛دریککالممسئوالنبایددر
عملپاسخگویمطالبهبحقمردممبنیبراستفادهازنانباکیفیتباشند

واینمهمراعملیکنند.

رییساتحادیهنمایشــگاهدارانخودرویاصفهان
گفت:بعضیازافرادبرایثبتناموشرکتدرقرعه
کشیخودرو،کدملیخریداریمیکنند.حمیدرضا
قندیدرموردآخرینوضعیتبازارخودرواظهارکرد:
دربازارهمرکودوهمآرامشوجوددارد؛بهعلتوجود
بیماریکرونامسافرتهاکمشــدهوازطرفدیگر
قیمتارزکهمستقیمارویقیمتخودروتاثیرگذار
است،افزایشینداردکهاتفاقخاصیدربازاربیفتد.
ویبااشارهبهنرخروزخودروگفت:قیمتپژو۲۰۶

تیپ۲حدود۲۵۰میلیونتومــان،پژوپارس۲۸۵
میلیونتومان،تیوفایو۳۲۵میلیونتومان،دناپالس
اتوماتیک۴۶۰میلیونتومان،دناپالس۳۸۰میلیون
تومان،پراید۱۴۰میلیونتومان،کوییک۱۷۰میلیون
تومان،کوییکRدورنگحدود۱۷۰میلیونتومان،
ساینا۱۶۳میلیونتومان،تیباصندوقدار۱۵۰میلیون
تومانوتیبا۲حدود۱۶۳میلیونتوماندربازاراست.
رییساتحادیهنمایشــگاهدارانخودرویاصفهان
افزود:سوبسیدهایبسیارشــدیدیازطریققرعه
کشــیهابهبعضیازافراددادهمیشــود.میتوان
گفت۹۵درصدازکسانیکهبرایقرعهکشیهاثبت
ناممیکنند،فروشندهبازارهستندوتنها۵درصدآنها

برایمصرفشخصیثبتناممیکنند.براینمونه
پژوپارسدرقرعهکشیها۱۴۰میلیونتوماناست
درحالیکهقیمتهمینخودرودربازار۲۸۰میلیون
توماناست.ویدرادامهتصریحکرد:سایپاقیمتها
رابهبــازارنزدیککردهاســت،برایمثــالکوییک
Rدرکارخانه۱۵۰میلیونتومانفروختهمیشــود
کهبابازارحدود۲۰میلیونتومــانتفاوتداردکهبا
توجهبهفاصلهزمانیتحویل،قیمتبهبازارنزدیک
است.قندیافزود:نظرنمایشــگاهدارانایناست
ایرانخودروهمبایدقیمتهارابهبازارنزدیککرده
وقرعهکشیهارابرداردتامصرفکنندهواقعیبتواند

ازبازاراستفادهکند.

رییساتحادیهنمایشگاهدارانخودرویاصفهانمیگویدبعضیازافرادبرایثبتنام
وشرکتدرقرعهکشیخودرو،کدملیخریداریمیکنند؛

سوبسیدبازی در روز روشن!

خبر روز

رییسناحیهپخشفرآوردههاینفتیاردستان:

برای تامین سوخت مردم منطقه مشکلی وجود ندارد
رییــسناحیهپخــشفرآوردههاینفتیاردســتانگفت:بــهدلیلاحتمالحملــههکریبه
پمپبنزینوجایگاههایعرضهسوختکشــور،تنها۴جایگاهسوختدرشهرستاناردستانبه

صورتعرضهبنزینیارانهایفعالشدهاست.
علیجعفریمنشاظهارکرد:ازروزسهشــنبهاختاللدرســامانههوشمندسوختباعثشدتا

عرضهبنزیندرکلجایگاههایسوختکشوربااختاللمواجهشود.
ویافزود:بهدلیلاحتمالحملههکریبهپمپبنزینوجایگاههایعرضهسوختتنها۴جایگاه
ازمجموع۱۲جایگاهسوختدرشهرستاناردســتانبهصورتعرضهبنزینیارانهایفعالشده

استومابقیجایگاههاهمچنانبنزینرابهقیمتآزادعرضهمیکنند.
رییسناحیهپخشفرآوردههاینفتیاردستانتصریحکرد:تازمانیکهشرایطعادینشودهمه
پمپبنزینهارابهحالتســوختیارانهایبازنمیگردانیمتااگراتفاقیافتادبرایجلوگیریاز

بحرانسوخترسانیفعالباشند.
جعفریمنشبابیاناینکهدرکوتاهمدتنمیتوانسیســتمهایحفاظتیجایگاهســوخترا
تقویتکردتاازاینگونهاقداماتجلوگیریشــود،گفت:هنوزابعادحملههکریمشخصنشده
؛امابرآوردشدهکسانیکهایناقداماتراانجامدادندآشنابهسیستمهایوزارتنفتبودند.

ویبااشارهبهخســارتهاییکهحملههکریبهزیرساختهایجایگاههایسوختواردکرده،
خاطرنشانکرد:هنوزبهصورتدقیقنمیتواناعالمکردکهتاچهمیزانخسارتواردشدهاست،
امابیشترینخسارتبهتجهیزاتجایگاههایسوختواردشدهوتازمانیکهتجهیزاتراهاندازی

کاملنشوندنمیتوانسطحبرآوردخسارترااعالمکرد.

مدیرعاملمنابعطبیعیکاشان:

 توزیع نهاده دامی یارانه دار، عامل احیای 40 درصد
 دام مولد کاشان شد

مدیرعاملمنابعطبیعیکاشــانگفت:توزیعنهادهیارانهداربینبهرهبرداران،مانعتلفشدن۴۰
درصدداممولددرشهرستانشدهاست.

ملیحهغبراییاظهارکرد:یکهزارو۵۰۰تننهادهیارانهدارشــاملجووخوراکدامیدرشــش
ماههدومسالگذشتهتوزیعشد.

ویباتقدیرازحمایــتجهادکشــاورزیدرتوزیعنهادههــایدامیهمچنیــنازپایانیافتن
اقدامهایاداریوپیگیریراهاندازی۲دامگاهباظرفیت۲۷هزارواحددرشهرجوشقانقالیو
روستایآزرانخبردادوافزود:باواگذاریاین۲دامگاهبرایدستکم۳۰۰نفراشتغالمستقیم

ایجادخواهدشد.
بهگفتهوی؛۱۱۰هزارواحددامیدرکاشــانوجودداردکهساالنهباتولید۷۰هزاررأسداممولد،
قسمتعمدهگوشتقرمزومحصوالتلبنیازجملهشیر،ماســت،کره،روغنوکشکراتولید
میکنند.مدیرعاملشــرکتتعاونیکشــاورزیومنابعطبیعیشهرســتانکاشانخاطرنشان
کرد:یکهزارو۵۰۰بهرهبردارمنابعطبیعیدارایپروانهبابیشاز۱۱۰هزاررأسدامســبکدر
شهرستانفعالیتدارندکه۶۰۰نفرازآنهاعضوشرکتتعاونیکشاورزیومنابعطبیعیشهرستان
کاشانهستند.غبراییبایادآوریتاسیسشــرکتتعاونیکشاورزیومنابعطبیعیشهرستان
کاشاندرســال۹۱باعضویتیکصدنفرازبهرهبرداران،اظهارکرد:ســرمایهاینشرکتدرزمان

کنونیبیشاز۵۰۰میلیونتومانباحضور۶۰۰بهرهبردارمنابعطبیعیاست.
وی،هدفازتاســیساینشــرکتتعاونیراتجمیعســرمایههایمحدوداعضــا،حمایتاز
بهرهبردارانمنابعطبیعــیدرزمینههایمختلفوتعیینوتبیینجایگاهاجتماعیاینقشــراز

تولیدکنندگانعرصههایمنابعطبیعیبرشمرد.

کافه اقتصاد

کارشناسباغبانیسازمانجهادکشاورزیاستانمطرحکرد:شهرستان

سرمازدگی؛ مهم ترین عامل خسارت به درختان میوه
کارشناسباغبانیسازمانجهادکشاورزیاستاناصفهاندرخصوصسرمازدگیدرختانمیوهوراههایپیشگیریازسرمازدگیتوضیحاتیراارائهکرد.سعادتشاهپوری
بااشارهبهاینکهمعموالدرسالهایگذشتهبیشترینخسارتواردشدهبهدرختانمیوهناشیازسرمازدگیبودهاست،گفت:بهسببسرمازدگیبهارههرسالحدود۳۰
درصدمحصوالتدرختیاستاندچارآسیبوسرمازدگیمیشوند.ویبابیاناینکهمهمتریناقدامدرپیشگیریازسرمازدگیدرختانمیوهانتخابمکانمناسببرای
احداثباغونوعدرختمناسببااقلیمانتخابیاست،افزود:کشاورزانمیتوانندباانجاماقداماتدیگریهماننداستفادهازکودپتاسقبلازریزشبرگها،کمکردن
وقطعآبیاریازآخراینماه،هرسبهموقعدرختانواستفادهنکردنازکودهایدارایازتدرفصلسرماازسرمازدگیوآسیببهدرختانجلوگیریکنند.کارشناس
باغبانیسازمانجهادکشاورزیاستاناصفهاندرخصوصزمانهرسدرختانباغات،اظهارکرد:هرسدرختانمیوهمعموالآذرماهوسهماههزمستانانجاممیشود؛
امادرمناطقسردسیرهمانندغربوجنوباستاناصفهان،بهتراستکهکشاورزاندراواخرفصلزمستانبرایهرسدرختاناقدامکنندولیهرسدرختانانگوروهلو

بهسبباینکهبهسرماحساسترازسایردرختانهستندبایدآخریناولویتکشاورزانباشدزیراهرسزودهنگاممنجربهخسارتمیشود.

برداشت یاقوت های 
سرخ شهرضا 
به روایت تصویر

برداشــتانارازیکهــزارو۶۵۰
هکتارازباغهایشهرضاوروستای
امامزادهعلیاکبرازاواسطمهرماه
درشهرستانشهرضاآغازشدهوتا

اواخرآبانماهادامهدارد.

عکس روز

رییسپشتیبانیساختداخلومنابع
کاالیشرکتپاالیشنفتاصفهانخبرداد:

صرفه جویی 500 میلیارد 
ریالی در پاالیشگاه اصفهان
رییسپشتیبانیساختداخلومنابعکاالی
شرکتپاالیشنفتاصفهانگفت:امسالدر
پاالیشــگاهاصفهانبیشاز۵۰۰میلیاردریال
حاصلازبومیســازیقطعــاتصرفهجویی
شــدهاست.ســعیداحترامیاناظهارکرد:در
واحدپاالیشــگاهینفتاصفهــان۳۵۰قطعه
یدکیتجهیزاتموردنیازباتیــراژ۶۴هزارعدد
بابهرهگیــریازتوانمندیســازندگانداخلی
بومیسازیشدهاست.ویافزود:ساختاین
قطعات،۱۸۰میلیاردریالهزینهدربرداشــته
اســتدرحالیکهصرفهجوییناشیازبومی
کردنآنها،بیــشاز۵۰۰میلیاردریــالبرآورد
میشود.رییسپشتیبانیساختداخلومنابع
کاالیشرکتپاالیشنفتاصفهانتاکیدکرد:
بابهرهگیــریازتخصصوهمــتصنعتگران
وشــرکتهایســازندهتوانمنــدوپرتالش
کشور،بیشاز۸۰درصدنیازمندیهایکاالیی
پاالیشگاهاصفهاندرداخلوبدوننیازبهخرید
ازخارجتامینشدهاســت.احترامیان،ایجاد
ارتباطموثربادانشگاههاومراکزدانشبنیانو
بهرهمندیازتوانمندیصنعتگرانومتخصصان
کشــورراجزواولویتهایاینواحدبرشمردو
گفت:اینواحددرحــالحاضربابیشاز۵۷۰
شرکتسازندهداخلیدرتولیدتجهیزاتصنعت
نفتارتباطدارد.رییسپشتیبانیساختداخل
ومنابعکاالیشــرکتپاالیشنفتاصفهانبا
بیاناینکهتاکنونباایــنروشموفقبهتولید
قطعاتبســیارمهموقابلرقابتبانمونههای
خارجیشــدهایــم،گفت:بــاوجــوداعمال
تحریمهایظالمانه،شــرایطمطلوبیفراهم
شدهاستتامابیشازگذشتهبردانش،توانایی
وتجاربکارشناسانوسازندگانداخلیتکیهو
دراینمسیرامکانساختنخستینباربسیاری
ازقطعاترابرایشرکتپاالیشنفتاصفهان
فراهمکنیم.شــرکتپاالیشنفتاصفهانکه
حدود۲۲درصــدفرآوردههاینفتیکشــوررا
تامینمیکند،تولیدمحصوالتیهمچونبنزین،
گازمایع،نفتگاز،نفتسفید،همچنینسوخت

جت،نفتکورهوگوگردرابرعهدهدارد.

