
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از آماده باش 
دانش آموزان متوسطه برای حضور در مدرسه خبر داد:

نرم نرمک می رسد بوی کالس!
5

 هالووین آبی! 
 آمار و ارقام هراس آور از وضع منابع آبی اصفهان و ذخیره سد زاینده رود؛ 

3

مدیر عامل شرکت گاز استان خبر داد:

افزایش ۴ درصدی مصرف 
 گاز در اصفهان در آغاز  

نیمه دوم سال 

شهردار اصفهان در بازدید از نمایشگاه 
بین المللی تاکید کرد:

نمایشگاه، نویدبخش 
روزهای توسعه و رونق 

اقتصادی در اصفهان

رییس دانشگاه اصفهان:

کالس های دکترای دانشگاه 
 اصفهان به صورت حضوری

در حال برگزاری است

3

5

3 4

 زندگی با بوی نفت
در سرخون

5

 افزایش محسوس طالق 
طی یک دهه اخیر در  استان

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

بیماری کرونا 
همچنان به 

صورت خوشه ای 
 و فامیلی

 منتشر می شود
4

تولید محتوای 
دیجیتال در 
همه اقشار 

بسیج دنبال 
شود

رنا
 ای

س:
عک

شرکت توزیع برق آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شهرستان اصفهان

شركت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستـناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

احداث پست و  اصالح ساختار شبکه سیمی با کابل خودنگهدار محله های فدک )فاز  1 تا ۴( و پردیس )فاز  3 تا ۴( در محدوده  بهارستان

شماره مناقصه 
مرجع

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکی 
دولت )ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی  
اسناد ارزیابی 

کیفی

بازگشایی 
پاکات 
مناقصه

مبلغ تضمین

40014070۲0000۹۳۸۸۶00000۹1400/0۸/1۲1400/0۸/1۸1400/0۸/۲۹1400/0۸/۳01400/0۹/01۶۶1.000.000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت  www.setadiran.ir دریافت و حداکثر  تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

1400/0۸/۲۹ در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اســناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان  میدان آزادی خیابان 

مالصدرا-برق منطقه شش شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه اول  دبیرخانه ، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی كه بعد از مهلت مقرر بارگذاری 

گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

         http://tender.tavanir.org.ir سایت  اینترنتی معامالت توانیر به نشانی:  

http://iets.mporg.ir                    :سایت  اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir       :سایت  اینترنتی شركت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت كسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن ۳۶۶۸50۸4-0۳1 واحد  مناقصات و خرید و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات 

این مناقصه با شماره تلفن : ۳۶۶۹۲771 -0۳1 اداره مهندسی تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز  تماس 41۹۳4-0۲1 ، دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹7۳7-0۲1 و ۸51۹۳7۶۸ -0۲1  تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

مناقصه گــران جهت به روز رســانی مدارک و فعالیت های خود، در ســامانه برون ســپاری شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به نشــانی

 https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن ۳۲۲4115۳ آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 7۲ ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

شرکت کنندگان در مناقصه می بایســت دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، 

ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء كمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاكات آزاد می باشد.

به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شركت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار می باشد.   

سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

7



چهارشنبه 12 آبــــان 1400 / 27 ربیع االول 1443 / 03 نوامبر 2021 / شماره 3384

»بایدن« در بین دموکرات ها هم منفور شد
براساس نتایج یک نظرســنجی، بیش از چهل درصد از دموکرات ها معتقدند که اگر رییس جمهور 
بایدن با فرد دیگری جایگزین شــود، حزب آنها برای پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴ با فرصت بهتری 
روبه رو خواهد شد. نتایج نظرسنجی »ماریست نشنال« نشان می دهد که ۴۴ درصد از دموکرات ها 
و دموکرات های متمایل به مستقل ها می خواهند نام نامزد دیگری روی برگه رای باشد، ۳۶ درصد 
بایدن را می خواهند و ۲۰ درصد نظری ندارند.   در میان جمهوری خواهان و جمهوری خواهان متمایل 
به مســتقل ها، ۵۰ درصد معتقدند که دونالد ترامپ، رییس جمهوری سابق آمریکا بهترین فرصت 
آنها برای تصاحب دوباره کاخ سفید اســت، ۳۵ درصد فرد دیگری را می خواهند و ۱۴ درصد نظری 
نداشتند.همچنین تنها ۴۴ درصد از آمریکایی ها، عملکرد شغلی جو بایدن را تایید کردند، در حالی 
که ۴۹ درصد ناراضی بودند. در نظرسنجی ماه گذشته، ۴۵ درصد عملکرد بایدن را تایید و ۴۶ درصد رد 
کرده بودند.نتایج نظرسنجی ماریست، بازتاب نتایج افکارسنجی های دیگر است که میزان رضایت 
شغلی بایدن را حدود ۴۰ درصد نشــان می دهند.میزان رضایت مردمی از جو بایدن، از ماه اوت که 
خروج پر هرج و مرج از افغانستان رقم خورد و همچنین وقوع بن بست در دستورکار قانون گذاری او 

در کنگره، مدیریت دولت او در بحث کرونا و افت اقتصادی، شدیدا کاهش یافته است.  

زلمای خلیلزاد: 

الزم باشد باز هم به افغانستان حمله می کنیم
نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان می گوید آمریکا در صورت احساس خطر از القاعده 
در افغانستان، دوباره اقدام به حمله نظامی خواهد کرد.زلمای خلیلزاد،  در مصاحبه با دویچه وله که 
دوشنبه منتشر شد، گفت که اگر طالبان در راستای مبارزه با القاعده گامی برندارند، آمریکا مجبور 
است برای دفاع از خود اقدام کند.به گفته خلیلزاد، این اقدام نظامی خواهد بود. او در مورد فعالیت 
داعش در افغانستان هم گفت که طالبان دشمن شدید داعش اســت و دیده شود که با این گروه 
چگونه مبارزه می کند.نماینده پیشین آمریکا می گوید که مسئولیت فروپاشی نظام و وضعیت کنونی 
افغانستان متوجه او نمی شود.به باور وی، نیروهای افغان جنگی که انتظار می رفت در برابر طالبان 
نکردند و این باعث فروپاشی سریع دولت شد. خلیلزاد یکی از دالیل عدم جنگ نیروهای دولتی 
در برابر طالبان را بی باوری این نیروها به حکومت اشرف غنی عنوان کرد.خلیلزاد،  همچنین افزود 
که حکومت غنی در زمان مناسبی وارد گفت وگوهای صلح نشد و در عین حال برای حفظ قدرت در 

جریان مذاکرات مانع ایجاد می کرد.

اردوغان: 

در نشستی که اسراییل باشد، نیستیم
رییس جمهور ترکیه به همتای فرانسوی خود ابالغ کرد که اگر رژیم صهیونیستی در نشست پاریس 
درباره لیبی شــرکت کند، آنکارا در این نشســت شــرکت نخواهد کرد.رجب طیب اردوغان، درباره 
دیدارش با امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه در حاشیه نشست گروه۲۰ در ایتالیا گفت: پرونده 

لیبی در رأس این مذاکرات بود.
 مکرون می خواهد نشستی را در پاریس درباره لیبی مثل نشســت برلین برگزار کند و ما به عنوان 
طرف اصلی در آن شــرکت کنیم.وی گفت: من به مکرون گفتم یونان، اسراییل و قبرس نیز به این 
نشست دعوت شده اند و در صورتی که در آن شــرکت کنند ما در این نشست شرکت نخواهیم کرد.

اردوغان همچنین تاکید کرد: سربازان ترکیه ای که در لیبی هستند برای آموزش و طبق توافق با دولت 
طرابلس در آنجا حضور دارند.وی درباره مجهز شــدن یونان به جنگنده های رافال و ناوها براساس 
توافق با فرانسه و توافق دیگری میان دو طرف برای همکاری در صورت وقوع نزاع احتمالی گفت: ما 
این مسئله را به جو بایدن، رییس جمهور آمریکا و مکرون اطالع دادیم، تاسیس پایگاهی در آنجا 

موجب ناخرسندی ماست.

عربی پست: اسراییل تقریبا مطمئن است که ایران به توافق هسته ای بازنمی گردد؛ 

S400 داستان
عربی پست نوشت: اعالم روســیه در مورد احتمال مجهز کردن ایران به 
سامانه دفاعی اس ۴۰۰، موجب نگرانی آمریکا و اسراییل در مورد افزایش 
قدرت تهران بــرای مقابله با حمالت آن ها شــده، به ویــژه حمالتی که 
برنامه های هسته ای تهران و شبه نظامیان وابسته به آن را هدف می گیرد.

به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده اســت: سفیر روسیه در 
ایران در گفت وگو با یک روزنامه ایرانی گفت که کشورش قصد دارد اس 
۴۰۰ را به تهران بفروشــد، این در حالی است که گزارش هایی وجود دارد 
مبنی بر اینکه اسراییل به دنبال آماده سازی برای هدف گرفتن تاسیسات 
هسته ای ایران است. سفیر روسیه گفت: ما از تهدیدات آمریکا نمی ترسیم 

و به تعهدات مان وفاداریم.
در این میان، ارتش اسراییل در حالی که از عدم بازگشت ایران به توافق 
هســته ای تقریبا اطمینــان دارد، در ماه های اخیــر تالش های خود در 
زمینه اماده ســازی برای حمالت نظامی به تاسیسات هسته ای تهران 
را افزایش داده است. منابع اسراییلی افشــا کردند که سالح هوایی آن، 
سال آینده آموزش برای ضربه زدن به برنامه های هسته ای ایران را شروع 
می کنند. این منابع خاطر نشان کردند که نیروی هوایی اسراییل به دنبال 
تاکتیک های جدیدی است تا بتواند تاسیســات هسته ای ایران در زیر 

زمین را هدف گرفته و همزمان برای پاسخ ایران هم آماده باشد.
به گزارش منابع اســراییلی، برخی جوانب برنامه نیروی هوایی تل آویو 
می تواند در یک دوره زمانی کوتاه آماده شــود، در حالی که عملی شدن 

بعضی جوانب دیگر آن، احتماال بیش از یک سال به طول می انجامد.
اما نگرانی های اسراییل و آمریکا در مورد احتمال مجهز شدن ایران به اس 
۴۰۰ منحصر به توانایی این سامانه برای حمایت از برنامه های هسته ای 
ایران و حریم هوایی این کشور نمی شود، بلکه سواالتی وجود دارد مبنی بر 
اینکه این سامانه می تواند تهدید بزرگی برای آزادی جنگنده های اسراییلی 

در هدف گرفتن نیرو های وابسته به ایران در عراق، سوریه و لبنان باشد.

قدرت هوایی فعلی ایران چه اندازه است؟
ســامانه های دفاعی ایران از نیمه دهه اول هزاره سوم پیشرفت زیادی 
داشتند، در آن زمان، سامانه های دفاع هوایی ایران از قدرت الزم برای رصد 
یا رهگیری جنگنده های دشمن برخوردار نبودند و گهگاه اتفاق می افتاد که 
جنگنده های آمریکایی برای ساعت ها در حریم هوایی ایران بودند، بدون 
اینکه ســامانه های دفاعی توان رصد آن ها را داشته باشند. سامانه های 
دفاعی ایران در آن زمان، موشک های قدیمی MIM-23 ساخت آمریکا 
بودند که در دهه هفتاد ]میالدی[ در زمان حکومت شاه خریداری شدند. 
اما در ادامه، ایران موشــک های دفاعی S-300PMU-2 را از روســیه 

خریداری کرد. عالوه بر این، در ســال ۲۰۱۴ تهران از سامانه )۳ خرداد( 
رونمایی کرد که به نظر می رسد این سامانه می تواند به موشک هایی برای 

هدف گرفتن جنگنده های دشمن نیز مجهز شود.
ایران حتی در تالش است تا اس ۴۰۰ را شبیه سازی کند و در سال ۲۰۱۹ 
از سامانه )پاور.۳۷۳( رونمایی کرد که به اس ۳۰۰ روسیه و موشک های 
پاتریوت آمریکا شباهت دارد و بنابر ادعای ایران این سامانه می تواند تا 

۳۰۰ هدف را از فاصله بیش از ۱۸۰ مایلی رصد و رهگیری کند.

اما مجهز شدن ایران به اس 400 به چه معناست؟
پاسخ این سوال به میزان توسعه ســامانه دفاعی روسیه بستگی دارد، 
چرا که نسل جدید اس ۴۰۰ از امکانات باالیی برخوردار است و به ادعای 
رسانه های روســی می تواند جنگنده های نسل پنجم و بمب افکن های 

بی-۲ را نیز نابود کند.
وقتی صحبت از سامانه های دفاعی روسی می شود که در اختیار ایران قرار 
می گیرد، ادعا در مورد اینکه جنگنده های قدرتمند در برابر این سامانه ها 
کاری از پیش نمی برند، تا حدی مشکوک است. در حالی که سامانه های 

اس ۴۰۰ و اس ۵۰۰ می توانند سناریو های متفاوتی را مطرح کنند، صحت 
ادعای مذکور در مورد سامانه هایی که ایران از آن ها برخودار شود، نیاز به 

تحقیق بیشتر دارد.

آیا شبه نظامیان وابسته به ایران هم حمایت می شوند؟
دولت ترامپ پیش از این تاکید کرده بود که ســالح های ایران احتماال 
عراق، یمن، لبنان و دیگر مناطق را هم پر می کند و تهران شــبه نظامیان 
وابســته به خود را با ســالح هایی که در اختیار دارد، مســلح می کند. با 
وجود ســامانه های اس ۴۰۰ در منطقــه، احتمال تهدید بیشــتر برای 
جنگنده های اســراییلی در جریان حمله به اهداف وابســته به ایران در 
سوریه، عراق و لبنان هم افزایش می یابد، عالوه بر اینکه ممکن است به 
این شکل گروه های شــبه نظامی مخالف ایاالت متحده و اسراییل هم 
قدرت بگیرند.به احتمال زیاد، خطر واقعی ســامانه های اس ۴۰۰ برای 
جنگنده های اسراییلی و آمریکایی، از این جهت است که رادار های این 
سامانه ها توان شناسایی سریع اهداف دشمن را دارند و به آن ها فرصت 

فرار و عکس العمل را نمی دهند.

خبر روز

چرا رییسی درباره اهانت به آیت ا... صافی سکوت کرد؟
روزنامه اعتماد در بخشی از یادداشــتی که به قضایای اخیر سایت رجانیوز و حمله به آیت ا... صافی 
اشاره دارد، نوشت: نکته ای که در این زمینه شگفت انگیز بوده، برخورد رییس جمهور است. درحالی که 
مسئوالن بلندپایه کشور قوال یا عمال مخالفت خود را با این اسائه ادب اعالم کرده اند جناب آقای رییسی 
الم تا کام چیزی نگفته  است.آنچه شائبه برانگیز می نماید، انتساب مدیریت سایت افراطی به یکی 
از بستگان آقای رییس جمهور است. آیا باید بپذیریم آقای رییسی به این دلیل سکوت کرده است؟ 
خدا کند دلیلش فقط این باشد زیرا اگر قبول کنیم که او هم با حمله به یک مرجع تقلید همراه است 
)درحالی که برخی مراجع عظام، جامعه مدرسین، مدیریت خود علمیه، جامعه روحانیت مبارز و... 
رسما اعالم مخالفت کرده اند تالی فســادهایی دارد که بعید است رییس جمهور آن را بپذیرد.( حتما 
آقای رییسی آن  اندازه هوشمند هست که بداند افرادی که به مرجع تقلید رحم نمی کنند نسبت به او 
که شاگرد شاگرد مرجعی چون آیت ا... صافی محسوب می شود، بسیار بی ادبانه تر رفتار خواهند کرد.

تد کروز:

توافق »بایدن« با ایران را پاره می کنیم
ســخنگوی وزارت خارجه گفت: جهان حقیقتا به آنچه آقای کروز بدان اعتراف می کند واقف است، 
اینکه رژیم ها در واشنگتن سرکش هستند.سعید خطیب زاده در توئیتی نوشت: جهان حقیقتا به 
آنچه آقای کروز بدان اعتراف می کند واقف است، اینکه رژیم ها در واشنگتن سرکش هستند. این 
مسئولیت رییس جمهور آمریکاست که جامعه بین الملل-از جمله تمام اعضای برجام- را قانع کند 
که امضایش واقعا معنایی دارد. این امر مستلزم تضمین های عینی است. هیچ کس چیزی کمتر از 
این را نمی پذیرد. تد کروز، سناتور جمهوری خواه آمریکایی در توئیتی ادعاکرده است: اگر هر توافقی 
با ایران به عنوان یک معاهده توسط سنا تصویب نشود  که بایدن می داند که چنین اتفاقی نخواهد 

افتاد ، مطمئنا هر رییس جمهور جمهوری خواهی در آینده آن را پاره خواهد کرد.

انتقاد به مسلط نبودن وزیرخارجه به زبان انگلیسی
روزنامه جوان نوشت:پیروز مجتهدزاده که روزنامه آرمان او را با عنوان تحلیلگر روابط بین الملل معرفی کرده 
است، در گفت وگویی با این روزنامه ضمن نقد سیاست خارجی دولت رییسی ،در حالی که تنها سه ماه از 
آغاز به کار دولت رییسی گذشته است، پیشنهاد کرده علی اکبر صالحی به جای حسین امیرعبداللهیان به 
عنوان وزارت خارجه معرفی شود.وی در بیان شایستگی های صالحی نوشته: »سوال این است که چرا 
از این افراد و افراد الیق تر استفاده نمی شود و یا با آن ها مشورت صورت نمی گیرد. در دولت احمدی نژاد 
دونفر به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب شدند. نفر دوم آقای صالحی بود که فرد شایسته ای است و در 
دولت حسن روحانی نیز به عنوان رییس سازمان انرژی اتمی فعالیت کرد. توانایی ها و درایت وی برهمگان 
اثبات شده اســت.«جالب تر آنکه همه ایراد مجتهدزاده به وزیر خارجه کنونی، بلد نبودن زبان انگلیسی 
است: »آقای رییسی از کسی در وزارت خارجه استفاده کرده که حتی از بدیهی ترین توانایی وزیر شدن 

یعنی تسلط بر زبان انگلیسی نیز برخوردار نیست و در این زمینه مشکل دارد.«

مشاور امنیت ملی کاخ سفید:

 رویکرد ما تالش برای بازگشت به پای بندی متقابل به برجام است 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به توافق هسته ای ایران گفت: اولویت فوری برای ایاالت متحده 
اجرای محدودیت ها بر فعالیت های هسته ای ایران است.به گزارش رادیو آمریکا، »جیک سالیوان«، در 
جریان سفر به گالسکو با اشاره به توافق هسته ای ایران گفت: اولویت فوری برای ایاالت متحده اجرای 
محدودیت هایی است که این توافق بر فعالیت های هسته ای ایران وضع کرده بود.سالیوان در جریان 
سفر به گالسکو به خبرنگاران همراه گفت: »رویکرد ما تالش برای بازگشت به رعایت متقابل برجام است.

