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عراقی ها باز هم به خیابان ها آمدند
عراقی ها بار دیگر در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی به خیابان های اطراف منطقه ســبز بغداد 
رفتند.به گزارش شبکه الجزیره، منابع خبری اعالم کردند که معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی 
عراق، عصر جمعه برای چهارمین هفته متوالی در اطراف منطقه ســبز بغداد تجمع کردند.طبق این 
گزارش، حدود دو هزار نفر از حامیان حشد الشعبی عراق در مقابل یکی از ورودی های منطقه سبز 
در مرکز بغداد در ادامه اعتراضات خود به نتایج انتخابات پارلمانــی زودهنگام دهم اکتبر تجمع و 
تظاهرات کردند.در میان استقرار شــدید نیروهای امنیتی، تظاهرکنندگان بنرهایی با شعار حشد 
الشعبی و تصاویر قربانیان درگیری های تظاهرات جمعه گذشــته در همین منطقه را برافراشتند. 
معترضان عراقی با در دست داشتن پرچم کشورشان شــعارهایی را سر دادند و خواستار محاکمه 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق و کمیســاریای عالی انتخابات این کشور و همچنین قاتالن 

معترضان شدند. شهروندان عراقی همچنین خواستار لغو نتایج انتخابات اخیر کشورشان شدند.

»استیو بنن« متهم شد
»استیو بنن« استراتژیست سابق رییس جمهوری پیشین آمریکا از همکاری با یک کمیته مجلس 
نمایندگان آمریکا که خواستار شهادت و دریافت اسنادی از او بود، خودداری کرد.بنن به اصرار دونالد 
ترامپ اشاره داشت که مدعی است براساس یک دکترین حقوقی موسوم به امتیاز اجرایی، می تواند 
این اسناد را محرمانه نگاه دارد، اما یک قاضی این دلیل را رد کرد.این مشاور پیشین دونالد ترامپ 
بابت عدم ارائه اسناد و عدم ارائه شــهادت بابت تحوالت مرتبط با شورش شش ژانویه، به دو فقره 
اهانت به کنگره آمریکا متهم شده است. اهانت به کنگره، تا یک سال حبس و تا حداکثر ۱۰۰ هزار دالر 
جریمه نقدی دارد. بیل میلر، سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا گفت انتظار می رود بنن به زودی 

در واشنگتن خود را معرفی کرده و عصر همان روز در اولین جلسه دادگاه شرکت کند.

 »اردوغان«نشان جهان ترک را به »علی اف« اهدا کرد
رییس جمهور ترکیه »نشان عالی جهان ترک« را به نمایندگی از ســران این شورا به الهام علی اف 
اهدا کرد.رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه در هشــتمین اجالس سران »شورای ترک« با 
محوریت »فناوری های سبز و شهرهای هوشمند در عصر دیجیتال« در جزیره دموکراسی و آزادی 
استانبول برگزار شد، سخنرانی کرد.پس از پایان این سخنرانی، اردوغان »نشان عالی جهان ترک« 
را به مناسبت پیروزی قره باغ به نمایندگی از شورای ترک به الهام علی اف، رییس جمهور آذربایجان 
تقدیم کرد.رییس جمهور ترکیه خطاب به علی اف اظهار داشت: به فرماندهی برادر عزیزم مظفر علی 
فرمانده کل قوا الهام علی اف، اشغال قره باغ پس از حدود ۳۰ سال، ظرف مدت کوتاه ۴۴ روز پایان 
یافت. این نه تنها برای خواهران و برادران آذربایجانی، بلکه برای جهان ترک نیز اهمیت زیادی دارد.

قطر حافظ منافع آمریکا در افغانستان شد
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا از امضای دو توافق با همتای قطری خود خبر داد و اعالم کرد در اولین 
توافق، قطر حافظ منافع آمریکا در افغانستان خواهد بود.بلینکن در نشست خبری مشترک  با »محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی« وزیر خارجه قطر در واشــنگتن افزود که   ما دو توافق جدید امضا می کنیم. 
اولین توافق، قطر را به عنوان حافظ منافع آمریکا در افغانستان معرفی خواهد کرد.بلینکن اضافه کرد 
که قطر در سفارت خود در افغانستان، یک بخش آمریکا ایجاد می کند تا خدمات کنسولی ارائه دهد و 
همچنین بر وضعیت تاسیسات دیپلماتیک آمریکا  در افغانستان نظارت کند.وزیر امور خارجه آمریکا 
تصریح کرد که دومین توافق همکاری ما با قطر برای تسهیل سفر افغان ها با روادید ویژه مهاجرتی را 
تسهیل خواهد کرد.بلینکن ادامه داد که  قطر یک بازیگر مهم در منطقه برای تامین ثبات محسوب می 
شود و طی یک دهه گذشته این کشور بیش از ۱.۳ میلیارد دالر به فلسطینی ها در غزه کمک کرده است.

انتصابات فامیلی؛ قطاری که هر روز با سرعت بیشتری شتاب می گیرد

مشاور؛ اسم رمز انتصابات فامیلی

خبرآنالین: دولت سیزدهم که سرعت انتصابات و تغییراتش باال بوده برای 
انتصابات فامیلی زیر ذره بین قرار گرفته تــا آن جا که نه تنها منتقدان بلکه 
برخی همراهان سیاســی آنها نیز زبان به مخالفت و سرزنش این اقدام 
گشودند.چند ســال پیش یکی از فرزندان نمایندگان سابق مجلس گفته 
بود »ژن و خون خوبی« که او از مادر و پدر خــود گرفته، عامل موفقیتش 
بوده است. دیگری که خود نماینده مجلس بود و پدرش نیز نماینده سابق 
مجلس، از سهم سفره انقالب خانواده اش از تریبون رسمی مجلس صحبت 
می کرد و در نزدیک ترین اتفاق شهردار تهران درمورد انتصاب دامادش گفته 
بود که حقوقی نمی گیرد و به عنوان مشــاور فعالیت خواهد داشــت.حاال 
دولت ابراهیم رییسی که سرعت انتصابات و تغییراتش به شدت باال بوده 
برای آنچه که  انتصابات فامیلی  گفته می شود، زیر ذره بین قرار گرفته تا آن 
جا که برادر همسر ابراهیم رییســی به تکذیب انتصابش به عنوان رییس 
دانشگاه پیام نور وادار شد.انتصاب اقوام درجه اول مسئوالن به یک ارگان و 
یک دوره محدود نیست. یکی از شعارهای اصلی احمدی نژاد در انتخابات 
ریاست جمهوری مبارزه با فامیل بازی در سیستم دولتی بود. نه تنها محمود 
احمدی نژاد که حسن روحانی و ابراهیم رییســی نیز بر شایسته ساالری 
تاکید داشته اند. اما در زمانی که محمود احمدی نژاد ریاست دولت را برعهده 
داشت، انتصاب مهدی خورشیدی دامادش به سمت رییس سازمان ملی 
استاندارد ایران، حاشیه ها را برای او پررنگ کرد. در ادامه اسامی منتشر شد 
که نشان می داد در دولت او بیش از آن چه تصور می شود انتصابات فامیلی 
وجود دارد. در ادامه لیســت او نام فرزندش مهــدی احمدی نژاد، پروین 
احمدی نژاد خواهرش، حمید رضا افراشــته داماد خواهرش، احد قدمی 
داماد خواهرش نیز مطرح شد.این رویه در دولت حسن روحانی نیز ادامه 
داشــت و زمانی که کامبیز مهدی زاده داماد روحانی به عنوان معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت منصوب شد نوبت به آن رسید که دیگر فامیل های 
او نیز معرفی شوند. حســین فریدون برادر رییس جمهور، عبدالحسین 
فریدون، اسماعیل سماوی خواهرزاده روحانی و چند نفر دیگر که به عنوان 

بستگان رییس جمهور شناخته شدند نیز در دولت پست گرفتند.

ماجرای ریاست دانشگاه پیام نور چه بود؟
اواخر شــهریور ماه صحبت هایی در مورد انتصاب سیدعلی علم الهدی به 
ریاست دانشگاه پیام نور به گوش رسید که او در واکنش به این خبر گفته 
بود: »بر اساس عهدی که بسته شده هیچ یک از نزدیکان آیت ا...رییسی 
در سمت های اجرایی مسئولیتی نخواهند گرفت. از حدود یک ماه پیش 
شــایعاتی مبنی بر انتخابم به عنوان رییس دانشگاه از سوی دانشجویان 
مطرح شد و این شایعات هم به دلیل این که بنده برادر همسر آقای رییسی 
رییس جمهور هستم، قوت گرفت. در حالی که این نوع اخبار کذب است و 
بنده مسئولیت اجرایی ندارم و نخواهم داشت.«عالوه بر این در ماه گذشته 
گزارشی منتشر شد که نشان می داد در زمانی کوتاه تنها ۱۸۰ انتصاب در حوزه 
معاونان وزیر، استانداران، مدیران سازمان های بزرگ دولتی، مشاوران و 
رؤسای دانشگاه های مهم در دولت ســیزدهم انجام شده که براساس آن 
لیست بیشترین سهم تغییرات برای وزارت ارشاد و بهداشت بود و تقریبا در 

تمامی وزارت خانه ها تغییر رییس حراست انجام شده بود.از طرفی دیگر در 
همین ماه های ابتدایی دولت رییسی، چندین نامه از نمایندگان مجلس 
و مسئوالن دیگر منتشر شده که درخواست استخدام فرزندشان یا دستور 
اســتخدام فردی دیگر از صاحبان قدرت را داشــته اند و انتصاب فرزندان 
صفارهرندی و الله افتخاری مورد توجه قرار گرفت. از طرفی صحبت هایی 
در مورد اســتخدام داماد مصباحی مقدم منتشر شــده بود که این عضو 
جامعه روحانیت مبارز گفته بود: »بنده چهار داماد دارم و هیچ کدام چنین 

مسئولیتی ندارند.«

معاون پارلمانی دولت: سریعا تغییر دهید!
با این که مخالفت های بسیاری با انتصابات دولت ابراهیم رییسی صورت 
گرفته و سرعت تغییرات را غیرعادی توصیف می کنند؛ اما هنوز افراد نزدیک 
به دولت بر این باورند که باید تغییرات با سرعت بیشتری صورت بگیرد. با 
بیشتر شدن حواشــی انتصابات در دولت رییسی، محمد حسینی معاون 
پارلمانی او گفته: »هم اکنون یک دولت مردمی و انقالبی در رأس کار قرار 
گرفته و رسانه های معاند دنبال این هســتند که هر چیزی را بهانه کنند تا 
بتوانند از آن علیه اقدامات دولت استفاده کنند. اگر احساس می شود برخی 
انتصاب ها به کندی صورت می گیرد به این دلیل است که حزبی و گروهی 

عمل نمی شود.« گفته های حسینی می تواند نشان از این امر داشته باشد که 
باز هم باید شاهد تغییرات و انتصاباتی باشیم که عجوالنه یا از پیش تعیین 

شده یا حتی سفارشی باشند.