عکس: تسنیم
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افزایش آمار فوتی های تصادفات در چهارمحال و بختیاری 
تصادفات جاده ای یکی از عمده ترین دلیل هــای صدمه های جانی در 
سطح کشور و اســتان چهارمحال وبختیاری محســوب می شود از این 
رو کارشناســان مهم ترین مولفه بــرای کاهش تصادفــات جاده ای را 

فرهنگ سازی و بهبود زیرساخت ها عنوان کردند.
در تصادفات رانندگی جاده، راننده و خودرو ۳ ضلع مثلث تصادف هستند 
که بیشــتر مواقع در  اذهان عمومی، مقصر اصلی در تصادفات رانندگان 
مطرح می شوند در حالی که ناایمن و استاندارد نبودن راه ها و خودرو نیز 

می تواند از عوامل مهم تصادفات تلقی شود.
با توجه به داده های سازمان جهانی بهداشــت، مرگ های جاده ای ۲۵ 
درصد کل مرگ های ناشی از جراحت ها هستند و براساس نظر کارشناسان 
و همچنین رانندگان اســتان، استانداردســازی جاده هــا و محورهای 
مواصالتی استان و تبدیل شدن این محورها به خصوص محورهای پرتردد 

به بزرگراه، عامل مهم برای کاهش تصادفات رانندگی است.
چهارمحال وبختیاری با دارا بودن یک درصد مساحت کشور، ۱.۸ درصد 
کامیون ، ۱.۲درصد کل خودروها و ۱.۴ درصد ناوگان مسافربری کشور را 
در اختیار دارد و دو ســوم ترافیک و تصادفات چهارمحال و بختیاری در 

مرکز استان است.
رییس پلیس راه اســتان چهارمحال و بختیاری  اظهار داشت: تردد در 
اســتان چهارمحال و بختیاری در 7 ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به 
همین مدت سال گذشته، به رغم محدودیت های تردد ۸ درصد افزایش 

داشته است.
سرهنگ غالمعلی نوربخش با بیان اینکه طی 6 ماهه ابتدایی سال جاری 
در حوزه تصادفات کاهش نسبت به سال گذشته بوده است، ادامه داد: 
اما در ماه هفتم به دلیل افزایش تردد درون اســتانی و شــهری، میزان 

تصادفات افزایش پیدا کرد.
رییس پلیــس راه اســتان چهارمحــال و بختیاری در خصــوص آمار 
تصادف ها، مجروحیــن و فوتی ها، عنوان کرد: آمــار تصادفات منجر به 
فوت در هفت ماهه سال جاری ۲ درصد و در تعداد فوت شدگان ۵ درصد 
افزایش داشته است.نوربخش با بیان اینکه به علت اینکه تصادف های رخ 
داده بیشتر به صورت خانوادگی بوده ، آمار مصدومان و فوتی ها افزایش 
پیدا کرد، افزود: در سال 9۸ و 99، تصادفات کاهش پیدا کرده بود ؛اما از 
ابتدای سال جاری تاکنون، به دلیل تصادفاتی که خانواده ها در آن حضور 

داشتند، آمار فوتی ها و مصدومان باال رفت.
وی با بیان اینکه از ابتدای ســال جاری تاکنون ۱۵ هزار و ۱۱۱ خودرو در 
خصوص ترددها اعمال قانون شــدند، گفت: همچنین حــدود 6 هزار و 

۲۸9 خودرو عودت داده شده و 9 هزار و ۳0۱ خودرو تذکر دریافت کردند.
نوربخش با بیان اینکه بیشــترین آمار اعمال قانون در حوزه شهرستان 

شهرکرد بوده است، افزود: شهرکرد با اعمال قانون 6 هزار و ۴09 خودرو، 
لردگان با ۳ هزار و ۴9۸ اعمال قانون و بروجن با اعمال قانون ۲ هزار و ۵۵0 

خودرو، بیشترین آمار اعمال قانون را به خود اختصاص دادند.
رییس پلیس راه چهارمحــال و بختیاری با بیان اینکه عامل انســانی 
مهم ترین دلیل در بروز تصادفات هستند، افزود:  از دهه 90، مردم خود به 
سمت خودروهای روز رفتند و خودروهای قدیمی آنچنان در جاده ها وجود 
ندارد تا بتوان گفت قدیمی بودن خودرو دلیلی بر افزایش تصادفات است.

نوربخش با اشاره به آموزش و فرهنگ سازی رانندگی بیان کرد: با همکاری 
راهداری و صداوسیما  در بحث فرهنگ سازی، روی موضوع فرهنگ سازی 
رانندگی در خود فرد و خانواده ها اجرا می شود و این آموزش در مدارس، 
دهیاری ها، بانوان، فرهنگیان، موتورسیکلت ســواران و... تاکنون ارائه 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: خط کشی جاده ها هنگام رانندگی بسیار مهم است 
و مردم به خط کشی ها بیشــتر از تابلوها توجه می کنند و البته روشنایی 

جاده ها وتابلو ها از جمله عوامل مهم در کاهش تصادف ها هستند.
همچنین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت : با توجه به شیوع ویروس کرونا و کاهش سفر و رفت و آمد افراد 
در 6 ماهه نخست پارســال، آمار فوتی تصادفات نسبت به مدت  مشابه 
۳۱ درصد کاهش داشت، اما این تعداد در نیمه نخست امسال افزایش 

داشته است.سرهنگ ایرج حســین پور با اشاره به اینکه بیشترین آمار 
قربانیان و مجروحان تصادفات رانندگی در اســتان، عابــران پیاده به 
خصوص افراد سالمند و کودکان و موتورسیکلت سواران هستند، گفت: در 
فصل بهار و تابستان بیشترین قربانیان و مجروحان موتورسیکلت سواران 
و در فصل پاییز و زمستان به دلیل شــرایط جوی و کم شدن استفاده از 
موتورسیکلت، بیشترین قربانیان و مجروحان تصادفات دورن شهری 

عابران پیاده هستند.
حســین پور اظهارداشــت: ســه نقطه در مرکز اســتان به خصوص در 
کمربندی های رینگ بیرونی، کمربندی ۱۵ خرداد و کمربندی شــمال 
،بیشترین تعداد تصادفات ثبت شده است که عالوه بر خطای انسانی، 
نقص راه و کمبود تابلو یا فقــر تابلوی عالئم از مهم تریــن عوامل  بروز 

تصادفات درون شهری است.
وی با اشاره بر اینکه طی 6 ماهه نخست امسال بیش از سه هزار تصادف 
جرحی، فوتی، خسارتی در اســتان به ســامانه ۱۱0 گزارش شد، افزود: 
درصدی از این آمار منجر به رضایت در صحنه شده و تنها درصد کمی منجر 

به شکایت در مراجع قضایی و یا دریافت خسارت بیمه ای شده است.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی چهارمحال و بختیاری گفت: بیشترین 
مشکل در تصادفات درون شهری به علت توجه نداشتن به جلو است و 

بیشترین تصادفات در بلوارها رخ می دهد.

توزیع بیش از یک میلیون دوز واکسن کرونا در چهارمحال 
رییس مرکز بهداشــت چهارمحال و بختیاری از تزریق 9۸9 هزار و ۵67 دوز واکسن کرونا در استان 
خبر داد و گفت: بر این اســاس 7۸ درصد جمعیت باالی ۱۲ نفر اســتان دوز نخست و ۵0 درصد دوز 
دوم واکســن کرونا را تاکنون دریافت کرده اند.ســید راشــد جزایری افزود: از ابتدای اجرای طرح 
واکسیناسیون علیه کرونا تاکنون 60۵ هزار و ۳۱7 نفر در استان دوز نخست و ۳۸۴ هزار و ۲۵0 نفر هر ۲ 
دوز واکسن را دریافت کرده اند.جزایری اضافه کرد: تاکنون یک میلیون و ۳0۵ هزار و ۴0۳ دوز واکسن 

کرونا در استان توزیع شده که بیش از 90 درصد آن تزریق شده است.
وی، جمعیت باالی ۱۲ سال استان را 77۳ هزار و ۴۴0 نفر اعالم کرد و گفت: میزان واکسن الزم برای 

تکمیل نوبت دوم، ۲۴۱ هزار و ۴77 دوز است.

مشکالت چندین ساله تامین آب آشامیدنی مرادان مرتفع شد
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری، از حل شدن مشکالت 
چندین ساله تامین آب آشامیدنی روستا های شاهقریه و دومکان )مرادان( شهرستان خانمیرزا خبر 
داد.مراد محمودی افزود: پس از حفر چاه ۸0 متری و تجهیز و راه اندازی آن با نصب اتاقک و اجرای 
هزار متر خط انتقال که 60 متر آن با حفر نقب و عبور لوله از زیر جاده ترانزیتی خوزســتان و هم چنین 
اجرای یک کیلومتر شبکه برق به آبرسانی سیار و چاه های اجاره ای مشکالت چندین ساله تامین آب 
آشامیدنی روستا های شاهقریه و دومکان )مرادان( پایان یافت. محمودی اضافه کرد: برای اجرای 
این عملیات آبرسانی حدود ۳0 میلیارد ریال اعتبار هزینه شد.وی ادامه داد: با اجرای این عملیات آب 

شرب روستای مرادان با جمعیت نزدیک به پنج هزار نفر که فاقد آب شرب پایدار بوده، مرتفع شد.

شروع بارش در چهارمحال و بختیاری 
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: متاسفانه در حال حاضر پیش بینی در خصوص وقوع 
بارش های موثر در اســتان وجود ندارد، البته چهارشــنبه هفته جاری در اثر نفوذ یک سامانه بارشی، 
انتظار بارش های خفیف باران در بخش هایی از استان وجود دارد، همچنین طی روزهای پنجشنبه، 
جمعه و شنبه هفته آینده وقوع بارش  پیش بینی می شــود که در حال حاضر موثر بودن این بارش ها 

مشخص نیست.
مهران چراغپور در خصوص وضعیت جوی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: طی روزهای گذشته در اثر 
فعالیت سامانه بارشی در سطح استان در ایستگاه کوهرنگ حدود سه میلی متر بارش باران ثبت شده 
است، در سایر مناطق استان مانند شهرکرد نیز بارش هایی رخ داد، اما به دلیل اینکه این بارش ها بسیار 
خفیف بود به ثبت نرسیده است.وی خاطرنشــان کرد: پیش بینی می شود در هفته آینده دمای هوا 
در چهارمحال و بختیاری به طور محسوس کاهش پیدا کند،  اما در هفته جاری احتمال وقوع کاهش 

دمای جزئی در استان وجود دارد.

کشف بیش از 18 فقره سرقت در شهرکرد
فرمانده انتظامی شهرکرد گفت: در راستای پیگیری پرونده های سرقت تجسس کالنتری ۱۱ سعدی 
درپی وقوع چندین فقره سرقت های مختلف در ســطح حوزه کالنتری و لزوم جلوگیری از افزایش 

وقوع و میزان نارضایتی شهروندان، موضوع در دستور کار ماموران تخصصی آن کالنتری قرار گرفت.
ســرهنگ کورش بهرامی افزود: با لحاظ کردن جغرافیای جرم نســبت به برنامه ریزی و شناسایی 
محل های وقوع سرقت پس ازتحقیق و کنکاش از مالباختگان و شیوه و شگرد و ساعات وقوع بزه و 
بازبینی دوربین های محل و همچنین با افزایش تعداد عوامل گشتی اعم از محسوس و نامحسوس، 
سارق توسط واحد گشت شناســایی و در یک اقدامی پلیسی و ضربتی دستگیر و به کالنتری منتقل 

شد.

بام ایراناخبار
دوشنبه 10  آبان 1400 / 25  ربیع االول 1443 / 01  نوامبر  2021 / شماره 3382

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
8/89 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابر رای شــماره 1841 مورخ 1400/06/24 هیــات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی، مالکیت آقای مجید بصیری نژاد به شناســنامه شــماره 39 کدملی 
1288774771 صادره اصفهان فرزند اکبر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
79/46 متر مربع مفروزی از پالک  شــماره 131 فرعــی از 4483  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی 
 و مع الواسطه از طرف آقای جعفر نامدار دســتجردی )مالک رسمی( خریداری

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

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/10 
م الف: 1207456  مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان
مفاد آراء

8/90 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

1- برابر رای شماره 1774 مورخ 1400/06/13 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، 
مالکیت آقای حسن عیدی به شناسنامه شماره 2 کدملی 6339899528 صادره 
کیار فرزند نادر بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131/41 
متر مربع مفروزی از پالک  شماره 131 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 
از طرف آقای محمد صادق ناظر دستجردی )مالک رسمی( خریداری شده است.

2- برابــر رای شــماره 1775 مــورخ 1400/06/13 هیــات اول موضــوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه 
بالمعــارض متقاضی، مالکیــت آقای علی فرجــی خیرآبادی به شناســنامه 
شــماره 484 کدملــی 6339377084 صادره کیــار فرزند ذوالفعلی بر ســه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت 131/41 متــر مربع 
مفروزی از پــالک  شــماره 131 فرعــی از 4483  اصلی واقــع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان بــه موجب بیع نامــه عادی و مع 
 الواســطه از طرف آقای محمد صــادق ناظر دســتجردی )مالک رســمی( 

خریداری شده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 

باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/10 
م الف: 1207466  مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان 
مفاد آراء

8/91 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

1- برابر رای شماره 1856 مورخ 1400/06/25 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، 
مالکیت آقای سجاد طاهری به شناسنامه شماره 6195 کدملی 4623357023 
صادره شهرکرد فرزند فیض اله بر سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 158/11 متر مربع مفروزی از پالک  شماره 4198  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است
2- برابر رای شــماره 1855 مورخ 1400/06/25 هیــات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی، مالکیت خانم مریم طاهری به شناســنامه شــماره 4610149168 
کدملی 4610149168 صادره شــهرکرد فرزند فیض اله بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 158/11 متر مربع مفروزی از پالک  شماره 
4198  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر

 خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/10 
م الف: 1207547  مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان
مفاد آراء

8/92 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060302031000445-1400/7/24 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نایین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
بتول یادگاری نائینی فرزند ابوالقاسم بشــماره شناسنامه 21 صادره از نایین در 

ششدانگ مفروزی یک باب اتاق به مساحت 31/20 متر مربع قسمتی از پالک 
ثبتی 1013 اصلی واقع در بخش 1 ثبت نایین خریداری عادی و مع الواســطه 
از ابوالقاسم یادگاری نایینی و شــهرداری نایین مالکین رسمی محرز گردیده 
 اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی

 می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/25 
م الف: 1213050 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین

تحدید حدود اختصاصی
8/93 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتی 374 فرعی از 
18 اصلی واقع در  بخش 4 ثبت خوانســار به نام خانم فروغ نجات فرزند محمد 
علی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز دو شنبه مورخ 1400/09/01 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهــی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  
تاریخ چاپ: 1400/08/10  

م الف: 1214130 امیر حسین مومنی رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

8/94 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک به شماره پالک 21 
اصلی واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نسبت به 70/02 حبه مشاع و شرکاء در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1400/09/03 ساعت 9 صبح در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد کــه در روز و ســاعت مقرر در ایــن آگهی در محل حضــور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
 تاریخ چاپ: 1400/08/10  

م الف: 1214227 مهدی صادقی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 
اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
8/95 شماره نامه : 140085602024009020-1400/08/04 چون تحدید 
حدود ششــدانگ یک باب خانه پــالک 4786/685  واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم ســیده فرانک موســوی فرزند سید 
علی در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز  دوشنبه مورخ 1400/09/06 ساعت 9 صبح 

در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهــی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضــی ثبت معترضین ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مرجع 
 ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. 