کافه سیاست

آلمان:

  ایران به وعده اش برای
 آغاز مذاکرات عمل کند

معاون سخنگوی وزارت خارجه آلمان بدون 
اشاره به نقض عهد کشورش از ایران خواسته 
به وعده اش برای آغاز مذاکــرات وین عمل 
کند.»کریستوفر بورگر«،در جمع خبرنگاران 
در برلیــن گفت: »ما از ایــران می خواهیم به 
آنچه درباره آغاز مذاکرات در ماه نوامبر گفت، 
عمل کند.«مقام های جمهوری اسالمی ایران 
از جمله وزیر خارجه »حسین امیرعبداللهیان« 
روز چهارشــنبه اعالم کردنــد مذاکرات وین 
در خصوص برجــام از پایان مــاه نوامبر آغاز 
خواهند شــد.بورگر به نشست برگزار شده در 
حاشــیه اجالس گروه ۲۰ کــه در جریان آن 
رهبران آلمان، فرانســه، انگلیــس و آمریکا 
درباره ایران رایزنی کرده بودند اشــاره کرد و 
گفت: »نشســت پیش رو اهمیتــی را که ما 
مشترکا برای احیای کامل برجام قائلیم نشان 
می دهد و همزمان، نگرانی عظیم ما از ادامه 
اقدامات تنش  آمیز ایران را نیز مورد تاکید قرار 
می دهد.«»جو بایدن« رییس جمهور آمریکا، 
»آنگال مرکل« سرپرست صدر اعظمی آلمان، 
»بوریس جانسون« نخســت وزیر انگلیس 
و »امانوئل مکرون« رییس جمهور فرانســه 
روز شنبه بیانیه مشترکی درباره ایران منتشر 
کردند.در این بیانیه آمده است: »ما، رییس 
جمهور فرانســه، صدر اعظم آلمان، نخســت 
وزیر انگلیس و رییس جمهور آمریکا در رم با 
یکدیگر دیدار کرده تا درباره خطراتی که برای 
امنیــت بین المللی به دلیل تشــدید برنامه 
هسته ای ایران ایجاد شــده، بحث کنیم«.به 
 رغم اذعان آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
به پــای بندی ایــران به تمامــی تعهداتش، 
دولت آمریکا تحت ریاست جمهوری »دونالد 
ترامپ« در اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۷ به 
صــورت یکجانبه از ایــن توافق مــورد تایید 
سازمان ملل خارج شد.پس از خروج آمریکا 
از برجام، این کشور سیاست فشار حداکثری 
را علیه ایران در پیش گرفــت. ترامپ معتقد 
بود پیگیری این سیاســت می تواند ایران را 
برای مذاکره بر ســر توافقی جدید پای میز 

مذاکره بیاورد.

بین الملل

آگهی دعوت به مجمع )نوبت اول(

 قابل توجه مالکین محترم برجهای مسکونی سپهر
 با استعانت از خداوند متعال بدین وسیله به اطالع کلیه مالکین محترم میرساند که جلسه مجمع عمومی مالکین برجهای  مسکونی سپهر  راس ساعت 

۱۵:۰۰ روز جمعه ۱۴۰۰/۸/۱۴ در محل مجتمع به آدرس اصفهان، بلوار کشاورز، کوی امیریه، برجهای مسکونی سپهر، بلوک ستاره یک ، تشکیل می گردد. 

لذا از کلیه مالکین محترم تقاضا می شود با همراه  داشتن مدارک مالکیت و کارت شناسایی راس ساعت مقرر در جلسه حضور به هم رسانند، بدیهی است 

در صورت حضور مستاجرین یا اشــخاص دیگر به عنوان نماینده مالک ارائه نمایندگی معتبر از ناحیه مالک به رئیس مجمع قبل از تشکیل جلسه وفق 

ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها ضروری می باشد. زدن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی جهت حضور در مجمع اجباری می باشد.

   دستورات جلسه:
1- انتخاب هیئت مدیره 

     2- تصمیم گیری در خصوص مسائل و مشکالت مجتمع

دادســتان کل ارمنســتان با اشــاره بــه مالقات با 
دادستان کل ایران از توافق جهت مقابله مشترک با 

چالش های جدید خبر داد.
دادستان کل ارمنســتان روز دوشــنبه در مصاحبه 
با تلویزیون دولتی این کشــور با اشاره به سفر اخیر 
»محمدجعفر منتظری« دادستان کل ایران به این 
کشور گفت، دادســتان های کل ارمنستان و ایران به 
توافقاتی برای مقابله مشترک با چالش های جدید 

دست یافتند.
»آرتور داوتیــان« در این باره گفــت: »در میان این 
توافق ها، من به اراده مشــترک برای پاک ســازی 
منطقه از وجود تروریســت ها، به لزوم اجرای کامل 
مکانیســم های قانونی که همتای ایرانی من بسیار 
شفاف درباره آن صحبت کرد، اهمیت زیادی می دهم. 
در روزهای اول جنگ، زمانی که اولین اطالعات واقعی 

در مورد حضور تروریست های مزدور در منطقه به ویژه 
در جنوب آرتساخ را دریافت کردیم، به همکارم اطالع 
دادم. چون منطقه مرزی با ایران بود. با توجه به اینکه 
تروریست ها هیچ مرزی را به رسمیت نمی شناسند، 
مخاطرات و تردیدهای جدی وجود داشت و ممکن 
بود تحرکاتی وجود داشته باشد. این موضوع، مورد 
قدردانی همکارم قرار گرفت و اقدامات پیشــگیرانه 
الزم انجام شد.«داوتیان ادامه داد: »امروز نیز حقایق 
روشنی در مورد فعالیت تروریســت ها در منطقه و 
منطقه ای که ذکر کردم  و لــزوم مبارزه با این عناصر 
از طریق سازوکارهای حقوقی مشترک وجود دارد.«

یک مقام ارشد دیگر دولت ارمنستان نیز روز دوشنبه 
با »عباس بدخشــان ظهــوری« ســفیر جمهوری 

اسالمی ایران در این کشور دیدارکرد.
»گنل سانوســیان« وزیــر امور ارضــی و  زیربنایی 

ارمنستان در مالقات با سفیر ایران، روابط قابل اعتماد 
ایروان وتهران و همکار  های دوجانبه در بخش های 
مختلف را مــورد تاکید قرار داد و گفت: »دو کشــور 

دستور کار بزرگ در توسعه روابط دوجانبه دارند.«
سفیر ایران نیز با بیان اینکه همکاری خوبی با وزارت 
امور زیرساخت  ارمنستان وجود دارد، ابراز اطمینان 
کرد که این همکاری در آینده نیز ادامه خواهد داشت. 
وی گفت: »روابــط عمیق تاریخــی، فرهنگی بین 
ارمنستان و ایران به توسعه روابط دوجانبه در جهات 

مختلف کمک می کند.«

توافق ارمنستان و ایران برای مبارزه با تروریست ها در قفقاز

روایت سردار پاکپور از وحشت ضدانقالب بابت مشارکت مرزنشینان در تامین امنیت
فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: مظاهر اقتدار بازدارنده نیروهای مسلح  در هر نقطه از مرزهای ایران ظهور و بروز پیدا کرده است.سردار سرتیپ پاسدار »محمد پاکپور« 
در حاشیه آیین نکوداشت شهدای وحدت،  با بیان اینکه محرومیت زدایی ضروری ترین زیرساخت تامین امنیت پایدار است، اظهار داشت: محرومیت یکی از عوامل 
فعالیت گروهک های معاند و ضدانقالب است و دشمن همواره از این مشکالت در جهت سوءاستفاده و تحقق اهداف شوم خود استفاده می کند بنابراین سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی به موازات تامین امنیت مرزها، در جهت رفع محرومیت از این مناطق نیز گام های موثری برداشــته و امنیت پایدار را به ارمغان آورده است.وی ادامه 
داد: تامین امنیت در سایه رفع محرومیت، آموزه اصیل مکتب شهید شوشتری و شهدای وحدت است و این فرماندهان شهید در عمل نشان دادند که با عمل انقالبی و 
روحیه جهادی هم می توان بر مشکالت اقتصادی چیره شد، هم آسیب های فرهنگی و اجتماعی را رفع کرد و هم سایه شوم تهدیدات امنیتی را  از کشور و ملت دور کرد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران ضمن اشاره به وحدت نیروهای مسلح و همکاری مشترک ارتش، سپاه، نیروی انتظامی در تامین امنیت کشور خاطرنشان کرد: 
یکی دیگر از زیرساخت های ضروری تامین امنیت و آرامش، وحدت است و به برکت وحدت و همکاری های سازنده و صمیمانه ای که میان رده های مختلف نیروهای 

مسلح وجود دارد، مظاهر اقتدار بازدارنده نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در هر نقطه از مرزهای سرزمینی کشور، ظهور و بروز پیدا کرده است.
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 افزایش 4 درصدی مصرف گاز در اصفهان در آغاز

 نیمه دوم سال 
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: شش ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته حدود ۷ 
درصد کاهش مصرف داشتیم؛ اما در آغاز نیمه دوم امسال و مهر ماه سال جاری،  مصرف گاز  نسبت 
به سال گذشته ۴ درصد  افزایش یافته است.مصطفی علوی با اشاره به تعداد مشترکان گاز خانگی و 
صنعتی اظهار داشت: به طور کل در استان یک میلیون و 920 هزار مشترک داریم که بالغ بر یک میلیون 
و ۷00 هزار مشترک خانگی و بقیه مشترکین صنعتی تلقی می شوند.وی افزود: با سرد شدن هوا در 
این روزها مصرف گاز افزایش یافته و به صورت میانگین در هفته گذشته به حدود ۷1 میلیون مترمکعب 
رسیده  و این افزایش مصرف مربوط به مشترکان خانگی است؛ چراکه بخش صنعتی ثابت بوده است 
و شش ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته حدود ۷ درصد کاهش مصرف داشتیم ؛اما در آغاز نیمه 
دوم امسال و مهر ماه سال جاری،  مصرف گاز  نسبت به سال گذشته ۴ درصد  افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان کرد: مادامی که شبکه پایدار است، بخش خانگی افزایش 
می یابد و شبکه تحمل می کند ؛اما از مقطعی که شبکه دیگر تحمل افزایش بیش از آن را نداشته باشد، 
اولویت بخش خانگی می شود و در این صورت دیسپاچینگ شــرکت ملی گاز تصمیم می گیرد که 

محدودیت مصرف برای صنایع تعیین کند.

اصفهان؛ میزبان نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی
اصفهان 1۷ تا 20 آبان، میزبان چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی است.بنابراعالم شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، دراین دوره از نمایشگاه در فضای نمایشگاهی به وسعت 
۳۴00 مترمربع ۷0 شرکت جدیدترین محصوالت خود را شامل ریسندگی، بافندگی، بی بافت، رنگرزی 
و چاپ و تکمیل کاال های نساجی، تولید مواد اولیه، ماشــین آالت و تجهیزات وابسته، دستگاه های 
ریسندگی و بافندگی، خط تولید و تعمیرات و نگهداری این صنعت کاال ها و خدمات خود را به نمایش 
بگذارند. در این رویداد اقتصادی تولید کنندگان صنعت نســاجی از استان های اصفهان، آذربایجان 
غربی، تهران، مرکزی، یزد، تهران، مازندران، چهار محال و بختیاری، البرز، قزوین و همدان در این دوره 
از نمایشگاه نساجی حضور یافته اند.چهاردهمین نمایشگاه تخصصی نساجی اصفهان که با مشارکت 
انجمن کارفرمایان نساجی استان برگزار شده، حمایت تشــکل های مختلفی ازجمله میز نساجی، 
اتحادیه نساجی، کمیته نســاجی وابسته به کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی و شرکت شهرک های 
صنعتی استان را نیز جلب کرده تا شرایط الزم برای برگزاری یک نمایشگاه تخصصی و باشکوه فراهم 
آید.چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی ساعت 10 تا 1۸ از 1۷ تا 20 آبان در محل برپایی 

نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار می شود.

ذره بین بازرسان تعزیرات بر قیمت کاالهای اساسی
معاون اجرایی اداره كل تعزيرات حكومتی اســتان اصفهان از ادامه دار بودن بازرسی قیمت کاالهای 
اساسی در استان توسط بازرسان این اداره و سایر نهاد های متولی، خبر داد.مصور در خصوص نظارت 
بر کاالهای اساسی در استان، گفت: در راستای برنامه های دولت، بخشنامه و دستورالعمل هایی که از 
سازمان تعزیرات حکومتی ابالغ شد با همه مراجع نظارتی سطح استان هماهنگی های الزم را انجام 
دادیم تا بازرسی کاالهای ضروری و اساسی با حضور بازرسان، کارشناسان و نمایندگان دستگاه های 
مختلف که در این زمینه متولی هستند، ادامه داشته باشد.وی افزود: پس از نظارت بر این کاالها اگر 
تخلفی گزارش شود به سرعت در شعبه ویژه رسیدگی و مجازات های قانونی الزم برای متخلفان اعمال 
می شود.معاون اجرایی اداره كل تعزيرات حكومتی استان اصفهان خاطرنشان کرد: از مردم خواهش 
می کنیم که همانند گذشته در صورت مشــاهده تخلفی همراهی الزم را داشته باشند که بهترین راه 
ارتباطی تماس با شماره 12۴ یا سامانه ir.12۴.www است كه مردم از این دو طریق می توانند شکایات 

خود را مطرح کنند و اگر پس از بازرسی پرونده ای تشکیل شد همشهریان عزیز را نیز آگاه می کنیم.

آمار و ارقام هراس آور از وضع منابع آبی اصفهان و ذخیره سد زاینده رود؛

هالووین آبی!

ذخیره ســد زاینده رود، منبع اصلی تامین 
آب آشــامیدنی اصفهان، اکنون به کمتر از 
1۳ درصد رسیده که بخشی از آن هم رسوب گل و الی و غیرقابل استفاده 
است.خشکسالی و کاهش شــدید منابع آبی در استان اصفهان هر روز 
بحرانی تر می شود، بحرانی که نه تنها در بخش های صنعت و کشاورزی 
تاثیرگذار بوده بلکه حاال تامین آب آشامیدنی را هم به مخاطره انداخته 
است. آب متر به متر از تاج سد زاینده رود فاصله گرفته و به کف آن نزدیک 
می شود و این یعنی اگر باران نبارد و مسئوالن همچنان دست روی دست 
بگذارند تا چند هفته دیگر باید گفت: اصفهــان آب ندارد.دعوت مردم و 
صنایع به صرفه جویی نه مختص تابستان که حاال دعوتی هر روزه است 

آن هم فقط برای اینکه خالی شدن سد را چند روزی به تاخیر بیندازد.

87 درصد از سد زاینده رود خالی است
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: در 
حال حاضر آب فقط به اندازه 1۳ درصد از ظرفیت مخزن سد زاینده رود و 
معادل 1۸۵ میلیون مترمکعب است.محمود چیتیان ادامه داد: ورودی 
آب به سد زاینده رود ۶ مترمکعب بر ثانیه است، ارتفاع آب سد هم اکنون 
2019 متر از سطح تراز دریاست و اگر حدود ۳ متر دیگر از ارتفاع مخزن 

کاهش یابد، ناچار می شویم نیروگاه سد را از مدار تولید خارج کنیم.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان خاطرنشان 

کرد: فعال با توجه به خروجی 1۷ متر مکعب آب از ســد زاینده رود برای 
تامین آب آشامیدنی، نیروگاه برق آبی ســد زاینده رود همچنان در مدار 

تولید قرار دارد.

شاید آذر ماه وضع کمی خوب شود
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان در خصوص آخرین وضع سد 
زاینده رود و نگرانی بابت کیفیت آب، اظهار کرد: با توجه به ذخیره محدود 
ســد زاینده رود قطعا باید در مصارف بهداشت، آشــامیدنی و صنعت با 
شدت و جدیت صرفه جویی زیادی کنیم.حســن ساسانی درباره افت 
روزانه ذخیره سد زاینده رود، توضیح داد: با توجه به اینکه خروجی سد 
زاینده رود از ورودی آن بیشتر است، طبیعی است کاهش مختصری را 
در ذخیره سد شاهد باشــیم.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با 
تاکید بر اینکه پیوسته ســد زاینده رود را از نظر کمی و کیفی مورد پایش 
قرار می دهیم، تصریح کرد: خط قرمز وزارت نیرو مسئله کیفیت آب است 
و این کار با همکاری شــرکت های آبفا و آب منطقه ای انجام می شــود.

ساسانی پیش بینی کرد  که  سد زاینده رود با بارش های موثر در آذر ماه 
به ذخیره قابل قبولی برسد.

کاهش ۵7 درصدی بارش ها نسبت به سال قبل در اصفهان
استادیار گروه مهندسی آب و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 

گفت: آمار ها نشان می دهد که خشکسالی بار دیگر و به طور گسترده ای 
به سراغ کشورمان آمده و منطقه مرکزی ایران و استان اصفهان نیز تحت 

تاثیر پیامد های آن قرار گرفته است.
علیرضا گوهری تصریح کرد: ثبت بارش حدود ۸۴ میلی متری در فالت 
مرکزی ایران و در نظر گرفتن اینکه در دراز مدت این میزان 1۴0 میلیمتر 
بوده اســت نشــان می دهد که ۴0 درصد در این بخش کاهش بارندگی 

داشتیم که رقم قابل توجهی برای این منطقه به شمار می رود.
این پژوهشگر منابع آب تصریح کرد: تحلیل و بررسی بارش های امسال 
کاهش ۵۷ درصدی نسبت به ســال قبل را نشان می دهد که همین امر 
حساسیت سامانه های آبی در کل کشور و فالت مرکزی ایران را به دنبال 

داشته است.
گوهری اضافه کرد: سال های قبل مشــکل آب فقط مختص کشاورزان 
شرق اصفهان بود، اما امسال مشاهده می کنیم که معضل کمبود آب برای 

دیگر شهروندان و در بخش آب آشامیدنی نیز رخ داده است.

خطر خشکسالی، بیخ گوش درختان و باغ های نصف جهان
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه 
امسال هم چشم امیدی به بارش های پاییزه نداریم، گفت: ۵0 درصد از 
۸0 هزار هکتار باغ استان اصفهان در معرض تنش آبی و خشکی چالشی 

است که آن ها را تهدید می کند.
احمدرضا رییس زاده با بیان اینکه خشکســالی امسال بیشتر باغ های 
اســتان را تحت تاثیر قرار داده اســت، تصریح کرد: ادامه این روند برای 
درختان و کشــاورزی استان ســودمند نیســت و خطر نابودی، آن ها را 

تهدید می کند.
در همین زمینه مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان هم اظهار 
کرد: بیش از ۴00 هزار اصله درخت کهنسال حاشیه زاینده رود در مناطق و 

شهرستان های مختلف با خطر خشکی روبه روست.
شیشــه فروش بیان کرد: این درختان همواره از آب رودخانه اســتفاده 
می کردند، اما خشکی چند ماه و طوالنی مدت زاینده رود به آن ها تنش 
وارد کرده اســت.وی تاکید کرد: وضع فعلی استان اصفهان بیش از قبل 
اهمیت اجرای طرح های انتقال آب به حوضه آبریز زاینده رود را نشــان 
می دهد و امیدواریم با تخصیص اعتبارات کافی شــاهد بهره برداری از 

آن ها و در نهایت احیای زاینده رود باشیم.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: مشکالت 
کمبود آب در استان اصفهان به قوت خود باقی است و اجرای هرچه سریع 
تر طرح های انتقال آب و تکمیل سامانه دوم آبرسانی اصفهان ضروری 

به نظر می رسد.