قانون، مانع نیست قدرت مهم تر است
زاکانی که حاال شهردار تهران است و تا چندی پیش جزو کاندیداهای ریاست 
جمهوری بود، در مناظرات انتخاباتی گفته بود که اگر رییس جمهور شوم، از 
هیچ یک از اقوام و فامیل هایم در مناصب استفاده نمی کنم و بستگان خود 
را بر سر کار نمی آورم. اما اعتبار این صحبت تا زمان سمت جدیدش دوام 
آورد و زمانی که بر مسند شهردای تهران تکیه زد در حکمی داماد خود را به 
عنوان مشــاوره ویژه انتخاب کرد. این انتصاب در حالی است که براساس 
مصوبه مدیریت تعارض منافع در شــهرداری تهران، به کارگیری بستگان 
ممنوع اعالم شده است. در ســال ۹۷ طرحی با عنوان »مدیریت تعارض 
منافع در شهرداری تهران« در راستای اجرای سیاست های کلی نظام اداری، 
قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد به منظور نهادینه سازی 
شفافیت در حوزه تعارض منافع و مبارزه نظام مند و دقیق با تخلفات اداری 
و دسترســی به عدالت اداری پایدار، تصویب شد. اما شهردار تهران با قید 

این که دامادش حقوق نخواهد گرفت و تنها مشاور است قانون را دور زد.

وزارت امور خارجه روســیه روز جمعه در بیانیه ای 
اعالم کرد: سرگئی الوروف و سرگئی شایگو، وزیران 
امور خارجه و دفاع روســیه با ژان ایو لــو دریان و 
فلورانس پارلی همتایان فرانسوی خود برای گفت و 
گو درباره مسائل امنیتی، در پاریس در فرمت ۲+۲ 

دیدار کردند.
در این بیانیه گفته شده است: دیدار وزیران خارجه 
و دفاع روسیه و فرانسه باهدف تاکید بر پای بندی 
دو کشور به توسعه و پیشبرد گفت و گوهای سیاسی 
ســازنده و توام با اعتماد به منظــور تحکیم روابط 
مســکو و پاریس و تقویــت امنیت اروپــا و جهان 

برگزار شد.
طرف های روس و فرانسوی در این دیدار درخصوص 
طیف وســیعی از مســائل مربوط به تامین ثبات 

راهبردی )موضوعات تسلیحات موشکی و هسته 
ای( گفت و گو کردنــد. دو طرف بر تالش برای عدم 
انتشار تســلیحات و کنترل تسلیحات و جلوگیری 
از رقابت تســلیحاتی در فضا و نیز گسترش روابط 
روســیه و اتحادیه اروپا و ناتو و مقابله با چالش ها 
و خطرهای امنیتی تاکید کردند.در بخش مســائل 
بین المللی دیدار، موضوعــات برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام(، افغانستان، اوضاع منطقه آسیای 
دور و اقیانوس آرام و اوضاع آفریقا و منطقه صحرا 

مطرح و بررسی شد.
وزیران روسیه و فرانسه درباره اوضاع اوکراین گفت 
و گو کرده و دو طرف بر اجرای کامل مفاد توافق نامه 
مینسک جهت حل و فصل مناقشــه در این کشور 
تاکید کردند.دو طــرف در مورد وضعیــت بحرانی 

پناهجویان در مرز بالروس و لهستان نیز گفت و گو 
کردند و طرف روســی بر لزوم حل و فصل مسائل 
فقط از راه گفت و گوی توام با احترام بین طرف های 
ذی نفع و برمبنای معیارهــای قوانین بین المللی 
تاکید کرد.وزیران خارجه و دفاع روســیه و فرانسه 
درخصوص همکاری های دو کشور در مسائل دیگر 
بین المللی گفت و گو کرده و نیز برخی مسائل مهم 
دوجانبه و برنامه زمانــی تماس های مقام های دو 

کشور را هم بررسی کردند.

گفت وگوی وزیران خارجه و دفاع روسیه و فرانسه درباره برجام

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی: 

از عدم دعوت ایران ناامید شدم
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی طی اظهاراتی، عدم ارتباط خود با دولت جدید ایران درخصوص مسائل هسته ای را »حیرت انگیز« خواند و گفت که انتظار 
داشته پیش از نشست آتی شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، به ایران سفر کند. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه 
اعالم کرد که انتظار داشت پیش از نشست آتی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاریخ ۲۲ نوامبر سفری به ایران داشته باشد؛ اما از اینکه تاکنون 
دعوت نامه ای در این زمینه دریافت نکرده، ناامید شده است.وی در ادامه مدعی شــد عدم ارتباط وی با دولت جدید ایران از زمان به روی کار آمدن درخصوص 
مسائل حائز اهمیت، »حیرت انگیز« اســت.مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش تر نیز در گفت وگو با فایننشال تایمز گفته بود: من نتوانسته ام با وزیر 
خارجه جدید ایران گفت وگو داشته باشم و باید در سطح سیاسی این تعامل را داشته باشــم. این مسئله الزم االجراست. بدون آن ما نمی توانیم یکدیگر را درک 
کنیم.وی در بخش دیگری از گفت وگوی خود با اشاره به آنچه مشکالت مرتبط با دسترسی به سایت کرج عنوان کرد، گفته بود: مسئله ای در کرج وجود دارد و من 

دارم روی آن کار می کنم. چاره موقت ما شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته و دیگر بی عیب نیست، اما بی ارزش هم محسوب نمی شود.

خبر روز

وز عکس ر

وزیر خارجه  طالبان و 
نمایندگان آمریکا و روسیه در 
نشست تروئیکای اسالم آباد

نشست تروئیکا برای افغانستان با حضور 
نمایندگانــی از آمریکا، روســیه و چین به 
میزبانــی پاکســتان و با ســخنرانی وزیر 
خارجه این کشور آغاز شد. در حالی که عصر 
چهارشــنبه »امیرخان متقی« وزیر خارجه  
دولت موقت طالبان وارد اســالم  آباد شده؛ 
اما نماینده ای از این گروه در نشست حضور 

ندارد.

 واکنش روزنامه جمهوری اسالمی
 به خطبه »صدیقی« در نماز جمعه تهران

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: حجت االســالم کاظم صدیقی به تازگی در نمازجمعه تهران، همچون 
بعضی دیگر از هم فکران خود، مشکالت معیشتی را به گردن مردم انداخت و گفت: »اگر مردم خدا را در نظر 
می گرفتند مبتال به مشکالت معیشتی نمی شدند!«معلوم نیست مردم ایران چه گناهی کرده اند که عده ای 
حتی در خطبه نمازجمعه، ناکارآمدی ها را به گردن آنها می اندازند.امام جمعه موقت تهران گفت: »اگر اهل 
کشورها، استان ها و شهرها دو بال تقوا و ایمان  داشتند و در وظایف شرعی و مسئولیت های سیاسی و 

اجتماعی خدا را در نظر می گرفتند، مبتال به مشکالت معیشتی و کم آبی نمی شدند«.

»رائفی پور« هم منتقد رییسی شد، واقعی!
در پی دستور ابراهیم رییســی مبنی بر بازگشــت قیمت ها در بازار خودرو و همچنین اعالم قیمت 
دستوری ۲5 قلم کاالی اساسی، علی اکبر رائفی پور، تئوریسین اصول گرا در توئیتی به این اقدامات 
واکنش نشان داد. وی در این باره نوشت: »دنیای فانتزی قشنگی بود اگر می شد با دستور قیمت 

ها را کنترل کرد… خوب اما در واقعیت اینگونه نیست!«

علت سکوت بزرگان اصول گرا در قبال »رییسی«
بیش از صد روز از عمر دولت اصول گرای ابراهیم رییسی می گذرد؛ اما بزرگان اصول گرا همچنان سکوت 
پیشه کرده اند. اصول گرایان که کارنامه احمدی نژاد را پشت سر گذاشته اند همواره بر این باور بودند که 
دیر به میدان آمده  و جلوی اقدامات نادرست احمدی نژاد را نگرفتند تا اینکه دیر شد.حجت االسالم 
حسین ابراهیمی از چهره های سیاسی اصول گرا بر این باور است که اصول گرایان در مورد احمدی نژاد 
دیر به میدان آمدند و تنها به تذکر و هشدار اکتفا کردند در حالی که دیگر تذکرات هم سودی نداشت.وی 
درباره سکوت بزرگان اصول گرا در قبال اقدامات دولت ابراهیم رییسی عنوان می کند که اصول گراها 

انسان های عاقلی هستند و زود قضاوت نمی کنند. 

ادعای یک نماینده: 

دولت تاکنون به درخواست ما پاسخ نداد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مجلس به دولت پیشنهاد داده  چون در ماه های پیش رو فقط 
زمان بررسی بودجه ســال ۱۴۰۱ وجود دارد، اجرای قانون برنامه ششــم توسعه به مدت یک سال 
تمدید شــود تا مجلس با فراغ بال در سال آینده قانون بعدی را بررســی کند. جعفر قادری  درباره 
احتمال تمدید یک ساله قانون برنامه ششم توســعه اظهار داشت: متاسفانه تاکنون دولت در این 

باره چیزی اعالم نکرده و به احتمال زیاد ناچار به تمدید یک ساله آن هستیم.

کیهان: 

هرکس منتقد انتصاب های فامیلی در دولت سیزدهم باشد، 
اشرافی است!

کیهان نوشت: رسانه های زنجیره ای وابسته به ائتالف اشرافی حاکم بر دولت سابق، بازی تکرار پرحجم 
یک دروغ و جنجال گسترده برای واقعیت جا زدن آن را در پیش گرفته اند. روزی نیست که چندین روزنامه 
و صدها سایت و هزاران کانال در فضای مجازی، درباره انتصابات گسترده فامیلی در دولت جنجال نکنند.

اخیرا »محمد-م« از اعضای سردبیری خبرگزاری خبرآنالین )وابسته به تیمی از مدیران دولت سابق( 
مدعی شد دولت رییسی، دولت دامادهاست و اصوال انتصاب دامادها و برادرزن ها، یک کار ارزشمند 

محسوب می شود. وی این ادعا را بدون ارائه حتی یک سند منتشر کرد .

کافه سیاست

نماینده مجلس:

 ایران وارد برجام 2 و 3 
نخواهد شد

رییس کمیســیون اجتماعی مجلس شورای 
اســالمی گفت: جمهوری اســالمی مذاکرات 
برجامی را ادامه خواهد داد؛ اما اقتصاد کشــور 

را مشروط و لنگ مذاکرات برجامی نمی کند.
ولی اســماعیلی با اشــاره به ادامه مذاکرات 
برجامی در وین اظهار کرد: جمهوری اســالمی 
از میز مذاکرات قهر نمی کند و مذاکرات را ادامه 
خواهد داد؛ اما بــرای این مذاکرات شــرط و 
شــروطی دارد.وی ادامه داد: شــرط و شروط 
مذاکرات را مجلس با قانــون راهبردی مقابله 
بــا تحریم ها مشــخص کرده و مقــام معظم 
رهبری نیز خط قرمزهای این شــرط و شروط 
را اعــالم کردند.رییس کمیســیون اجتماعی 
مجلس شورای اســالمی با اشــاره به تهدید 
جمهوری خواهان مبنی بر خــروج از برجام در 
صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی آمریکا، 
تصریح کرد: شــرط ایران برای ادامه مذاکرات 
این است که تحریم ها برداشته شود، جمهوری 
اســالمی لنگ مذاکره با آمریکا نیست و اگر 
ایاالت متحــده بخواهد از اســتراتژی مذاکره 
برای مذاکره جهت وقت کشــی استفاده کند، 

جمهوری اسالمی برنمی تابد.
اســماعیلی گفــت: در دولت جدیــد ارتباط با 
همسایگان در حال افزایش است، پیمان های 
اقتصادی و سیاســی با چین و روسیه در حال 
اجراســت و زمینه مبادالت بانکی با کشورهای 
عضو شــانگهای در حال فراهم شــدن است 
بنابراین ایران لنگ مذاکرات برجامی نیست.
وی با بیــان اینکه جمهوری اســالمی با ترک 
کردن میز مذاکرات، بهانه ای به دســت غرب 
و آمریکا نمی دهد، گفت: جمهوری اســالمی 
مذاکرات برجامی را ادامه خواهد داد؛ اما اقتصاد 
کشــور را مشــروط و لنگ مذاکرات برجامی 
نمی کند.رییس کمیسیون اجتماعی مجلس 
با بیان اینکه آمریکا به دنبــال مختومه کردن 
پرونده برجام نیســت، گفت: آمریکا به دنبال 
استفاده از منافع برجام است، هژمونی آمریکا 
در خاورمیانه شکســت خورده بنابراین ایاالت 

متحده نمی خواهد بیشتر از این ضرر کند .