تاریخ چاپ: 1400/08/10  
م الف: 1214096 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
8 شــماره آگهــی: 140003902003000234 شــماره پرونــده:  /96
139604002003001254 آگهــی مزایــده پرونده 9602488 ششــدانگ 
 پالک ثبتــی B 330  فرعی از 3 اصلــی مفروز و مجزا شــده از 293 فرعی از
 اصلی مذکور واقع در بخش 14 ثبت اصفهان مســاحت 0 متر مربع، به نشانی 
اصفهان خیابان جهاد جنب مســجد سلمان کدپســتی 45977-81846 که 
ســند مالکیت آن در صفحه 578 دفتر یک با شــماره چاپــی 833994 صادر 
شده اســت با حدود و مشــخصات: شــمااًل به خط مفروض ملک 331 فرعی 
شــرقا و جنوبا به شــارع غربا به خط مفروض ملک 329 فرعی که طبق نظر 
کارشناسان رسمی دادگســتری ملک مذکور طبق نامه شــهرداری مساحت 
عرصه 35/26 متر مربع و مساحت ســاختمان حدود 40 متر مربع و میزان مفید 
مغازه 31 متر مربع و مســاحت بالکن داخلی 12 متر مربع اســت که در منطقه 
تجاری پارکینگ قرار دارد و قدمت آن بیش از 50 سال است مغازه قدیمی یک 
طبقه و دارای دیوار باربر و طاق ضربی قوســی کف سنگ قدیمی بدنه ترکیبی 
از سرامیک و گچ و خاک و ســفید کاری دو گچه درب بیرون فلزی با حفاظ و 
ارتفاع مفید مغازه حدود  6 .3 متر است قســمت جنوبی مغازه دارای بالکن می 
باشــد درب بیرونی فلزی با حفاظ در زمان بازدید توســط پارتیشن مغازه به دو 
قسمت تقســیم شــده بود مغازه در بر خط ویژه اتوبوس و پیاده رو واقع است 
مغازه دارای آب و برق تکفاز می باشــد و فاقد گاز اســت ملکی آقای علیرضا 
نصر اصفهانی بموجب سند نکاحیه شماره 7557 مورخ 78/08/09 تنظیمی در 
دفترخانه ازدواج شــماره 10 اصفهان در قبال طلب خانم سعیده باقری و 0/05 
اجرائی متعلقه بازداشت گردیده اســت از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 
1400/08/26 اداره اول اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان، خیابان 
جی تاالر میدان هفت تیر شــعبه مهریه اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان 
از طریق مزایده به فــروش می رســد. مزایده از مبلــغ 17/500/000/000 
 ریال )هفــده میلیارد و پانصــد میلیون ریــال( و به هر کس خریدار باشــد به 
باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شــود. این آگهی یک مرتبه در 
روزنامه زاینده رود در تاریخ 1400/08/10 چاپ و منتشــر می گردد توضیحًا 
جهت شــرکت در جلســه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حســاب 
 تمرکز وجوه ســپرده اداره کل ثبت اســناد و امالک اصفهان و شناســه واریز 
)دریافت از حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان( بابت پرونده کالسه 
فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. 
برنده مزایده مکلف اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظــرف مدت پنج روز 
از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نمایــد و در صورتی که ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکنــد، مبلغ مذکور 
 قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. م الف: 1215426 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان



دوشنبه 10 آبــــان 1400 / 25 ربیع االول 1443 / 01 نوامبر 2021 / شماره 3382
مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری اصفهان:

 آموزش مبانی حقوقی در برنامه های دفتر بانوان اصفهان
 قرار دارد

مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری اصفهان گفت:آموزش مفاهیــم حقوقی برای بانوان از 
دغدغه ها و نیاز های این حوزه است که برگزاری دوره های آموزشی با همکاری کانون وکال و بسیج 
حقوقدانان اســتان اصفهان در دستور کار قرارگرفته است. شــادی فضلی بیان کرد: این دوره های 
آموزشی در مناطق مختلف اســتان اصفهان ویژه بانوان برگزار خواهد شد تا این قشر برای مسائل 
خانوادگی، اجتماعی، فعالیت اقتصادی و در مواجهه با مشکالت اجتماعی توانمند شوند.مدیرکل 
امور بانوان و خانواده اســتانداری اصفهان با اشاره به فعال شــدن نقش زنان در حوزه اقتصادی و 
تولید، تصریح کرد: برای انجام کار بهتر و کاهش مشکالت قضایی دریافت مشاوره حقوقی در حوزه 
کسب وکار و اقتصادی برای بانوان الزم و یکی از جنبه های پشتیبانی از آنان در حوزه کسب وکار است. 
وی یادآور شد: سرفصل هایی با عنوان حقوق کار، حقوق تجارت و حقوق قرارداد ها برای زنان فعال 
در حوزه کارآفرینی و کسب وکار ها پیش بینی شده است که نقش مهمی در توانمندسازی آنان نسبت 
به مسائل کاری و انجام قرارداد ها خواهد داشــت.فضلی، آموزش موضوعات حقوقی خانواده در 
دوران قبل از ازدواج را مهم بیان کرد و گفت: این کار مانع از تضییع حقوق این قشر و بروز آسیب های 
اجتماعی ناشــی از دعاوی خانوادگی، طالق و تامین نیاز های آنان خواهد داشت.وی خاطرنشان 
کرد: تعامل بسیج حقوق دانان و کانون وکال و دادگستری کل اصفهان برای کاهش مشکالت حقوقی 
خانواده و ارتقای فرهنگ شهروندی الزم اســت و با اجرای طرح آموزشی و توانمندسازی حقوقی 
شاهد نتایج ارزشــمندی در کاهش پرونده های قضایی و تخلفات خواهیم بود.فضلی یادآور شد: 
نشست مشترکی با مسئوالن کانون وکال، دادگستری کل، بسیج حقوقدانان، دفتر بانوان و خانواده 
و مسئوالن سیاسی استانداری انجام شده اســت تا در کنار همدیگر هم افزایی ایجاد و خدمتی در 
ارتقای دانش حقوقی جامعه به ویژه خانواده ارائه شود.از میان جمعیت بیش از پنج میلیون نفری 
استان اصفهان بیش از ۲ میلیون و ۵۹۹ هزار نفر آنان مرد و بیش از ۲ میلیون و ۵۲۱ هزار نفر آنان زن 

هستند.از میان کل جمعیت زنان استان، ۱۹۶ هزار و ۳۰۸ آنان سرپرست خانوار هستند.

همزمان با اولین روز هفته پدافند غیرعامل برگزار شد؛

 اجرای مانور در خط 2 قطار شهری کالن شهر اصفهان 
با مشارکت جمعیت هالل احمر

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان گفت: همزمان با اولین روز از هفته نکوداشت پدافند 
غیرعامل، مانور و تمرین آمادگی برای مقابله با حوادث احتمالی در اجرای پروژه خط ۲ قطار شهری 
کالن شهر اصفهان برگزار شد.شــهریار انصاری طادی رییس شعبه اصفهان این جمعیت، هدف از 
برگزاری این مانور را آماده سازی همشهریان برای مقابله باحوادث احتمالی و اعالم آمادگی جمعیت 
هالل احمر برای امدادرسانی مناســب و به موقع به حادثه دیدگان دانست و اظهار داشت : تمرین 
عملی برای ارتقایی آگاهی، حفظ خونســردی، امداد و کمک های اولیه، خروج اضطراری و اسکان 
اضطراری از دیگر اهداف برگزاری این مانور بود.  وی افزود : ارزیابی محل حادثه توســط تیم های 
واکنش سریع، جست وجو و نجات، آواربرداری،حمل مصدوم و اسکان اضطراری توسط تیم های 
تخصصی جمعیت هالل احمر از جمله اقداماتی بود که در این مانور اجرا شد. انصاری طادی تصریح 
کرد:  در این مانور، ۱۵ تن از پرسنل و نجاتگران جمعیت هالل احمر شهرستان های اصفهان و نجف 
آباد به استعداد یک دستگاه آمبوالنس و سه دستگاه خودروی امدادی، در قالب یک تیم ارزیاب، 
دو تیم جست و جو و نجات آنست و بیورادار، یک تیم تخصصی آوار و یک تیم اسکان اضطراری به 
مصدومان فرضی، خدمات الزم را ارائه کردند . رییس جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان، در 
ادامه گفت: با توجه به حادثه خیز بودن کشور ما ایران، داشتن آمادگی الزم برای مقابله با  حوادث 

طبیعی در کاهش آسیب ها، تلفات و خسارات بعد از آن بسیار حائز اهمیت است.

 مدیرکل بیمه سالمت استان خبر داد:

آغاز اجرای طرح »پزشک خانواده شهری« در اصفهان

مدیرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهان 
در نشســت خبری با اشــاره به اهمیت 
اطالع رسانی در آشــنایی مردم با حقوق شــان اظهار کرد: با تصویب 
قانون بیمه همگانی شــرایطی فراهم شــده اســت تا شــهروندان 
بتوانند از مزایای بیمه بهره مند شــوند. بیمه ســالمت با پنج صندوق 
بیمه از اقشــار مختلــف جامعه حمایت مــی کنــد. ۲۲ میلیون نفر 
 از جامعــه روســتایی در کشــور تحــت پوشــش بیمــه ســالمت 

هستند.
 حسین بانک با اشاره به طرح تحول سالمت در کشور گفت: ۸۵ درصد 
از بیمه شدگان ســالمت به صورت رایگان توســط دولت بیمه شدند. 
بیمه سالمت با اعتبارات دولتی اداره می شود و درآمدزایی ندارد.وی 
با اعالم آغاز اجرای طرح پزشک خانواده شــهری برای بیمه شدگان 
صندوق بیمه ســالمت همگانی در این اســتان، اضافه کرد: صندوق 
بیمه سالمت همگانی طبق ضوابط اجرایی قانون بودجه درصدد است 
طرح پزشک خانواده را در شهرهای استان اصفهان برای بیمه شدگان 

صندوق بیمه سالمت همگانی اجرایی کند.
 بر اساس این طرح بیمه شــدگان با مراجعه به پزشــک خانواده از 

خدمات درمانی هدفمند بهره مند شده و متناسب با تشخیص پزشک 
خانواده از خدمات تخصصی و بســتری اســتفاده خواهند کرد.بانک 
با اشــاره به اینکه طرح پزشک خانواده در ۴ اســتان کشور به صورت 
پایلوت اجرایی شده و از ابتدای مهرماه هم در ۷ شهر استان اصفهان در 
حال اجراست، تصریح کرد: این طرح به صورت گام به گام در شهرهای 
بهارستان درچه، شهر ابریشم، خوانسار، مبارکه، شهرضا و آران و بیدگل 

اجرا می شود. 
با برگزاری جلســات، پزشــکان عمومی برای همکاری در این طرح 
توجیه شــده اند که خوشبختانه در شهر بهارســتان با استقبال بسیار 
پزشکان عمومی روبه رو شده است.وی بیان کرد: مشابه طرح مذکور 
با همکاری دانشگاه های علوم پزشــکی اصفهان و کاشان برای بیمه 
شدگان روستایی و شــهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت اجرا شده و در 

خانه های بهداشت پزشک خانواده مستقر شده است.
مدیرکل بیمه ســالمت استان اصفهان خاطرنشــان کرد:  طرح نظام 
ارجاع و پزشک خانواده بیمه ســالمت همگانی برای افرادی اجرا می 
شود که به صورت رایگان توسط بیمه سالمت تحت پوشش بیمه قرار 
گرفته اند و تاکنون فقط مجوز استفاده از مراکز درمانی بخش دولتی 

را داشته اند.
وی ادامه داد: در این طرح به ازای هر ۷۰۰ نفر بیمه شده صندوق بیمه 
سالمت همگانی، یک نفر پزشک به عنوان پزشک خانواده معرفی می 
شود که فرد بیمار را مورد معاینه قرار می دهد و اگر بیمار نیاز به ارجاع 
به پزشک متخصص و یا فوق تخصص داشــت توسط همان پزشک 

ارجاع می شود.
این مقام مســئول با بیان اینکه در حال حاضر ویزیت پزشک عمومی 
۳۵ هزار تومان اســت، گفت: افرادی که تحت پوشش طرح پزشک 
خانواده قرار می گیرند بابت مراجعه به پزشک رقم شش هزار تومان 

را به عنوان ویزیت پرداخت می کنند.

335 هزار اصفهانی تحت پوشش بیمه سالمت همگانی قرار دارند
وی با اشــاره به اینکه این طرح هنوز در کالن شهر اصفهان اجرا نشده 
اســت، تصریح کرد: در حال حاضر ۳۳۵ هزار نفر تحت پوشش بیمه 
سالمت همگانی هستند که در مجموع بالغ بر یک میلیون و ۳۶۵هزار 
نفر تحت پوشــش ۵ صندوق بیمه سالمت استان اصفهان قرار دارند.

بانک با اشاره به اینکه بیمه ســالمت ۴۵۰ هزار نفر در استان اصفهان 
غیرفعال است، گفت: از شــهروندان که تحت پوشش بیمه همگانی 
سالمت هســتند درخواست می کنیم در سامانه شــهروندی و یا طی 
تماس با سامانه ۱۶۶۶ از خدمات ارائه شــده بهره مند شوند. چراکه 
پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع سبب دسترسی این بیمه شدگان 

به خدمات در بخش خصوصی می شود.
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان با اعالم آغاز اجرای طرح پزشک 
خانواده شهری برای بیمه شــدگان صندوق بیمه سالمت همگانی در 
این اســتان، گفت : این طرح باعث می شــود افراد زودتر، راحت تر 
و با هزینه کمتر بیماری خود را بشناســند و درمــان کنند درحالی که 
متاسفانه طرح پزشــک خانواده آن طور که باید نهادینه نشده و نیاز به 

فرهنگ سازی دارد.

پایان نسخ کاغذی بیمه سالمت تا پایان آذرماه
وی در ادامه به حذف نسخه نســخ کاغذی تا پایان آذرماه اشاره کرد و 
افزود: سازمان بیمه ســالمت ایران دارای صندوق های ۵گانه است و 
مردم به راحتی می توانند در صندوق بیمــه همگانی بدون ارزیابی در 

ایام کرونا عضو شوند.
دفترچه های کاغذی تا آخرین برگ معتبر اســت و حذف نسخه های 
کاغذی تا آذرماه نسبت به پیشرفت ها در نســخه الکترونیکی انجام 

می شود.

با مسئولان جامعه

هنرنمایی بانوی 
خوش ذوق اصفهانی 

با چینش رنگ ها 
روی مس

منصــوره دشــتی، بانــوی خوش 
ذوق و ســلیقه اصفهانی با چینش 
رنگ های ارغوانــی و فیروزه ای در 
کنار دیگر رنگ های ســرد و گرم بر 
کالبد بی روح مس زندگی می دمد.