دیدگاه

یک فعال حوزه مشاغل خانگی:

 تولیدات مشاغل خانگی باید جنبه کاربردی
 داشته باشد

به اعتقاد یک فعال حوزه مشــاغل خانگی، در شــرایط اقتصادی امروز با توجه به کاهش قدرت 
خرید افراد، به خصوص تولیدات در حوزه مشاغل خانگی قابلیت فروش دارند که در زندگی افراد 
جنبه کاربردی داشته باشند نه تزئینی.

فروزان اشتاد با اشاره به اینکه در حوزه 
مشاغل خانگی با تخصص سرمه دوزی 
و گلیم بافی به صورت حرفه ای فعالیت 
می کنم، اظهار کرد: طی 20 سال گذشته 
در حوزه مشــاغل خانگی با هنرمندان 

مختلفی فعالیت می کنم.
وی افــزود: همواره افــرادی که در این 
هنرها وارد حوزه مشــاغل خانگی می 
شــوند را در بحث بازاریابــی و فروش 

پشتیبانی می کنم.
این فعال حوزه مشاغل خانگی با بیان اینکه قوانین و مقررات موجود نقش حمایتی برای توسعه 
مشاغل خانگی ندارد، گفت: به عنوان مثال در زمان ارائه تسهیالت و صدور مجوز یکی از سختگیری 
ها داشتن مکان مشخص برای آموزش اســت، در حالی که بعضا این امکان برای پیشتیبان ها 
وجود ندارد، بنابراین به دلیل این مشکل و همچنین گرانی مواد اولیه به جای حمایت و آموزش 

20 نفر، تنها به دو نفر آمورش می دهم.
وی با بیان اینکه در حوزه مشاغل خانگی ،پشتیبانی فروش وجود ندارد، گفت: نه تنها ناچاریم با 

هزینه خود تولید محصول کنیم، بلکه بعد از آن به دنبال بازار باید باشیم.
به اعتقاد اشــتاد؛ برای توسعه مشــاغل خانگی، ابتدا مقوله آموزش و سپس حمایت از پیشران 

ها در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به فرصت ها و ظرفیت های توسعه مشاغل خانگی، گفت: در شرایط اقتصادی امروز با 
توجه به کاهش قدرت خرید افراد، به خصوص تولیداتی در حوزه مشاغل خانگی قابلیت فروش 

دارند که در زندگی افراد جنبه کاربردی داشته باشند نه تزئینی.
این فعال حوزه مشــاغل خانگی با تاکید بر اینکه به طور قطع تولیدات مشاغل خانگی قابل ارائه 
در سطح کشور و حتی صادرات را دارند، افزود: یکی از نقاط ضعف افرادی که وارد مشاغل خانگی 
می شوند و در نهایت موفق نمی شوند، نداشتن بازار فروش و نرسیدن به درآمد مشخص است.

وی افزود: یکی از مهم ترین مشــکالت توسعه مشــاغل خانگی نبود محل مرجع جهت فروش 
محصوالت است، از ســوی دیگر تولیدکنندگان مشــاغل خانگی در تامین مواد اولیه خود دچار 
مشکل هستند، چرا که بعضا مواد باکیفیت برای تولید وجود ندارد و همچنین هزینه های تامین 

این مواد بسیار باالست.
اشــتاد درباره طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که طی دو سال گذشــته در سطح کشور و استان 
در حال اجراست، معتقد اســت که این طرح در ابتدای راه قرار دارد و قطعا نیازمند اطالع رسانی 

و تبلیغات سراسری است، اما به نظر می رسد این طرح به مرور زمان به موفقیت دست یابد.
گفتنی است؛ پیش از این مدیرکارآفرینی و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان با بیان اینکه امسال سهم استان اصفهان برای توسعه مشاغل خانگی ۷۷ میلیارد تومان 
است، گفته بود: سقف پرداخت این اعتبارات 100 میلیون تومان است و افرادی که از طریق جهاد 
دانشگاهی شناسایی، آموزش و توانمند شــده اند در اولویت دریافت این تسهیالت قرار خواهند 

گرفت.

شــهردار اصفهان، نمایشــگاه بین المللــی را نماد 
رشــدیافتگی و مقدمه توســعه دانســت و گفت: 
نمایشــگاه اصفهان بــا فضا و ســاختار بســیار 
 مناســب، نویدبخش روزهــای توســعه و رونق

 اقتصادی است.
علی قاســم زاده در بازدید از نمایشگاه بین المللی 
اصفهان و بیســت و چهارمین نمایشگاه تخصصی 
جامع صنعت ساختمان، با اشــاره به اینکه تحول 
روزانه در شــهر بــه بهتر شــدن کیفیــت زندگی 
شــهروندان می انجامد، افزود: تالش می کنیم با 

اســتفاده از بســترهای مطلوبی نظیر نمایشگاه، 
پیش نیازهای بهبود فضــای اقتصادی و افزایش 

کیفیت زندگی مردم را فراهم آوریم.
وی ،معماری نمایشــگاه بین المللــی اصفهان را 
دلنشین خواند و ادامه داد: نوع معماری نمایشگاه 
بین المللــی اصفهــان به صــورت دقیــق بیانگر 
ویژگی های مطلوب فرهنگی و تمدنی این شــهر 
اســت و جلوه های زیبایی از تاریــخ اصفهان را به 

نمایش می گذارد.
شهردار اصفهان، نمایشگاه را یک نقطه استراتژیک 

برای هر شــهر عالقــه مند بــه توســعه و تمدن 
دانســت و تاکید کــرد: نمایشــگاه های مختلف 
به عنوان رویدادهای کلیدی در ســطح شــهر، به 
ارتقای دانش کمــک می کننــد و مهارت افزایی را 
در میــان مخاطبــان افزایــش می دهنــد؛ این 
افزایــش دانش و مهــارت، جلوه هــای مطلوبی 
در ســاخت  و ســاز، کشــاورزی، صنعت و دیگر 
حوزه های موجود در اکوسیســتم زندگی شهری 
 پیدا می کنــد و در نهایت به افزایــش ثروت ملی 

می انجامد.

شهردار اصفهان در بازدید از نمایشگاه بین المللی تاکید کرد:

نمایشگاه، نویدبخش روزهای توسعه و رونق اقتصادی در اصفهان

کافه اقتصاد

خبر

برداشت انار یاقوتی 
»قصرالدشت شیراز«

انار یاقوتی قصرالدشــت شیراز که 
یکــی از معروف ترین نــوع انار در 
استان فارس است، در باغات محله 
قصرالدشت شــیراز به وفور یافت 
می شود و برداشت آن از باغات این 

منطقه از اواسط مهر ماه آغاز شد.

عکس روز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

ریشه افزایش قیمت ها، باال 
رفتن نقدینگی است

یــک عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس و 
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: ریشه 
افزایش قیمت هــا در بخش های مختلف باال 
رفتن حجم نقدینگی اســت و بــرای حل این 
مشکل باید کسری بودجه را درست و منطقی 
جبران کرد.مهدی طغیانی درباره گران شــدن 
برخی اجناس ماننــد قیر، مــواد غذایی و... 
اظهار کرد: ریشه افزایش قیمت ها در اقتصاد، 
افزایش نقدینگی و پایه پولی کشــور است که 
اگر بخواهیم این مشــکالت را ریشــه ای حل 
کنیم در بازار نمی توانیــم جلوی آن را بگیریم و 
باید تالش کنیم کســری بودجه را صفر و خلق 
پول و نقدینگی را مهار کنیم.وی افزود: برخی 
از بازارها به دلیل مشکالت ساختاری که دارند 
در موضوعات تورمی اتفاقات شدیدتری در آنها 
رخ می دهد و با واردات و از جایی به جای دیگر 
منتقل کردن )مانند بخش مسکن( نمی توان 
این امــوال را زیاد کــرد. بنابراین مشــکالت 
ساختاری در عرضه آنان وجود دارد، به این معنا 
که یا قابل تجارت نیستند یا ظرفیت این اموال 
در کوتاه مدت قابل توســعه نیســت و امکان 
دالل بازی در این موارد بیشــتر است که باید 
نظارت بیشــتری روی این اموال انجام شود.

نماینده مــردم اصفهــان در مجلس، تصریح 
کرد: دستگاه های نظارتی روی چنین بازارهایی 
مانند بازار مصالح ســاختمانی و قیر و سیمان 
باید بیشتر متمرکز شوند و در کنار این موارد بازار 
کاالهای اساسی مطرح است که در این نوع از 
کاالها امکان تخلف و گران فروشی بیشتری 
وجود دارد که مجلس سعی کرد با اختصاص 
دادن ارز ترجیحی بیشــتر آن را کنترل کند، اما 
قیمت هایی که در بــازار وجــود دارد با قیمت 
واقعی فاصله زیــادی دارد.طغیانی ادامه داد: 
کسری بودجه را باید درست و منطقی جبران 
کرد و اگر قرار باشد از محل خزانه برداشت شود 
حجم نقدینگی را به شــدت افزایش می دهد، 
اما در دولت جدید سعی شــده با انتشار اوراق 
و با اســتفاده از ظرفیت های دیگری به غیر از 
برداشت از خزانه حجم پول کمتر افزایش یابد و 

اثر کمتری روی تورم  بگذارد. 

عکس: تسنیم

سولماز محمدی 
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زندگی با بوی نفت در سرخون
آلودگی نفتی در منطقه سرخون از دهه شصت تاکنون زندگی و معیشت 
مردم را تحت تاثیر قرار داده اســت و  هر از چند گاهی با وقوع حوادثی از 
جمله رانش زمین، زلزله، ترکیدگی لوله های نفت فرســوده این آلودگی 
تشــدید و زندگی مردم نیز بالتبع آن مختل می شــود، بوی نفت جزو 
جدایی ناپذیر زندگی مردمان منطقه سرخون شده و باوجود گذشت چند 
دهه از ایجاد این آلودگی نفتی چاره ای برای حل دائمی مشکل اندیشیده 
نشده است.ظهر ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹ خبر شکستگی خط لوله انتقال نفت 
مارون که از منطقه سرخون عبور می کند، سر تیتر رسانه های رسمی، محلی 
و ... شد، در پی وقوع این حادثه و جاری شدن نفت حریق گسترده ای در 
منطقه ایجاد شد و دود غلیظ ناشی از این حریق که به مدت چند روز نیز 
طول کشید، مشکالت عدیده ای را برای مردم منطقه ایجاد کرد، تعدادی از 
دام ها تلف شدند، نفوذ مواد نفتی در خاک و چشمه های منطقه، آب شرب 
مردم را غیرقابل استفاده کرد و دود و آلودگی ناشی از حریق و جاری شدن 
نفت سالمت مردم را نیز تهدید می کرد.باالفاصله پس از وقوع حریق در 
منطقه سرخون عملیات پاک سازی منطقه توسط شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران آغاز شد، اما به علت حجم باالی آلودگی نفتی بخش 
اعظمی از نفت در خاک نفوذ و با اولین بارش این آلودگی وارد منابع آب 
نیز شد، این حادثه خسارات فراوانی را به منازل مسکونی، مزارع شیالت 
ماهی، باغات و اراضی کشاورزی، محیط  زیست و جنگل های منطقه وارد 
کرد.قطعا تبعات این آلودگی های نفتی ناشی از ترکیدگی لوله نفت مارون 
که برای چندمین بار در این منطقه رخ داده اســت تا سالیان سال باقی 
خواهد ماند، مردم این منطقه از بی توجهی مسئوالن به  وضعیت منطقه از 
گذشته تاکنون به شدت گالیه مند هستند. سرخون قبل از آلوده شدن به 
آالینده های نفتی یکی از مناطق بکر و سرسبز محسوب می شد و مردمان 
این منطقه به کشــاورزی و دامپروری می پرداختند، اما اکنون با آلوده 

شدن چشمه سرخون معیشت مردم نیز نابود شده است.

 اقدامات صورت گرفته در زمینه پاک سازی منطقه سرخون توسط 
شرکت نفت مطلوب نبود

مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری در خصوص اقدامات انجام 
شده پس از حادثه ترکیدگی لوله نفت در سرخون از توابع شهرستان اردل، 
اظهار کرد: این کار در حد امکان از لحظات اولیه وقوع حادثه توسط شرکت 
نفت ایران آغاز شد و تا حد امکان و توان بخشی از این آلودگی ها برطرف 
شد، اما به علت نفوذ آلودگی در خاک و آب چشمه ها امکان پاک سازی 

کامل منطقه از آلودگی وجود نداشت.
خسرو کیانی با تاکید بر اینکه آلودگی نفتی در منطقه سرخون هم چنان 
پابرجاست، خاطرنشان کرد: باتوجه به نفوذ آلودگی نفتی در خاک با اولین 

بارش آلودگی وارد چشمه سرخون خواهد شد و آلودگی این چشمه را باال 
می برد، اقدامات صورت گرفته در زمینه پاک سازی منطقه سرخون توسط 
شرکت نفت مطلوب نبود.مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: حــدود پنج کیلومتر از لوله نفت عبوری از منطقه ســرخون در 
وضعیت بحرانی قرار داشــت، بنابراین تعویض لوله در دســتور کار قرار 
گرفت و تاکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، همچنین مقرر  
شد در فاز دوم نیز دو کیلومتر از خط انتقال نفت در این منطقه بازسازی و 
ایمن سازی شود.وی در خصوص جبران خسارت های وارده به مردم در 
منطقه سرخون در پی حادثه ترکیدگی لوله نفت در آذرماه سال گذشته، 
توضیح داد: پیگیری های متعددی برای جبران خسارت های ثانویه وارد 
شده به مردم در این منطقه انجام شد، اما متاسفانه باوجود پیگیری های 
متعدد جبران خسارت ها انجام نشده ، برای پرداخت خسارت مشکالت 

حقوقی ایجاد شده و روند قضایی آن در حال انجام است.

خسارات وارده به مردم در منطقه سرخون به طور کامل پرداخت نشد
بخشدار منطقه میانکوه شهرستان اردل با اشاره به اینکه حادثه ترکیدگی 
لوله نفت در ســرخون خســارات زیادی را به محیط  زیست، آب شرب، 
باغات، شیالت، جنگل ها و دام های مردم وارد کرد، اظهار کرد: برای جبران 
خســارت های مردم در گام اول حدود ۵۰۰ درخواست از آسیب دیدگان 

حادثه واصل شد و شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  در همان 
ابتدا بخشی از این خسارت ها را پرداخت کرد.

امامداد شهبازی  افزود: اما مطالبات مردم برای جبران خسارت های وارده 
از آلودگی نفتی ناشی از ترکیدگی لوله هم چنان ادامه دارد و شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران نیز معتقد اســت این مطالبات بحق نیست، 
مردم و نهادهای مختلف نیز پیگیر جبران خسارت های ناشی از این حادثه 
هستند.شهبازی از تشــکیل یک کارگروه برای بررسی درخواست های 
مردمی برای پرداخت خسارات توسط شــرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران خبر داد و بیان کرد: مقرر شد کارگروهی با حضور دستگاه های 
متولی و شرکت نفت برای بررسی دقیق و کارشناسی خسارات وارده به 
بخش های مختلف مردمی برگزار شود و در نهایت مصوبات این جسله 

مورد تایید شرکت نفت نیز واقع شود و اقدامات الزم را انجام دهد.
بخشدار منطقه میانکوه شهرستان اردل تامین آب شرب سالم، پرداخت 
خسارت و تعویض لوله نفت را اقدامات ضروری برای رفع مشکل منطقه 
سرخون عنوان کرد و گفت: تعویض حدود پنج کیلومتر از لوله نفت در این 
منطقه که در معرض خطر رانش قرار داشت در حال انجام است تا مجددا 
حوادث مشابه رخ ندهد.وی با بیان اینکه منطقه سرخون در نزدیکی یک 
گســل زلزله خیز قرار دارد، تاکید کرد: بنابراین خطر همواره این منطقه را 

تهدید می کند، امیدواریم این اتفاق مجددا تکرار نشود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

 بیماری کرونا همچنان به صورت خوشه ای و فامیلی
 منتشر می شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد گفت: هم اکنون به لحاظ میزان شــیوع بیماری کرونا، 
وضعیت شهرستان های بروجن، شهرکرد، لردگان، کیار و فارسان نارنجی و وضعیت شهرستان های 
اردل، سامان، کوهرنگ، بن و خانمیرزا زرد است.شیرانی افزود: کوچکترین اشتباه در رعایت نکات 
بهداشتی ممکن است به قیمت جان مان تمام شود.وی اضافه کرد: تفاوتی بین شهرستان های 
مختلف با توجه به وضعیت رنگ بندی ها نیست و هر کجا که دستورالعمل های بهداشتی رعایت 

نشود ،شیوع بیماری کرونا زیاد است.
شیرانی ادامه داد: در حال حاضر در وضعیتی هســتیم که بیماری به صورت خوشه ای و فامیلی 
منتشــر و با توجه به افزایش رفت و آمد ها به ویــژه جا هایی که تجمعات خانوادگی و دوســتانه 

افزایش پیدا می کند، شاهد شعله ور شدن بیماری هستیم.

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن:

 وزارت نیرو طرح تحولی خود را برای مواجهه با 
بحران آب ارائه دهد

موضوع کاهش شدید آبدهی چشمه کوهرنگ و خشک شدن دیگر چشمه ها در سرچشمه زاینده 
رود و کارون، به مجلس شورای اسالمی کشیده شد.نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان 
و بن در نطق مجلس شورای اســالمی از وزارت نیرو خواست تا طرح تحولی خود را برای مواجهه 
با بحران آب ارائه دهد چرا که بحران آب نگاه فرا استانی می طلبد.احمد راستینه گفت:با توجه به 
این که یک سال از درخواست طرح انتقال آب بین حوزه ای گذشته و سبب تخریب محیط زیست 

شده است، اما کمیسیون تخصصی کاری از پیش نبرده است.
راستینه افزود: چشــمه کوهرنگ که سرچشمه زاینده رود اســت و باید احیا شود ،خشک شده 
اســت.وی از رییس جمهوری و هیئت دولت خواســت بــا ورود جدی به ایــن موضوع، برای 
جلوگیری از انتقال غیرقانونی آب از چهارمحال و بختیاری به دیگر اســتان ها چاره اندیشی کنند.

راستینه اظهار داشت: در این مورد دو نکته را در نظربگیرند: نکته اول؛ طرحی ارائه دهند که حافظ 
امنیت و منافع مردم باشــد و دوم این طرح ها عادالنه باشــد.وی همچنین به ریاست برنامه و 
 بودجه بابت تاخیر در ابالغ نشــدن بودجــه محرومیت زدایی و تبصره ۱۸ بــرای کاهش بیکاری

 تذکر داد.