بین الملل
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نماینده مردم نطنز در مجلس:

موضوع حذف ارز 4200 تومانی نیاز به بررسی بیشتر دارد
نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس شــورای اســامی گفت: معتقدم بحث حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی نیاز به بررسی بیشتر و کار کارشناسی دقیق تر دارد و شتاب زده نمی توان در این باره تصمیم گرفت. 
رحمت ا... فیروزی درباره احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم دولت 
است و بیشتر به این دلیل اتخاذ شده است که از فساد و رانت جلوگیری شود و برای از دست نرفتن قدرت 
خرید مردم یارانه بیشتری به آنان بدهند. البته نظرات متفاوتی در این باره وجود دارد که امیدواریم تصمیم 
گیرندگان منافع عمومی کشور و مردم را لحاظ کنند. وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز قطعی 
نشده است، گفت:  الیحه این طرح به مجلس ارائه شده، اما هنوز به تصویب خانه ملت نرسیده است. 
نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس شورای اسامی، تصریح کرد: معتقدم بحث حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی نیاز به بررسی بیشتر و کار کارشناسی دقیق تر دارد و شتاب زده نمی توان در این باره تصمیم گرفت.

 درخواست نماینده تفت درخصوص تعامل دو استان
یزد و اصفهان

 نماینده مردم تفت و میبد در مجلس در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس با اشاره 
به خشکسالی های پیاپی در این استان، خواســتار پیگیری جدی مسئوالن برای حل مشکل آب 
شرب انتقالی به یزد شد.سید جلیل میرمحمدی با اشــاره به اینکه تاب آوری استان یزد در بحث 
آب شرب ۲۴ ساعت است، از رییس مجلس شورای اسامی خواست طی تعامل با نمایندگان دو 
استان یزد و اصفهان مشکل تامین امنیت آب شرب انتقالی به استان یزد را بررسی و پیگیری کند.

وی افزود: بحث آب شرب و تشنگی، مسئله اصلی مردم استان یزد است و مردم با چالش تامین 
آب شرب مواجه هســتند. نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسامی گفت: از مسئوالن 
وزارت کشــور و نیرو می خواهیم به مردم بگویند تاکنون در ۴۶ تعرض صورت گرفته به خطوط آب 
شرب انتقالی به اســتان یزد، چه هزینه ســنگینی به بیت المال تحمیل شده است. محمدصالح 
جوکار، سیدجلیل میرمحمدی، محمدرضا دشتی، محمدرضا صباغیان نمایندگان مردم استان یزد 
در مجلس شورای اسامی و همچنین اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان ایران با ارسال شکایت 
نامه ای به حجت االسام شجاعی، رییس کمیسیون اصل نود مجلس، خواستار رسیدگی به پرونده 

مسئوالن متخلف در تامین امنیت خط لوله آب انتقالی به یزد در استان اصفهان شدند.

روایت نماینده مردم اصفهان از جلسه آبی با رییس جمهور
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به دیدار نمایندگان مردم استان اصفهان با رییس جمهور و 
سفر وزیر نیرو به اصفهان گفت: خوشبختانه آقای رییسی جدیت امیدوارکننده برای حل مشکات دارد 
و بر تقسیم عادالنه و منصفانه آب تاکید کرد. امیرحسین بانکی پور با اشاره به دیدار نمایندگان استان 
اصفهان با رییس جمهور و ســفر وزیر نیرو به اصفهان اظهار داشت: جلسه ای تقریبا دو ساعت ونیمه 
بین نمایندگان استان اصفهان و رییس جمهور برگزار و عمده مسائلی که در این جلسه مطرح شد، آب، 
فرونشست و دیگر مشکات استان بود. وی، پیرامون برخورد رییس جمهور با موضوعات مطرح شده 
بیان کرد: خوشبختانه آقای رییسی بسیار قوی وارد بحث شد و مسئله اصلی و اولیه دولت در استان 
اصفهان را موضوع آب عنوان کرد و قول داد که حتما کارگروه احیای زاینده رود را تشکیل دهد. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس با اشاره به ماموریت رییســی برای وزیر نیرو بیان کرد: خوشبختانه آقای 
رییسی جدیت خوبی نشان داده و وزیر نیرو را نیز مامور رسیدگی به موضوع آب اصفهان اعام  کرده و 
گفته نخستین موضوعی که به دفتر مطالعات استراتژیک دولت اعام کرده این است که همه راه های 
حل بحران آب به ویژه در استان اصفهان را مورد مطالعه قرار دهد. وی از تاکید رییس جمهور بر تقسیم 
منصفانه آب گفت و افزود: رییس جمهور تاکید داشت که اگر آب کم است، باید منصفانه و با رعایت 

حقوقی که هر یک دارند، تقسیم شود و از این لحاظ موضع بسیار خوب و امیدوارکننده ای داشت. 

وزیرنیرو:مدیریتآبدراصفهانبهاستانواگذارمیشود

نقطه ... از اول!

وزیر نیرو از واگذاری مدیریت آب اصفهان به استان خبر داد و گفت: قطع 
به یقین مدیران استان نسبت به مسئوالن کشوری از وضعیت آب اطاعات 
بیشتری دارند و شایسته اســت که مدیریت آب استانی شود. علی اکبر 
محرابیان شامگاه جمعه در »جلسه سازگاری باکم آبی استان اصفهان« 
خواهان ارائه ســازوکار برای اعمال مدیریت استانی آب در اصفهان شد و 
گفت : زمان بازگشایی زاینده رود مشروط به رسیدن ذخیره زاینده رود  به 
۳۲۰ تا ۳۵۰ میلیون مترمکعب اســت. وزیر نیرو  همچنین کشاورزان را 
تشویق به معیشت جایگزین کشاورزی کرد و گفت: به سه روش این امر 
امکان پذیر اســت؛ در گام اول کشت گلخانه ای اســت که اعتبار ویژه ای را 
برای استان در نظر گرفتیم  و سپس استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی 
برای تولید برق  در مزارع شرق و غرب اصفهان است که بتوان درآمد پایدار 
و مطمئن را  فراهم کرد. وی با اشــاره به اینکه این اقدام به معنای حذف 
کشاورزی نیست، افزود: وزارت نیرو با تخصیص اعتبارات ویژه باید طرح 
را عملیاتی کند تا کشاورز با آورده کم از محل فروش برق بتواند حداقل های 
یک زندگی سالم را فراهم ســازد. محرابیان با بیان اینکه عمده خواسته 
کشاورزان این اســت که چرا وزارت نیرو به مصوبات خود عمل نمی کند، 
گفت: مصوباتی روی میز می گذاریم و مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار 
داده و آنچه قانون بوده است را اجرایی و آنچه مانع اجراست را رفع خواهیم 

کرد. وی بابیان اینکه تاکنون اقدامی در راستای ساماندهی رودخانه زاینده 
رود صورت نگرفته اســت، تصریح کرد: عملکرد دولت های گذشته را زیر 
سوال نمی بریم؛ اما اگر هم کار جزئی انجام شده خرابکاری های بسیاری 
هم شاهد بودیم. محرابیان ادامه داد: حفظ بستر آب در دستور قرارگرفته 
که نیازمند سازوکار جدیدی است و تنها در سایه مشارکت مردم امکان پذیر 
اســت. وی گفت: همچنین وزارت نیرو خود را متعهد به پرداخت حقابه 
مطابق با قوانین جاری کشور می داند. وزیر نیرو، اصاح تخصیص های آب را 
تنها راه حل بحران آب و رسیدن کشاورزان به حقابه آنان دانست و گفت: یکی 
از معاونان ارشد خود را معین  خود برای رفع مشکات آبی استان  اصفهان 
تعیین خواهم کرد که از مبدأ تا مقصد را نظارت دقیق داشته و اگر فراموشی 
یا تخلفی باشد در لحظه کشف و باآن برخورد شود که برای این امر نیازمند 
فردی متخصص و امین هستیم. محرابیان، تشکیل کارگروه ملی ستاد 
احیای زاینده رود با حضور دستگاه های  مختلف از جمله جهاد کشاورزی، 
محیط زیست، صمت و مسئوالن عالی رتبه اقتصادی را یک ضرورت خواند و 
گفت: مشکات آب در اصفهان نتیجه  چند دهه بی برنامگی و بارگذاری های 
بیجا و بی  مورد و بر اساس بلندپروازی های غیرواقعی بوده است که اگر 
هم معجزه ای رخ دهد نمی توان گفت فردا صبح مشــکل بی آبی استان 
حل خواهد شد. وی گفت: تعادل بین منابع و مصارف در دستور کار است 

و این به معنای مصرف کم یا زیاد کردن  برخی از بخش ها نیست بلکه  به 
طور مثال  صنعتی مثل ذوب آهن که ۸۰ سال پیش با منابع تعیین شده آب 
شکل گرفته و از زمانی شاهد توســعه بی رویه آن بودیم و حاال قرار نیست 
تخصیص های غلط به صنایع ادامه یابد و پســاب و آب های نامتعارف را 
جایگزین آب شــرب و خام خواهیم کرد. وزیرنیرو از اتاف آب شرب در 
برخی از شهرها ابراز نگرانی کرد و گفت: تا زمانی که حقابه کشاورزان تعیین 
تکلیف نشــود، اقدامی در خصوص اصاح مصارف نمی توان صورت داد. 
محرابیان تاکید کرد : پای اجرای عدالت روی موضوع آب در حوزه زاینده رود 
که شاید بین ۵ تا ۱۰ استان را شامل شود  ایستادم و هر کس می خواهد 
ناراحت یا خوشحال شود، اهمیت ندارد ؛ مشــکات امروز از بی قانونی و 
عدم اجرای قانون است و اگر تخلفی صورت گرفته را رفع می کنیم و تمام 
صاحبان حقابه را به حق قانونی خود می رســانیم که امکان دارد شــاهد 
اعتراضاتی هم باشیم که برای مان اهمیتی ندارد. در این جلسه واگذاری 
مدیریت آب استان اصفهان با مسئولیت استاندار اصفهان مشخص شد  
و وزیر نیرو  از تمام مسئوالن و مدیران استان خواست در این زمینه مطابق 
با نظر استاندار عمل کنند. وزیر نیرو صبح جمعه به منظور بررسی مسائل و 
مشکات حوضه زاینده رود وارد اصفهان شد و با حضور در شهرستان ورزنه 