با حضور سردار علی مقواساز برگزارشد؛

آیین رونمایی از سایت سرسفره شهدا و کتاب دانشنامه 
شهدای دانش آموز استان

مراسم رونمایی از سایت سرسفره شهدا و کتاب دانشــنامه شهدای دانش آموز استان اصفهان با 
حضور سردار علی مقواساز، جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان)عج(، خانواده شهدا و دیگر 
مسئوالن و دانش آموزان برگزار شد.  حسین رجب پور در این مراســم با تبریک آغاز هفته بسیج 
دانش آموزی اظهار کرد: یکی از مدارســی که در سطح استان داریم و بیشــتر از ۱۰۰ شهید دانش 
آموز را تقدیم انقالب و نظام کرده است، هنرستان ابوذر است.رییس بسیج دانش آموزی اصفهان 
عنوان کرد: رونمایی از سایت سر سفره شهدا و برنامه دیگر رونمایی از دانشنامه شهدای هنرستان 

ابوذر انجام شد.
رجب پور بیان کرد: سال گذشــته دانش آموزان در سطح اســتان پروژه ای را انجام دادند  با این 
موضوع که در رابطه با شهدای فامیل، محله و شهر تحقیق کرده و آثارشان را جمع بندی و آلبوم شهدا 

را تکمیل کردند؛ حدود ١١ هزار و ٧٠٠ آلبوم جمع بندی شد.
٩ هزار و ٢٠٠ آلبوم که یک گنجینه گرانبهاست، به دست آمد

وی افزود: جشــنواره ای تحت عنوان سرسفره شــهدا برگزار و آلبوم ها آورده شد، آلبوم هایی که 
مربوط به شهدای استان، غیرتکراری و غیر از شــهدای شاخص بود جدا سازی شد و نهایتا حدود 
٩ هزار و ٢٠٠ آلبوم که یک گنجینه گرانبهاست، به دست آمد.حسین رجب پور در این مراسم خاطر 
نشان کرد: در طول تابستان توســط یک تیم بسیجی آثار اسکن شــد و در حال حاضر نیز موجود 
است و ما در مواقع مختلف، در اختیار  مجموعه های مختلف فرهنگی قرار می دهیم.رییس بسیج 
دانش آموزی اصفهان گفت:چون قرار است در سال ١۴٠١  که قرار است کنگره شهدای استان برگزار 
شود سردار فرمانده ســپاه استان دستور داد در ســال جدید تحصیلی، تکمیل آلبوم شهدا توسط 
دانش آموزان ادامه داشته باشــد و این آلبوم ها در همان مدارسی که دانش آموزان تکمیل کردند 

به یادگار بماند.
وی افزود: برای اینکه آلبوم های تکراری ایجاد نشود سایت سرسفره شهدا طراحی شد و دانش 
آموزان از ابتدای آذر ماه که مصادف با هفته بسیج است می توانند به سایت مراجعه کنند و شهید 
مورد نظرشان را انتخاب کنند.رجب پور عنوان کرد: به کمک بنیاد شــهید سایت به گونه ای برنامه 
ریزی شده که اسامی تمام شهدای اصفهان در سایت بارگذاری شده و شهدایی که در سال گذشته 

آلبوم شان تکمیل شده را دانش آموز نمی تواند انتخاب کند.
حسین رجب پور اذعان کرد: دانش آموزان شهدایی که آلبوم شان تکمیل نشده را انتخاب می کنند، 
تحقیقات شان را انجام می دهند و در فاصله زمانی که مشــخص کردیم فایل را برای مدیر سایت 
می فرستند تا در سایت بارگذاری شــود و به این صورت آلبوم را برای جشنواره می فرستند.وی با 
اشاره به برنامه های پیش بینی شــده برای این هفته گفت: یادواره های مختلف شهدا، تجلیل از 
خانواده های شهدا، تجلیل از نخبگان علمی دانش آموز و …در نقاط مختلف استان برنامه ریزی 
شده است؛ مهم ترین برنامه استکبار ستیزی اســت که روز ۱۳ آبان با حضور داشن آموزان برگزار 

خواهد شد.
در این مراسم مادر شهید حسن حجریان با بیان اینکه این شــهید من را سربلند کرده و افتخار ما 
امروز این است که بچه های امروز پیرو شهدا هســتند، به بیان خاطراتی از این هشید پرداخت، 
همچنین بردار شهید حمیدرضا نوابخش نیز در این مراسم روایتی از خاطرات بردار شهیدش داشت 

که فضای خاصی را در این مراسم ایجاد کرد.
سید رحیم زرافشانی در این مراســم اظهار کرد: هنرســتان فنی ماندگار ابوذر اصفهان بعد از مرکز 

آموزشی که در نجف آباد است، دومین مدرسه در کشور از لحاظ تعداد دانش آموز است.
مدیر هنرســتان فنی ماندگار ابوذر اصفهان تصریح کرد: ۱۲۸ شهید که تعداد ۷۱ نفر از این شهدای 
مدرسه هنگام تحصیل شهید شدند؛ باعث افتخار هستند و ما همیشه خانواده شهدا را به مدرسه 

دعوت می کنیم و از دعای خیر آن ها بهره می بریم.

وز عکس ر

خبر روزخبر

اعضای هیئت مدیره جدید 
 مجمع خیرین مدرسه ساز

 استان اصفهان مشخص شدند
با برگزاری انتخابات دهمین دوره هیئت مدیره 
مجمع خیرین مدرســه ساز اســتان اصفهان، 
اعضای هیئت مدیره جدید این مجمع مشخص 
شــدند. معاون برنامه ریزی و مشارکت های 
مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور در جلسه 
انتخابات هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه 
ساز استان اصفهان  از اصفهان به عنان نماد تمدن 
ایران اســالمی نام برد و اظهار کرد: خداوند در 
قرآن کریم می فرماید »إن تنصروا ا... ینصرکم«. 
بر اســاس این آیه، آنچه باعث شــده گام های 
خیرین در این مســیر ثابت و استوار بماند این 
اســت که یاری کردن بندگان خدا، یاری کردن 
خداوند است. فاطمه مهاجرانی با اشاره به اینکه 
هم اکنون ۳۳۰ پروژه فعال خیرســاز در استان 
اصفهان وجود دارد، گفت: این تعداد پروژه فعال 
عدد باالیی است، آن هم در این شرایط سخت 
اقتصادی که قطعا جزو لطف خداوند نیســت.
معاون برنامه ریزی و مشــارکت های مردمی 
سازمان نوســازی مدارس کشور افزود: همین 
که خیرین مدرسه ساز بنایی می گذارند که در آن 
انسانی تربیت می شود و زیستن را یاد می گیرد 
تا دنیا دنیاست آثار آن را می بینید. ما انسان ها 
پل صراط همدیگر هستیم تا به بهشت برسیم 
و خوشــا به حال خیرین که سازندگان بهشت 
در این دنیا هستند. مدیرعامل مجمع خیرین 
مدرسه ساز کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه 
خداوند از ثروت و فرزند بــه عنوان دو زینت در 
دنیا نام می بــرد، گفت: خداونــد در ادامه می 
فرماید باقیات الصالحاتی که ســال های سال 
ماندگار می شــود نزد خداوند بسیار بهتر است. 
خیرین به این آیه تأسی کرده و ساخت مدرسه 
را در اقصی نقاط کشور در دســتور کار خود قرار 
داده اند.محمدرضا جعفری با اشــاره به اضافه 
شدن خیرین مدرسه ساز در نقاط مختلف کشور 
به مجمع خیرین مدرســه ساز کشــور، گفت: 
کمیسیون بانوان، اجتماعی و اقتصادی در مجمع 
خیرین مدرسه ساز کشور فعال است. اخیرا نیز 
کمیسیون مدرسه یار اضافه شده تا به مسائل 
مختلف مدارس رســیدگی و نیازهای مدارس 

برطرف شود.

توزیع 3۶ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا در اصفهان
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان با اشاره به اینکه آمادگی تزریق روزانه بیش از ۱۰۰ هزار دوز واکسن کرونا در اصفهان فراهم است، گفت: تاکنون 
سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در استان اصفهان یک نوبت و دو میلیون نفر هم دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند. رضا فدایی با اشاره به اینکه روزانه ۵۰ الی ۶۰ هزار 
نفر برای دریافت واکسن کرونا اقدام می کنند، افزود: تاکنون ۷۰ درصد جمعیت بیش از ۱۲ سال در استان اصفهان یک دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. حدود 
یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هنوز برای دریافت واکسن اقدام نکرده اند.مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: هنوز طرح اجباری کردن واکسن 
در ادارات به قطعیت نرسیده  و در ستاد ملی کرونا مورد بررسی اســت.وی در ادامه گفت:هنوز ویروس آنفلوآنزا فصلی در اصفهان مشاهده نشده ؛ اما با توجه به 
فصل پاییز اجتناب ناپذیر است و برای پیشگیری از این ویروس ۳۶هزار دوز واکسن آنفلوآنزا در مراکز دولتی استان اصفهان توزیع شده است. این واکسن ها 

برای استفاده کادر بهداشت ودرمان، مراکز نگهداری بهزیستی و جانبازان قرار گرفت.

حدیث زاهدی

معاون آموزش ســازمان آموزش فنــی و حرفه ای 
کشور در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از سومین 
مسابقات آزاد کشــوری نماچینی آجر با بیان اینکه 
آموزش مهارت ها در حوزه صنعت ســاختمان باید 
توســعه یابد، اظهار داشــت: تاکنون در این حوزه 
اقدامات خوبی صــورت گرفته اســت. محمدرضا 
شاه پســند با بیان اینکه برگزاری مســابقات آزاد 
کشوری نماچینی آجر که مهارت استفاده از آجر با 
نمای خشک برای کاهش مصرف انرژی را آموزش 
می دهد در نوع خود جای قدردانی دارد، تصریح کرد: 
انرژی های تجدید ناپذیر در کشور روبه نابودی است 

و باید به این امر توجه ویژه صورت گیرد.
معاون آموزش ســازمان آموزش فنی و حرفه ای با 
بیان اینکه توسعه کشــور در گرو تربیت و آموزش 
افراد توسعه یافته است، ادامه داد: آموزش از جمله 
ارکان توســعه یافتگی اســت در این زمینه سعی 
داریم از ظرفیت های بخش خصوصی نیز استفاده 
کنیم و ســازمان فنی و حرفه ای نیز به عنوان ناظر 
فعالیت داشته باشد.وی با اشاره به اینکه در اصفهان 
شاهد توسعه  ارتباط خوب بخش خصوصی و فنی 
و حرفه ای هســتیم، افزود: بخش خصوصی باید 
مهارت را درک کند تا بتواند بهره برداری درســتی از  
تولیدات خود نیز داشــته باشد.شاه پسند در ادامه 
در خصوص برخی از رفتارهای ســلیقه ای مدیران 
فنی و حرفه ای در کشــور در زمینــه حضور مربیان 
آموزشی در دوره های تخصصی که از سوی برخی از 

صنایع و دستگاه های برگزار می شود، گفت: در این 
زمینه با توجه به رویکرد جدید رییس سازمان فنی و 
حرفه ای کشور بازنگری هایی را در دستور کار داریم.

وی تاکید کرد: وقت و هزینــه ای دارد برای این امر 
صرف می شــود و مدیران باید بدانند انتخاب افراد 
نامناســب هیچ بازخوردی نخواهد داشت.معاون 
آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای اضافه کرد: 
حضور اساتید دانشگاه های اصفهان ودیگر استان 
های کشور در مسابقات آزاد کشوری نماچینی آجر 
در نوع خود جالب توجه است و این امر بیانگر سطح 
باالی این مسابقات است.وی با بیان اینکه فضای 
نمایشــگاه بین المللی اصفهان نیز جای قدردانی 
دارد، ابراز داشت: جانمایی این پروژه فرصت خوبی 
برای بازدید بهتــر را برای مخاطبان در نمایشــگاه  

فراهم  می کند.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای:

توسعه کشور در گرو تربیت افراد توسعه یافته است



شهرزاد مظفر که حدود 2 ســال از امضای قراردادش با تیم ملی کویت می گذرد، سابقه قهرمانی با تیم ملی فوتســال زنان ایران در جام ملت های آسیا را دارد و 
یکی از شاخص ترین مربیان فوتسال در آسیا به شمار می رود. مظفر به ســالن الکویت رفت تا از نزدیک نظاره گر مسابقات لیگ برتر فوتسال زنان کویت باشد. 
مسابقاتی که فعال با حضور یک ستاره ایرانی برگزار می شود؛ اما به زودی قرار است دو بازیکن ایرانی دیگر هم در لیگ برتر فوتسال زنان کویت شاغل شوند؛ مظفر 
برای تماشای مسابقه تیم سلوی الصباح به سالن الکویت رفته بود، تیمی که در آن فرشته کریمی حضور دارد و کریمی باید دومین مسابقه خود در تیم جدیدش را 
به انجام می رساند. فرشته کریمی در مصاف سلوی الصباح و السالمیه، ستاره بی چون و چرای میدان بود و مقابل دیدگان سرمربی سابق تیم ملی فوتسال زنان 
6 گل زد و 5 پاس گل داد تا آمادگی باالی خود را نشان بدهد. پس از پایان بازی، کریمی با دسته گل به استقبال سرمربی سابق تیم ملی فوتسال زنان ایران رفت 

و روز مربی را که از سوی فیفا در تقویم 30 اکتبر اعالم شده، را به وی تبریک گفت.

جشن روز مربی، فرسنگ ها دور از ایران 
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عصبانیت »دیباال«؛ به لباس یوونتوس احترام بگذارید!
روزهای تلخ یوونتوس ادامه دارد و این تیم  شنبه شــب در مقابل ورونا نیز مغلوب شد تا بدترین 
شروع ســال های اخیر خود در لیگ ایتالیا را تجربه کند. در صورت برتری میالن یا ناپولی در بازی 

، فاصله بیانکونری تــا صدر به 16 امتیاز 
می رســد ؛ اما پائولو دیباال مدعی شــد 
بازیکنان یوونتوس باید بیشتر به لباس 
این باشــگاه احترام گذاشته و با تالش 
بیشتری در دیدارهای پیش رو حضور 
یابند.پائولو دیباال گفــت: »ورونا خیلی 
زود دو گل به ثمر رساند و ما سعی کردیم 
به هر نحو ممکن گل تســاوی را به ثمر 
رســانده و دروازه حریف را باز کنیم. اما 
در حقیقت حریف در جریان بازی از ما 

فرصت طلب تر عمل کرده و در بسیاری از نبردهای تن به تن و جنگ بر سر تصاحب توپ پیروز شد. 
ما باید به یاد داشته باشیم که یوونتوس هســتیم و باید به این پیراهن، تاریخ باشگاه و قهرمانان 
بزرگی که در گذشته این لباس را پوشیده اند، احترام بگذاریم. همگی در کنار هم موفق به انجام این 
کار خواهیم شد. هر کدام از ما قبل از اینکه بخوابیم باید به این شکست فکر کرده و بدانیم که چگونه 
می توانیم با توان بیشتری در ترکیب یوونتوس حاضر شویم. ما باید این از این بخت درس بگیریم، 
فروتن باشیم و فورا روی دیدار سه شنبه شب در لیگ قهرمانان مقابل زنیت تمرکز کنیم. بازیکنانی 

که در تیم یوونتوس بازی کردند و لباس این تیم را به تن دارند هرگز نباید از چیزی بترسند.«

نگرانی شدید پاریسی ها از مصدومیت »مسی«
نشریه معتبر فرانسوی درباره حضور فوق ستاره آرژانیتینی در دیدار با الیپزیگ در لیگ قهرمانان اروپا 
توضیحاتی ارائه کرد.نشریه »اکیپ« فرانسه خبر داد که لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی مشکل 
جدی ندارد و مصدومیتش تنها درد عضله ران پای چپش اســت.نگرانی درباره مصدومیت مسی 
وجود ندارد و تنها باید از سالمت این بازیکن اطمینان حاصل شود و به نظر می رسد این بازیکن برای 
بازی چهارشــنبه مقابل الیپزیگ در لیگ قهرمانان اروپا مشکلی ندارد.مسی در بازی هفته گذشته 
پاری سن ژرمن با لیل از ناحیه ران پای چپش احساس ناراحتی کرد و پوچتینو سرمربی پاریس 
مجبور شــد این بازیکن را در دقیقه 46 بازی تعویض کند.فوق ســتاره آرژانتینی این روزها از عدم 
گلزنی رنج می برد. مسی تاکنون 5 بار در لیگ دسته اول فرانسه برای پاریس به میدان رفته ولی 

هنوز نتوانسته برای تیمش در این رقابت ها گلزنی کند.