فعالیت 48 ایستگاه هواشناسی در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیت ۴۸ ایستگاه هواشناسی فرودگاهی، 
جاده ای، باران سنجی، خودکار و تحقیقات کشاورزی در استان گفت: برخی از مناطق چهارمحال 
و بختیاری همچنان زیر پوشش سامانه های هواشناســی قرار ندارد که پیگیری برای خریداری 
تجهیزات و یا جابه جایی ایستگاه ها برای بهبود ضریب پوشش در حال انجام است.مهران چراغپور 
بر لزوم راه اندازی ایستگاه های هواشناســی جاده ای در برخی محور های پرتردد استان همچون 
محور بروجن به لردگان تاکید کرد و افزود: چهارمحال و بختیاری در شــرایط جغرافیایی ویژه ای 
واقع شده است که بهبود ضریب پوششی سامانه های هواشناسی به ارائه اطالعات دقیق تر برای 
مدیریت راه های این اســتان کمک خواهد کرد.وی همچنین در مورد پیش بینی شــرایط بارشی 
اســتان در فصل پاییز و زمستان امســال تصریح کرد: بر اســاس آمار های به دست آمده میزان 
بارش ها در پاییز پایین تر از حد نرمال است و در زمســتان نیز مناطق غرب و شمال چهارمحال و 

بختیاری بارشی کمتر یا در حد نرمال را تجربه می کنند .

بام ایراناخبار
چهارشنبه 12 آبان 1400 / 27  ربیع االول 1443 / 3  نوامبر  2021 / شماره 3384

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
8/107 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 8814-1400/07/22 هيات اول آقای عباس ســليمی به 
شناسنامه شماره 7091 کدملي 5110080437 صادره شاهين شهر فرزند صادق در 
ششدانگ يک باب کارگاه به مساحت 160/24 متر مربع قسمتي از پالک شماره 28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت عباسقلی 
نجفی از سند شماره 36407 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد 

ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/27 
م الف: 1215635 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/108 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي

 مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 9063-1400/07/26 هيات دوم آقای علی گشول به شناسنامه 
شماره 1138 کدملي 1129174514 صادره فرزند علی اکبر در ششدانگ يک باب 
خانه و مغازه متصله به مساحت 140/64 متر مربع قسمتي از پالک شماره 67 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مهدی خراط از 

سند شماره 91300 مورخ 1352/6/21 دفترخانه شماره 2 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/27 
م الف: 1216460 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/109 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 8991-1400/07/25 هيات دوم آقای حســن مستاجران 
به شناســنامه شــماره 2015 کدملي 1284737683 صادره اصفهان فرزند عباس 
در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 205/34 متر 
مربع قســمتي از پالک شــماره 172 فرعــی از 9 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مورد ثبت صفحــات 586 و 350 دفترهای

 37 و 306 امالک 
رديف 2- راي شــماره 8992-1400/07/25 هيات دوم خانم مريم مســتاجران به 
شناسنامه شــماره 52 کدملي 1290382141 صادره اصفهان فرزند مصطفی در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 205/34 متر مربع قسمتي از 
پالک شماره 172 فرعی از 9 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مورد ثبت صفحات 586 و 350 دفترهای 37 و 306 امالک 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/27 

م الف: 1216467 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

8/110 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 8389-1400/07/08 هيات چهارم خانم اکرم السادات افضلی 
به شناسنامه شماره 3807 کدملي 1290571406 صادره اصفهان فرزند سيد حميد در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 104/85 متر مربع قسمتي 
از پالک شماره 207 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان طبق سامانه امالک سند شــماره 101103 مورخ 1399/10/13 دفترخانه 

شماره 25 اصفهان و مورد ثبت دفتر امالک الکترونيک 139620302025014392
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/27 
م الف: 1216501 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/111 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 8884-1400/07/25 هيات سوم آقای علی نصری نصرآبادی به 
شناسنامه شماره 59 کدملي 1290122911 صادره اصفهان فرزند نصراله در ششدانگ 
ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت 236/30 متر مربع پالک شماره 54 فرعی 
از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در صفحه 

114 دفتر 623
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/27 
م الف: 1216385 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/112 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 9217-1400/07/29 هيات دوم آقای رسول خداورديان به 
شناسنامه شماره 1956 کدملي 1289002274 صادره اصفهان فرزند غالمرضا در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 165/50 متر مربع قسمتي از پالک شماره 
395 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مورد ثبت دفتر امالک الکترونيکی 139720302025010165
رديف 2- راي شماره 9423-1400/08/08 هيات سوم آقای محمد علی حمزه زاده 
به شناسنامه شماره 5507 کدملي 1110224680 صادره اصفهان فرزند اسماعيل در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 167/50 متر مربع از پالک شماره 535 فرعی از 

6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی 
مورد ثبت صفحه 142 دفتر 290 و صفحه 161 دفتر 868 امالک

رديف 3- راي شماره 9333-1400/08/04 هيات سوم آقای محمد علی حمزه زاده 
به شناسنامه شماره 5507 کدملي 1110224680 صادره فالورجان فرزند اسماعيل در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 205/80 متر مربع از پالک شماره 148 فرعی 
از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی 

طبق سند الکترونيکی 139720302025022763
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/27 
م الف: 1216405 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/113 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديــف 1- راي شــماره 5663-1400/05/03 هيات اول خانــم صغری احمدپور 
ترکمانی به شناسنامه شماره 3858 کدملي 5458921631 صادره ميانه فرزند حمزه 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 200/40 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
2503 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت حسن سهرابی از مورد ثبت صفحه 325 دفتر 63 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/27 
م الف: 1216491 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/114 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف اراضی وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به اينکه برابر آراء شماره های 139960302033000045 مورخ 1399/08/22 
و هيات اول موضوع قانون تعييــن تکليف اراضی تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفات و 
مالکيت آقای عباس علينقی نژاد هنجنی فرزند حسين کد ملی 1239616759 شماره 

شناسنامه 4 در ششدانگ قطعه زمين مزروعی  به مساحت 670/80 متر مربع پالک 
ثبتی 1251 فرعی از شماره 128- اصلی واقع در روستای هنجن جزء بخش 10 حوزه 
ثبتی نطنز خريداری عادی از مالک رسمی آقای حسين هنجنی فرزند ميرزا علی اکبر  

محرز گرديده است. 
لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم 
از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلی آگهی می شود تا چنانچه شخص يا اشخاصی به 
رای مذکور اعتراضی داشته باشند از تاريخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد اخذ نمايد و معترض بايستی ظرف مدت يکماه از 
تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواست در مراجع ذيصالح 
قضايی نموده و گواهی تقديم دادخواست را به اين اداره تسليم نمايد بديهی است در 
صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشد يا معترض گواهی تقديم دادخواست 
به دادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکيت خواهد نمود 

صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/27 
م الف: 1215650  رحمت اله شاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز 

آگهی تغییرات شرکت نوین سپهر سانیار با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 37954 و شناسه ملی 10260555466 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی شــیگانی به شماره ملی 1281695599 با 
پرداخت مبلغ 38000000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود 
را به مبلغ 47500000000 ریال افزایش داد. و وحید شیگانی به شماره ملی 
1292643226 با پرداخت مبلغ 1800000000 ریال به صندوق شــرکت 
ســهم الشــرکه خود را به مبلغ 2250000000ریال افزایش داد. و طاهره 
بستگانی به شماره ملی 1282294415 با پرداخت مبلغ 200000000ریال 
به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خود را به مبلغ 250000000ریال 
افزایش داد. در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلغ 10000000000ریال به 
50000000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه شرکت 
اصالح می گردد. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1215545(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان 
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان 

بشماره ثبت 16532 و شناسه ملی 10260374666 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/03 
و نامه شــماره 24984 مــورخ 1400/07/20  اداره تعــاون کار و رفاه 
اجتماعی شهرســتان اصفهــان : ســعید قربانی جزه بشــماره ملی 
5659383521 - محمد نجارخدابخش بشــماره ملی 1281913261 
- مجید قربانی رنانی بشــماره ملــی 1284775240 بعنوان اعضای 
اصلی - سروش صیدال پور لرکی بشماره ملی 4669614312 و مهدی 
دادخواه بشــماره ملی 1292989386 بعنوان اعضای علی البدل برای 
مدت سه سال مالی انتخاب شدند . محمد اسماعیل باقری بشماره ملی 
1291003721 بعنوان بازرس اصلی - احمد یوســف زاده بشماره ملی 
2291083716 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب شدند اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1215547(

آگهی تغییرات شرکت ایمن سازان عرش 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 25109 

و شناسه ملی 10260458842 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/07/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : اسکندر سرلک به شــماره ملی 1819309835 به 
سمت رئیس هیات مدیره و محمد تابش شماره ملی 1285661109 
به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و علیرضا احمدیان بحرین 
به شماره ملی 1829046098 به ســمت نایب رئیس هیات مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب شــدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور شرکت به امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره 
همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشــد./ اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )1215546(
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معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از آماده 

باش دانش آموزان متوسطه برای حضور در مدرسه خبر داد:

نرم نرمک می رسد بوی کالس!
معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان درخصوص برگزاری وبینار 
مشترک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و آموزش و پرورش اســتان با رؤسای شبکه های بهداشت 
و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان ها گفت: در این جلســه نقطه نظرات مسئوالن امر مطرح شد 
و تصمیم گیری به این صورت اســت که از روز شــنبه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم متناسب با 
واکسیناسیون و شرایط مدرسه آموزش حضوری خواهند داشت. آذر کیوان امیرپور افزود: با همکاری 
تمام دستگاه ها، مقرر شــد ۲۰۰ هزار نفر دانش آموزان مقطع متوسطه دوم از نیمه آبان ماه به صورت 
ترکیبی حضوری و مجازی و در گام بعد هم از اوایل آذرماه دانش آموزان مقطع متوسطه اول آموزش 
حضوری داشته باشند.معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان بیان کرد: 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی در کالس متناسب با فضای فیزیکی انجام می شود و بر همین اساس 
اعالم می شود چه تعداد دانش آموز به صورت حضوری در کالس درس حاضر شوند.وی در ادامه به آمار 
واکسیناسیون دانش آموزان اشاره ای کرد و گفت: ۳۳۰ هزار دانش آموز ۱۲ تا ۱۸ سال در اصفهان واکسن 
دریافت کرده اند و امیدواریم با تسریع روند واکسیناسیون با اطمینان بیشتری مدارس بازگشایی شود.

واکسیناسیون 72 درصدی افراد باالی 12 سال در اصفهان
سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در خصوص آمار واکسیناسیون در استان اصفهان، گفت: 
طبق آمار فعلی حدود ۷۲ درصد از افراد باالی ۱۲ سال اســتان دوز اول واکسن و حدود ۵۰ درصد نیز 
دوز دوم واکسن را دریافت کرده اند. پژمان اقدک افزود: آمار واکسیناسیون در برخی از شهرستان ها 
همانند بوئین میاندشت، اردستان و نطنز وضعیت بهتری دارد به شکلی که در این شهرستان ها حدود 
۸۵ درصد دوز اول و حدود ۷۰ درصد نیز دوز دوم واکســن را دریافت کردند؛ اما برخی از شهرستان ها 
همانند خمینی شهر، برخوار و نجف آباد حدود ۱۰ درصد از میانگین استانی پایین تر هستند.سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رابطه با آمار واکسیناســیون دانش آموزان در استان اصفهان، بیان 
کرد: حدود ۶۲ درصد از دانش آموزان دوز اول و ۲۴ درصد نیز دوز دوم واکسن را دریافت کرده اند که آمار 
واکسیناسیون دانش آموزان شهرستان های بوئین میاندشت، نطنز، اردستان و سمیرم نسبت به سایر 
شهرستان ها وضعیت بهتری دارد؛ اما شهرستان های خمینی شهر و برخوار از میانگین استانی پایین تر 
هستند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: توصیه اساسی که در این زمینه داریم 
این است که مردم از مصرف خودســرانه داروهایی مانند کورتون که سیستم ایمنی را ضعیف می کند 
پرهیز کنند همچنین به پزشکان توصیه کردیم حتما با پروتکل هایی که ابالغ شده در زمان های مورد 

نیاز از کورتون استفاده کنند.

طی شش ماهه نخست سال جاری صورت گرفت؛

 مختومه شدن بیش از 3۵ هزار پرونده اجرای احکام 
شورای حل اختالف اصفهان 

رییس شورا های حل اختالف استان اصفهان از مختومه شدن ۳۵ هزار و ۶۳۲ فقره پرونده در ۳۵ حوزه 
قضایی استان در شش ماهه نخست امسال خبرداد.سید محمد موسویان با اشاره به اینکه  در همین  
بازه زمانی ۳۴ هزار و ۳۴۸ پرونده نیز به اجرای احکام شورا های حل اختالف استان وارد شده است، 
اظهار داشت: کاهش موجودی شعبات یکی از اولویت های مهم شورا های حل اختالف استان اصفهان 
است.رییس شورا های حل اختالف استان اصفهان با تاکید بر اینکه موضوع  کاهش وقت رسیدگی ها 
را نیز مورد توجه قرار داده ایم، گفت: دراین رابطه برنامه ریزی های دقیق و مستمری صورت گرفته زیرا 

ارتقای کیفی احکام و رضایت ارباب رجوع نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

 تسهیالت و مشوق های طرح جوانی جمعیت؛

ضمانت اجرایی در کار هست؟!

آتش تنور حمایت از فرزند آوری با اعطای 
مشوق های مالی از چند روز قبل با سخنان 
زهره الهیــان ،نماینده مجلس یازدهم بار دیگر داغ شــده اســت.این 
نماینده مجلس سخن از اعطای تسهیالت ۱۰ میلیونی برای فرزند اول، 
۲۰ میلیونی برای فرزند دوم و ۳۰ میلیونی برای فرزند سوم کرده و البته 
وعده خانه دار شدن، بورسی شدن و اعطای زمین رایگان را هم داده، البته 
وعده که نه، وی صرفا بخشــی از بند های طرحی در مجلس که به دنبال 
تشویق خانواده های به فرزند آوری است را بازگو کرده؛ اما به راستی ماجرا 

از چه قرار است؟ 
اصل ماجرا به مهر ۹۱ و اقداماتــی در مجلس باز می گردد. »طرح جامع 
جمعیت و تعالی خانــواده« از اواخر مهر ۹۱ در دســتور کار مجلس قرار 
گرفت و پیش نویس آن در خردادماه ســال ۹۲ تقدیم مجلس شــد تا 
به تصویب رسیده و اجرایی شــود؛ اما به دلیل بار مالی سنگین آن برای 
دولت و همچنین عدم انطباق با سیاســت های کلی نظام به کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی بازگشت. طرح جامع جمعیت و تعالی 
خانواده در ۵۵ ماده با هدف دســتیابی به نرخ باروری ۲.۵ در رشد کمی 
جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال 

۱۴۳۰ تهیه شده اســت. به رغم مخالفت کارشناسان با این طرح، کلیات 
آن در آبان ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شــورای اسالمی رسید و مقرر 
شد کارگروهی به بررسی بار مالی آن برای دولت و اتخاذ تصمیماتی برای 

کاهش آن بپردازد.

ایرادهای شــورای نگهبان درباره طرح جوانی جمعیت به مجلس 
رسیده است

در نهایت و بعد از ۷ سال نمایندگان در نشست علنی )سه شنبه ۲۶ اسفند 
ماه ۹۹( مجلس شورای اسالمی، در جریان بررسی طرح جوانی جمعیت 
و حمایت از خانواده با اجرای آزمایشی به مدت ۷ سال با ۱۶۱ رای موافق، 
۱۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلســه 
موافقت کردند.طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با رای صحن 
علنی مجلس، اصل ۸۵ شــد و بر اساس این اصل، کمیسیون مشترک 
تشکیل و طرح مذکور در این کمیسیون مورد بررسی و تصویب قرار گرفت 
و صحن علنی این بار به مدت اجرای آزمایشی طرح مذکور رای داد. بر این 
اساس این طرح بار دیگر به صحن علنی مجلس بازنمی گردد و پس از 
رفع ایرادات شورای نگهبان اجرایی می شود.تسهیالت شغلی و آموزشی، 

مشوق های مالی و تسهیالت مسکن در کنار تالش برای فرهنگ سازی و 
فراهم ساختن بستر های بهداشتی درمانی الزم برای زوج ها به خصوص 
زوج های نابارور از جمله مواردی اســت که در این طرح پیش بینی شده 
اســت. معافیت و مرخصی تحصیلی، همچنین آموزش از راه دور برای 
زوج ها تا زمانی که فرزندشــان دو ساله شــود، یکی از نمونه تسهیالت 
آموزشی است که به زوج های جوان کمک می کند در کنار انجام وظایف 
خود، دغدغه ادامه تحصیل هم نداشته باشند. همچنین طبق این قانون 
زوج هایی که طرح خدمت پزشــکی دارند، به ازای هر فرزندی که دارند 
مدتی از خدمت آن ها کاهش می یابد.در حوزه فرهنگی صداوســیما و 
سازمان های ارشادی مثل وزارت فرهنگ موظف شدند با تولید سریال ها، 
انیمیشــن ها و... اقداماتی در حوزه فرهنگی در رابطه با جمعیت انجام 
دهند. در حوزه بهداشت و درمان نیز بیمه زوجین نابارور مورد توجه قرار 
گرفت و مقرر شد زایمان طبیعی به صورت رایگان انجام شود. گسترش 
بیمه و مراکز درمان ناباروری برای دوران بارداری و شیردهی، تسهیالت 
قرض الحسنه فرزندآوری و سهام یک میلیون تومانی برای نوزادان هم 
از جمله مشوق های مالی این قانون است.  حل چالش مرخصی ۹ ماهه 
زایمان و دورکاری چهار ماهه برای مادران شــاغل نیز از جمله تسهیالت 

شغلی پیش بینی شده در قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده است.

ارسال ایرادات طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به مجلس 
از سوی شورای نگهبان

همچنین برای بیماری فرزندان مادران شــاغل مرخصی اســتعالجی 
پیش بینی شده تا مادران بتوانند از مرخصی استعالجی استفاده کنند و 
بدین ترتیب بخشی از دغدغه های زنان کارمند برای فرزندآوری کاهش 
یابد. تسهیالت مســکن برای به دنیا آمدن فرزند سوم خانواده از دیگر 
مشوق های اقتصادی طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده است. بر این 
اساس با به دنیا آمدن فرزند سوم حتی اگر خانواده یک بار از تسهیالت 
مسکن استفاده کرده باشد می تواند برای بار دوم نیز از این امتیاز استفاده 
کند.طبق این طرح در کالن شهر ها و شهر هایی که جمعیت بیش از ۵۰۰ 
هزار نفر دارند، اگر خانواده ای صاحب فرزند سوم به بعد شود زمین ۱۵۰ 
تا ۲۰۰ متری به دو روش فروش اقســاطی با قیمت تمام شــده و یا به 
صورت  ۹۹ساله که مالکیت آن بر عهده دولت است، در یکی از شهر هایی 
که جمعیت آن زیر ۵۰۰ هزار نفر است واگذار می شود. تصویب تسهیالت 
مسکن ۱۵۰ میلیونی برای تولد فرزند سوم در خانواده های فاقد مسکن، 
نیز یکی از مشوق های پیش بینی شده در طرح جوانی جمعیت و تعالی 
خانواده است که در بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب شــد.  تامین منابع مالی 
طرح جوانی جمعیت با تردید جدی روبه رو اســت و تاکنون طرح های 
زیادی داشته ایم از جمله قانون تسهیل ازدواج که در کما فرو رفته و هیچ 
گاه جامه عمل به خود نگرفته اند. به همین دلیل و به دلیل تجربیات تلخ 
گذشته پیرامون اجرایی شدن این طرح حواشی زیادی ایجاد شده چرا که 
اعطای مبالغ ۱۰ تا ۳۰ میلیونی و اعطای زمین ۲۰۰ متری و ... کمی با توجه 

به شرایط فعلی اقتصادی کشور و تحریم ها دور از ذهن است.