در شرق و فاورجان در غرب ،مسائل کم آبی این استان را بررسی کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی 
گفت: تغییر شــیوه حکمرانی بر مدیریت آب استان 
اصفهان و منابع آبی باید با مشــارکت مردمی تغییر 
رویه دهد. مهدی طغیانی در یــک برنامه تلویزیونی 
با تاکید بــر تغییر رویه حکمرانــی وضعیت آب اظهار 
کرد: زاینده رود بیماری اســت که برای رفع امراض آن 
باید سبک زندگی و شیوه حکمرانی آن را تغییر داد که 
منصفانه و شفاف باشد. وی ادامه داد: روش غلط قبلی 
از حالت دســتوری و از باال به پایین بود که مسئوالن 

باالدستی بر اســاس برخی از آمار و میزان بارندگی ها 
میزان تخصیص آب به بخش های مختلف را تعیین 
می کردند و هیچ کس هم حق سوال و چرایی نداشت 
که نتیجه آن فرونشست، مشــکات کشاورزان و بی 
توجهی مسئوالن به آنچه که باید اتفاق می افتاد، بود. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه در این 
شیوه حکمرانی و تصمیم گیری مردم دخیل نبودند، 
گفت: مهم ترین مسئله ای که مردم اصفهان با آن مواجه 
هستند رودخانه زاینده رود است بنابراین باید اطاعات 
مربوط به زاینده رود اعم از میزان خروجی از ســد که 
۱۷.۵ و ورودی به چم آسمان ۱۳.۵ متر مکعب آب بر 
ثانیه را در قالب تابلو های شهری در میادین شهر نصب 
کنند. وی تصریح کرد: به عبارتی چهار متر مکعب آب 

بر ثانیه مفقود می شود که سالیانه حدود ۱۵۰ میلیون 
متر مکعب آب وجود ندارد علت آن هم به برداشت های 
غیر مجاز در اصفهان و استان های مجاور بر می گردد. 
اگر همین چهار متر مکعب تعیین تکلیف شود مشکل 

محیط زیست هم حل خواهد شد.
 وی با اشــاره به مباحث مطرح شــده بین استان ها 
نیز خاطر نشان کرد: اصل داســتان در نگاه نمایندگان 
استان این است که مسئله آب به مناقشات بین مردم 
کشانده نشود و انباشت بی تدبیری ها در سالیان سال 
اتفاق افتاده و به نقطه ای رسیدیم که حل مسئله به این 
سادگی نیســت هر چند که احیای زاینده رود مسئله 
غیر ممکنی نیســت و می تواند بــه رودخانه دائمی 

تبدیل شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

مدیریت احیای  زاینده رود را مردمی کنید

پایاجرایعدالترویموضوعآبدرحوزهزایندهرود
کهشایدبین۵تا۱۰استانراشاملشودایستادموهر
کسمیخواهدناراحتیاخوشحالشود،اهمیتندارد
؛مشکالتامروزازبیقانونیوعدماجرایقانوناستو

اگرتخلفیصورتگرفتهرارفعمیکنیم

کافه اقتصاد

امام جمعه شهرستان لنجان با بیان اینکه این منطقه رتبه نخست بیکاری استان اصفهان را به خود اختصاص داده اســت، بر همکاری و همیاری همه مسئوالن برای حل 
این مشکل تاکید کرد. حجت االسام  و المسلمین  باقریان، درباره کارآفرینی و مسکن در لنجان گفت: شهرستان لنجان ۹ شهر دارد که پنج شهر از این شهرستان به وسیله 
کارخانه ها محصور شده اند. کل زمین های این منطقه قبل از انقاب اسامی به تملک دو کارخانه بزرگ ذوب آهن و مجموعه صنایع دفاع در آمده بود. به این دلیل پنج شهر از 
شهرستان لنجان در زمینه صنعت، کارگاه های مختلف و کشاورزی با مشکل مواجه شده بود که خشک شدن رودخانه زاینده رود بر این مشکات افزود. وی به نامه نگاری ها و 
پیگیری های بسیار برای پس گرفتن بخشی از این زمین ها اشاره کرد و گفت: به دستور وزرای گذشته مردم توانسته بودند، قسمتی محدود از زمین های منطقه را که برای این 
بخش از شهر از حساسیتی برخوردار بوده است، راه و جاده ای از آن می گذشته آزاد کنند، اکنون قسمت عمده ای از زمین های اشاره شده هنوز در تملک کارخانه هاست و بخشی 
از آن را مسکن و شهرسازی قبل از خصوصی سازی ذوب آهن واگذار کرده است. امام جمعه لنجان، کارخانه های بزرگ منطقه را برای نسل قبل که توانستند به استخدام آن ها 
درآیند، خوب ارزیابی کرد و یادآور شد: نسل فعلی با چند مشکل مواجه هستند؛ استخدام این کارخانه ها از منطقه بسیار پایین است و این منطقه شغل های سنتی خود را از 
دست داده است. شهری مانند خمینی شهر کارخانه صنعتی ندارد؛ اما تمام مشاغل سنتی خود را حفظ کرده و مردم کماکان کار خود را ادامه می دهند. وی، مشکل اشتغال 
منطقه را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: وقتی سرمایه دار جایی برای سرمایه داری ندارد و در منطقه ای دورتر سرمایه گذاری می کند، انتقال روزانه این همه جوان و میانسال به 

منطقه ای دیگر هم امکان پذیر نیست و هم خطراتی برای آن ها به همراه خواهد داشت.

تاکید امام جمعه لنجان بر حل مشکل بیکاری در این منطقه

روســتای »الت« در دورتریــن نقطه 
استان قزوین و در بخش رودبار الموت 
غربی قرار دارد که هم مرز با روســتای 
نوده از توابع اســتان گیان است. این 
روســتا بیش از ۱۰۰ هکتار باغ انار دارد 
و حــدود ۲۰۰ خانــوار آن در تولید این 
محصول فعال هســتند. انار روستای 
الت به دلیل ارگانیک بــودن و اینکه از 
هیچ نوع سم و کودی برای این محصول 
استفاده نمی شــود، همیشه از کیفیت 
بسیار باالیی برخوردار بوده و از نظر کیفی 
نیز با انار دیگر مناطق کشور مانند یزد و 

خراسان رضوی برابری می کند.

وز عکس ر

عکس: ایسنا

                                  آگهی مزایده)عمومی(    

مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران استان اصفهان در نظر دارد
 براساس مصوبه هیئت اجرایی مجموعه های ورزشی تفریحی کارگران استان اصفهان و آیین نامه مالی و معاماتی مجموعه های ورزشی تفریحی 
کارگران را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود طبق شرایط ذیل با حضور در محل دبیر خانه مجموعه 
های ورزشی و تفریحی کارگران استان اصفهان اسناد مذکور را تهیه کرده و پیشنهاد خود را به انضمام مدارک مورد نیاز به این مجموعه ارسال  کنند.

هیئت اجرایی مجموعه های ورزشی تفریحی کارگران استان اصفهان

مبلغ پایه مشخصات ملک
مزایده )ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده)ریال(

فروش 
اسناد

آخرین مهلت 
تسلیم پیشنهاد

تاریخ 
بازگشائی

طبقه همکف )۳۶۶ مترمربع(و اول)۳۷۴ 
متر مربع ( از یک واحد فروشگاه 
تجاری با کاربری امور فرهنگی 

 ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰

از 
 ۱۴۰۰/۸/۲۹

تا 
۱۴۰۰/۹/۵

۱۴۰۰/۹/۶۱۴۰۰/۹/۷
طبقه زیر زمین از یک واحد فروشگاه تجاری با 
کاربری امور فرهنگی به مساحت ۴۳۰ متر مربع

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰

مجموعه آمفی تئاتر و سالن مجاور به انضمام 
سوئیت واقع در طبقه اول مجموعه فوق 

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰مجموعه خدماتی مجاور پارکینگ و فضای جنب آن 

  مزایده گر باید بابت ضمانت شــرکت در مزایده مبالغ فوق را نزد بانک رفاه کارگران به نام مجموعه ورزشــی تفریحی کارگران 

اســتان اصفهان واریز نماید و یا با حضور در محل مجموعه نسبت به پرداخت از طریق دســتگاه  POS  مجموعه اقدام کند و یا 

بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با مدت اعتبار حداقل سه ماه بعد از تاریخ تشکیل کمیسیون مزایده و قابل تمدید به نام مجموعه 

ورزشی تفریحی کارگران استان اصفهان ) موسســه غیر تجاری ( با مشخصات شناســه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۸۷۸۵ و کداقتصادی 

۴۱۱۶۵۸۸۳۴۵۷۳  و کدپستی ۸۱۶۳۸۱۳۹۵۱ ارائه  شود.

سایر شرایط:
  عاوه بر مبلغ اجاره بهاء با توجه به هزینه های انجام شده جهت بازســازی محل مورد اجاره ، برنده مزایده می بایست مبلغ 

۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نیز ) جهت هزینه های بازسازی ( به حساب موجر  واریز نماید. الزم به تاکید است سالیانه ۲۰ % از مبلغ فوق 

مستهلک می شود و به هیچ عنوان قابل برگشت به مستاجر نیست.

 پاکت مزایده برای هر کدام از اماک موضوع مزایده باید به صورت مجزا تکمیل و تحویل داده شود بدیهی است در صورتی که 

برنده کلیه مزایده ها یک نفر باشد با توافق طرفین قرارداد بصورت یکجا منعقد می شود.

 سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

 هزینه کارشناسی و چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 تمامی پاکتها می بایست درون یک پاکت دربسته و الک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.

 مجموعه در رد کلیه موارد و شرایط ذکر شده در مزایده مخیر می باشد.

آدرس دبیرخانه: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، روبروی بیمارستان دکتر شریعتی، مجموعه ورزشی تفریحی کارگران اصفهان، 
تلفن: 36611410- 031

تاریخ انتشار1400/8/23
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رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال اعالم کرد:

پیش بینی برداشت بیش از یک تن زعفران در چهارمحال و بختیاری
طی مطالعات به عمل آمده مشخص شده است که چهارمحال و بختیاری 
رویشگاه اولیه زعفران وحشی بوده و دلیل رشد خوب این گیاه در استان 
هم همین امر است.مطالعات سند آمایش سرزمین که از اسناد باالدستی 
و توسعه ای کشور به شمار می رود، برای اســتان چهارمحال و بختیاری 
توسعه کشاورزی را متناســب با ظرفیت ها و توانمندی هایی که دارد، در 
اولویت قرار داده است.از همین رو ظرفیت های این استان از جمله آب و 
هوا، اقلیم و شرایط محیطی مناسب وتولید محصوالت سالم و ارگانیک 
سبب شده تا در مطالعات ســند آمایش سرزمین استان که به تازگی به 
اتمام رسیده، در چشم انداز توسعه اســتان اولویت به بخش کشاورزی 
داده شود.این استان با دارا بودن زمین های حاصلخیز و موقعیت اقلیمی 
مناســب از تنوع آب و هوایی منحصر به فردی برخوردار است و به لحاظ 
اقلیم و هواشناسی یک استان چهار فصل  محسوب می شود  و دارای آب 

و هوای متنوعی است.

چهارمحال و بختیاری مستعد کشت زعفران
عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشــگاه شــهرکرد گفت: چهارمحال و 
بختیاری به علت داشتن ارتفاع باال از ســطح دریا و تابش نورخورشید 
قابلیت کشت بســیاری از محصوالت کشــاورزی را دارد، زیرا تابش نور 
خورشید و ارتفاع تاثیر بســزایی در کیفیت محصوالت کشاورزی دارد.