 احساس افتخار »مودریچ« بعد از بستن 
بازوبند کاپیتانی رئال

هافبک کروات رئال مادرید بسیار خوشحال است که برای نخستین بار بازوبند کاپیتانی کهکشانی ها 
به او رسید.رئال مادرید در هفته دوازدهم رقابت های اللیگا با نتیجه 2 بر یک برابر الچه به پیروزی 
دســت پیدا کرد. در این بازی بازوبند کاپیتانی رئال در غیاب بنزما به مودریچ رســید که این باعث 
خوشحالی این بازیکن کروات شده است.او در پستی نوشت: افتخار می کنم که برای نخستین بار 
بازوبند کاپیتانی رئال به من رسید.مودریچ از سال 2012 در رئال مادرید بازی می کند و همواره یکی 
از بازیکنان کلیدی و تاثیرگذار تیم بوده است. دو سال پیش توانست بعد از درخشش در رئال و تیم 
ملی فوتبال کرواسی توپ طال را به دست آورد.رئال با پیروزی  که برابر الچه به دست آورد 24 امتیازی 

شد و با تفاضل گل بهتر نسبت به سوسیداد در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.

سرخابی ها در لیگ قهرمانان آسیا ماندگار شدند؛

خطر از بیخ گوش گذشت

در شــرایطی که خبر حذف باشگاه های   سمیه مصور
پرســپولیس و اســتقالل از فصل جدید 
لیگ قهرمانان آسیا با تصمیم کمیته اســتیناف صدور مجوز حرفه ای 
صبح دیروز روی خروجی رسانه ها قرار گرفت؛ اما مجوز حرفه سازی 
این دو باشگاه ظهر دیروز صادر شد تا دو تیم پر طرفدار ایرانی همچنان 
به عنوان نماینده کشــورمان در رقابت های باشگاهی قاره کهن حضور 

داشته باشند.
خبرگزاری مهر صبح دیروز در این باره نوشت: »باشگاه های استقالل و 
پرسپولیس با تصمیم کمیته استیناف صدور مجوز حرفه ای و AFC از 
لیگ قهرمانان فصل آینده آسیا حذف شدند و قرار است سه تیمی که 

مجوز حرفه ای دریافت کرده اند راهی مسابقات شوند. «
 بر پایه این گزارش، کمیته صدور مجوز حرفه ای باشگاه های ایران که 
به عنوان نهادی مســتقل یکی از ارکان قضایی و حقوقی زیر مجموعه 
فدراسیون فوتبال است، خواستار تسریع در حل مشکالت باشگاه های 
استقالل تهران، پرسپولیس، فوالد خوزســتان و سپاهان اصفهان به 
عنوان نمایندگان فوتبال باشــگاهی در لیگ قهرمانان آســیا شد.این 
کمیته، حل پرونده هــای مربوط به بدهی های داخلــی و بین المللی 
این باشــگاه ها را به همراه ابهام در ثبت حقوقی آنهــا در اولویت قرار 

داد و با توجه به نامه شفاف AFC مبنی بر زیر نظر گرفتن تمام مسیر 
مربوط به صدور مجوز حرفه ای از هرگونه اغماض در برابر این باشگاه ها 
چشم پوشی کرد.کنفدراسیون فوتبال آســیا با توجه به نامه هایی که 
از شــاکیان داخلی و دریافت اطالعات مبنی بر مالکیت مشترک دو 
باشگاه استقالل و پرســپولیس روی این موضوع دریافت کرده، روند 
حرفه ای ســازی آنها را زیر ذره بین برده اســت. این نهاد بین المللی 
در نامه های ارســالی خود پس از معرفی اعضای کمیته صدور مجوز 
حرفه ای فدراســیون فوتبال خواســتار شــفافیت در ارسال مدارک 

باشگاه های لیگ برتری شده بود.
کمیته مذکــور نیز با توجه به اینکــه زیر مجموعه فدراســیون فوتبال 
محسوب می شود در صورت تخطی با انحالل از سوی AFC و جریمه 
یا تعلیق کلیه فعالیت های فدراسیون روبه رو می شد. از این رو مدارک 
باشگاه ها به صورت شفاف بررسی شد تا تصمیم به عدم صدور مجوز 
حرفه ای برای استقالل و پرسپولیس گرفته شــود؛ اما با تالش های 
صورت گرفته از سوی مسئوالن این دو باشگاه و فدراسیون فوتبال این 

تصمیم ملغی اعالم شد.
سید مجید صدری، سرپرست باشــگاه پرسپولیس در این باره گفت: 
»تمام مدارک الزم در اختیار کمیته اســتیناف فدراســیون فوتبال و 

همچنین کنفدراســیون فوتبال آســیا قرار گرفته است.مواردی که در 
حال حاضر در مسیر دریافت مجوز حرفه ای وجود داشت در دوره های 
گذشته نیز وجود داشــته اســت ولی با حمایت های وزارت ورزش و 
جوانان و فدراسیون فوتبال اقدامات این موانع برطرف شد. هواداران 
نگران نباشند، مجوز صادر شد و تمام اقدامات داخلی انجام شده است 

و تمام مدارک درخواستی نیز برای AFC ارسال می شود.« 
فرشید سمیعی، معاون حقوقی باشگاه استقالل هم در فضای مجازی 
خبر حذف از لیگ قهرمانان را تکذیب و ابراز امیدواری کرد که مشکل 
پیش آمده به زودی حل شود  در نهایت هم اعالم شد که آبی ها موفق 
شــدند مجوز حرفه ای برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا 2022 را به 

دست بیاورند.
در ایران تنها سه باشگاه فوالد، سپاهان و گل گهر موفق به کسب مجوز 
حرفه ای شــده اند. در فصل جدید رقابت های باشگاهی قاره کهن که 
از اواخر بهمن ماه ســال جاری آغاز می شــود، تیم های پرسپولیس 
تهران، سپاهان اصفهان، اســتقالل تهران و فوالد خوزستان به عنوان 
نماینده های ایران در مســابقات حضور خواهند داشــت که تیم های 
سپاهان و استقالل  باید برای رسیدن به مرحله گروهی از مرحله پلی 

آف بگذرند.

خبر روز

هشدار »نوید کیا« جدی گرفته نشد!
سرمربی تیم سپاهان پیش از شــروع فصل به نکته واقعی در مورد تیمش اشاره کرد و خواست با 
این مصاحبه به شاگردانش پیش از شروع لیگ برتر هشدار داده باشد. محرم نوید کیا گفت که تیم 
سپاهان فصل گذشــته بیشتر امتیازات 
را در بازی هایی از دست داد که حریفان 
نه تنها مدعی نبودند بلکه جزو تیم های 
نیمه پایین جدول به حساب می آمدند. 
این اتفاق نزدیک بــود در بازی با هوادار 
برای سپاهان تکرار شود. حریفی که در 
دو بازی ابتدایی شکســت خورده بود. 
هوادار دراین بــازی مقاومت خوبی در 
برابر حمالت ســپاهان داشــت و حتی 
حمالتــی را هــم روی دروازه ایــن تیم 
طراحی کرد. البته تیم غالمرضا عنایتی در هفته نخست بازی ها و در دیدار با استقالل به خوبی نشان 
داد که تحت تاثیر نام حریف قرار نخواهد گرفت و دوست دارد در بازی با تیم های بزرگ هم تهاجمی و 
به قول فوتبالی ها باال بازی کند. در فاصله 6 دقیقه مانده به پایان بازی دانیال اسماعیلی فر با خوش 
اقبالی در شلوغی دروازه هوادار توپ را به گل تبدیل کرد تا سپاهان سه امتیاز این بازی مهم را از دست 
ندهد و در سه هفته سپری شده از مسابقات 100 درصد امتیازات را کسب کرده باشد. هر چند برتری 
یک بر صفر در برابر هوادار هم نتیجه خوبی برای سپاهان محسوب نمی شود. سپاهانی ها خیلی زود 

دوباره به آنچه که محرم نوید کیا گفته بود، رسیدند. 
این که بازی و کســب نتیجه در برابر تیم هایی که مدعی نیســتند و در نیمه پایین جدول قراردارند 
سخت تر است. شاید این اتفاق به این دلیل برای سپاهانی ها رخ می دهد که شاگردان محرم نویدکیا 
خواسته و ناخواسته در برابر چنین تیم هایی با غرور فوتبال بازی می کنند و یا خود را از پیش برنده 
می دانند. به یاد داریم فصل گذشته سپاهان در خانه در برابر نفت مسجد سلیمان به نتیجه مساوی 
دست پیدا کرده بود و در مسجد سلیمان هم در برابر این تیم شکست خورده بود. تصور کنید 4 امتیاز 
این بازی را به دســت آورده بود. آن وقت اتفاقات بهتری در لیگ برتر فصل گذشته برای شاگردان 
محرم نوید کیا رخ می داد. سپاهان برای اینکه با چنین مشــکلی مواجه نشود باید هشدار محرم 

نوید کیا را جدی بگیرد .

پا قدم خوش »خلعت« برای گلزنی سپاهان 
محمدرضا خلعتبری 38 ساله که حاال نقش کاپیتان اول را در تیم سپاهان ایفا می کند،  شنبه شب 
به عنوان بازیکن تعویضی در دقیقه 77 وارد میدان شد و نویدکیا قصد داشت تا با انجام این تغییر 
تاکتیکی، از تجربه باالی خلعتبری در ترکیب تیمش بهره ببرد و شاید با تجربه این بازیکن، گره کور 
تقابل با هوادار باز شده و ســپاهان به گل برتری در این دیدار خانگی دست یابد.با ورود خلعتبری 
به میدان، این بازیکن تالش زیادی کرد تا بتواند با تحرکات خــود خط دفاعی هوادار را آزار بدهد و 
سرانجام تیمش را به هدف اصلی که رسیدن به گل برتری است، نزدیک کند.7 دقیقه بعد از تعویض 
و به میدان آمدن خلعتبری، این بازیکن یک پاس در عمق برای شهباززاده و مغانلو در نوک پیکان 
حمله سپاهان ارسال کرد که در فعل و انفعاالتی روی همان ارسال خلعتبری، دانیال اسماعیلی فر 
توانست گل برتری سپاهان را به ثمر برســاند تا این چنین وینگر باتجربه سپاهانی ها بتواند با ورود 
خوب به مسابقه، شرایط را به سود تیمش تغییر بدهد.حاال محمدرضا خلعتبری پس از درخشش 
در مقابل هوادار، باید خود را آماده جدال حساس هفته آینده کند، دیداری که دربی اصفهان است و 
شاگردان نویدکیا باید مقابل شاگردان تارتار در ذوب آهن صف آرایی کنند و خلعتبری که تجربه باالیی 
در حضور در دربی اصفهان با پیراهن سپاهان و ذوب آهن دارد، بدون شک می تواند در این مسابقه 

حساس نقش کلیدی را ایفا کند.

مستطیل سبز

شب رویایی گلر سابق 
پرسپولیس در آبادان

دروازه بان 29 ســاله فجرسپاســی شــیراز 
توانســت در شــرایطی به اولین کلین شیت 
خود در لیگ بیست و یکم برسد که نمایشی 
کم نقص و درخشــان را در ترکیب فجر ارائه 

کرد.
پس از دو شکست یک گله مقابل نساجی و 
گل گهر سیرجان، فجری ها به دنبال آن بودند 
تا بتوانند سرانجام طلســم خود در بازگشت 
دوباره به لیگ برتر را بشکنند و ایمان صادقی 
دروازه بــان باتجربه این تیم نیــز پس از دو 
بار ناکامی در ثبت کلین شــیت، امیدوار بود 
در آبادان بتواند به این مهم دســت پیدا کند.

شــاگردان کالنتری که دو بــازی قبلی را به 
رغم نمایش خوب واگذار کرده بودند، این بار 
توانستند با ارائه یک فوتبال منطقی و زیبا و 
البته با 2 شلیک تماشــایی به سوی دروازه 
نفت آبادان، پیروزی شــیرین و 3 امتیازی 
را دور از شــیراز و در ورزشــگاه تختی آبادان 
جشــن بگیرند تا صفر مقابل گل های زده و 
برد فجر همزمان با یکدیگــر از جدول لیگ 

برتر پاک شود.
 یکی از بازیکنانی که در پیروزی  شنبه شب 
فجرسپاسی نقش پررنگی را ایفا کرد و جزو 
بهترین های تیمش هم به شــمار می رفت، 
بدون تردیــد ایمان صادقی بــود؛ دروازه بان 
29 ســاله و باتجربه ســابق پرسپولیس که 
توانست مقابل شوت های ســنگین طالب 
ریکانی و شروین بزرگ واکنش های دیدنی 
را از خود به جای بگذارد و اجازه عبور توپ از 

خط دروازه را نداد.
صادقی که آخرین بار در هفته هفدهم لیگ 
پانزدهم با پیراهن پرسپولیس در ورزشگاه 
آزادی مقابل استقالل خوزستان کلین شیت 
کرده بود، پس از 2130 روز توانست بار دیگر در 
لیگ برتر طعم شیرین کلین شیت را بچشد، 
کلین شــیتی همراه با درخشــش در درون 
دروازه فجر و این بار برخالف دو هفته گذشته، 
خبری از بدشانســی نبــود و صادقی اجازه 
باز شــدن دروازه تیمش را در مقابل حمالت 
نفتی ها نداد تا برد فجر همراه با کلین شیت 

صادقی باشد.

مدارک باشگاه ها به صورت شفاف بررسی شد تا 
تصمیم به عدم صدور مجوز حرفه ای برای استقالل و 
پرسپولیس گرفته شود؛ اما با تالش های صورت گرفته 
از سوی مسئوالن این دو باشگاه و فدراسیون فوتبال 

این تصمیم ملغی اعالم شد

فوتبال جهان

وز عکس ر

اقدام جالب بازیکنان 
آلومینیوم

تمریــن آلومینیــوم اراک در فاصله 
دو روز مانــده تــا مســابقه مقابل 
پرسپولیس در شرایطی برگزار شد که 
بازیکنان این تیــم در اقدامی جالب 
تصمیم به تقدیر از رســول خطیبی و 

دستیاران وی گرفتند.