با مسئولان جامعه

کشف محموله 
پوشاک از یک باربری

ماموران پلیــس امنیت اقتصادی 
در طــرح بازدیــد از باربری هــای 
شــهر اصفهان هنگام بازدید از یک 
باربری، به یک دستگاه کامیون که 
درحــال بارگیری محمولــه بزرگی 
از پوشــاک خارجی بود مشکوک 
شده و توانســتند محموله پوشاک 
خارجی قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد 

ریال را کشف کنند.

رییس کانون سردفتران ازدواج و طالق استان اعالم کرد:

افزایش محسوس طالق طی یک دهه اخیر
رییس کانون سردفتران ازدواج و طالق استان اصفهان اظهار کرد: با شروع همه گیری کرونا از اواخر 
سال ۹۸، دفاتر ازدواج و طالق استان از نخستین مجموعه هایی بودند که با اطالع رسانی های به موقع 
و مســتمر کانون ســردفتران ازدواج و 
طالق اســتان اصفهان، خود را با شرایط 
کرونا وفــق داده و با تقلیــل مراجعان 
دفترخانه ها به زوجیــن و والدین آن ها 
و ایجاد فاصله گذاری و اســتقرار سایر 
پروتکل های ابالغ شــده، اجازه ندادند 
افت محسوســی در آمار ازدواج جوانان 
نســبت به قبل از کرونا به وجــود آید.

علی اکبر صافی اصفهانی گفت: در روزها 
و هفته های اول شــیوع کرونا فعالیت 
دفاتر ازدواج با رکود و تعطیلی مواجه شد، اما بالفاصله با مدیریت بحران از سوی کانون سردفتران 
ازدواج و طالق و اداره کل ثبت استان، شــرایط بهبود یافت.رییس کانون سردفتران ازدواج و طالق 
اســتان اصفهان با بیان اینکه کرونا در ابتدا منجر به افت و رکود اندکی در آمار ازدواج شد، گفت: در 
همین دوران به دلیل کمرنگ شدن مراســم های پرهزینه عقد در تاالرها و باغ ها و سالن های عقد، 
هزینه های ازدواج جوانان به نحو محسوسی کاهش پیدا کرد و این موضوع رکود حاصل از کرونا را 
به خوبی جبران کرد، بنابراین وقتی شرایط کرونا را با یک ســال قبل از آن مقایسه می کنیم تفاوت 
چندانی را در آمارها مشاهده نمی کنیم.وی در عین حال به رشــد فزاینده تورم در کمتر از یک دهه 
اخیر اشاره و تصریح کرد: تفاوت های تاسف برانگیزی در آمارهای ازدواج در مقایسه با دهه قبل از 
آن وجود دارد و به همین نسبت رشد طالق در یک دهه اخیر بسیار محسوس و تأمل برانگیز است، 
چراکه می دانیم بیکاری و ناتوانی زوج های جوان در تامین هزینه های زندگی، نقش عمده ای را در 
طالق ایفا می کند.صافی اصفهانی در ادامه عدم الحاق دفاتر ازدواج و طالق به قانون کشوری دفاتر 
اسناد رسمی از بزرگ ترین مشــکالت این صنف فرهیخته حوزوی و دانشگاهی دانست و گفت: با 
اینکه دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طالق نیز همچون دفاتر اسناد رسمی امالک و خودرو و بلکه مهم تر 
از آنان، در حوزه ثبت رسمی فعالیت می کنند و عهده دار اجرای عقود شرعی نکاح و طالق و ثبت امور 
مرتبط با خانواده اسالمی هستند، اما بی مهری و کم توجهی یک صدساله مسئوالن مرتبط نسبت به 
این صنف، هم اکنون موجب تفاوت فاحش امتیازات شغلی این صنف ازلحاظ شمول بازنشستگی و 
بیمه و حق فروش امتیاز دفترخانه و ...، در مقایسه با دفاتر اسناد رسمی شده است.وی خاطرنشان 
کرد: این مشکل تنها با تصویب یک ماده واحده در مجلس شورای اسالمی و الحاق این نیمه ثبت 
کشور به نیمه دیگر در شمول قانون کشوری اسناد رسمی، قابل تحقق است، اما متاسفانه تالش ها 
به نتیجه نرسیده است.رییس کانون ســردفتران ازدواج و طالق استان اصفهان، مشکل دیگر این 
صنف را تعرفه خدمات دفاتر ازدواج و طالق عنوان کرد و افزود: این تعرفه از قدیم االیام در بازه های 
زمانی چهارساله و بعدا دوساله تغییر کرده است، درحالی که رشد تورم در شرایط این ایام، می طلبد 
که حداقل در پایان یا آغاز هرسال و متناسب با تغییر شرایط اقتصادی، تعرفه دفاتر ازدواج و طالق 
در کشور مورد بازنگری و متناسب سازی قرار گیرد.وی مشکل دیگر این حوزه را عدم تفکیک وظایف 
اداری این دفاتر با تشریفاتی دانســت که مردم بر این دفاتر تحمیل کرده اند و تصریح کرد: به دلیل 
افزایش هزینه های ازدواج، بسیاری از مردم ترجیح می دهند مراســم عقد مختصری را در دفاتر 
ازدواج برگزار کنند و طبیعتا برگزاری این مراسم برای ســران دفاتر هزینه زاست.صافی اصفهانی 
اظهار کرد: در کمال ناباوری، سازمان و ادارات کل استان ها تعرفه و تفکیکی را برای این خدمات جدا 
از وظایف اداری دفاتر قائل نشده اند و به رسمیت نمی شناسند و همین عدم تعریف و تبیین تعرفه 

برای این قسم خدمات موجب هرج ومرج و نابسامانی شده است.

وز عکس ر

خبر روزخبر

مسئول ثبت و غربالگری سرطان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

غربالگری سرطان سینه 
برای زنان باالی 30 سال 

ضروری است
مسئول ثبت و غربالگری سرطان دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان گفت: غربالگری سرطان سینه 
برای زنان باالی ۳۰ سال با توجه به شیوع باالی 
این بیماری و اهمیت تشــخیص به موقع آن، 
ضروری است.زهرا روانخواه افزود: میزان بروز 
سرطان سینه در استان اصفهان رو به افزایش 
است و این بیماری، شــایع ترین نوع سرطان 
در میان زنان به شمار می آید.وی با بیان اینکه 
اصفهان جزو استان های با بروز باالی سرطان 
سینه در کشور است، اظهار داشت: حدود نیمی 
از بیماران مبتال به سرطان سینه کمتر از ۵۰ سال 
ســن دارند به همین دلیل غربالگری این نوع 
بیماری برای زنــان باالی ۳۰ ســال توصیه و 
تاکید می شود.وی با اشاره به اینکه بر اساس 
آخرین آمار موجود در ســال ۹۷ حدود یکهزار و 
۶۵۰ بیمار جدید مبتال به سرطان سینه در استان 
اصفهان شناسایی شــد، اضافه کرد: این تعداد 
نسبت به ســال قبل آن یعنی ۹۶ حدود یکصد 
نفر افزایش یافت.روانخواه با اشــاره به اینکه 
زنان می توانند با مراجعه به مراکز بهداشــتی 
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در همه 
شهرها و روستاها از خدمات غربالگری سرطان 
سینه بهره مند شوند، گفت: در این غربالگری، 
عالوه بر آموزش عالئم ســرطان، اقدامات الزم 
برای تشــخیص به موقع بیماری و شناسایی 
آن انجام می شــود.وی از جمله عالئم سرطان 
ســینه را وجود توده، تغییر در قرینه بودن، قوام 
بافت، تغییرات پوستی و رنگ و ترشحات خونی 
سینه عنوان و خاطرنشان کرد: اگر زنان هر یک 
از این عالئم را در بدن خود مشــاهده کردند در 
اسرع وقت به مراکز بهداشتی یا پزشک به ویژه 
متخصص جراحی فعال در زمینه سرطان سینه 
مراجعه کنند.مسئول ثبت و غربالگری سرطان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مهم ترین عوامل 
پیشگیری کننده از ابتال به سرطان سینه را سبک 
زندگی سالم، وزن متعادل، ورزش، تغذیه سالم 

و مصرف نکردن دخانیات و الکل دانست .

رییس دانشگاه اصفهان:

کالس های دکترای دانشگاه اصفهان به صورت حضوری در حال برگزاری است
رییس دانشگاه اصفهان گفت: کالس های مقطع دکترا در این دانشگاه به صورت حضوری با شرکت دانشجویان و استادانی که واکسن کرونا را دریافت کرده اند، در 
حال برگزاری است.هوشنگ طالبی افزود: آموزش حضوری دانشجویان مقطع دکترا در دانشگاه اصفهان از اول آبان جاری آغاز و همه تمهیدات و برنامه ریزی های 
الزم برای این موضوع از جمله تامین خوابگاه مورد نیاز درنظر گرفته شد.وی با بیان اینکه دانشــجویانی که تاکنون واکسن کرونا را دریافت نکرده اند بر اساس 
مقررات، حق حضور در خوابگاه و کالس های درس دانشگاه را ندارند، اظهار داشت: اسامی دانشجویانی که تاکنون واکسن کرونا را دریافت نکرده اند، احصا شده 
است.طالبی با اشاره به اینکه در زمان حاضر کالس های درس مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان به صورت مجازی در حال برگزاری است، 
خاطرنشــان کرد: امیدواریم بتوانیم با تجربه به دست آمده از آموزش حضوری دانشجویان مقطع دکترا برای کارشناســی ارشد به گونه ای برنامه ریزی شود که 
کالس های این مقطع را نیز به صورت حضوری برگزار کنیم.رییس دانشگاه اصفهان با بیان اینکه بعید به نظر می آید که امکان برگزاری کالس های حضوری برای 
دانشجویان مقطع کارشناسی در نیمسال تحصیلی جاری فراهم شود، اضافه کرد: ممکن است امتحانات پایان نیم سال تحصیلی آنها به صورت حضوری باشد.

زهرا قاسمی

مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری اصفهان 
در جلسه شبکه سازی گفتمان دینی و تبیین جایزه 
جهادی بانوان در محل استانداری اصفهان با اشاره 
به موضوع الگوســازی و معرفی نمونه های موفق 
زنان و دختران برای جامعه اظهارداشــت: حضرت 
فاطمه)س( یکی از شخصیت های کامل برای جامعه 
زنان اســت که مادران و همسران شــهدا نیز از این 
چهره انسان ساز الگوگیری کرده اند. شادی فضلی 
افزود: ایشــان عالوه بر نقش مادری، زنی موفق در 
همسرداری و مدیریت خانه و  سیاست مدار پیروز 

بود که بررسی و تبیین واقعیت چهره زندگی این فرد 
عامل موفقیت و هدایت بشر خواهد شد.وی اضافه 
کرد: نقش زنان در بهره گیری از این الگوها کارآمد و 
الزم بوده و موجب بسط و گسترش الگوهای صحیح 
و موفق در زندگی بشر خواهد بود.فضلی به رویکرد 
دفتر زنان و خانواده استانداری در حوزه سبک زندگی 
اذعان داشت: این ســال ها در نهادینه سازی سبك 
زندگی ایرانی و اســالمی به صورت عملی کار عملی 
و اساســی انجام شــده و بانوان فعال اجتماعی و 
نخبگان نیز در این امر مشارکت داشته اند.وی، اجرای 
مسئولیت مادری و همسری همراه با نقش آفرینی 
عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
را برای بانوان مهم بیان کرد و یادآورشد: اجرای این 
نقش توام با رعایت شئون اسالمی و دینی از اهمیت 

خاصی برخوردار است.مدیرکل امور بانوان و خانواده 
استانداری اصفهان اضافه کرد: در اجرای طرح های 
حوزه بانوان به دنبال ترویج فرهنگ سبک زندگی غنی 
و ارزشمند مبتنی بر ایثار و شهادت و فداکاری هستیم 
تا نســل جدید از آن الگوبرداری کرده و بتواند آینده 
روشنی را ترسیم کنند.وی به بیان اهمیت و سیاست 
اجرایی شبکه ســازی گفتمان دینی و تبیین جایزه 
جهادی اشــاره کرد و گفت: هویت بخشی، بصیرت 
افزایی، ارتقای کرامت انســانی و فعال سازی نقش 
اجتماعی و فردی بانوان از اهداف این اقدام است.وی 
به فعالیت های دوران کرونا و بیان اسطوره ها و نقش 
آفرینی های بانوان در آن دوران اشاره کرد و افزود: در 
این خصوص شهرداری اصفهان نیز با دفتر بانوان و 

خانواده استانداری همکاری داشت.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مطرح کرد:

نقش آفرینی بانوان اصفهانی در دوران کرونا



کالس مربیگری درجه یک سوارکاری اســتقامت به میزبانی اصفهان و با حضور برایان گوداین ،مدرس فدراســیون جهانی این رشته برگزار شد.رییس کمیته 
استقامت فدراسیون سوارکاری گفت: ۲۵ مربی سطح دو و سه سوارکاری استقامت از سراسر کشور در این دوره شرکت کردند و در پایان ۱۲ نفر موفق به اخذ مدرک 
مربیگری موقت درجه یک سوارکاری شدند.مسعود محکم کار افزود: استقامت از مهم ترین و پرطرفدارترین رشته های سوارکاری محسوب می شود و داشتن 

مربیان با دانش از مهم ترین اهداف فدراسیون است.
وی تاکید کرد: این مدرس از شاخص ترین مربیان بین المللی و جهانی در رشته سوارکاری استقامت است که به عنوان مدرس بین المللی با درخواست کشورمان 
در این دوره از کالس ها حضور پیدا کرد.رییس کمیته استقامت فدراسیون سوارکاری گفت: برای نخستین بار در خاورمیانه یک مدرس بین المللی از فدراسیون 

جهانی استقامت در کالس مربیگری درجه یک شرکت می کند.

برگزاری کالس مربیگری درجه یک سوارکاری استقامت در اصفهان
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رونالدو:

 ایتالیا همیشه در قلب من جا دارد
کریستیانو رونالدو، ستاره منچستریونایتد، نسبت به بازگشــت به ایتالیا برای اولین بار پس از 
جدایی از یوونتوس واکنش نشــان داد.رونالدو در پنجره نقل و انتقاالت تابستان امسال و پس 

از ســه فصل حضــور موفقیت آمیز در 
یوونتــوس تصمیم گرفــت از این تیم 
جدا شــود و بار دیگر پس از ۱۲ ســال 
دوری بــه منچســتریونایتد بپیوندد.
این فوق ســتاره پرتغالی در چهارمین 
دیدار از مرحله گروهی رقابت های لیگ 
قهرمانان فصل ۲۲-۲0۲۱ باید به همراه 
دیگر بازیکنان یونایتد به مصاف آتاالتتا 
برود و می تواند  رکورد باورنکردنی ۱37 
گل زده در ۱79 بازی در این رقابت ها را 

بهبود ببخشد.او موفق شــده در لیگ قهرمانان در 88 بازی خارج از خانه 60 بار دروازه حریفان را 
باز کند و تهدیدی جدی برای شیاطین سرخ به حساب می آید.جان پیرو گاسپرینی در کنفرانس 
خبری پیش از این بازی گفته بود که جای این مهاجم در رقابت های لیگ ایتالیا خالی شــده و 
رونالدو نیز با انتشــار پستی در صفحه رســمی اینســتاگرامش اعالم کرد که تا همیشه از ایتالیا 

سپاسگزار خواهد بود.
این ملی پوش پرتغالی در این پست نوشت:» بازگشت به ایتالیا. کشوری که استقبال بسیار خوبی 
از من و خانواده ام داشــت، جایی فوق العاده که همیشــه در قلبم جا دارد. من بر اساس تجربه 
می دانم که بازی در برگامو برابر تیمی مانند آتاالنتا هرگز آســان نیســت؛ اما ما تمام تالش مان 
را به کار می گیریم تا صدر جدول گروه را در اختیار داشــته باشــیم. این لیگ قهرمانان است و ما 
منچستریونایتد هستیم! ما جایی هستیم که به آن تعلق داریم! بزن بریم، شیاطین!« یونایتد در 
حال حاضر با کسب شش امتیاز از ســه بازی در صدر جدول گروه اف قرار دارد و ویارئال و آتاالنتا 

هرکدام با چهار امتیاز در رده های دوم و سوم ایستاده اند.

پیام و هدیه ویژه »مودریچ« برای هوادار مسن رئال
محبوبیت لــوکا مودریچ، هافبک رئال مادرید، در اســپانیا مرزهای جدیدی را طی کرده اســت.

شــبکه های اجتماعی بار دیگر در روزهای اخیر جادوی خود را به رخ کشیده اند و اتفاقاتی را رقم 
زدند که حتی افراد نه چندان احساساتی را نیز به وجود می آورد.دونیا الویرا، فرد شناخته شده ای 
نبود تا این که یکی از ویدئوهایش در شــبکه اجتماعی تیک تاک دســت به دست چرخید و این 
پیرزن 80 ساله در این ویدئو پیامی داشت که می خواست به دست لوکا مودریچ برساند.او در این 
ویدئو مدعی شد که یکی از آرزوهایش دیدار با این فوتبالیست کروات است که بازیکن محبوبش 

در رئال مادرید به حساب می آید.
اتفاقی که دونیا الویرا انتظارش را نداشت این بود که لوکا مودریچ خیلی زود این ویدئو را دیده و 
پیام ویدئویی در پاســخ به او ضبط کرده و در صفحه توئیترش منتشر کرد. این هافبک کروات در 

این پیام گفت که خیلی زود در انتظار مالقات با دنیا الویراست.
این پیرزن 80 ساله اسپانیایی در گفت وگو با برنامه ال الرگوئرو اظهار داشت:» من اطالع زیادی 
از این موضوع نداشــتم. فکر نمی کنم که همه بتوانند این ویدئو را ببینند، خصوصا لوکا مودریچ. 
فکر می کردم همه این ها یک شوخی باشد. من مودریچ را انسانی خوب و فروتن می بینم. وقتی 
توپ طال را به او دادند، گفت که پدربزرگش او را به تمرین می برده و وقتی در جنگ کشته شده به او 
قول داده که به بازیکنی تراز اول تبدیل شود. مهر او در دل من به عنوان یک مادربزرگ نشست.«

هفته هشتم رقابت های لیگ برتر فوتسال مردان کشور؛

رقابت مدعیان برای صدرنشینی

هفته هشتم رقابت های لیگ برتر فوتسال   سمیه مصور
عصر فردا با برگزاری ۵ دیدار آغاز می شود 
که در مهم ترین بازی تیم گیتی پسند در اصفهان میزبان تیم حفاری 

اهواز است.
شاگردان محمد کشــاورز که بازی های اخیر خود را با بردهای پر گل 
پشت سر گذاشــته اند، هفته گذشته موفق شــدند  با نتیجه سه بر 
یک تیــم راگا را از میان بردارند تا به روند خوب شــان در این دوره از 

مسابقات ادامه دهند. 
سرخ پوشان اصفهانی با این پیروزی ۱8 امتیازی شدند تا در رده دوم 
جدول بعد از تیم سن ایچ ساوه جای بگیرند. گیتی پسند در شرایطی 
عصر پنجشــنبه مقابل تیم حفاری اهواز قرار می گیرد که این تیم در 
فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتســال کشور نمایش ضعیفی از 

خود ارائه داده است. 
تیم حفاری هفته گذشــته مقابل تیم کراپ الوند با نتیجه ســنگین 
6 بر سه شکســت خورد تا تنها با ســه امتیاز در رده دوازدهم جدول 
رده بندی جای بگیرد. هرچند این تیم این روزها اوضاع خوبی ندارد؛ 

اما به آسانی شکست نمی خورد. تیم گیتی پسند در این دیدار جدال 
ســختی در پیش رو دارد. تیم اهوازی به گربه ســیاه سرخ پوشان 
اصفهانی معروف بوده و همواره دردسرهای زیادی برای آنها به وجود 

آورده است.
دیگر نماینده اصفهان در این دوره از رقابت هــا روز جمعه مقابل تیم 
چیپس کامل مشهد قرار می گیرد. شــاگردان احمد باغبان باشی در 
شرایطی آماده هشــتمین دیدارخود در  فصل جاری مسابقات لیگ 
برتر فوتسال می شوند که هفته گذشــته مقابل تیم صدرنشین تن به 

یک شکست سنگین دادند. 
طالیی پوشــان در این دیدار با نتیجه پنج بر دو مقابل تیم ســن ایچ 
ساوه شکست خوردند تا با 9 امتیاز همچنان در جایگاه هشتم جدول 
رده بندی جای داشته باشــند. در آن ســو تیم چیپس کامل مشهد 
هفته گذشــته موفق بر برتری دو بر یک مقابل تیم فردوس قم شــد 
تا با کســب 7 امتیاز در رده نهم جدول رده بندی جای بگیرد. جدال 
تیم های سپاهان و چیپس کامل مشهد جدال تیم های همسایه است 

و دو تیم به راحتی پا پس نمی کشند.