مجتبی کریمی افزود: معموال کیفیت زعفــران چهارمحال و بختیاری و 
خراسان تفاوت چندانی ندارد، شرایط آب و هوایی این استان برای کشت 
زعفران بسیار مستعد است. کیفیت زعفران عالوه بر شرایط محیطی به 
عواملی از جمله نهاده های کشاورزی، تجربه کشــاورز، نوع بذر و ... نیز 
بستگی دارد.کریمی اضافه کرد: ارتفاع از سطح دریا در کیفیت و اسانس 

گیاهان دارویی بسیار اثرگذار است.

عطر خوش و طعم عالی تنها خواص زعفران نیست
یک متخصص داروسازی سنتی گفت:زعفران همچون بسیاری از گیاهان 
دارویی دارای ترکیبات آنتی اکسیدان است که منجر به خواص درمانی 
این گیاه می شود؛ نوشیدن دمنوش زعفران به درمان مشکالت مربوط 
به کلیه و مثانه و همچنین کنترل درد های دوران قاعدگی کمک می کند، 
همچنین خاصیت شادی آفرینی زعفران به کاربرد آن در درمان افسردگی 
و مشکالت روحی کمک می کند، زعفران به دلیل داشتن موادی معدنی، 
چون منگنز، آهن، پتاسیم و ویتامین های محلول در آب در کارآیی قلب 
بســیار موثر اســت.رییس زاده اضافه کرد: از دیدگاه طب سنتی ایران 
طبیعت زعفران گرم و خشــک اســت و به عنوان مفــرح قوی و مقوی 
حواس شناخته شده است. زعفران ادرارآور و محرک است و دارای قوت 

قابضه است، در درمان درد رحم، کلیه و درد های روده ای نیز کاربرد دارد.
وی ادامه داد: این گیاه باعث نشاط و خنده شده و می تواند رساننده سایر 
خواص ادویه به قلب باشد و به همین منظور در خیلی از ترکیباتی که در 
طب سنتی برای درمان مشکالت قلبی تجویز می شده مقداری زعفران 
وجود دارد؛ آشامیدن یک مثقال زعفران به تسهیل زایمان کمک می کند 
و همچنین در گذشته برای درمان مشکالت چشمی به صورت موضعی 
کاربرد داشــته اســت.وی افزود: این ادویه جادویی در صورت مصرف 
نامناسب می تواند دارای عوارض جبران ناپذیری نیز باشد و از نشانه های 
عوارض مصرف بیش از اندازه زعفران می توان به اسهال، زردی پوست، 
خون دماغ، بی حسی پلک ها و لب ها، خستگی و سردرد شدید اشاره کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
این استان مستعد کشت زعفران است، اظهار داشت: ۲۷۰ هکتار از اراضی 
این استان زیر کشت زعفران قرار دارد که ۲۶۰ هکتار آن بارور و ۱۰ هکتار آن 
امسال تازه زیر کشت رفته و قابل بهره برداری نیست.عطاءا... ابراهیمی 
افزود: با توجه به اقلیم هوایی و توپوگرافی استان، زعفران تولید شده در 
چهارمحال و بختیاری از کیفیت، عطر و قدرت رنگ دهی باالیی برخوردار 
است.ابراهیمی پیش بینی کرد که  امسال حدود یک تن و ۴۰ کیلوگرم 
زعفران در استان چهارمحال و بختیاری برداشت شود.وی به اشتغال و 
درآمد زایی باالی این محصول اشاره و اضافه کرد: زعفران عالوه بر منبع 

درآمد برای کشاورزان باعث ایجاد اشتغال افراد زیادی در فصل برداشت 
می شود.گیاه زعفران در تمامی نقاط استان کشت می شود و با استقبال 
و رغبت کشاورزان طی سال های اخیر به خاطر ارزش افزوده باالی این 

محصول، کشت زعفران در حال افزایش است.

بحث خام فروشی طالی سرخ همیشه در سایه بی توجهی متولیان 
به سکوت منتهی می شود

این که ایران، بزرگ ترین تولید کننده زعفران در جهان است، نکته تازه ای 
نیست، اما شاید دانستن این آمار تکان دهنده، جالب باشد که بیش از ۹۰ 
درصد از زعفران کشور، به صورت خام به سایر نقاط جهان صادر می شود.

گرچه صدور زعفران به عنوان یکی از مهم ترین صادرات غیرنفتی ایران 
می تواند نقشــی موثر در اقتصاد کشــور و محور اصلی در تحقق اقتصاد 
مقاومتی باشد، اما با اینکه ایران اصلی ترین تولیدکننده زعفران در جهان 
محسوب می شود هنوز در خصوص دسته بندی یا سورتینگ، مدیریت و 
بازاریابی صادرات و از همه مهم تر فرآوری این محصول قیمتی و جلوگیری 
از خام فروشی آن در ابتدای راه قرار داریم به طوری که هم اینک ایران از 
بازار جهانی زعفران با گردش چند صد هزار میلیــارد دالری آن کمترین 
منفعت را می برد.سهم اندک ایران از تجارت طالی سرخ در جهان در عین 

تولید حدود ۹۵ درصدی این محصول، گویای عمق فاجعه است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:
 به افرادی که فاقد کارت واکسیناسیون کرونا باشند 

خدمات ارائه نمی شود
 رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: مدیریت هوشمند واکسیناسیون و قرنطینه 
برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در اســتان چهارمحال و بختیاری اجرا می شود. دکتر مجید 
شیرانی افزود: بر این اســاس، ممنوعیت هایی برای افراد فاقد کارت در نظر گرفته می شود و ارائه 
خدمات عمومی، حضور در تجمعات، حضور در کالس های درسی برای دانشجویان و دانش آموزان، 

استفاده از وسایل نقلیه عمومی، حضور در ورزشگاه ها و اماکن تفریحی ممنوع خواهد شد.
شــیرانی اضافه کرد: این طرح در پنج حیطه اداری، تجاری صنعت اصناف، آموزشــی، فرهنگی و 
حمل و نقل و تردد ها اجرا می شــود.وی ادامه داد: با اجرای این طرح وضعیت دستورالعمل های 
بهداشتی، ضمانت و مسئوالن اجرایی این حیطه ها مشــخص می شود.شیرانی گفت: در صورتی 
که دستورالعمل ها رعایت نشود و واکسیناســیون کووید ۱۹ انجام نگیرد چهارمحال و بختیاری در 

وضعیت شکننده قرار می گیرد.

 پایش میزان تولید 242 واحد صنعتی 
در چهارمحال و بختیاری

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون ۲۴۲ کارخانه 
در استان در راستای افزایش بهره وری، اثربخشی و کمک به بهبود وضعیت تولید مورد پایش قرار 
گرفته است.محمدکاظم منزوی افزود: براساس پایش تولید از مجموع ۲۴۲ واحد صنعتی، ۱۹ واحد 
باالی ۱۰۰ درصد، ۷۱ واحد بین ۸۱ تا ۱۰۰ درصد، هشــت واحد بین ۶۱ تا۸۰ درصد،۱۴ واحد صنعتی 
باالی ۴۰ درصد ظرفیت اسمی خود نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش تولید داشته اند.منزوی 
اضافه کرد: میزان تولید ۹۳ واحد صنعتی هم نسبت به مدت مشابه سال قبل ثابت بوده که بیانگر 
رونق تولید است.وی ادامه داد: در پایش انجام شده علت مشکالت ریشه یابی و راهکار برای حل این 
مشکالت، تعیین نقاط قوت و ضعف هر واحد صنعتی در جهت بهبود، محاسبه دقیق شاخص های 
بهره وری، سودآوری و چگونگی افزایش آن ها از طریق به کارگیری تمامی ظرفیت های موجود ارائه 
می شــود.منزوی گفت: کاهش هزینه های تولید، باال بردن ســهم بازار، شناسایی وضعیت رقبای 
خارجی و داخلی، باال بردن بهره وری کارکنان و افزایش استفاده موثر از عوامل تولید از دیگر موارد و 
مشکالت حاصل شده در بررسی وضعیت تولید واحد های صنعتی استان است.وی افزود: در طرح 
عارضه یابی واحد های تولیدی، متخصصان و کارشناسان شرکت شهرک های صنعتی با مراجعه به 
واحد های تولیدی راکد و قابل راه اندازی مجدد اطالعاتی در زمینه تولید، فروش و ســرمایه گذاری 
جمع آوری می کنند و در کارگروه های تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفته و مشاوره رایگان به مدیران 

واحد ها داده می شود.

آغاز طرح پاییزه کتاب برای کتاب فروشی ها
طرح پاییزه کتاب با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.طرح 
پاییزه کتاب با هدف تشویق کتاب خوانی آغاز شده اســت و کتاب فروشی ها برای ثبت نام در این 
طرح می توانند تــا ۲۸ آبان به آدرس اینترنتــی tarh.ketab.ir مراجعــه کنند.دراین طرح برای 

کتاب های تالیفی ۲۰ و برای کتاب های ترجمه ۱۵ درصد تخفیف فروش در نظر گرفته شده است.
این تخفیف شامل همه کتاب های موجود در کتاب فروشی های شرکت کننده در طرح می شود.کتاب 
دوستان از ۲۹ آبان تا ۳ آذر به مدت ۵ روز می توانند با مراجعه به سایت خانه کتاب ادبیات ایران از 
لیست کتاب فروشی های شرکت کننده در طرح آگاه شوند و کتاب های مورد نظر خود را تهیه کنند.

هر فرد می تواند با داشتن کد ملی و شماره تلفن تا سقف ۳۰۰ هزار تومان کتاب بخرد.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
8/174 آگهــی هیات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- راي شــماره 2298-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مریم بیاتي 
فرزند علي اصغر بشماره شناسنامه 3 صادره از خوانسار در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 299.97 مترمربع مجزی شده از پالك 34 فرعي از1870  اصلي  واقع در 

بخش1  محرز گردیده است.
2- رای شــماره 2109- تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  حســین 
ابراهیمي فرزند صدراله بشــماره شناســنامه 11 صادره از مركزي در ششدانگ 
ســاختمان به مســاحت 410.86 مترمربع پالك 63 فرعي از 7 اصلي   واقع در 

بخش2  محرز گردیده است.
3- رای شــماره 2304 و 2300 و 2305- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حسین صدرائي فرزند محمد بشماره شناسنامه 417 صادره از گلپایگان در 
دو دانگ مشاع وخانم فهیمه امیني فرزند رضا بشــماره شناسنامه 4640 صادره 
از گلپایگان در دو دانگ مشاع و خانم فاطمه امیني فرزند رضا بشماره شناسنامه 
3068 صادره ازگلپایگان در دو دانگ مشاع از ششدانگ یك ساختمان به مساحت 
97.60 مترمربع مجزی شده از پالك 101 فرعي از226  اصلي واقع در بخش1  

محرز گردیده است.
4- راي شــماره 2290- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي مصطفي 
قندهاري فرزند حیدرعلي بشماره شناسنامه 371 صادره از گلپایگان در  ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 151.70 مترمربع مجزی شده از  پالك 2 فرعي از 4033 

اصلي  واقع در بخش1 محرز گردیده است.
5- رای شــماره2168 و 2169- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي خانم 
مهناز میرزائــي فرزند احمدرضا بشــماره شناســنامه 1159963665 صادره از 
داران درســه دانگ مشــاع  و  آقاي  نبي اله رمضاني فرزند صدیف جان بشماره 
شناسنامه 28 صادره از داران در سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 
 129.39 مترمربع مجزی شــده از پــالك  221 اصلي  واقــع دربخش1 محرز

 گردیده است.
6- راي شماره2209-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه قانوني 
فرزند مضفر بشماره شناسنامه 5210 صادره از تهران در سه دانگ مشاع و خانم 
طیبه قانوني فرزند مظفر بشماره شناســنامه 8923 صادره از تهران در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یك ساختمان به مســاحت 204.75 مترمربع مجزي شده از 

پالك26 اصلي واقع در بخش1 محرز گردیده است.
7- رای شــماره 2288 و 2289-  تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي  
احمد یــاري فرزند تقي بشــماره شناســنامه 835 صادره از قره كهریز در ســه 
دانگ مشاع و خانم فاطمه علیمي فرزند احمد بشــماره شناسنامه 2662 صادره 
ازتهران در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یك ســاختمان به مساحت 578.48 
 مترمربع مجزي شــده از پالك129  فرعي از 4 اصلي واقــع در بخش2 محرز 

گردیده است.
8- راي شماره 2296-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مهال میسمي 
فرزند جلیل بشماره شناســنامه 1210054396 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
ساختمان  به مســاحت 303.48 مترمربع مجزي شده از پالك 1801 فرعي از3 

اصلي   واقع در بخش2 خریداري از مالك رســمي آقاي حســین شهداد محرز 
گردیده است.