اردوهای بــرون مرزی ورزشــکاران دوومیدانی در 
ســال های اخیر نقدهای زیادی را به همراه داشته 
است؛ اردوهایی که نتیجه مشهودی در پی نداشته؛ 
اما هزینه زیادی را به فدراسیون دوومیدانی تحمیل 
کرده است. به تازگی فدراســیون دوومیدانی اعالم 
کرده که از این پس اردوهای بدون نظارت برای هیچ 
ورزشکاری در نظر گرفته نمی شود و تاکید بر اردوهای 
داخلی است، اما اگر ورزشــکاری بخواهد به خارج 
از کشور اعزام شود، فدراســیون تنها مبلغی که برای 
اردوی داخلی آن ورزشکار در نظر گرفته را پرداخت 
می کند و مابقی هزینه باید به صورت شخصی تامین 
شود.نکته دیگر تمایل برخی از دوومیدانی کاران برای 

تمرین زیر نظر مربی خارجی است. 
احســان حدادی و حســن تفتیان سال هاست با 
مربیان آمریکایی و فرانسوی کار می کنند؛ اما هزینه 

این مربیان تا چه اندازه بر عهده فدراســیون است و 
آیا فدراســیون در مورد مربیان شخصی ورزشکاران 
هم تصمیم تــازه ای گرفته یا همچنــان هزینه آنها 
را پرداخت می کند؟ هاشــم صیامی در پاســخ به 
این سوال به خبرنگار ایســنا گفت: زمانی که آقای 
تفتیان در ایران حضور داشــت، تنها به مربی ایرانی 
و ماساژورش پول می دادیم اما وقتی که به فرانسه 
اعزام می شــد، هزینه مربی خارجی را هم پرداخت 
می کردیم. آقای حدادی هــم زمانی که در خارج از 
کشــور بود کل هزینه مربی را تامین می کردیم ؛اما 
وقتی در ایران تمرین داشــت، نصف آن مبلغ را به 
آقای مک ویلکینز می دادیــم. وی افزود: بحث ما 
بیشــتر هزینه  اردوهای برون مرزی بــود ولی اگر 
ورزشکاری بخواهد با مربی خارجی کار کند، هزینه ای 
که برای مربی درجه یک ایرانی تعیین کرده ایم را به او 

پرداخت می کنیم. از طرفی اگر کسی بخواهد با مربی 
خارجی کار کند باید به ایران بیاید و چند ورزشــکار 
زیر نظرش تمرین کنند. روال در ســال های گذشته 
هم همین بــود. صیامی در پایان گفت: سیاســت 
فدراسیون باتوجه به شرایط اقتصادی کشور برگزاری 
اردوها و ارائه خدمات در ایران و اســتفاده از مربیان 
داخلی اســت، اما باید قبول کنیم ورزشکاران برای 
حضور در مسابقات جهانی و بین المللی باید یکسری 
رقابت های برون مرزی را تجربه کند. بنابراین تالش 
می کنیم تا نزدیک مســابقات رسمی، رویدادهایی 

برون مرزی هم در نظر بگیریم.

رییس فدراسیون دوومیدانی: 

مربی خارجی باید به ایران بیاید

ی
زش

 ور
خبر

س: 
عک
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معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

نظافت ویژه پاییزی
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به آمادگی شهرداری اصفهان در خصوص جاری شدن 
سیالب های احتمالی اظهار کرد: پیرو انتشار برخی از اخبار مبنی بر احتمال شروع بارش های پاییزی 

در سراسر کشــور و همچنین آمادگی در 
مقابل حوادث، اقدامات مناسبی توسط 
شهرداری اصفهان برنامه ریزی و اجرایی 
شده است.  مهدی بقایی گفت: به منظور 
جلوگیری از آبگرفتگی در پی بارش های 
احتمالی در سطح شــهر، معابر اصفهان 
پیش از وقوع بارش باران الیروبی شــده 
است و نیروهای عملیاتی حوزه معاونت 
خدمات شهری و اجرایی در آمادگی کامل 
هستند.وی با اشــاره به اقدامات صورت 

گرفته توسط سازمان آتش نشانی به منظور مقابله با حوادث احتمالی سیالب نیز اظهار کرد: در این 
راستا مانورهای عملیاتی مختلفی صورت گرفته است. آماده کردن تجهیزات امداد و نجات در آب از 
جمله انواع قایق ها، تجهیزات غواصی و نجات غریق، خودروهای امداد و نجات غواصی و تست آنها 
به صورت دوره ای در حال انجام اســت.بقایی، لزوم آموزش مداوم و مســتمر را ضروری دانست و 
گفت: آموزش پرسنل مخصوصا نیروهای جدید برای کار با انواع تجهیزات آبکشی و سیالب، چک و 
بازدید برای آماده به کار بودن همه موتور پمپ ها،کف کش ها و حوض های انتقال آب به صورت کامل 
و مرتب اجرایی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.وی ادامه داد: به غیر از تجهیزات و ملزومات مورد 
نیاز مستقر در تمام مناطق 15 گانه و سازمان آتش نشانی، اقدامات الزم در خصوص تجهیز ستاد سیل 
سازمان شامل پمپ لجن کش، لباس بارانی، اختصاص خودرو شاسی سنگین به عنوان خودروی 
سیالب و طراحی و تجهیز خودرو به انواع تجهیزات مقابله با سیالب و آبگرفتگی از جمله موتور برق، 
انواع موتور پمپ ها، انواع کفکش و لجن کش هــا، حوض های انتقال آب و لباس های بارانی صورت 
گرفته است.معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان اضافه کرد: همچنین شماره ارتباطات مردمی 
شهرداری اصفهان )137( به  صورت شبانه روزی در اختیار همشهریان است تا مشکالت خود مانند 
نظافت، پاکیزگی و آبگرفتگی احتمالی و سایر مشکالت مربوط به شهرداری را گزارش کنند.معاون 
خدمات شهری شهرداری اصفهان همچنین با اشــاره به جمع آوری برگ های پاییزی از سطح شهر 
افزود: با شروع  فصل پاییز و به دنبال آن افزایش شدید حجم ضایعات فضای سبز در مناطق 15 گانه 
و به منظور حفظ آراستگی و انضباط شهری اقدامات اجرایی در خصوص جمع آوری و نظافت شهری 

اجرایی خواهد شد.   

مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان:

سردیس »زاون قوکاسیان« توسط افراد ناشناس تخریب شد 
مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان در خصوص تخریب سردیس زاون قوکاسیان که در محله جلفای 
شهر اصفهان نصب شده بود، اظهار کرد: این ســردیس حدود چند شب پیش توسط افراد ناشناس 
مورد تخریب قرار گرفت که بعد از این اتفاق شــهرداری منطقه پنج با هماهنگی سازمان زیباسازی، 
این سردیس را برای تعمیر و نصب مجدد به محل تعمیرات ارسال کرد.احمد رضایی ادامه داد: بعد از 
تعمیرات روی این اثر، مجددا اقدام به نصب سردیس خواهیم کرد.مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه بیشتر مجسمه ها، سردیس ها و تندیس های منطقه در نقاط پر رفت و آمد نصب شده 
است تا کمتر با چنین مشکالتی مواجه باشیم، تصریح کرد: بیشتر سردیس های منطقه پنج در مقابل 
ایستگاه مترو سی و سه پل )متروپل( نصب شده که محل تردد جمیعت زیادی است و انتظار می رود 

دچار چنین مشکالتی نشود.

درخواست عضو  شورای شهر از استاندار اصفهان:

 بافت فرسوده را دریابید

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: تدوین طرح جامع شهری 
این کالن شهر به سال ها قبل بازمی گردد که نیازمند به روز رسانی شده 
بر محور توسعه اســت.محمد نورصالحی روز یکشــنبه در پانزدهمین 
جلسه علنی شــورای اسالمی شــهر اصفهان در محل تاالر این شورا، با 
بیان اینکه آخرین طرح جامع این کالنشهر مربوط به سال 13۶7 بوده 
است، افزود: حدود ۲ دهه اصفهان از چنین طرحی بی بهره بوده است.

وی ادامه داد: اگرچه در این دوره زمانی توسعه شهری متوقف نشد ولی 
گسترش شهرنشینی بدون ضابطه و غیرهدفمند مشکالت فراوانی به 
همراه داشته است.رییس شورای شهر اصفهان افزود: در سال های اخیر 
آلودگی هوا مهمان ناخوانده کالن شــهر اصفهان بوده است که با شروع 
پاییز و فصل سرد افزایش نیز پیدا می کند.نورصالحی اضافه کرد: مقابله 
با آلودگی هوا نیازمند مشــارکت هرچه بیشتر شهروندان در بهره گیری 
بیشتر از حمل و نقل عمومی است، از سوی دیگر صنایع استان نیز باید 
بیش از قبل خطر این پدیده مخرب را در نظر داشته باشند.به گفته وی، 
برای استفاده از ســوخت مازوت در صنایع و نیروگاه های استان نباید 
مجوز داده شــود و این موضوع باید به طور جدی مورد توجه مسئوالن 
امر باشد.رییس شورای شــهر اصفهان با بیان اینکه چاره اندیشی برای 
حل معضالت اصفهان به مشورت و همفکری همه مسئوالن و مدیران 

شهری نیاز دارد، تصریح کرد: بر همین اساس جلسه مجمع نمایندگان 
شهرستان اصفهان و نمایندگان شورای شــهر با حضور شهردار اصفهان 

برگزار شد که به صورت ماهیانه در دستور کار قرار گرفته است.

ضرورت تسریع و افزایش خدمات الکترونیکی در اصفهان
عضو و رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شهری شورای 
شهر اصفهان در این جلسه بر ضرورت تسریع و افزایش اقدامات مرتبط 
با خدمات الکترونیکی تاکید کرد.محمدرضا فــالح با بیان اینکه برای 
واگذاری خدمات رایانه ای و فنــاوری اطالعات و ارتباطات به پیمانکار 
باید تجدید نظر شــود، اظهارداشــت: یکســان بودن متن سه قرارداد 
با عناوین مختلف با شــرکت پیمانکار توجیهی ندارد و باید بررســی و 

اصالح شود.
همچنین مجید نادراالصلی عضو دیگر شــورای اسالمی شهر اصفهان، 
بهبود خدمات رایانــه ای و الکترونیکی به مردم را ضروری دانســت و 
گفت: ارتقای هرچه بیشــتر خدمات هوشــمند به شهروندان ضروری 
است.رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی 
شهر اصفهان هم اظهار کرد: شهر خوب شــهرداری خوب می خواهد و 
شهرداری خوب محقق نمی شود مگر با وجود کارکنان بانشاط و دارای 

سالمت روحی و اجتماعی بدین سبب نیاز است برنامه ها و رویدادهای 
مناســبتی مانند آنچه در روز میالد پیامبر اکرم)ص( انجام شد تداوم 

داشته باشد.
رسول میرباقری افزود: الزم است برای حمایت از کارکنانی که ممکن 
است در برهه ای دچار مشکل شــوند خیریه، مرکز مشاوره و تسهیالت 
دیگر ایجاد شود.رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به بازدید اعضای این کمیسیون از بافت 
تاریخی اصفهان تصریح کرد: در مناطق سه و یک بافت تاریخی فرسوده 

با وسعت زیاد وجود دارد که رها شده است.
وی ادامه داد: در ایــن بافت کوچه هایــی می بینیم کــه از بافت های 
پیرامون شهر وضعیت بدتری دارد بنابراین الزم است استاندار اصفهان 
دستگاه های مربوطه را به خط کرده و با برنامه ریزی مناسب به داد بافت 
فرسوده اصفهان برسد.میرباقری با تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست های 
منعطف و مشارکت مردم محلی در احیای بافت فرسوده، خاطرنشان 
کرد: مدیریت شهری از مشــارکت بخش خصوصی استقبال می کند 
و الزم اســت مردم در افزایش کارآمدی و بهبود مناطق شــهری نقش 
داشته باشند. این الگو در احیای بافت تاریخی یزد اجرا شده که موفق 

بوده است.

رییس اداره مشــارکت های اجتماعی شــهرداری 
اصفهــان در یــک برنامــه مجــازی در خصــوص 
اهمیت توانمندســازی کودکان کار، اظهار کرد: برای 
توانمندسازی کودکان کار و خانواده آنها سازمان های 
کمیته امداد، بهزیستی و دستگاه های دیگر می توانند 
اقدام کنند اما به دلیل فقــدان نهادهای حمایتی در 
کنار کمیته امداد و سازمان بهزیستی، شاهد حضور 
گســترده کودکان کار در جامعه هستیم که بسیاری 
از آنها با ســودجویی خانواده های خود بــه این کار 
می پردازند و در واقع همه آنها فقیر و نیازمند نیستند. 
مسعود مهدویان فر اضافه کرد: تا این لحظه در اصفهان 

کودک خیابانی نداریم و اکثــر کودکان کار برای امرار 
معاش و از روی نیاز یا بــه اجبار والدین در خیابان ها 
حضور دارند. در اصفهان کودکان کار حدود دو تا ســه 
هزار نفر تخمین زده می شوند و قریب به هزار کودک به 
وسیله انجمن ها و سازمان های مردم نهاد شناسایی 
شدند. رییس اداره مشارکت های اجتماعی شهرداری 
اصفهان، تصریح کرد: در پنج سال اخیر تعداد کودکان 
کار به دلیل مهاجرت، حاشیه نشــینی افزایشی پنج 
برابری داشــته اســت. ۸۰ درصد کودکان کار از اتباع 
هستند و با وقوع اتفاقات جدید در کشور افغانستان تا 
پایان سال تعداد کودکان کار اتباع در کشور و اصفهان 
نیز افزایش پیــدا می کنند. مهدویان فــر تاکید کرد: 
مشکل اصلی در سیاست گذاری ها تضاد بین نگاه های 
حمایتی برای کودکان است. بخش دیگر وابسته به 
نگاه های حقوقی این حوزه است؛ مطابق قانون، کار 

خیابانی و تکدی گری و این کار را پیشه خود قرار دادن، 
یک تا سه ماه محکومیت حبس دارد که این موضوع 
با دوگانگی در دستگاه ها و درخواست های شهروندان 
در این بخش مواجه اســت. وی اظهار کرد: از منظر 
سیاست گذاری باید این مســائل در بخش حقوقی 
و قضایی جامعه جمع بندی شــود. باید آگاهی های 
عمومی مردم نسبت به کودکان کار افزایش پیدا کند. 
خانواده، مدرســه و جامعه مولد کودکان کار هستند. 
الزم است شهروندان نســبت به این کودکان ترحم 
و دلســوزی بی مورد نداشته باشــند؛ دلسوزی های 
بی مورد همشهریان به این گروه از کودکان در سطح 
شهر و خیابان ها نتیجه ای سوء به دنبال دارد و باعث 
می شــود که این کودکان به تکدی گــری در خیابان 
عادت پیدا کنند و بنابراین از انجام کار و فعالیت های 

اجتماعی مفید اجتناب می کنند.