در دیگر دیدارهای این هفته تیم مس سونگون، مدافع عنوان قهرمانی 
به مصاف تیم کراپ الوند می رود. شاگردان بی غم که با وجود کمبود 
مهره پا به پای مدعیان پیش آمده اند در ایــن هفته مقابل دیگر تیم 

مدعی قهرمانی این دوره از رقابت ها می رود. 
جدال تیم های مس ســونگون و کراپ الوند مهــم ترین دیدار هفته 
هشــتم رقابت های لیگ برتر فوتســال کشور اســت.تیم راگا از تیم 
فردوس قم پذیرایی می کند، فرش آرا مقابل تیم زندی کالردشــت 
می ایستد، فوالد زرند ایرانیان میزبان تیم شهروند ساری است و تیم 

مقاومت البرز به مصاف صدرنشین این دوره از مسابقات می رود.
هم اکنون تیم ســن ایچ ســاوه با کســب ۲۱ امتیاز در صدر جدول 
رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتسال کشــور قرار گرفته و تیم های 
گیتی پسند اصفهان و مس سونگون  با ۱8 امتیاز رده های دوم و سوم 
جدول را به خود اختصاص داده اند. تیم های حفاری اهواز، فوالد زرند 
ایرانیان و  شهروند ساری نیز هر کدام با کسب سه، دو و یک امتیاز  در 
رده های پایین جدول جای گرفته اند. دیدارهای هفته هشــتم فصل 

جاری مسابقات روز جمعه با برگزاری دو دیدار به پایان می رسد. 

خبر روز

تهدید »ساکت الهامی« بعد از حرکات عجیب و غریبش
سرمربی نساجی در بازی گل گهر، رفتارهای تندی داشت. او در بازی گل گهر و نساجی، در حالی که 
تصور می کرد داور بازی تصمیم اشــتباه گرفته، لب خط از کوره در رفت. اخراج شد، بطری را شوت 
کرد و اعتراض می کرد. این رفتار او باعث 
شد تا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
واکنش نشان دهد. حســین عبداللهی 
،عضو این کمیته در خصوص اتفاقات رخ 
داده در دیدار نساجی و گل گهر سیرجان 
و اخراج ساکت الهامی به دلیل اعتراض 
به داور اظهار داشت: آقای الهامی به دلیل 
دریافت کارت قرمز در بازی آینده محروم 
اســت و نمی تواند روی نیمکت تیمش 
بنشــیند. این مربی 3 مــاه محرومیت 
تعلیقی دارد و طبیعتا بعد از گزارش ناظر بازی اعضای کمیته انضباطی در این خصوص تصمیم گیری 
خواهند کرد. فعال گزارش نهایی از فدراسیون به کمیته انضباطی ارسال نشده است. در صورت جمع 

شدن گزارشات موارد اطالع رسانی خواهد شد.

چراغ سبز »استراماچونی« به استقالل
سرمربی سابق اســتقالل به زودی غرامت سنگینی از این باشــگاه می گیرد. روایت ها درباره رقم 
غرامت هم متفاوت است. از ۱.3 میلیون یورو تا ۱.6 میلیون یورو. باشگاه استقالل در تالش است 
تا با این مربی توافق کند و از همین حاال اقساط پرداخت دستمزد او را آغاز کند. محمد مومنی، عضو 
هیئت مدیره استقالل می گوید: »ایشان حاضر هستند توافق کنند و رفتار بسیار خوبی داشته اند.« 
استقالل ظاهرا قرار است به زودی نماینده خود را به قطر بفرستد. همچنین هرویه میلیچ هم رفتار 

خوبی با باشگاه داشته و حاضر است بر سر یک رقم با آبی ها به توافق برسد.

شرایط جذب بازیکن خارجی سخت تر می شود
دبیرکل فدراسیون فوتبال دوشنبه شب در برنامه فوتبال برتر نسبت به اعتراض یحیی گل محمدی 
درباره عدم جذب بازیکن خارجی از ســوی باشــگاه پرســپولیس توضیحاتی را ارائه کرد. حسن 
کامرانی  فر  گفت: یکی از شرایطی که در بحث جذب بازیکن خارجی است، این است که باشگاه ها 
بدهی نداشته باشــند. بحثی که امســال در ماجرای خرید بازیکن خارجی مطرح شد این بود که 
باشگاه ها بدهی خارجی نداشته باشند و نظرمان بر این اســت که اگر باشگاهی بدهی داخلی هم 

دارد، نباید اصراری بر جذب بازیکن خارجی باشد.
کامرانی فر ادامه داد: وقتی ما بدهی داخلی داریم و به بازیکنان داخلی بدهکار هستیم، دور از انصاف 
است که بازیکن خارجی بگیریم و به او پرداختی داشته باشیم در حالی که به بازیکن داخلی بدهی 
داریم؛ این اختالف االن وجود دارد.دبیرکل فدراسیون فوتبال در پاسخ به گل محمدی گفت: ایشان 
باید بداند که باشگاه پرسپولیس در حال حاضر الزم است یکی از بدهی هایش را پرداخت کند و هنوز 
پرداخت نکرده است، هر چند که در این مدت در جریان هســتم که مدیریت باشگاه پرسپولیس 
در تالش است تا این بدهی پرداخت شــود؛ اما به دلیل راهکارهای انتقال پول به خارج از کشور و 
حساب شخصی که به او بدهی دارند، مشکالتی وجود دارد. این مشکالت هست و همگی در جریان 

آن هستیم.
وی افزود: باید راهکاری برای این مسئله پیدا شود، چند وقتی است که مدیرعامل محترم باشگاه 
پرسپولیس در تالش است تا بدهی را پرداخت کند و گویا در این چند روز پرداخت شده اما چند روز 

زمان می برد تا پول در حساب شخص طلبکار قرار بگیرد.

مستطیل سبز

بازگشت »منصوریان« به 
تمرینات نفت آبادان

ســرمربی صنعت نفت با اتفــاق عجیب و 
ناخواسته ای مواجه شد. 

علیرضا منصوریان کــه انگیزه های زیادی 
داشــت بتواند با برزیلی های ایران شروع 
خوبی در لیگ بیست و یکم داشته باشد، در 
همان ابتدای کار و پیش از آغاز مسابقات، 
به ویروس کرونا مبتال شد و قادر به حضور 
در تمرینات و نشستن روی نیمکت تیمش 
نبــود و بدین شــکل ۲ هفته نخســت را از 

دست داد.
بدبیاری هــای منصوریــان زمانی افزایش 
یافت که کرونای او برخالف موارد مشــابه، 
بیش از حد به طول انجامیــد به نحوی که 
تســت مجدد او پس از طی کــردن ۲۱ روز 
قرنطینه نیز مجــددا مثبت بود و این مربی 
جوان نتوانســت در دیدار هفته سوم برابر 
فجرسپاســی نیز تیمش را همراهی کند تا 
صنعت نفــت بدون حضور ســرمربی خود 
فصل را خوب آغاز نکند و دوری این مربی  از 

تیمش به 3 هفته برسد.
حاال و پس از منفی شــدن تســت کرونای 
منصوریان، او دوشــنبه شــب راهی آبادان 
شد تا پس از دوری طوالنی مدت از تیمش، 
بر ســر تمرینات حاضر شــود. علیمنصور 
می تواند پس از گذشت 4 هفته از لیگ  برتر 
و در دیدار روز شنبه برابر نساجی قائمشهر 

تیمش را از روی نیمکت هدایت کند.
نکته جالب اینکه منصوریان پس از گذشت 
6 بازی می تواند باالخره به طلســم دوری 
از نیمکــت تیم هایش پایــان دهد. وی در 
فصل گذشته و به دلیل محرومیت، 3 دیدار 

پایانی با آلومینیوم اراک را از دست داد.
البته منصوریــان محرومیت تعلیقی فصل 
قبل را در لیگ بیست و یکم با خود به همراه 
داشت و می توانســت پس از طی کردن 3 
هفته محرومیت از فصل قبل، صنعت نفت 
را در لیگ جدید همراهــی کند؛ اما بیماری 
بدموقع و ابتال به کرونا مزید بر علت شد که 
علیمنصــور دوری طوالنی مدتی را از حضور 

در کنار زمین تجربه کند.

تیم سن ایچ ساوه با کسب 21 امتیاز در صدر جدول 
رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور قرار 
گرفته و تیم های گیتی پسند اصفهان و مس سونگون  
با 18 امتیاز رده های دوم و سوم جدول را به خود 

اختصاص داده اند

فوتبال جهان

وز عکس ر

مالقات »زالتان« با 
مسئوالن فدراسیون 

تکواندوی ایتالیا
زالتان ابراهیموویچ کــه احتماال بهترین 
تکواندوکار میان فوتبالیست های حرفه ای 
محســوب می شــود ،همراه با فردریک 
ماسارا و پائولو مالدینی با سران فدراسیون 
تکواندوی ایتالیا دیــدار کردند. ویتو دل 
آکیال، تکواندوکار سرشــناس ایتالیایی و 
قهرمان المپیک توکیو در وزن ۵8 کیلوگرم 

نیز در این مالقات حضور داشت.

»ســهراب مرادی« و »کیانوش رستمی« قهرمانان 
جهان و المپیک بــه ترتیب با تیم هــای ذوب آهن 
اصفهان و شــرکت ملی حفاری برای حضور در لیگ 
برتر وزنه برداری به توافق رسیدند.دور رفت رقابت های 
لیگ برتر وزنه برداری از چهاردهــم آبان ماه آغاز و تا 
هفدهم این ماه ادامه دارد. بنابر اعالم فدراســیون 
وزنه برداری قرار اســت این رقابت ها در ۲ رده سنی 
جوانان و بزرگســاالن به صورت همزمان در ســالن 
وزنه بــرداری مجموعه ورزشــی آزادی تهران برگزار 
شود. هر چند که اسامی نهایی تیم ها و وزنه برداران 
شرکت کننده در لیگ، به صورت رسمی اعالم می شود 
اما اخبار حکایت از حضور »سهراب مرادی« قهرمان 
جهان و المپیک دارد. مرادی به خاطر مصدومیت طی 
چند فصل گذشته نتوانسته بود حضور فعالی در لیگ 
داشته باشد.او قرار است با تیم وزنه برداری ذوب آهن 

اصفهان به این مسابقات گام بگذارد. هدایت این تیم 
بر عهده علی جباری، مربی ســابق تیم ملی است. 
جباری چندی پیش در گفت وگو با خبرنگار ایرنا از 
احتمال تغییر وزن مرادی خبر داد و گفت: به احتمال 
زیاد سهراب مرادی در لیگ برتر وزنه برداری به یک 
دسته باالتر خواهد رفت و در دسته 96 کیلوگرم وزنه 
نخواهد زد. سهراب مرادی که به خاطر مصدومیت و 
عدم کســب امتیازات الزم نتوانسته بود در المپیک 
توکیو حضور داشته باشد، شــهریور ماه از سوی کادر 
فنی به اردوی تیم ملی وزنه بــرداری مردان دعوت 
شــد؛ اما بنا به دالیلی در این اردو حضور پیدا نکرد. 
اردوی تیم ملی هم اکنون بــا حضور ۱4 وزنه بردار در 
شهر بابلسر در حال برگزاری است.بعد از حضور نیافتن 
مرادی و جمعی دیگر از ملی پوشــان در اردوی تیم 
ملی، رییس فدراسیون وزنه برداری اعالم کرد: غایبان 

اردو جایی در تیم ملی برای اعزام به تاشکند نخواهند 
داشت. با اعالم این خبر از سوی علی مرادی رییس 
فدراســیون وزنه برداری، کیانوش رستمی، سهراب 
مرادی، علی هاشمی، علی میری، علی داودی و کیا 
قدمی رسما شانس حضور در مســابقات قهرمانی 
۲0۲۱ جهان ازبکستان را از دست دادند. این رقابت ها 
از ۱7 آذر ماه در شهر تاشکند برگزار می شود.کیانوش 
رستمی نیز با ملی حفاری به توافق رسیده و قرار است 
برای نماینده خوزستان در لیگ وزنه برداری به روی 

تخته رقابت برود.

بازگشت قهرمانان المپیک به لیگ وزنه برداری

سنا
 ای

س:
عک



چهارشنبه 12 آبــــان 1400 / 27 ربیع االول 1443 / 03 نوامبر 2021 / شماره 3384
مدیر مرکز پایش و کنترل کیفی هوای شهرداری اصفهان:

 طرح مطالعاتی »مدل سازی آلودگی هوا « در حال 
تدوین است

مدیر مرکز پایش و کنترل کیفی هوای شــهرداری اصفهان اظهار کرد: به دلیل اینکه مقدمه هرگونه 
تصمیم گیری و برنامه ریزی اساسی و اصولی برای کاهش آلودگی هوا انجام مطالعات علمی است، 
سه مطالعه در این زمینه در حال انجام است؛ طرح جامع کاهش آلودگی هوای کالن شهر اصفهان که 
توسط دانشگاه ها صورت گرفت و زیر نظر سازمان محیط زیست در حال اجراست، مطالعه سیاهه  
انتشــار آالینده های گازی که توسط دانشگاه اصفهان و با همکاری شــهرداری اصفهان و با نظارت 
سازمان محیط زیست اجرا می شود و آخرین مطالعه، منشأیابی ذرات معلق است که توسط دانشگاه 
صنعتی و دانشگاه اصفهان صورت گرفته که نتایج آن نیز به دست آمده است.ابوالفضل خسروی با 
بیان اینکه در آستانه یک کار اجرایی و عملی برای کاهش آلودگی هوا قرار داریم، افزود: مطالعات 
سیاهه  انتشار آالینده های گازی و مطالعه منشأیابی ذرات معلق در هوای شهر ضریب انتشار میزان 
آلودگی را در صنایع آالینده، سیســتم حمل و نقل و آالینده های درون شهری به طور دقیق و کامل 
به ما نشان می دهد؛ اما برای تصمیم گیری اساسی در همین راســتا یک مطالعه مکمل به عنوان 
مطالعه مدل سازی با همکاری دانشگاه اصفهان، اداره کل هواشناسی استان و اداره کل حفاظت از 
محیط زیست استان در حال انجام است که میزان اثر گذاری هر یک از آالینده ها را سنجش و بررسی 
می کند.مدیر مرکز پایش و کنترل کیفی هوای شــهرداری اصفهان ادامه داد: مطالعه مدل سازی، 
ذرات معلق صنایع آالینده اطراف شهر را نسبت به آالیندگی وسایل نقلیه درون شهر اصفهان بررسی 
کرده و مشخص می کند که چه میزان اثر گذاری بر ســالمت افراد و جامعه دارد. ما در شهرداری و 
ارگان های وابسته در حال بررسی هستیم که چگونه و با چه راهکاری میزان آلودگی را کاهش دهیم، 

امیدواریم و قبل از به دست آوردن مطالعه مدل سازی به یک برنامه میان مدت دست پیدا کنیم.

معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

 کسب رتبه کمیته برتر نظام پیشنهادات توسط 
سازمان مدیریت پسماند

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان از کسب رتبه کمیته 
برتر نظام پیشــنهادات توسط سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان در میان سازمان های 
مختلف شهرداری خبر داد. فرشاد مستأجران با اعالم این خبر توضیح داد: در اولین دوره جشنواره 
نظام پیشنهادات شهرداری اصفهان، کمیته ســازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در میان 
کمیته های سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری اصفهان به عنوان تنها کمیته، موفق به کسب 
رتبه برتر شد. وی با اشاره به جزییات این انتخاب، توضیح داد: معیارهای انتخاب کمیته برتر مواردی 
از جمله تعداد پیشــنهادهای بررسی شده، سرعت بررسی پیشــنهادات و پاسخگویی و همکاری 
با کمیته مرکزی شــهرداری در زمینه برگزاری رویدادهای خالقانه بوده است. رییس کمیته نظام 
پیشنهادات سازمان مدیریت پسماند، با بیان اینکه سازمان مدیریت پسماند همواره برای تحقق این 
معیار ها تالش کرده، افزود: کمیته نظام پیشنهادات سازمان مدیریت پسماند عالوه بر تشکیل منظم 
جلسات و بررسی پیشــنهادات واصله، به دلیل همکاری تنگاتنگ در برگزاری نهمین دوره رویداد 
ایده کاپ دانش آموزی با بیش از 1900 ایده واصله و داوری تمامی ایده ها در ســه مرحله، توانست 
در معیارهای تعیین شده نمره قابل قبولی کســب کند و حائز رتبه برتر شود.معاون برنامه ریزی و 
پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به توجه مستمر سازمان به پرورش 
ایده ها و حمایت از طرح های خالقیت محور بیان می کند: مدیریت پسماند از جمله عرصه هایی است 
که خالقیت و نوآوری می تواند به بهینه ســازی آن کمک کند و سازمان مدیریت پسماند با حمایت 
از این رویکرد، بستر مناسب برای اجرایی سازی ایده های ارزشمند و موثر در راستای حفظ محیط 

زیست و توسعه پایدار را فراهم می کند.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

ایجاد ساختارهای مرتبط با تغییر اقلیم در ضوابط شهرسازی

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان با اشاره به شعار روز 
جهانی شهرها در سال 2021 مبنی بر »سازگارسازی شهرها برای تاب 
آوری اقلیمی« اظهار کرد: شهرهای تاب آور شهرهایی است که قادر به 
جذب، تطبیق، تغییر و آمادگی برای استرس  و شوک  های آینده برای 
دستیابی به توسعه پایدار، رفاه و رشــد دربرگیرنده باشند؛ سیستم 
شهری در برابر همه تهدیدات قابل پیش بینی و غیرقابل پیش  بینی 
آسیب پذیر است و هر گونه شوک به سیستم  های پیچیده، پیامدهای 

اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و نهادی خواهد داشت.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، وحید مهدویان 
ادامه داد: طی دهه های اخیر افزایش مصرف انرژی  فســیلی، تولید 
گازهای گلخانه ای و دیگر آلودگی  های محیط زیستی، منجر به ایجاد 
معضالتی از قبیل پدیده تغییر اقلیم در مقیاس جهانی شــده است، 
همچنین با توجه به اینکه بخش ساختمان یکی از بخش های اصلی 
در مصرف انرژی، انتشــار گازهای گلخانه ای و تولید آلودگی  اســت، 
در اکثر کشــورهای جهان مقررات و اســتانداردهای مصرف انرژی 
برای ســاختمان های با کاربری  مختلف تدوین شده که کاهش قابل 

 مالحظه مصرف انرژی را به دنبال داشته است. 
معاون معماری و شهرســازی شــهرداری اصفهــان تصریح کرد: در 

مواجهه با این مســئله، پروژه »مطالعات و تدویــن ضوابط طراحی 
پایدار و اقلیمی ســاختمان های شــهر اصفهان« با هدف شناسایی 
میزان مصرف انــرژی و پتانســیل  صرفه جویی انــرژی به تفكیك 
تیپ های ساختمانی و تهیه اطالعات اقلیمی برای مناطق مختلف و 

ریزپهنه  های اقلیمی شهر اصفهان انجام شده است.
وی بیان کرد: استخراج پتانســیل  اقلیم شهر اصفهان برای دستیابی 
به كاهش مصــرف انرژی از روش  هــای فعال و غیرفعــال، تعیین 
راهكارهای كاهش مصرف انرژی ســاختمان ها بــا تولید انرژی از 
منابع تجدیدپذیــر در ســاختمان، تعیین راهكارهــای كاهش نیاز 
انرژی ساختمان  ها با اســتفاده از طراحی شهری و طراحی معماری 
و نیز تدوین ضوابط فراگیر بهره وری انرژی در ســاختمان ها از دیگر 
اهداف پــروژه »مطالعات و تدوین ضوابط طراحــی پایدار و اقلیمی 

ساختمان های شهر اصفهان« است.
مهدویان بــا بیان اینکه ایجاد ســاختارهای اجرایــی ضوابط محیط 
زیستی و اقلیمی، مورد توجه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان بوده است، گفت: برای این اقدام مصوباتی به صورت الزام و 
یا تشویق در اجرای آبگرمکن خورشیدی و سلول های فتوولتائیک بر 
اساس گروه بندی ســاختمان یا نوع کاربری و بهره گیری از بازیافت 

آب های خاکستری در مراجع ذی صالح تصویب شده است.