9- راي شماره 2297-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجید عبیري 
فرزند اكبر بشماره شناســنامه 149 صادره از گلپایگان درششدانگ ساختمان به 
مساحت 193.82 مترمربع مجزی شده از پالك 1 فرعي از 4183 اصلي واقع در 

بخش1 محرز گردیده است.
10- راي شــماره 2163- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالرضا 
رمضاني فرزند عبدالمجید بشــماره شناسنامه 400 صادره از داران در  ششدانگ 
ساختمان به مساحت 202.94 مترمربع مجزی شده ازپالك20 فرعي از98  اصلي 

واقع در بخش1محرز گردیده است.
11- رای شــماره2166- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  اسماعیل 
رمضاني دره بیــدي فرزنــد عبدالمجید بشــماره شناســنامه 1150178205 
صادره از خوانســار درششــدانگ ســاختمان به مســاحت 328.38 مترمربع 
 مجــزی شــده از پــالك 20فرعــي از98 اصلــي  واقــع دربخش1محــرز 

گردیده است.
12- رای شــماره2284 و 2285- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي خانم 
شــهربانو ابراهیمي فرزند میرزا عبداله بشماره شناســنامه 286 صادره از بوئین 
و میاندشت درسه دانگ مشــاع و آقاي  درویشعلي شمســي فرزند اكبر بشماره 
شناســنامه 78 صادره از بوئین و میاندشــت در سه دانگ مشاع ســاختمان به 
مســاحت 274.94 مترمربع مجزی شــده از پالك 256  اصلي  واقع دربخش1 

محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/08
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1400/08/23

م الف: 1211998 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالك گلپایگان
مفاد آراء

8/175 برابــر آرا صــادره هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتــی منطقه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان 
محرز گردیده اســت لــذا مشــخصات متقاضیان و امــالك مــورد تقاضا به 
 شــرح زیر به منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
 مدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضایی

 تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 9242-1400/08/01 هیات سوم آقای سید عباس حسینی 
خیرآبادی به شناسنامه شماره 21 كدملی 1091976864 صادره نجف آباد فرزند 
سید محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161/74 
متر مربع پالك شماره 235 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 14 
ثبت ملك غرب اصفهان قولنامه از عباس كیقبــاد لمجیری فرزند كریم ثبت در 

صفحه 28 دفتر 443 تائید
ردیف 2- رای شماره 9243-1400/08/01 هیات سوم خانم مریم جهان بخش 
به شناسنامه شــماره 1303 كدملی 1284892824 صادره اصفهان فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161/74 متر مربع 
پالك شماره 235 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملك 
غرب اصفهان قولنامه از عباس كیقبــاد لمجیری فرزند كریم ثبت در صفحه 28 

دفتر 443 تائید
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/23 
م الف: 1213064 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/176 برابــر آرا صــادره هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتــی منطقه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان 
محرز گردیده اســت لــذا مشــخصات متقاضیان و امــالك مــورد تقاضا به 
 شــرح زیر به منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 

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

صفحات 254 و 257 دفتر 306 امالك
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/23 
م الف: 1213266 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/177 برابــر آرا صــادره هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتــی منطقه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان 
محرز گردیده اســت لــذا مشــخصات متقاضیان و امــالك مــورد تقاضا به 
 شــرح زیر به منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 7720-1400/06/24 هیات چهارم آقــای اكبر قانعیان 
سبدانی به شناسنامه شماره 1396 كدملی 1284835014 صادره اصفهان فرزند 
براتعلی در ششدانگ یك باب ساختمان به مســاحت 25/88 متر مربع از پالك 
شماره 140 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه  ثبت ملك غرب 
اصفهان از مالکیت رضا عسگری لمجیری مورد ثبت صفحه 73 دفتر 173 امالك

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

م الف: 1213150 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/178 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شــماره 140060302026008290 مــورخ 1400/06/18 هیــات یك 
آقای ســید رضا حسنی به شناســنامه شــماره 27736 كدملی 1282746650 
صادره اصفهان فرزند ســید ابوالقاسم بصورت ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت 245/31 متر مربع از پــالك 13900 اصلی واقــع در اصفهان بخش 
 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان كه خود متقاضی مالك رســمی

 می باشد. 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب 

بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

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

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/23 
م الف: 1213836  موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

مفاد آراء
8/179 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060302031000463-1400/8/3 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملــك نایین تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای 
محمد حسن قطب الدین محمدی فرزند حســین بشماره شناسنامه 47 صادره از 
نایین در چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی به مساحت 
ششدانگ 1385 متر مربع پالك ثبتی 4645 اصلی واقع در كشتزار حنفش بخش 
2 ثبت نایین خریداری عادی و مع الواسطه از مالك رسمی آقای عباس سلطانی 
محمدی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

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

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/23 
م الف: 1212551 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالك نایین

مفاد آراء
8/180  آگهی موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره    2621 14006030200700 مورخ  08 / 07 / 1400 و رای 
شــماره 140060302007002622 مورخ 08 / 07 / 1400 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
رضوان قنبری  فرزند محمدصالح بشماره شناسنامه 635 وكدملی 5558810981 
صادره از كوهرنگ وخانم شوكت قنبری عدیوی فرزند پرویزبه شماره شناسنامه 
30 وكدملی 5558804939 صادره از كوهرنگ به ترتیب  در یك دانگ مشــاع 
وپنج دانگ مشاع ازششــدانگ یك باب خانه به مســاحت 54 / 120 مترمربع 
پالك 19 اصلی كلیشــادواقع در محله جعفرآباد خریداری مع الواســطه ازمالك 
رســمی آقای حســن باب خانی محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی

 تقدیم نمایند .  بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذكــور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

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

م الف: 1214061  محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالك 
فالورجان 
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گزارش کودک و همسر آزاری در صدر تماس با اورژانس
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: گزارش کودک و همسر آزاری در صدر تماس 
مردم اصفهان با اورژانس اجتماعی قرار گرفته است.عبدالرضا اسماعیلی اظهار کرد: به علت شیوع کرونا 
و کاهش آستانه تحمل مردم، میزان فعالیت این نهاد اجتماعی افزایش داشته است.   وی گفت: در حوزه 
کودک آزاری، همسر آزاری و خشونت های خانگی خدمات به صورت تخصصی ارائه شد.  معاون اجتماعی 
اداره کل بهزیستی استان اصفهان کودک آزاری، همسر آزاری، افکار خودکشی و اختالالت حاد خانوادگی را از 
مهم ترین و بیشترین میزان تماس های مردم با اورژانس اجتماعی در استان اصفهان بیان کرد.  اسماعیلی 
با اشاره به تاثیرات فراوان کرونا بر وضعیت روحی و روانی جامعه، تصریح کرد: اطالع رسانی و آگاه سازی 
مردم با ارائه خدمات تخصصی این نهاد اجتماعی در کاهش نابســمانی و ایجاد آرامش نقش داشته 
است.  وی درباره فعالیت واحد اورژانس اجتماعی در اســتان اصفهان، گفت: مرکز فوریت اجتماعی در 
اصفهان، بهارستان، کاشان، آران و بیدگل، شاهین شهر، مبارکه، شهرضا، خمینی شهر، زرین شهر، فوالدشهر، 
نجف آباد، اردستان، نایین، فریدون شهر، گلپایگان، فالورجان وتیران راه اندازی شده است.  معاون اجتماعی 
اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: توســعه اورژانس اجتماعی و تقویت و راه اندازی این مراکز در 
شهرستان های فاقد این نهاد از سیاست های سازمان بهزیستی است.اسماعیلی گفت:  بهزیستی یک نهاد 
حمایتی با هم افزایی دستگاه های حاکمیتی به کنترل و بهبود آسیب های اجتماعی می پردازد.وی در پایان 
گفت: اورژانس اجتماعی در حال حاضر شامل مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی به نام 
مرکز مادر اورژانس اجتماعی، پایگاه خدمات اجتماعی یا همان ایستگاه اورژانس اجتماعی، خط تلفن 

ارتباطی اورژانس اجتماعی )۱۲۳( و خدمات سیار اورژانس اجتماعی است.

عملکرد رضایت بخش شورا های حل اختالف
رییس کل دادگستری استان اصفهان بیان داشت: از پیش بینی نهاد شورای حل اختالف در قانون برنامه 
سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور تا به امروز بیش از ۲۰ سال می گذرد و طی این ۲۰ سال 
این نهال مقدس و نوپا با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف تبدیل به درخت تنومندی شده که ثمره آن 
گسترش امر مقدس صلح و آشتی در میان عموم مردم و اقشــار و اصناف مختلف بوده است.حجت 
االسالم والمسلمین اسدا...جعفری افزود: بی شک تالش های صادقانه و اهتمام مستمر در زمینه توسعه 
و تعمیق فرهنگ مقدس صلح وسازش و خدمت رسانی به مردم مورد تایید شارع مقدس و از تاکیدات 
رهبری معظم انقالب بوده که واجد برکات و آثار فراوان دنیوی و اخروی اســت.رییس کل دادگستری 
استان اصفهان خاطرنشان ساخت: امروز خوشبختانه شــاهد آن هستیم که شورا های حل اختالف با 
تالش جهادی و مثال زدنی در سراسر کشور با رسیدگی به اختالفات مردم بر پایه صلح و سازش، رفع اطاله 
دادرسی و در نهایت کاهش حجم ورودی پرونده های قضایی به شعب و محاکم رسیدگی کننده را تا حدود 

زیادی محقق کرده اند که تقدیر از این تالش ها و مجاهدت ها امری الزم و ضروری است.