رییس اداره مشارکت های اجتماعی شهرداری اصفهان خبر داد:

افزایش پنج برابری حاشیه نشینی

شهر خوب شهرداری خوب می خواهد و شهرداری 
خوب محقق نمی شود مگر با وجود کارکنان بانشاط و 
دارای سالمت روحی و اجتماعی بدین سبب نیاز است 
برنامه ها و رویدادهای مناسبتی مانند آنچه در روز میالد 

پیامبر اکرم)ص( انجام شد تداوم داشته باشد

تشییع و خاکسپاری پیکر جهادگر و جانباز دفاع مقدس
جانباز سرافراز، جهادگر عرصه فرهنگ و خدمت رسانی، سرهنگ جهاندار دوست محمدی در بوئین 

میاندشت تشییع و در آرامستان این شهر به خاک سپرده شد.
سرهنگ پاسدار جهاندار دوست محمدی مسئول اسبق حفاظت اطالعات گروه ۴۰ و 15 خرداد که از 
یک ماه قبل درگیر کرونا و بستری شده بود، به دلیل درگیری شدید ریه ها پس از 15 روز بیهوشی 
در 5۹ سالگی، آسمانی شد و به سوی حق شتافت. جمع آوری و ارسال کمک های مردمی شامل 
پتو، پوشاک، و مواد خوراکی برای 5۰۰۰ نفر در سیل لرستان، تهیه ۸۰۰ هزار گونی برای مهار سیل در 
خوزستان و ارســال ۲۰ هزار بطری آب معدنی و مواد خوراکی برای سیل زدگان خوزستان، تهیه ۲۰ 
کانکس برای زلزله زدگان، تهیه 3۰۰۰ پتو و مواد خوراکی برای مردم سیل زده سیستان و بلوچستان، 
تهیه منبع آب، لوازم التحریر، سبد کاال، گوشت گرم و پوشاک برای نیازمندن سیستان و بلوچستان، 
راه اندازی کارگاه خیاطی در سپاهان شهر و کوی راه حق و ایجاد اشــتغال برای ۴۰ نفر از بانون بی 
سرپرست، ساخت و توسعه مسجد و مجموعه فرهنگی مسجد الزهرا از جمله برخی از فعالیت های 

جهادی سرهنگ جهاندار در دوران بعد از دفاع مقدس بوده است.

به کانون کودکان نقاش بپیوندید
مدیر خانه کودک از آغاز ثبت نام برای عضویت در کانون کودکان نقاش ویژه سنین 5 تا 1۲ سال خبر 
داد.زهرا کاظمی اظهار داشت: با توجه به اینکه اصفهان شهر دوستدار کودک بوده، وظیفه خانه کودک 
نیز به عنوان مرکز تخصصی کودک، شناسایی استعداد کودکان و پرورش آنها و هدایت شان به سمت 
پیشرفت است.وی با اشاره به فعالیت چند ساله کانون کودکان نقاش افزود: پس از انتشار فراخوان، 
عالقه مندان به نقاشی  از تا 1۰ آبان فرصت دارند به ســایتhtpp//vcci.ir/kamanak  مراجعه 

کرده و فرم ثبت نام کانون را تکمیل کنند.
وی تصریح کرد: پس از تکمیل اطالعات، با افراد ثبت نام شــده تماس گرفته می شــود و پس از 
تقسیم بندی کودکان، سه دوره آموزشی برگزار شده و پس از این دوره ها، کودکانی که استعداد آن ها 
در نقاشی و هنرهای تجسمی محرز شود، به عضویت کانون نقاشان درآمده و به صورت هفتگی در 

دوره های کانون شرکت خواهند کرد.
دبیر کانون کودکان نقاش نیز گفت: این کانون فعالیت خود را از سال ۹۶ در حیطه پرورش، شناخت 
و بروز استعدادهای هنری کودکان مستعد در زمینه نقاشی و هنرهای تجسمی به طور رسمی آغاز 
کرد.کریمی افزود: کودکانی که جذب این کانون می شوند، در یک برنامه منسجم و هدفمند و طی 
یک روند چند مرحله ای، استعدادهایشان پرورش داده می شود.وی خاطرنشان کرد: امکان بروز 
استعدادها به گونه ای است که کودکان مستعد نتیجه تالش و عالقه مندی را به طور واضح و گسترده 
ببینند، به این صورت که در برنامه های شهری و نمایشگاه های مختلف، هنر آنها به نمایش گذاشته 
می شود، ضمن اینکه در مسابقات ملی و بین المللی شــرکت می کنند که تاکنون عناوین بسیاری 
به دســت آورده اند.گفتنی اســت؛ عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشــتر می توانند با شماره 

3۶۲75۰۴۰ و 3۶۲7۶1۴1 تماس حاصل کنند.

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان منصوب شد
 شــهردار اصفهان با صدور حکمی »نادر آخوندی« را به ســمت مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان 
منصوب کرد.»علی قاســم زاده« در متن حکم خود خطاب به نادر آخوندی آورده است:»در فصلی 
نو از حکمروایی شــهری و در آغاز این سال های گام دوم انقالب اســالمی با عنایت به شناختی که 
از تخصص و توانمندی های ارزشمند شــما دارم، جنابعالی را به سمت »مدیر منطقه 13 شهرداری 
اصفهان« منصوب می کنم.در این مسیر از شما می خواهم در افق نگاه و اندیشه رهبر حکیم انقالب 
با نگاهی تحول آفرین و با ارتباط مؤثر با شهروندان و جلب مشارکت آنان در ارائه خدمت صادقانه به 

مردم همت گمارید تا اصفهان بیش از پیش شهر زندگی باشد.«

با مسئولان

خبر خوان

امام جمعه اصفهان مطرح کرد:

 خدمت شایسته به مردم 
بدون حذف زمینه های فساد 

ممکن نیست

خبر روز

علی قاســم زاده، شــهردار اصفهان و محمد 
نورصالحی، رییس شــورای اســالمی شهر 
اصفهان با آیت ا... ســید یوسف طباطبایی 
نــژاد، نماینده ولــی فقیه در اســتان و امام 
جمعه شــهر اصفهان دیــدار کردنــد. امام 
جمعه اصفهان در این دیدار با اشاره به تاکید 
روایات اســالمی بر ارائه خدمت شایسته به 
مردم اظهار کرد: پیامبر گرامی اسالم )ص( 
می فرمایند »همانگونه که من بر رسالت مردم 
مبعوث شــدم، برانگیخته شــدم تا با مردم 
خوب رفتار و با آنها مــدارا کنم«، این روایت 
انســان را متنبه می سازد و متوجه می شویم 
که چقدر مدارا کردن با مردم و رعایت حال آنها 
الزم و ضروری است. وی با تاکید بر ضرورت 
حذف زمینه های فساد در شهرداری تصریح 
کرد: بدون شک خدمت صادقانه و شایسته 
به مردم بدون حذف زمینه های فساد ممکن 
نیست، اگر بسترهای فســادزا حذف شود 
رضایت مردم از خدمات شهرداری افزایش 

می یابد. 
علی قاسم زاده، شــهردار اصفهان نیز در این 
دیدار با ارائه گزارشــی از اقدامات شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: ما تالش کردیم تا با تمرکز 
بر موضوع شهرسازی، بســترهای فسادزا را 
برچینیم، یکی از این بسترها، طوالنی شدن 
مدت زمان دریافت پروانه ساخت است که با 
اصالح فرآیندها و براساس قانون مدت زمان 
آن از ۸ ماه به ۶ ماه کاهش یافته ، همچنین 
نوبت های بازدید از 15 روز به ۲ روز رســیده 
اســت. اگر این زمینه ها برطرف شود بدون 
شک دالل و واسطه ای وجود نخواهد داشت 

که فسادی ایجاد شود. 
وی افــزود: مردم نســبت به نــوع برخورد 
گشت های کنترل و نظارت شهرداری اعتراض 
دارند که با برگزاری دوره های آموزشی برای 
کارکنان و اصالح ســبک نظارتــی در تالش 
هستیم این مشــکل را برطرف کنیم و دیگر 

شاهد رفتارهای ناشایست نباشیم.  

رییس شورای اجرایی شهر دوستدار کودک از فراخوان رویداد ملی »آبی شــو« با محوریت کودکان و نوجوانان خبر داد.وحید مهدویان  اظهار کرد: رنگ آبی، 
به عنوان نماد وفاداری، اعتماد، آرامش، دوستی و صلح در فرهنگ و هنر اسالمی، جایگاه ویژه ای دارد.وی تصریح کرد: هرکدام از ما می توانیم با طی کردن 
یک روند درست، قدم به قدم به آبی تر کردن دنیای کودکان به سهم خود نزدیک تر شــویم و با همکاری و همدلی، مسیر زندگی آنها را با ساختن دنیایی بهتر 
و سرشار از صلح و آرامش طی کنیم.رییس شورای اجرایی شهر دوستدار کودک با بیان اینکه تمام تالش مان استفاده از ظرفیت و پتانسیل همه ذی نفعان 
حوزه کودک است، افزود: ارتباط بین نسلی حلقه گمشده ای است که با مشارکت کودکان و نوجوانان و تعامل این دو گروه با والدین، مسئوالن و آحاد جامعه 
تقویت می شود.وی ادامه داد: ایده ها و دغدغه های برتر در حوزه کودک، توسط سخنرانان داوطلب ارائه می شوند و سپس به رویداد اصلی جهت بحث و تبادل 
نظر راه می یایند.مهدویان تاکید کرد: رویداد ملی آبی شو متعلق به همه دغدغه مندان حوزه کودک و نوجوان است و هیچ شرط سنی خاصی نخواهد داشت.

برگزاری رویداد ملی »آبی شو« با محوریت شهر دوستدار کودک در اصفهان

مالباشی، خانه ای 
قاجاری و مفروش

خانه مالباشی متعلق به منجم 
دربار ناصرالدین شاه، یکی از 
زیباترین خانه هــای تاریخی 
نصف  جهان است که  تماشای 

آن خالی از لطف نیست.

وز عکس ر
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اگر شما هم جزو پدر و مادر هایی هستید که به تازگی بچه دار 
شــده اید و دل تان می خواهد بدانید که این نوزاد کوچولوی 
شما در روز های آینده چه رفتاری از خودش نشان می دهد، 
مطلب امروز ما را بخوانید تا ببینید ستارگان درباره استعداد و 

شخصیت کودک دلبند شما چه می گویند:

فروردین )برج حمل( 
قوچ: کودک شــما یک متحرک بی توقف اســت. او طرفدار 
فعالیت و تخلیه انرژی خود اســت؛ بنابراین بایســتی به او 
اجازه دهید که در سالن های ورزشی کودکان بازی کند وحتی 
از فنر های پرشی نیز استفاده کند و لذت ببرد. به دفعات او را 
به پارک ببرید یا درفضای باز خانه، او را برای فعالیت هایش 
هدایت کنید. از رنگ های روشــن برای دکــور اتاق خوابش 
اســتفاده کنید. بدانید که کوچولوی تندخوی شــما، کودکی 
مستقل است که حتی دوست دارد شیشه شیر را بدون کمک 
مادر دردست بگیرد، دور میز بدود و شیرش را نوش جان کند. 
پس این رفتار او را تشویق کنید، ولی هیچ وقت ازسرپرستی و 

مراقبت از او آن هم در نزدیکی اش غافل نشوید.

اردیبهشت )برج ثور(
گاو نر: تا به حال با این بچه ها مواجه شده اید؟ آن ها واقعا کله 

شق هستند. کودکان این ماه احتماال در برابر هرگونه تغییری 
مقاومت می کنند و امنیت متدوال روابط را ترجیح می دهند. 
البته شما با درپیش گرفتن تدابیری می توانید برای تغییراتی 
او را آماده کنید. مثال شــمارش معکوس تا اینکه زمان کتاب 
خواندن به وقت خوابیدن برسد یا تغییر دربرنامه های معمول 
مثل دیدار سرزده از مادر بزرگ، مطمئن باشید که کودک شما 
در همه این موارد آرام خواهد بــود. او جای خواب وخوراک 
دنج را دوســت دارد. حتی ممکن اســت روی نوع پوشش 
تخت خوابش با مهربانی پافشــاری کند. درضمن فراموش 
نکنید کودکان متولد این ماه واقعا شیفته حیوانات هستند، 
بنابراین تعجب نکنید اگراو طالب این است که مدام با سگ 

وگربه ها بازی کند.

خرداد )برج جوزا(
دو پیکر: کودک این ماه بی درنگ متبرک خوانده می شود. او 
برای درگیری فکری اش معموال نیاز به انگیزه ای برای ادامه 
کار ها دارد. چندین مرتبه درروز برایش کتاب بخوانید و حتما 
اشیای کوچکی مثل جغجغه و اسباب بازی های پرسروصدای 
زیادی برای بازیش تدارک ببینید. ازکنجکاوی طبیعی او راضی 
باشید. بدانید که عروسک بازی یا خیمه شب بازی و خواندن 
داستان در کتاب خانه وگردش های پی درپی به سوپرمارکت 

یا ماهی فروشــی نا آرامی را از او دور می کند. این کوچولوی 
پرحرف شما ممکن است دربین بچه های گروه سنی خودش 
زودترحرف زدن را شروع کند. پس اگرحرف های نامفهومی 
از او می شــنوید به آن ها هم توجه کنید! کودک شما همیشه 
چیز های سخت و جالبی برای گفتن دارد که شما را غافلگیر 

خواهد کرد.

تیر )برج سرطان(
خرچنگ: فرزند شیرین، دلربا و حساس شما پیوند محکمی 
با مادرش برقــرار می کند و حتــی ممکن اســت در اولین 
نشــانه های جدایی با اشــک هایش این پیوند را محکم تر 
کند. در حالی که آغوشــی گرم و نوازش هایی آرام، تشویش 
و نگرانی او را از بین می برد. تــا جایی که می توانید از نور های 
آرام و رنگی در اتاقش استفاده کنید تا آنجا را به راستی محلی 
آرام بداند.او طبیعتا موجودی خانه دار اســت و از بازی کردن 
در خانه با شــما لذت می برد. برایش اسباب بازی هایی تهیه 
کنید که بتواند با آن ها در کار خانه به شــما یاری برساند مثل 
جاروی کوچک یا خاک انداز و سری لوازم آشپزخانه، مهربانی 
ذاتی اش را پرورش دهید و به او نشــان دهیــد که چطور با 
هم ساالنش مهربان باشد و در سن های باالتر آداب معاشرت 

به او بیاموزید.