شناسایی پهنه های درگیر جزایر گرمایی در اصفهان
وی افزود: یکی از نگرانی های مهم سیاســتگذاران مدیریت شهری، 
افزایش مداوم درجه حرارت شــهرها تحت عنــوان جزیره حرارتی 
شــهری اســت که با توجه به این دغدغه یکی از اقدامات شهرداری 
اصفهان شناســایی پهنه های درگیر جزایر گرمایی و ارائه راهبردهای 

کاهش اثرات اقلیمی این پدیده بوده است. 
معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان ادامه داد: تشخیص 
علت ریشه ای مشکالت و اثر جزیره حرارتی شهری با در نظر گرفتن 
اثرات جزیره حرارتی در تمام جنبه های محیط های شهری در اصفهان 
صورت گرفته و بــه راهکارهای کاهش اثرات این پدیده دســت پیدا 

کردیم. 
وی اضافــه کرد: با توجه به شــعار جهانی روز شــهرها ســال 2021، 
ایجاد جوامع زیست پذیرتر در میان سیاســت گذاران، برنامه ریزان 
و شــهروندان ضرورت دارد و جوامع زیســت پذیــر می توانند مزایا، 
فرصت های متعدد و برخورداری از زندگی با کیفیت را از طریق حفظ 
و بهبود کیفیت محیط زیست شهری در اختیار شهروندان قرار دهند.

فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان 
گفت: برگزاری رویــداد تخصصی تولیــد محتوای 
دیجیتال یکی از مصادیق کشف استعدادها در بسیج 
است. سرتیپ دوم پاسدار مجتبی فدا درباره سومین 
رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال بسیج در 
استان اصفهان و  تجربه خوب برگزاری این رویداد در 
سال های قبل اظهار داشــت: جوانان و نوجوانانی که 
در دو رویداد گذشــته پا به عرصه سایبری گذاشتند، 
در فضای به وجود آمده، رشــد کرده انــد.وی با بیان 
اینکه برگزاری این برنامه ها در راستای منویات مقام 
معظم رهبری درباره قوت در فضای مجازی اســت، 

افزود: این امر مهم امروز برای صدور گفتمان انقالب 
اسالمی ضروری بوده و باید به صورت جدی  در همه 
عرصه هــای فضای مجــازی دنبال شــود. فرمانده 
سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان بیان کرد: 
منتخبان این رویداد بزرگ به عنوان افســران جوان 
جنگ نرم در عرصه رسانه و فضای مجازی در مقابل 
مافیای رســانه ای اســتکبار، نقش آفرین می کنند. 
امیدواریم  این مدل فعالیت ها عالوه بر فضای مجازی 
و عرصه دیجیتالی در همه قسمت های دیگر بسیج در 
راستای کشف استعدادهای نهفته نوجوانان و جوانان 
پرشور ایران اسالمی دنبال شود.وی خاطرنشان کرد: 
ســومین رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال 
بسیج در استان اصفهان در 48 ساعت رقابت فشرده 
و با نشاط بین شــرکت کنندگان برگزار می شود. این 
برنامه، رویــدادی متفاوت و ابزاری مــورد نیاز برای 

جنگ امروز اســت، در کنار رقابــت تیم ها و انتخاب 
تیم های برتر، شناســایی ظرفیت ها و استعدادیابی 
جوانان عالقه مند به تولید محتوای دیجیتال یکی از 
اهداف این رویداد تخصصی است.سردار فدا افزود: 
امسال در اســتان اصفهان همزمان با سراسر کشور، 
عالقه مندان حوزه تولید محتوا در رشــته های تولید 
نرم افزارها و بازی های ویژه تلفن همراه و پویانمایی 
در این رویداد شرکت می کنند و در نهایت  برگزیدگان 
استانی به مرحله کشوری که در روزهای پایانی آبان ماه 
سال جاری در تهران برگزار می شود، راه پیدا می کنند. 
آیین اختتامیه این رویداد همزمان با جشنواره بزرگ 
فعاالن فضای مجازی ایران به صورت کشــوری در 
تهران برگزار شــده و عالوه بر تجلیــل از برترین های 
فضای مجازی، برگزیدگان کشوری هر بخش معرفی 

و مورد حمایت قرار می گیرند.

فرمانده سپاه استان اصفهان:

تولید محتوای دیجیتال در همه اقشار بسیج دنبال شود

تشخیص علت ریشه ای مشکالت و اثر جزیره حرارتی 
شهری با در نظر گرفتن اثرات جزیره حرارتی در تمام 
جنبه های محیط های شهری در اصفهان صورت گرفته و 

به راهکارهای کاهش اثرات این پدیده دست پیدا کردیم

شناسایی هویت یکی از شهدای گمنام مسکن مهر فوالدشهر
هویت شهید عبدالکریم آزادیان که به عنوان شهید گمنام در مسکن مهر فوالدشهر به خاک سپرده 
شده بود، شناسایی شد.شهید »عبدالکریم آزادیان« فرزند حاج محمد، متولد 1۳42، از تیپ ۳۳ 
المهدی )عج( شیراز به جبهه اعزام شد و در تاریخ 4 دی 1۳۶۵ در عملیات المهدی )عج( در شلمچه 
به فیض شهادت نائل آمد و پیکر پاکش در منطقه بر جای ماند. پیکر مطهر این شهید پس از سال ها 
تفحص، پس از عدم شناسایی  )به رغم تالش های انجام شده(  به عنوان شهید گمنام در سال 1۳9۶ 
در مسکن مهر فوالدشهر اصفهان دفن شد.از طریق انجام آزمایش DNA هویت این شهید واالمقام 
که در مسکن مهر فوالدشهر به خاک سپرده شده، شناســایی و پس از سال ها چشم انتظاری، به 

خانواده ایشان اطالع داده شد.

برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی دیجیتالی در اصفهان
مسابقه بزرگ کتابخوانی دیجیتالی به همت مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان برگزار می شود.

مسابقه کتابخوانی به قصد استغاثه و توسل به امام زمان )عج( از کتاب های صوتی و نمایشی، به 
صورت تستی و تشریحی برای تمام گروه های ســنی برگزار می شود.زمان برگزاری این مسابقه از 
ساعت 10 صبح روز جمعه 21 آبان ماه 1400تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه 2۳ آبان همزمان با سالروز 
میالد مقدس امام حسن عســکری )ع( برگزار می شود.زمان قرعه کشــی19 آذر 1400 همزمان با 
ســالروز والدت حضرت زینب )س( خواهد بود و نتایج آن در پایگاه بازار کتاب قائمیه اصفهان به 
نشانی ghbook.ir اعالم خواهد شــد.دریافت دیجیتالی رایگان کتاب ها و تکمیل فرم ثبت نام و 
سواالت از پایگاه ghbook.ir امکان پذیر اســت.جوایز مسابقه شامل کمک هزینه سفر به کربال و 

نجف به 80 نفر، مشهد مقدس 80 نفر و قم و جمکران به 80 نفر خواهد بود.

سی وسومین جشنواره تئاتر استان اصفهان برگزار می شود
سرپرست معاونت هنری و ســینمایی این اداره کل از آغاز فرآیند برگزاری سی و سومین جشنواره 
تئاتر اصفهان خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره از 18 تا 21 آبان ماه سال جاری برگزار می شود. رضا 
دهقانی افزود: سی وسومین جشنواره تئاتر استان اصفهان از طریق فراخوان به اطالع تمام گروه های 
نمایش استان رسیده است.سرپرست معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان ادامه داد: در فراخوان منتشر شده، نمایش های متقاضی شرکت در جشنواره باید در 
فاصله زمانی آذرماه 1۳99 تا آبان ماه سال جاری، اجرای عمومی خود را با حداقل پنج اجرا به پایان 
رسانده باشند.دهقانی تصریح کرد: در این دوره از جشــنواره صرفا نمایش های صحنه ای پذیرفته 

و داوری خواهند شد.
وی با بیان اینکه آخرین مهلت دریافت آثار در دبیرخانه، پنجم آبان ماه بوده است، گفت: آثار رسیده 
به جشنواره از تاریخ هفتم تا 12 آبان ماه توسط هیئت انتخاب مورد بازبینی و ارزیابی مقدماتی قرار 
خواهند گرفت که این مهم در حال حاضر از سوی هیئت مورد اشاره در حال انجام است.سرپرست 
معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان اضافه کرد: نمایش های 
منتخب از ســوی داوران مطرح کشــوری مــورد ارزیابی نهایی قــرار خواهند گرفــت و در نهایت، 

نمایش های برگزیده در مراسم اختتامیه جشنواره معرفی خواهند شد. 
وی بیان کرد: در حال حاضر، 28 اثر به دبیرخانه جشــنواره رســیده که از این تعداد، 1۳ اثر از شهر 
اصفهان و 1۵ اثر از شهرستان های استان است.دهقانی ادامه داد: ســه اثر از نجف آباد، یک اثر از 
پیربکران، دو اثر از داران، دو اثــر از فالورجان، یک اثر از گلپایگان، دو اثر از خمینی شــهر، دو اثر از 
کاشان، یک اثر از شاهین شهر و یک اثر از لنجان به دبیرخانه سی و سومین جشنواره تئاتر اصفهان 
رسیده است.وی اظهار کرد: از دیگر برنامه های جانبی جشــنواره تئاتر استانی امسال، بزرگداشت 
استاد حسن کریمی هسنیجه خواهد بود که ســال های متمادی در عرصه نمایش حضور فعال و 

موثر داشته است.

با مسئولان

خبرخوان

عضو شورای شهر اصفهان:

دغدغه نیروگاه ها به جای 
سوخت، افزایش بهره وری باشد

خبر روز

عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار کرد: بر اســاس آمارهای جهانی ساالنه 
حدود هفت میلیون نفر بــه دلیل آلودگی هوا 
جان خود را از دست می دهند و در ایران حدود 
۳۵ میلیون نفر تحت تاثیر آلودگی هوا هستند.

سید امیر ســامع افزود: در سیاست های کلی 
سالمت و محیط زیســت ابالغی مقام معظم 
رهبری، برنامه های چند ســاله و قانون هوای 
پاک، مصوبات مناسبی برای مقابله با آلودگی 
هوا داشتیم و باید مصوبات را عملیاتی کنیم تا 
به اهداف خود در این زمینه برسیم.عضو هیئت 
رییسه شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: 
مهم ترین منابع آالینده هوای شهری، صنایع 
و نیروگاه ها، حمل و نقل شــهری، گرد و غبار، 
مصرف انرژی در ســاختمان ها، فعالیت های 
کشاورزی و فعالیت های ناشی از دفع پسماند 
است.وی ادامه داد: تجربه جهانی در این زمینه 
نشان می دهد، تاکید بر بهره وری بیشتر تولید 
انرژی در نیروگاه هــا، تولید انرژی پاک، بهبود 
تولید در صنایع بزرگ و کارگاه هــا و التزام آنها 
برای فرآینــد فیلتراســیون از اهمیت باالیی 
برخوردار است. سامع تصریح کرد: ایجاد شبکه 
حمل و نقل شــهری ایمن، مقرون به صرفه و 
پاک و کاهش نیاز به انرژی در ساختمان ها و 
استفاده از انرژی های پاک و مقرون به صرفه 
در گرمایش و سرمایش، ایجاد ساختمان های 
سازگار با محیط زیست و ترویج این موضوع و 
توسعه فضای ســبز در پیرامون شهرها، حفظ 
جنگل ها و باغات نیز می تواند راهگشــا باشد.

وی تاکید کرد: نکته قابل تامل این اســت که 
بسیاری از کشــورها این تهدیدها را به فرصت 
تبدیل کرده اند. عضو شــورای اســالمی شهر 
اصفهان با اشاره به اهمیت بخش ساخت و ساز 
در کاهش آلودگی هوا تصریح کرد: با همکاری 
دستگاه های مختلف از جمله مدیریت شهری، 
راه و شهرسازی، نظام مهندسی، شرکت های 
خدمت رســان و بخش خصوصی، می توانیم 
توسعه و ترویج ساختمان های سازگار با محیط 
زیست که از نظر مصرف انرژی شرایط مناسبی 

دارند را رواج داده و اشتغال نیز ایجاد کنیم.

مدیر شهرسازی الکترونیک شهرداری اصفهان اظهار کرد: رویکرد سامانه شــهروند سپاری، خدمات غیرحضوری و برخط بوده و تالش شده حضور مردم در 
شهرداری مناطق به کمترین حد ممکن برسد. این سامانه قابلیت رصد و پیگیری در هر مرحله را دارد.امید علی اصغری با بیان اینکه تمام خدمات شهروند 
سپاری شهرداری اصفهان شامل ۳2 خدمت است که هشت خدمت تخصصی مهندسان و 24 عنوان هم برای شهروندان کاربرد دارد، افزود: سامانه پاسخگویی 
آنالین نیز طراحی شده که 24 ساعته پاسخگوی شهروندان است، همچنین فیلم های آموزشی نیز تهیه شده که نحوه کار با سامانه را آموزش می دهد.مدیر 
شهرسازی الکترونیک شــهرداری اصفهان با بیان اینکه مهندسان از طریق ســامانه درخواست ها )کسر ســهمیه( را ثبت می کنند و حضورشان در معاونت 
شهرسازی شهرداری الزم نیست، تصریح کرد: درصدد هستیم گزارش مراحل کار نیز در سامانه بارگذاری شود. البته این قابلیت در مرحله بارگذاری سیستم 

الکترونیکی روی سامانه است؛ این امر حضور مهندسان در شهرداری مناطق و معاونت شهرسازی را بسیار کاهش می دهد.

شهروندسپاری 32 خدمت در سامانه »اصفهان نما«

مسجد مصری اصفهان
در محله جوباره مسجد كوچكی قرار 
دارد كه در سال 10۶1 هجری قمری 
در زمان سلطنت شــاه عباس دوم 
ساخته شده است. علت نامگذاری 
مسجد به مصری اين است كه بانی 
مسجد شخصی به نام حاجی ميرزا 
خان بوده كه به تاجر مصری معروف 

بوده است.

وز عکس ر
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برخی از شــهروندان و توریســت ها در اقصی نقــاط دنیا با 
محدودیت های عجیبی مواجه می شــوند که ممکن است 
برای بسیاری از افراد در دیگر نقاط دنیا کامال غیرمنطقی به نظر 
برسد. اما به هر حال رعایت قوانین هر کشوری الزامی است و 
کسانی که قصد سفر به یک کشور را دارند، باید از قبل با قوانین 
آنجا آشنایی داشته باشند. با ما همراه باشید تا مروری بر چند 

قانون عجیب از سراسر دنیا داشته باشیم.

در مواقع خاصی از روز ساعت را نپرسید
مادرید، پایتخت اســپانیا یکــی از عجیب ترین قانون های 
ممکــن را دارد! هــر روز بین ســاعت 3:2۹ بعــد از ظهر تا 
ســاعت 18:47 پرسیدن ساعت ممنوع اســت. به احتمال 
زیاد پرســیدن دلیل ممنوع بــودن این قضیــه هم ممنوع 
است!ساعت 3:2۹ بعد از ظهر زمانی است که خاموشی زمان 

در مادرید شروع می شود!

تعداد سگ هایی که برای پیاده روی در اسپانیا می توانید 
بیرون ببرید محدود است

به نظر می رسد که اسپانیا در وضع قوانین عجیب و غریب تبحر 
خاصی دارد. برای مثال اگر می خواهید در هرجای این کشور 
سگ تان را برای پیاده روی به خارج از منزل ببرید باید حتما 
توجه داشته باشید که بردن بیشتر از 8 سگ همزمان به بیرون 

ممنوع اســت و در صورت انجام این کار مجبــور به پرداخت 
جریمه خواهید شد!

برای سگ ها شکلک های زشت در نیاورید!
در اســپانیا محدودیت در مورد تعداد سگ هایی که به خارج 
از منزل می برید، وجود دارد. اما در آن سوی دنیا و در ایاالت 
اوکالهامای آمریکا ســالمت روان سگ ها از اهمیت خاصی 
برخوردار است. اگر شما را در حالی که برای یک سگ شکلک 

زشت در می آورید ببینند، سر از زندان درمی آورید!

اسم فرزندتان را در ایاالت مکزیک نمی توانید هرمیون، 
بتمن و رولینگ استون بگذارید

در سال 2015، ایالت سونورا در شمال غربی مکزیک والدین 
را از این که نام های عجیب و غریب برای فرزندانشان انتخاب 
کنند، منع کرد! مقامات تصمیم گرفتند تا لیستی از 61 نامی که 
نمی توانید برای فرزندتان بگذارید تهیه کرده و گذاشتن این 
نام ها به روی نوزادان را غیرقانونی اعالم کنند. در این لیست 
نام هایی نظیر Lady Di )لیــدی دی(، Rambo )رامبو( و 

Sponsorship )مشارکت مالی( به چشم می خورند!
کریســتیانا رامیرز، مدیر ثبت احوال ایالت ســونورا، هنگام 
معرفی این قانون گفت:هدف از تهیه این لیســت و قانون، 
محافظت از کودکان در برابر زورگویی و تمسخر هایی است که 

ممکن است در آینده با آن ها مواجه شوند.