اصفهان در وضعیت زرد کرونا قرار گرفت
 بر اســاس جدیدترین رنگ بندی اعالم شده از ســوی وزارت بهداشت ،۱۸ شهرســتان استان اصفهان 
در وضعیت زرد کرونا ثبت شده است.بر اساس اعالم وزارت بهداشت، رنگ بندی جدید شهرستان های 
 استان اصفهان در زمینه شیوع کرونا اعالم شده اســت.برآورد ها نشان می دهد که با توجه به قرار گرفتن
  ۱۸ شهرستان استان اصفهان در وضعیت زرد کرونا در استان شــاهد روند نزولی بیماری کرونا هستیم.
 بر این اســاس شهرســتان های اصفهان، نجف آباد، نطنز، نایین، آران و بیدگل، لنجان، خمینی شــهر،

 دهاقان، سمیرم، چادگان، خوانســار، فریدن، فریدون شهر، فالورجان، شاهین شــهر و میمه، تیران و 
 کرون، بویین میاندشــت و گلپایگان در وضعیت زرد شــیوع کرونا قرار دارند.همچنین شهرستان های

 اردستان، کاشان، مبارکه و شــهرضا نیز در وضعیت نارنجی و پرخطر کرونا ثبت شده اند.شهرستان های 
 برخوار و خور و بیابانک نیز با وضعیت آبی کرونا ثبت شــده و هیچ شهرســتانی هنوز در وضعیت سفید

 کرونا قرار نگرفته است.

900 هزار نفر اصفهانی با بیماری قندخون درگیر هستند؛

سکتهدرکمیندیابتیها

۲۳ آبان ماه در تقویم به نام روز جهانی  نرگس طلوعی
دیابت نام گذاری شــده است، بیماری 
خاموشی که یکی از تهدیدهای اصلی برای سالمت بشر در قرن۲۱ 
میالدی به شــمار مــی رود. درطول  ۴۰ســال گذشــته تغییرات 
چشمگیری در محیط زیست، رفتارها وشیوه های زندگی انسان ها 

رخ داده که سبب رشد صعودی شیوع چاقی و دیابت شده است. 
دالیل زیادی وجود دارد که ثابت می کند رشــد شیوع دیابت نوع ۲ 
در دهه آینده نیز ادامه خواهــد یافت،بنابراین دیابت نوع ۲ یکی از 
معضالت سالمت جهانی و علت اصلی و عمده مرگ و میر و ناتوانی 
طی سال های آتی خواهدبود. عوارض عروقی دیابت در طول حیات 
بیماران به افزایش بسیار زیاد ســکته های قلبی و مغزی، نارسایی 

کلیوی،  نابینایی و قطع عضو منجر خواهد شد. 
بر اســاس آماری که رییس هیئت مدیره موسســه خیریه دیابت 
اصفهان اعالم کرده اســت اکنون بیش از ۶۰۰ میلیون نفر در دنیا به 
دیابت مبتال هستند که تا سال ۲۰۳۰ این عدد دو برابر خواهد شد. 
در ایران ۱۰ میلیون نفر به دیابت مبتال بوده که حدود ۴۰۰ هزار نفر در 
شهر اصفهان دیابت داشته و ۵۰۰ هزار نفر در آستانه ابتال قرار دارند.

محمد علی عطاری که به عنوان ســخنران پیش از خطبه ها در نماز 
جمعه این هفته نصف جهان حضور یافته بود، با بیان اینکه دیابت 
شــایع ترین بیماری دنیا بوده که پر هزینه و تخریب کننده است و 
درمانی هم برای آن وجود ندارد، گفــت:  ۹۵ درصد تیپ دو دیابت 
قابل پیشــگیری و کنترل اســت، در این نوع از دیابت فرد مبتال به 

انسولین وابستگی ندارد.
 به گفته رییــس هیئت مدیره موسســه خیریه دیابــت اصفهان، 
آموزش اولین قدم در پیشگیری و کنترل دیابت است، غربالگری 
افراد در معرض خطر نیز یکی از اقدامات ضروری است.افرادی که 
سابقه خانوادگی ابتال به دیابت دارند، افراد چاق، افراد مبتال به فشار 
خون، افراد باالی ۴۵ ســال و زنان باردار از جمله افراد در معرض 

خطر مبتال هستند.
عطاری افزود: مرگ و میر ناشی از دیابت با هیچ جنگی حتی جنگ 
اتمی قابل مقایسه نیست، هزینه های دیابت برای مبتالیان بسیار 

باالست که لزوم پیشگیری را بیش از پیش می کند.
رییس هیئت مدیره موسسه خیریه دیابت اصفهان پیشنهادهایی 
برای کنترل ایــن بیماری نیــز ارائــه داد. وی در این بــاره اظهار 

داشــت:دولت برای کنترل دیابت باید برنامه جامــع مدون ارائه 
دهد، خیریه ها و ثمن ها در همه جای دنیا برای کنترل دیابت اقدام 
می کنند و مردم نیز باید به آنهــا کمک کنند، موضوع دیابت در کتب 
درسی باید آموزش داده شود، آموزش کنترل دیابت و آزمایش قند 

خون پیش از ازدواج ضروری است.
عطاری، تغذیه ناسالم را یکی از دالیل اصلی ابتال به این بیماری بر 
شمرد و گفت:۸۰ درصد بیماران قلبی و ۳۰ درصد سرطان ها با تغذیه 
سالم پیشگیری می شود و این در حالی است که تغذیه ۸۸ درصد از 
مردم ایران ناسالم است و تمام مواد غذایی آماده نمک اضافه دارد.

در ایران پنج برابر میانگین جهانی شــکر و دو برابر میانگین جهانی 
نمک مصرف می شود.

رییس هیئت مدیره موسسه خیریه دیابت اصفهان در این سخنرانی 
هم  توصیه هایی به مردم داشت، این که توجه کافی به دیابت داشته 
و تغذیه ســالم و ورزش کردن روزی حداقل ۲۰ دقیقه را فراموش 
نکنند وهم درخواســت هایی از مسئولین داشــت که از موسسات 
خیریه حمایت کرده تا آنها بتوانند به بیماران بیش از گذشته کمک 

کنند.

۸0 درصد بیماران قلبی و ۳0 درصد سرطان ها با تغذیه 
سالم پیشگیری می شود و این در حالی است که تغذیه 
۸۸ درصد از مردم ایران ناسالم است و تمام مواد غذایی 

آماده نمک اضافه دارد

خبر خوان جامعه

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان تیران و کرون گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون دو موقوفه جدید در تیران و کرون به ثبت رسیده است.علی 
مبشری با اشــاره به ثبت موقوفات جدید در تیران و کرون اظهار کرد: دو وقف 
جدید در سال جاری در این منطقه به ثبت رسیده است.وی با بیان اینکه خانم 
خدیجه قاسمی الوری در روستای الور منزل مسکونی خود را برای خانه عالم 
مسجد ولی عصر این روستا وقف کرده است، افزود: عرصه و اعیان این خانه ۶۵ 
متر است که ۲۱۰ میلیون تومان ارزش گذاری شده است.سرپرست اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرستان تیران و کرون با بیان اینکه آقای حاج اسدا... موسیائیان 
و حاجیه منور محسنی نیز زمینی را به مساحت ۱۱۹.۵ متر مربع واقع در روستای 

میرآباد وقف کردند، گفت: این زمین موقوفه برای تامین هزینه های مســجد 
جامع میرآباد به ثبت رسیده است.وی افزود: ارزش ریالی این زمین نیز ۲۴۰ 
میلیون تومان برآورد شده است. همچنین سه سند جدید برای موقوفات تیران 
و کرون صادر شد که دو سند متعلق به مساجد منطقه بوده است.مبشری گفت: 
یکی از این اسناد به نام مسجد اعظم روستای هومان و دیگری به نام مسجد 
امام حسن )ع( روستای ورپشت بوده است. سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان تیران و کرون همچنین به دریافت سند منزل مسکونی موقوفه که 
سال گذشته توســط خانم ربابه مظاهری وقف هزینه های امامزاده احمد رضا 

شده بود، اشاره کرد و افزود: مساحت این خانه ۲۵۰ متر مربع بوده است. 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در 
استان اصفهان اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به آمار ارائه شده از روند شیوع این 
بیماری در اصفهان شاهد وضعیت خوبی هستیم.پژمان عقدک افزود: از نظر ابتال  
به کرونا مقایسه آماری نشان می دهد که طی یک ماه اخیر تعداد بستری ها از یک 
هزار و ۵۰۰ نفر به ۹۷۰ نفر رسیده و بستری های مراقبت های ویژه نیز از ۴۶۰ نفر به 
۱۷۷ نفر رسیده است.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه تعداد 
بیماران ترخیص شده از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
از تعداد بیماران بستری پیشی گرفته است، ادامه داد: مرگ ومیر به عدد ثابت ۱۲ نفر 
رسیده و از این رو می توان گفت در حال رسیدن به شرایط خوبی در زمینه روند شیوع 

این بیماری هستیم.وی با بیان اینکه خوشبختانه در استان اصفهان شاهد موج 
ششم بیماری کرونا نیستیم، تصریح کرد: چنانچه روند شیوع بیماری با همکاری 
مردم و واکسیناسیون در شرایط کنونی ادامه دار باشد، شرایط بهتری را نیز تجربه 
خواهیم کرد.عقدک در خصوص آخرین وضعیت واکسیناسیون در شهرستان های 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان تصریح کرد: تاکنون ۷۴ درصد از 
جمعیت باالی ۱۲ سال استان اصفهان  دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

وی اضافه کرد: تاکنون حدود ۱۸ هزار نفر در استان اصفهان دوز سوم واکسن کرونا 
را دریافت کرده اند.برای واکسیناسیون کرونا همه واکسن های موجود در کشور در 

استان اصفهان موجود است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

سرپرست اوقاف تیران و کرون خبر داد:

ثبت دو موقوفه جدید در تیران و کرون
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

18 هزار نفر در اصفهان دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند

مفاد آراء
8/181 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف 

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

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

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

م الف: 1211167 مصطفی شمسی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
مفاد آراء

8/182 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

1- برابر رای شــماره 2170 مورخ 1400/07/22 هیــات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای 
حمید بلوچی به شناسنامه شماره 488 کدملی 1286404509 صادره اصفهان فرزند 
مهدی بر دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمینی که قباًل راهرو بوده و در حال حاضر 
قسمتی از یکباب ساختمان واقع در شرق پالک 1075/4 ملکی متقاضیان به مساحت 
38/50 متر مربع مفروزی از پالک شماره 5 فرعی از 1075 اصلی )که بایستی با پالک 
1075/4 تجمیع گردد( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف خانم هنوری گابستان )مالک رسمی( 

خریداری شده است. 
2- برابر رای شماره 1763 مورخ 1400/06/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی، مالکیت آقای پیمان 
پور صبحی به شناسنامه شماره 417 کدملی 1291017666 صادره اصفهان بر دو دانگ 
مشاع از ششدانگ قطعه زمینی که قباًل راهرو بوده و در حال حاضر قسمتی از یکباب 
ساختمان واقع در شرق پالک 1075/4 ملکی متقاضیان به مساحت 38/50 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 5 فرعی از 1075 اصلی )که بایستی با پالک 1075/4 تجمیع 
گردد( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 
عادی و مع الواسطه از طرف خانم هنوری گابستان )مالک رسمی( خریداری شده است. 
3- برابر رای شماره 1762 مورخ 1400/06/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکیت خانم ژینوس 
اشراقی بروجنی  به شناسنامه شماره 1288907354 کدملی 1288907354 صادره 
اصفهان فرزند کیومرث و مالکیت خانم ساناز اشــرقی بروجنی به شناسنامه شماره 
1289142963 صادره اصفهان فرزند کیومرث و مالکیت آقای فرود اشراقی بروجنی 
به شناسنامه شماره 1288798636 صادره اصفهان به ترتیب سهم هر یک فرزندان 
دختر بر 6 حبه مشاع از 24 حبه دو دانگ مشاع و سهم فرزند پسر بر 12 حبه مشاع از 24 
حبه دو دانگ مشاع ) به استثناء بهای ثمنیه دو دانگ مشاع که متعلق به خانم فردوس 
فاتحی می باشد( از ششدانگ   قطعه زمینی که قباًل راهرو بوده و در حال حاضر قسمتی 
از یکباب ساختمان واقع در شرق پالک 1075/4 ملکی متقاضیان به مساحت 38/50 
متر مربع مفروزی از پالک شماره 5 فرعی از 1075 اصلی )که بایستی با پالک 1075/4 
 تجمیع گردد( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامــه عادی )به نام مورث ایشــان: مرحــوم کیومرث اشــراقی بروجنی(  و مع 
 الواســطه از طــرف خانــم هنــوری گابســتان )مالــک رســمی( خریــداری 