آشپزی
کوکوی 

مرغ  با نان تست
مواد الزم: سینه و ران مرغ600 گرم، فلفل دلمه ای یک عدد، 

گوجه فرنگی2 عدد، تخم مرغ2 تا 3 عدد،نان تست8 عدد، آرد سوخاری2 
قاشق غذاخوری، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و روغن به مقدار کافی

طرز تهیه: برای تهیه کوکوی مرغ با نان تست ابتدا گوشت مرغ را به همراه 2 لیوان آب و 
مقداری نمک و زردچوبه داخل یک قابلمه مناسب می ریزیم، سپس قابلمه را روی حرارت 
قرار می دهیم تا آب شروع به جوشیدن کند.در این مرحله کف های روی سطح آب را با قاشق 

جمع کرده و دور می ریزیم. حاال حرارت زیر قابلمه را کمتر می کنیم و اجازه می دهیم گوشت مرغ 
به طور کامل بپزد. در ادامه گوشت مرغ را به صورت ریش ریش خرد می کنیم. حاال قسمت های 
اضافی فلفل دلمه ای را خارج می کنیم، سپس آن را به صورت نگینی ریز خرد کرده و داخل یک 

کاسه مناسب می ریزیم. در ادامه گوجه فرنگی را نیز به صورت نگینی خرد کرده و به کاسه 
می افزاییم.در این مرحله مرغ خرد شده را به همراه تخم مرغ، آرد سوخاری و مقداری نمک، 

فلفل سیاه و زردچوبه به کاسه اضافه می کنیم، سپس مواد را به خوبی با قاشق مخلوط 
کرده تا کامال یکدست و منسجم شوند.در این مرحله با یک کارد قسمت نرم وسط 
نان های تست را خارج می کنیم، سپس یک تابه مناسب روی حرارت قرار داده و 

مقداری روغن اضافه می کنیم. پس از اینکه روغن داغ شد، نان های تست 
را درون تابه قرار می دهیم. حاال با قاشق از مخلوط مواد درون 

قسمت وسط نان های تست می ریزیم و با پشت 
قاشق آن را صاف می کنیم.

تاثیر ماه تولد بر رفتار کودکان شما

امیر غفارمنش هم به »خوشنام« پیوست »قصیده گاو سفید« برگزیده جشنواره وایادولید شد
سریال »خوشنام« به تهیه کنندگی احمد زالی و به کارگردانی علیرضا 
نجف زاده است که فیلمنامه اولیه اش توسط محسن کیایی نوشته 
شده است.

این سریال اکنون با قلم فهیمه سلیمانی در حال نگارش برای 
شبکه یک سیماست و هم اکنون گروه در حال ضبط سکانس های 
خارجی است.به تازگی نیز امیر غفارمنش بازیگر سینما، تئاتر و 
تلویزیون هم به پروژه »خوشنام« پیوسته است.

شصت و ششمین جشنواره بین المللی فیلم وایادولید اسپانیا به کار 
خود پایان داد و فیلم »قصیده گاو سفید« موفق به کسب جایزه 
بهترین کارگردان جدید )جایزه پیالر میرو( برای بهتاش صناعی ها و 
مریم مقدم شد. فیلم »قصیده گاو سفید« پیش از این و در نخستین 
لمللی خود در بخش مسابقه اصلی هفتاد و یکمین  نمایش بین ا
جشنواره فیلم برلین حضور داشت و موفق به دریافت جایزه تماشاگران 
از این جشنواره شده بود. 

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

تیرآهن نیم پهن سبک ســایز 200 میلی متر با طول 12 متر در مادر صنعت 
فوالد ایران تولید شد.سرپرســت خدمات فنی و تولید مدیریت مهندســی 
نورد شــرکت ذوب آهن اصفهان، این محصول جدید را در ردیف محصوالت 
صادراتی ذوب آهــن با ارزش باال معرفــی کرد و گفت: با همــت بلند گروه 
کارشناســی، فنی، خدماتی، تولیدی، طراحی و تراش غلتک، تیرآهن بال 
نیم پهن ســبک این محصول جدید براساس استاندارد ملی در این شرکت 

طراحی وتولید شد.
علیرضا محرابی افزود: وزن یک شــاخه 12 متــری تیرآهن به میزان 224 
کیلوگرم است که در تولیداین محصول جدید وزن آن به 206 کیلوگرم افزایش 
یافته که در نهایت صرفه جویی 10 درصدی در مصرف فلز برای اســتفاده در 

صنعت ساختمان مهم ترین ویژگی شاخص آن به شمار می رود. 

وی گفت: سابقه تولید تیرآهن در ذوب آهن اصفهان به سال 1352 می رسد 
و در ســال های مختلف تولیدات انــواع جدیدی از ایــن محصول به همت 
تالشگران مدیریت مهندســی نورد و دیگر بخش های کارخانه محقق شده 
است. سرپرست خدمات فنی و تولید مدیریت مهندسی نورد شرکت ذوب 
آهن، سبک سازی در صنعت ســاختمان و حفظ استحکام را از مزایای این 
محصول جدید برشمرد و گفت: حدود 20 نوع محصول تیرآهن نیم بال پهن 

و بال پهن در ردیف استاندارد های الزم در این شرکت تولید می شود. 
ذوب آهن اصفهان، اولین و بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی 
و ریل در ایران و بزرگ ترین تولید کننده محصوالت طویل در خاورمیانه است 
که با ظرفیت 3 میلیون و 600 هزارتن فوالد، انواع مقاطع فوالدی ساختمانی 

و صنعتی را تولید می کند.

بیش از 1700 هم سطح سازی و مرئی ســازی دریچه والوهای قطع و وصل 
شــبکه توزیع آب در منطقه چهار اصفهان طی شش ماهه نخست سال 1400 
انجام شد. همچنین در مدت زمان مشــابه، تعداد بیش از 6 هزار و 600 عدد 
حوضچه و دریچه شیرآالت آب شناســایی، کد گذاری و عالمت گذاری شد 

که از این تعداد 1743 مورد در اولویت اصــالح قرار گرفت. در عملیاتی دیگر، 
حدود 1650 فقره کنتور فرسوده با هدف کاهش آب بدون درآمد و رضایتمندی 
و مشــترکین طی شش ماهه نخســت ســال 1400 در منطقه چهار اصفهان 

تعویض شد.

مرحله نخست طرح هوشمندسازی ســامانه آبرسانی اصفهان بزرگ، با اتکا 
به ظرفیت داخلی و با استفاده از ســامانه یکپارچه تله متری شبکه آبرسانی 
اصفهان بزرگ، عملیاتی شــد.معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان 
اصفهان گفت: با اجرای این طرح، تخصیص آب از سامانه آبرسانی اصفهان 
بزرگ به شهرهای تحت پوشش به صورت هوشمند و عادالنه صورت می گیرد.

ناصر اکبری در خصوص چگونگی اجرای این طرح افزود: براساس داده های 
هواشناســی، وضعیت تقویمی، میــزان جمعیت، ســرانه مصرف، وضعیت 

هیدرولیکی شــبکه آب و توپوگرافی منطقه، تخصیص آب از سامانه اصفهان 
بزرگ به شهرهای تحت پوشش به صورت عادالنه و هوشمند انجام می شود. 
وی ادامه داد:  در این طرح پس از در نظر گرفتن  پارامترهای اقلیمی، تقویمی 
و جمعیتی میزان تقاضای آب در هر پهنه تخمین زده می شود، سپس متناسب 
با منابع آب در دسترس و با اســتفاده از حداکثر ظرفیت هیدرولیکی شبکه، 
تخصیص آب به هر انشــعاب از خطوط انتقال صورت می گیــرد.وی به زیر 
ســاخت های الزم برای اجرای این پروژه اشاره و تصریح کرد: این سامانه در 
محاسبات و تحلیل های خود از تمام منابع داده ای برخط و غیر برخط موجود 
در شرکت، اعم از اطالعات امور مشترکین، سامانه سپتا، اطالعات سامانه 122، 
سامانه تله متری، سامانه پایش فشار و شبکه ایستگاه های هواشناسی برخط 
و ماهواره ای اســتفاده می کند. اکبری با بیان این که بهره مندی تاسیسات 
آبرسانی اصفهان بزرگ از سیســتم تله متری در اجرای این طرح از اهمیت 
بسزایی برخوردار بوده است، گفت: هم اکنون بهره مندی تاسیسات آبرسانی 
اصفهان بزرگ از سامانه تله متری در سطح مناســبی از پایداری و اطمینان 
پذیری است که در اجرای موفق این طرح موثر بوده است. معاون بهره برداری 
و توسعه آب آبفای استان اصفهان اعالم کرد: آبفای استان اصفهان،  تکمیل 
مراحل طراحی و توسعه بسته نرم افزاری هوشــمند را  به تدریج  برای تمام 
انشعابات خطوط انتقال سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ با رعایت الزامات فنی 

و امنیتی در دستور کار قرار داده است.

 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به کاهش دمای هوا و افزایش 
مصرف گاز، اظهار کرد: کاهش دمای هوا طبیعتا منجر به افزایش مصرف گاز 
به خصوص در بخش خانگی می شود، با کاهش دمای هوا مصرف گاز بخش 
خانگی استان اصفهان از حدود 6 مترمکعب در روز های معمولی گرم سال، 

به 30 میلیون مترمکعب افزایش یافت.
مصطفی علوی افزود: اگــر مصرف گاز بخش خانگی روند رو به افزایشــی 
داشته باشد، تاب آوری شبکه کمتر خواهد شد، اگر دمای هوا کاهشی باشد 
و نتوانیم گاز تمام مشترکین را تامین کنیم، اولویت تامین گاز بخش خانگی 

است و احتمال می رود ناچار به محدودیت تامین گاز صنایع شویم.
وی تصریح کــرد: مصرف گاز 70 میلیــون مترمکعب در مرز خطر اســت و 
بخش صنعت و خانگی باید در مصرف گاز صرفه جویی کنند تا دچار مشکل 
و محدودیت تامین گاز نشــویم، محدودیت مصرف گاز صنایع در اســتان 
مشــخص نمی شــود و این موضوع به صورت سراســری در کشور تصمیم 
گیری و به تمام اســتان ها ابالغ می شود.  دیسپاچینگ شــرکت ملی گاز 
هماهنگی های الزم را در این باره انجام می دهند و با توجه به فشــار خطوط 
گاز تصمیم گیری می شــود که در کدام منطقه محدودیت مصرف گاز داشته 

باشیم و این کار با اعالم قبلی صورت می گیرد.

علوی در خصوص محدویت های گاز صنایع در زمستان و استفاده از سوخت 
دوم، متذکر شــد: به طور معمول زمانی که محدودیت تامین گاز وجود دارد، 
صنایع و نیروگاه ها به سمت ســوخت دوم می روند، اما استفاده از سوخت 
دوم در شهر آلوده ای همانند اصفهان باید در استان تصمیم گیری و با تهران 
هماهنگی های الزم انجام شود، اما اگر قرار باشــد از سوخت دوم استفاده 
کنیم باید به ســراغ صنایعی برویم که در شــعاع باالی 50 کیلومتر از مرکز 

استان قرار دارند.
وی دربــاره اســتفاده نیروگاه هــای اصفهان از ســوخت دوم بــا توجه به 
محدودیت های گاز در زمســتان، بیان کرد: همواره مســائل کشور را باید به 
صورت کالن نگاه کنیم و به طور قطع عدم تامین سوخت گاز نیروگاه ها ممکن 
است این صنعت را با محدودیت تولید برق مواجه کند که این موضوع قطعا 
رخ می دهد، با این وجود اگــر گاز این بخش تامین نشــود و نیروگاه های 
گازی اگر بخواهند به ســراغ ســوخت دوم برود، طبیعتا باید شرایط هوای 

اصفهان نیز لحاظ شود.
وی ادامه داد: روز های ســالم اصفهان در ســال رو به کاهــش رفته و اگر 
محدودیت های گازی اعمال شود طی مذاکرات با استاندار و دیگر بخش ها 

و نمایندگان باید کمک کنیم شرایط هوای اصفهان از این بدتر نشود.

مدیرعامل شرکت پویش معادن ذوب آهن اظهارکرد: ورزش یکی از ارکان 
نشاط برانگیز است. یکی از کارهایی که ما به عنوان متولیان صنعت کشور 
می توانیم در کنار فعالیت های ســنگین کاری، انجام دهیم، ایجاد شــور 
و نشــاط اجتماعی در بعد قهرمانی و همگانی در بیــن کارکنان و خانواده 
آنهاست.حســن محمدی افــزود: جامعه هدف ما طبیعتــا خانواده زیر 
مجموعه ذوب آهن اصفهان و پویش معادن ذوب آهن است، امیدواریم 
بتوانیــم خانواده ها را درگیــر ورزش کنیم و فضای مفرح و شــاد را برای 
خانواده ها فراهم آوریم، چرا که از این راه می توانیم شرایط تربیت جسمی 

را برای آنها مهیا کنیم.
وی ادامه داد: درصدد هســتیم از طریق باشــگاه فرهنگی، ورزشی ذوب 
آهن اصفهان نسبت به بحث فراهم کردن شــرایط مناسب ورزشی برای 
پرسنل پویش معادن و استعدادیابی در بین خانواده های آنها برای جذب 
بازیکنان نخبه اقدام کنیم. مدیرعامل پویش معــادن گفت: به طور قطع 
عالوه بر همکاری های دوجانبه، موفقیت های باشگاه ذوب آهن نیز باعث 
انگیزه بسیار باالیی در بین پرسنل شرکت سهامی ذوب آهن و شرکت های 

وابسته از جمله شرکت پویش معادن می شود که خود را جزئی از خانواده 
بزرگ ذوب آهن می دانند. امیدواریم کــه بتوانیم با همکاری دوجانبه هم  
خانواده ها را به ســمت تیم های ذوب آهن جذب کنیم و هم  شور و نشاط 
اجتماعی را برای خانواده ها ایجاد کنیم.محمــدی گفت: امیدواریم که با 
همکاری باشــگاه بتوانیم در مناطق محروم که از جهت زیرســاخت ها و 
امکانات واقعا محروم هســتند، فعالیت هایی را داشته باشیم که باشگاه 
بتواند عــالوه بر اســتعدادیابی در این مناطق به ورزش ایــن مناطق هم 

کمک کند. 
وی اضافه کرد: اصفهان شهر بزرگی اســت و باشگاه های بزرگی دارد، اما 
در مناطقی مثل بهاباد یزد، صفاشــهر یا تایباد به هیچ عنوان این شــرایط 
مهیا نیست و باشگاه می تواند با فعالیت در این مناطق به ورزش کمک و 
استعدادهای ناب این مناطق را جذب کند. محمدی خاطرنشان کرد: تیم 
فوتبال ذوب آهن این فصل جوان گرایی انجام داده اســت که امیدوارم 
بتواند جایگاه بسیار بهتری نسبت به فصل گذشته پیدا کند و حداقل بین 

حدود پنج شش تیم اول لیگ امسال باشد.

تولیدی جدید از تیرآهن در سبد محصوالت مادر صنعت فوالد

طی 6 ماهه نخست سال اتفاق افتاد؛ 
هم سطح سازی و مرئی سازی بیش از 1700دریچه آب در منطقه چهار

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان خبر داد:
اجرای مرحله نخست هوشمند سازی سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان مطرح کرد:
بخش های خانگی در اولویت تامین گاز در زمستان

مدیرعامل شرکت پویش معادن ذوب آهن:
باشگاه ذوب آهن با فعالیت در مناطق محروم به توسعه ورزش کمک کند
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