جنگ بالش در آلمان ممنوع است!
طبق قوانین آلمان، بالش به عنوان یک سالح انفعالی شناخته 
می شود و با بالش به شخص دیگری ضربه زدن یا به اصطالح 
همان جنگ بالش می تواند منجر به اتهام حمله شود!جنگ 

بالش در آلمان می تواند برای تان حسابی دردسرساز باشد!

طوطی خود را آرام کنید
اگر در شــهر اوک بی )Oak Bay( در کانادا، طوطی شما با 
صدای بلند صحبت کند و باعث ایجاد ســر و صدا شود، باید 

مبلغ 100 دالر جریمه پرداخت کنید.

در چین فرزندان باید حتما به والدین خود سربزنند
جمهوری چین برای حل مشکل رشــد جمعیت سالمندان 
راه حل جالبی ارائه کرده است. در ســال 2013 این کشور به 
فرزندان ارشــد دســتور داد که حتما به دیدن والدین خود 
بروند. این قانــون می گوید افراد بالغ باید بــه والدین خود 
اهمیت بدهند و از آن ها و نیاز های معنوی شان مراقبت کنند. 
طبق این قانون به هیچ عنوان نباید از افراد مسن غافل شد یا 
آن ها را نادیده گرفت. هر کسی که به این قانون توجه نکند با 

جریمه های سنگین و حتی زندان روبه رو می شود!

آشپزی
خوراک 

گوشت و چغندر روسی
مواد الزم: گوشت 300 گرم، چغندر قرمز 3 عدد، سیب زمینی2 

عدد، رب گوجه فرنگی2 قاشق غذاخوری،سیر 2 حبه،پیاز 2 عدد،هویج2 
عدد،جعفری خرد شده 3 قاشق غذاخوری،گوجه فرنگی 2 عدد،سرکه یک قاشق 

غذاخوری،شکر یک قاشق غذاخوری،کره یک قاشق غذاخوری،نمک  وفلفل به مقدار الزم.
طرز تهیه: گوشت خرد شده را همراه با یک عدد پیاز رنده شده تفت دهید. بعد از اینکه رنگ 

گوشت کمی تغییر کرد 4 لیوان آب به آن افزوده و روی حرارت مالیم گوشت را بپزید. پوست چغندر 
را بگیرید و با رنده درشت رنده کنید. چغندر را همراه با سرکه و روغن در تابه تفت دهید. به مواد شکر 

و رب گوجه اضافه کرده و همچنان تفت دهید. صبر کنید تا رشته های چغندر رنده شده کمی نرم 
شوند سپس آن را از روی حرارت بردارید. پیاز خرد شده را با مقداری کره در ماهیتابه تفت دهید. 
هویج پوست کنده و رنده شده را به آن بیفزایید و تا نرم شدن هویج آن ها را تفت دهید. یک الی 
2 ساعت صبر کنید تا گوشت کامال پخته شود. سپس سیب زمینی های خرد شده را به گوشت 

اضافه کنید. 11 دقیقه مهلت دهید تا سیب زمینی ها نرم شوند.همه موادی را که قبال تفت 
داده اید به گوشت بیفزایید. 15 دقیقه صبر کنید. گوجه فرنگی ها را پوست بگیرید و 

خرد کنید.سپس آن ها را همراه با جعفری خرد شده، سیر رنده شده و نمک و 
فلفل به گوشت اضافه کنید.خوراک را روی حرارت مالیم قرار دهید و 

15 دقیقه صبر کنید تا کمی بجوشد و کامال جا بیفتد.پس 
از نیم ساعت خوراک شما آماده است.

قانون  عجیب کشور ها که شما را شگفت زده می کند

تولید یک مجموعه عروسکی برای نوروز »قصه هزار افسون« با بازی پژمان بازغی 
ساخت مجموعه تلویزیونی عروسکی »مزرعه دوستی« با حضور 
سرپرست معاونت امور استان های صداوسیما و مدیران صداوسیما 
در مرکز آذربایجان شرقی آغاز شد.هدف از ساخت این مجموعه 
عروسکی سرگرمی و آموزشی، تولید آثار ماندگار و با کیفیت 
عروسکی با تکیه بر فرهنگ بومی است.سرپرست معاونت امور 
استان های صداوسیما در این مراسم با تاکید بر تولید آثار ماندگار و 
با کیفیت برای کودکان و نوجوانان بیان کرد: اینکه مراکز استانی در این 
زمینه پیشگام شده اند نشان از حرکتی گسترده و جریانی تاثیرگذار است.

تصویربرداری سریال »قصه هزار افسون« به کارگردانی سعید عباسی 
برای پخش از شبکه نمایش خانگی آغاز شد.

فیلمبرداری این سریال به تازگی به تهیه کنندگی مهدی مولوی و 
کارگردانی سعید عباسی در تهران و شهریار آغاز شده است. پژمان 
بازغی، بهنوش بختیاری، شبنم قلی خانی، سیاوش مفیدی، نگار 
عابدی، سوسن پرور، فخرالدین صدیق شریف و... از بازیگران »قصه هزار 
افسون« هستند.در خالصه  این سریال آمده است: »هر وقت سه تا بچه 
همزمان، یه آرزوی مشترک می کنن اون آرزو حتما برآورده می شه...«

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

تیم صنعت آب استان اصفهان در دومین دوره مسابقات غواصی وزارت نیرو در 
ماده  های100 متر فین سویمینگ،  مهارت تخصصی انفرادی و مهارت تیمی دو 
نفره اول شد. این دوره از مسابقات در سه ماده ١٠٠ متر فین سویمینگ، مهارت 
تخصصی انفــرادی و مهارت تیمی دو نفره با حضور تیم هایی از اســتان های 

اصفهان، چهار محال و بختیاری، هرمزگان، زنجان و کرمان برگزار شد. 
دومین دوره مسابقات غواصی آقایان وزارت نیرو از پنجم تا هفتم آبان ماه به 
میزبانی شــرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار شد و اعضای تیم صنعت آب 

اصفهان را قاسم كریمیان، مهرداد حیدری، علیمراد عالیپور، امین خیرا... لونی 
از شرکت آبفای استان اصفهان و مجید نصر از شرکت آب منطقه ای اصفهان 

تشکیل می دادند.  
شایان ذکر است که این مسابقه با رعایت کامل دستورالعمل های ستاد ملی 
مقابله با کرونا و همچنین دریافت دو دوز واکسن شرکت کنندگان برگزار شد. 
نخستین دوره  این مسابقات در سال 13۹8 به میزبانی شرکت آب منطقه ای 

استان مرکزی برگزار شده بود.

با شروع فصل ســرد، آغاز نصب وسایل گرمایشــی گازی و افزایش مصرف 
گاز در بخش خانگی و تجاری تابلوهای فرهنگ شــهروندی شهر اصفهان با 
ارائه مطالب مفیدی در مورد مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، شهروندان را از 
راهکارهای مصرف بهینه و خطرات مصرف نا ایمن گاز مطلع کرد. مدیر عامل 
این شرکت با اعالم این خبر افزود: خوشــبختانه طی جلسات برگزار شده و 
هماهنگی به عمل آمده بین کمیته مســئولیت های اجتماعی این شرکت با 
اداره فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، مطالب و طرح های تهیه شده در 
شرکت گاز استان در اختیار اداره مذکور قرار گرفته که از ابتدای آبان ماه حداقل 
به مدت 2 هفته تمامی تابلوهای فرهنگ شهروندی مطالب مفیدی را در قالب 
طرح های گرافیکی مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی به شهروندان محترم ارائه 
کرده اند. علوی، همچنین از برنامه ریزی برای استفاده از فضای تبلیغاتی در 

قطار شهری و ایستگاه های اتوبوس خبر داد که در آبان ماه از این ظرفیت نیز 
برای انتقال پیام های مصرف بهینه و ایمن گاز استفاده خواهد شد.  مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به اهمیت و لزوم همکاری تمامی مصرف 
کنندگان گاز طبیعی اعم از خانگی، تجــاری/ اداری و صنعتی برای مدیریت 
مصرف گاز در فصل سرد افزود: کاهش یک درجه ســانتی گراد دمای منزل 
می تواند صرفه جویی قابل توجهی در مصرف گاز به دنبال داشته باشد که از این 
میزان صرفه جویی می توان برای توسعه صنعت، اشتغالزایی، پایداری توزیع 
گاز در میان نیروگاه ها و کاهش آلودگی هوا استفاده کرد. علوی، گفت: تمامی 
کارکنان شرکت گاز استان به عنوان سفیران و مروجین مصرف بهینه و ایمن 
گاز می توانند نقش موثری در انتقال پیام های این شــرکت و ارتقای فرهنگ 

مصرف بهینه و ایمن میان خانواده ها داشته باشند.

در مراسمی از کارمندان نمونه و برگزیدگان جشــنواره شهید رجایی آبفای استان 
اصفهان در سال  13۹۹ تقدیر شد. در این مراسم که مدیرعامل، معاونین و مدیران 
ستادی و مناطق خودگردان آبفای استان حضور داشــتند، با اهدای لوح تقدیر و 
جوایزی از خدمات ارزنده 76 کارمند نمونه این شرکت قدردانی به عمل آمد. مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در این مراسم پیشرو بودن آبفای استان 
اصفهان در صنعت را به دلیل برخورداری از نیروی انسانی متعهد، متخصص و کارآمد 
دانست و تصریح کرد: در سال های اخیر آبفای استان اصفهان توانست با نیروهایی 
که قدرت تصمیم گیری و حل مسئله دارند، بر چالش های متعدد این صنعت غلبه 
کند. هاشم امینی افزود: آبفای استان اصفهان با تکیه بر دانش و تخصص کارکنان 
و استفاده از شیوه های نوین توانســت خدمات آبفا را به بهترین شکل در اختیار 
متقاضیان قرار دهد و انتظار می رود کارکنان با خالقیت، نوآوری و مسئولیت پذیری 

خود، با قوت به خدمت رســانی ادامه دهند.  وی در مورد ویژگی های یک کارمند 
نمونه گفت: کارمندان آبفای استان اصفهان باید عالوه بر اینکه به لحاظ تخصصی 
به روز باشــند، مهارت های تعاملی مانند روابط اجتماعی، مهارت های ارتباطی و 
ویژگی های فردی خود را نیز تقویت کنند. امینی با اشاره به گذر از بحران کم آبی در 
استان اعالم کرد: در تابستان سال جاری به رغم محدودیت های شدید منابع آبی، 
آبفای استان اصفهان توانست آب شرب مردم در شهرها و روستاهای تحت پوشش 
را تامین کند و روند خدمات رسانی به مردم به صورت مستمر و پایدار ادامه یافت. 
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان با اشاره به این که تا قبل از شیوع ویروس 
کرونا مراسم تقدیر از کارکنان نمونه در جمع خانواده آن ها برگزار می شد، گفت: بر 
این اعتقاد هستیم که از کارمندان نمونه باید در حضور خانواده های شان تقدیر کرد، 

تا قدر زحمات این نیروهای خدوم بیشتر دانسته شود. 

سارا اصغری : تامین ســنگ آهن و ایجاد زیرساخت های الزم برای زنجیره 
فوالد، چالش هایی هســتند که کماکان زنجیره فوالد با آن روبه رو می شود. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در هشــتمین کنفرانس بین المللی اســتیل 
پرایس به مهم ترین چالش های پیش روی زنجیره فوالد پرداخت و عنوان 
کرد: بزرگ ترین چالشی که هم اکنون زنجیره فوالد کشور با آن دست وپنجه 
نرم می کند، تامین سنگ آهن است. تا سال 1404 اگر بخواهیم به ظرفیت 
55 میلیون تن فوالد دســت یابیم، به طور قطع دچار مشکل اساسی تامین 
سنگ آهن خواهیم شد. امیدواریم که دولت جدید و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به صورت جدی به این موضوع بپــردازد. منصور یزدی زاده در ادامه 
عنوان کرد: در سال 1404 اگر درخصوص اکتشافات اتفاق خاصی روی ندهد، 
دچار کمبود 27میلیون تنی خواهیم بود. البته در زمینه اکتشافات می توانیم 
کارهای خاصی انجام بدهیم که تاکنون آن را انجام نداده ایم که در این صورت 

می توانیم وضعیت اکتشافات سنگ آهن را در آینده بهبود ببخشیم.

افزایش قیمت نفت
وی در ادامه با اشاره به موضوع قیمت نفت خاطرنشان کرد: با افزایش روند 
صعودی قیمت نفت، پیش بینی می شود اوپک باید روزانه میزان تولید خود 
را افزایش دهد تا به یک تعادل در زمینه تقاضا و مصرف در بازار برســیم که 
این موضوع تاثیر خود را بر حامل های انرژی و قیمت تمام شده فوالد خواهد 
گذاشت که سبب رقابت بیشــتر هم در داخل و هم در خارج خواهد شد که 

می تواند فرصت خوبی برای کشور ما شود.

ناچار به واردات سنگ آهن خواهیم شد
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به قیمت حامل های انرژی عنوان کرد: 
ذوب آهن اصفهان و شرکت میدکو تنها تولیدکنندگان کوره بلندی فوالد در کشور 
هستند که به دردهای مشترک در زمینه تامین سنگ آهن دچار شده اند. این 
واحدها به دلیل خروج معدنی ها از تخصص خود با مشکالت فراوانی برای 
تامین ســنگ آهن روبه رو هستند، بنابراین با توجه به شــرایط موجود باید 
به ســمت واردات مواد اولیه رفت. در حقیقت در داخل چندان امیدی برای 
تولیدکنندگان کوره بلند وجود ندارد، به ویژه با توسعه های پی در پی واحدهای 
فوالدی، تامین سنگ آهن داخل برای ما از طریق داخل مشکل تر خواهد شد، 
از همین رو با توجه به گشایش هایی که در منطقه انجام شده است، باید به 

سمت واردات پیش برویم.

محصوالت فوالدی غیراستاندارد زیر ذره بین
یزدی زاده درباره چالش رقابت در محصوالت غیراســتاندارد نیز عنوان کرد: 
تولیدات غیراستاندارد در حال تبدیل شــدن به تهدید است و تولیدکنندگان 
زیرپله ای هنوز در کشور در حال فعالیت هستند که فوالدهای غیراستاندارد 
تولید می کنند و سازمان اســتاندارد در این زمینه دغدغه چندانی ندارد.  وی 
در ادامه خاطرنشان کرد: ذوب آهن اصفهان تولیدکننده مقاطع ساختمانی 
استاندارد در کشور است، ولی هنوز هم محصوالت ساختمانی غیراستاندارد 
در کشور تولید می شــود، بنابراین نیاز است مسووالن برای این مشکل که با 
سالمت مردم ارتباط مستقیم دارد، برنامه ریزی کنند.  یزدی زاده تاکید کرد: 

ما در داخل نیازمند همبستگی در سیاست گذاری ها هستیم تا چالش ها را 
پشت سر بگذاریم.

چالش های منطقه و فرصت های پیش رو
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به چالش های منطقه عنوان کرد: به 
عنوان یکی از مهم ترین چالش های منطقه می توان به افغانستان اشاره کرد. 
البته افغانســتان را باید به عنوان فرصت دید، چراکه ظرفیت های بسیاری 
خوبی در افغانستان و پاکستان پیش روی ما قرار دارد. دولت جدید افغانستان 
پیشنهادهای خوبی به ما داده و بحث سنگ آهن مطرح شده است که باید 
از این فرصت اســتفاده کنیم. یزدی زاده در ادامه تصریح کرد:  موضوع دیگر 
عراق اســت که برخی شــرکت های کوچک صادرات به عراق داشته اند که با 
توجه به تغییراتی که در این کشور روی داده است، باید به این موضوع توجه 
شــود که اگر این تغییرات براســاس پیش بینی های ما پیش نرود، بدون 
شک این شرکت ها در صادرات به عراق با چالش های جدی روبه رو خواهند 
شد. در زمینه صادرات به کشورهای شمال کشــور، امیدواریم که مشکالت 
موجود برطرف شود. وی در ادامه اضافه کرد: سرمایه گذاری کشورهای حوزه 
خلیج فارس هم یک تهدید است و هم یک فرصت بزرگ، فرصت به این معنا 
که ما باید از تولید محصوالت تکراری که با فناوری ســاده تولید می شوند به 
سمت تولیداتی برویم که عالوه بر اینکه نیاز داخلی خودمان را برای محصوالت 
خاص برآورده می کنیم، افق خود را به سمت مرزهای اروپا ببریم. بنابراین باید 
فناوری تولیدات خود را ارتقا داده و روی تولید فوالدهای خاص متمرکز کنیم.

ساخت یک میلیون واحد مسکونی، نیازمند اتاق فکر است
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه با اشاره به این موضوع که امکان ساخت 
یک میلیون مسکن در سال وجود دارد، تاکید کرد: درباره طرح دولت در زمینه 
ساخت مسکن، من به عنوان یک کارشناس معتقدم که می توان یک میلیون 
واحد مسکونی در طول سال ساخت، اما این امر مســتلزم ایجاد یک اتاق 
فکر در این زمینه است. بسیاری از مسائل و مشکالت ما در کشور به موضوع 
بروکراسی برمی گردد که در بســیاری از بخش ها حاکم است. یزدی زاده در 
ادامه عنوان کرد: بســیاری از این واحدها را می توان از طریق اسکلت فلزی 
ساخت که سبب سرعت کار بیشتر و کاهش هزینه ها می شود. موضوع دیگر 
اعتماد سرمایه گذاران و تامین منابعی است که باید اتفاق بیفتد. موضوع دیگر 
آن است که اگر بحث یک میلیون واحد مســکن را داریم، این موضوع نباید 
مانع صادرات محصوالت فوالدی شود و در حاکمیت این موضوع باید در نظر 

گرفته شود.

ایجاد زیرساخت ها، ضرورت است
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه با اشــاره به موضوع ضرورت توسعه 
زیرساخت های کشــور خاطرنشان کرد: زیرســاخت ها باید مدنظر زنجیره 
فوالد قرار بگیرد، موضوع آن است که در تمام زمینه ها قادر نشده ایم که توسعه 
همگون پیدا کنیم، اگرچه ایجاد این زیرساخت ها در داخل کشور هم از نظر 
نیروی انسانی و هم مواد اولیه میسر است. ما نیاز به واردات آنچنانی نداریم 

که مانع ایجاد این زیرساخت ها در کشور شود.

مدال آوری تیم صنعت آب استان اصفهان در دومین دوره مسابقات غواصی 
وزارت نیرو

تابلوهای فرهنگ شهروندی شهر اصفهان به رنگ مسئولیت های اجتماعی 
شرکت گاز استان شد

 تقدیر از کارکنان نمونه و برگزیدگان جشنواره شهید رجایی آبفای
استان اصفهان در سال 1399

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تاکید کرد:
تامین سنگ آهن؛ چالش بزرگ صنعت فوالد
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