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/08

م الف: 1221671  مهدی شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/183 شــماره نامه : 140085602024009520-1400/08/16 نظر به اینکه به 

موجب رای شماره 139960302024001404 مورخ 1400/05/09 هیات قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 65/24 متر مربع تحت شماره فرعی 4898 از اصلی 4483 مفروز و مجزی 
شده از شماره 131 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت خانم 
معصومه رمضانی فرزند غالمرضا مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود 
می باشد لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز دو شنبه مورخ 1400/09/15 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم 
می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم 
و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر اینصورت 
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
 اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشار: 1400/08/23 
م الف: 1219683 مهدی شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
8/184 شماره نامه : 140085602024009543-1400/08/16 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک 4786/674 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای حیدر رحیمی چالبطان فرزند عبدالکریم در جریان ثبت است 
و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه 
مورخ 1400/09/15 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
 گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. تاریخ انتشار: 1400/08/23  
م الف: 1219802 مهدی شبان سرپرســت واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/185  نظر به اینکه آقای رسول بصیری فرزند اکبر در اجرای مقررات قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی تقاضای صدور سند 

مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به شماره پالک 3542 فرعی از 11548 
اصلی مجزی شده از اصلی مذکور را نموده و رای شماره 140060302027004963 
مورخ 1400/04/20 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و 
تحدید حدود پالک اولیه تا کنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر 
تحدید حدود پالک شماره 3542 فرعی از 11548 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به نام نامبرده نسبت به ششدانگ در روز چهارشنبه 1400/09/17 از ساعت 9 صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته  خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی صورت پذیرد. تاریخ انتشار: 1400/08/23 م الف: 1220049 

مهدی صادقی وصفی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 
تحدید حدود اختصاصي

8/186 شماره نامه : 140085602025009939-1400/08/18 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 45/535  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان  
مجزی شده از پالک اصلی که طبق پرونده ثبتي به نام حسین عابدی فرزند مرتضی  به  
شماره شناسنامه 486 و شماره ملی 1111204251 در جریان ثبت است و رای شماره 
140060302025004329 مورخ 1400/04/07  از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 
و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 13 قانون ت . ت مصوب 1390  و بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1400/09/16 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل 
 شــروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابند اعتراضــات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در 
غیر این صورت متقاضی ثبــت و یا نماینده قانونی وی می توانــد به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
 اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1400/08/23 م الف: 1220703 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  غرب اصفهان



دیدار مس سونگون و گیتی پسند اصفهان در لیگ برتر فوتســال حواشی زیادی داشت.حمید بی غم به اشــتباه فاحش انجام گرفته از سوی ابراهیم محرابی 
افشار، داور جام جهانی رفته ایرانی در اینستاگرامش واکنش نشان داد.مس که هفته قبل هم در قزوین با یک پنالتی اشتباه برای رقیب و نادیده گرفتن پنالتی 
مسلم شان از داوری ضربه خورده بود، این بار در الکالســیکوی فوتسال ایران با اشتباه فاحش محرابی افشــار در برابر گیتی پسند روبه رو شد.محرابی افشار 
درحالی یک پنالتی نقطه دوم برای گیتی پسند گرفت که تصاویر آشکارا نشان می دهد بازیکن گیتی خودش تعادلش را در زمان زدن ضربه از دست داده و هیچ 
برخوردی با بازیکن مس نداشته است.حاال بی غم در واکنش به این اتفاقات و البته ماجرای عجیب صادر نشدن کارت بازیکن برزیلی تیمش با انتشار تصویری 
در حال اعتراض از خود نوشته:»این اتفاق ها درست نیست« تا اینگونه اعتراضش را به ماجراهای متوالی علیه تیمش نشان دهد.در هفته نهم مسابقات فوتسال 
باشگاه های کشور، تیم گیتی پسند مهمان مس سونگون بود که این بازی با تساوی سه بر سه به پایان رسید و با توجه به پیروزی سن ایچ در بازی دیگر، گیتی 

پسندی ها صدر را به نماینده ساوه تقدیم کردند.در دیگر بازی این هفته، سپاهان در قم پنج بر سه به فردوس این شهر باخت.

گالیه »بی غم« از اشتباه آشکار داور جهانی علیه مس!

یکشنبه 23 آبــــان  1400 / 08 ربیع الثانی 1443 / 14 نوامبر 2021 / شماره 3393

مانچینی:

 مطمئنم به جام جهانی صعود می کنیم
دو تیم ایتالیا و سوئیس  جمعه شــب در چارچوب رقابت های مرحله انتخابی جام جهانی 2022 
قطر به مصاف هم رفتند و این بازی با تســاوی 1-1 به پایان رسید.ســوئیس موفق شد گل اول 

بازی را در دقیقه 11 به ثمر برساند و این 
»جیووانــی دی لورنزو« بــود که بازی 
را در دقیقه 36 به تســاوی کشاند؛ اما 
جورجینیو در وقت های تلف شده یک 
ضربه پنالتی را از دســت داد تا ایتالیا 
فرصت کســب ســه امتیاز را از دست 
بدهد.مانچینــی در کنفرانــس خبری 
پس از بازی گفت:» مشخص است که 
جورجینیو ناراحت و متاسف است؛ اما 
فوتبال همین اســت. او متاسف است 

که پنالتی را از دســت داد. شاید ما در بازی آخر خوش شانس باشــیم. ضربه پنالتی به درستی 
اعالم شد.«

بازی برابر ایرلند شــمالی برای ایتالیا از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، چرا که این تیم پس از 
تساوی برابر سوئیس تنها به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به آنها در صدر جدول قرار گرفته است.

این مربی ایتالیایی اضافه کرد:» شــرایط پیچیده است اما ما دو گل جلو هســتیم. باید به آنجا 
برویم، سعی کنیم بازی خودمان را انجام دهیم و امیدوار باشیم که بلغارستان هم بازی خوبی را 
به نمایش بگذارد. ما باید بازی خودمان را بکنیم و پیروز شویم. این وظیفه ماست. در حال حاضر 
باید به فکر برگرداندن انرژی مان باشــیم چون بازی سختی را پشت ســر گذاشتیم. باید اعتماد 
 به نفس داشته باشیم چون حتی وقتی شــرایط خوب پیش نمی رود هم ممکن است همه چیز

 تغییر کند.«
مانچینی ادامه داد:» دو گل هم دو گل است، هرچند شاید ناچیز به نظر برسد و باید به این موضوع 
هم توجه کنیم که چه کسی گفته بلغارستان نمی تواند نتیجه خوبی بگیرد؟ ما با اختالف کمی پیش 
هستیم و حاال به پیروزی در ایرلند شمالی فکر می کنیم. بازیکنان متاسف هستند و این طبیعی 

است؛ اما دیگر کاری از دست کسی برنمی آید. مطمئنم که ما به جام جهانی صعود می کنیم.«

حمله ملی پوش آنگوالیی به سرمربی مصر
در حاشیه بازی تیم های مصر و آنگوال در چارچوب رقابت های آفریقا برای جام جهانی 2022، یک 
بازیکن آنگوال با رفتاری باورنکردنی به ســرمربی تیم ملی مصر حملــه کرد.این اتفاق زمانی رخ 
داد که بعد از زمین خوردن ایمن اشرف، ملی پوش مصری در برخورد با بازیکن آنگوال، اعتراضی 
 کنار زمین آغاز شــد و ناگهان یک بازیکن آنگوالیی در همهمه ای که شــکل گرفته بود با دســت
  راســت ضربه ای به گردن کی روش زد و او را بــه عقب هل داد. اتفاقی که باعث واکنش شــدید
  نیمکت نشــان مصر به خصوص عصام خضری، مربی گلرهای این تیم شــد تا جنجالی بزرگ
  در میانه میدان شــکل بگیرد.پس از این اتفاق بود که نیروهای امنیتی وارد عمل شدند و طرفین
  را از هم جدا کردند تــا محمد ال ننی و کمک کــی روش و همچنین بازیکن آنگــوال از داور کارت

 زرد بگیرند.
 کی روش که در پایان مســابقه به شــدت از رفتار بازیکــن آنگوالیی عصبانی بــود، گفت: من به 
 یکــی از تصمیمات داوری در بازی اعتراض داشــتم و از رفتار ناپســند بازیکن جــوان آنگوالیی

 بسیار متعجبم. این بازیکنان باید بدانند من قبل از اینکه به دنیا آمده باشند، مشغول مربیگری 
هستم و مربیان باید به آنها یاد بدهند که چگونه با بزرگتران خود رفتار کنند.

آغاز چهاردهمین فصل لیگ فوتبال زنان ایران؛

مدعیان اصفهانی وارد می شوند

چهاردهمین فصل لیگ فوتبال زنان ایران   سمیه مصور
در شرایطی ظهر امروز با برگزاری 5 دیدار 
همزمان آغاز می شود که تیم های سپاهان و ذوب آهن همچون فصل 
گذشته این مســابقات نماینده های اصفهان در این دوره از رقابت ها 
هستند. چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال زنان ایران قرار 
است بر خالف فصل گذشته این مســابقات به صورت دوره ای برگزار 

شده که در آن 12 تیم برای رسیدن به قهرمانی تالش می کنند.
تقابل ذوب آهن اصفهان و پاالیش گاز ایالم، دو تیم قدیمی و ریشه دار 
فوتبال زنان از تقابل های حســاس هفته نخست است. ذوب آهن از 
جمله باشــگاه های فوتبال ایران است که با ســاختاری حرفه ای و با 
برنامه ریزی خوب اقدام به حضور تیم های ورزشی خود در رقابت های 
کشوری می کند که در بخش بانوان نیز در فصل جدید لیگ برتر بانوان 
سارا نصیری از مدیران کاربلد این باشگاه در صدد بروز توانمندی بانوان 
این باشگاه است و قصد دارد تیمی قدرتمند و در حد نام ذوب آهن به 
عنوان مدعی روانه رقابت ها کند. ذوبی ها در اولین اقدام مینا امینی از 
مربیان جوان و دارای علم فوتبالی باال را برای نفر اول نیمکت تیم شان 
در لیگ برتر انتخاب کردند. مربی کــه تجارب زیادی در این خصوص 

در کنار بزرگان فوتبال کشورمان کسب کرده و قصد دارد برای پیشرفت 
فوتبال بانوان این تجارب را در اختیار بازیکنــان ذوب آهن قرار دهد. 
امینی برای شروع زود هنگام خود فرزانه نصر را به عنوان دستیار اول 

خود انتخاب کرد.
 مربی که طی دو فصل گذشته در کســوت بازیکن مربی در تیم ذوب 
آهن نشــان داد توانمندی باالیی در ایــن کار دارد و در زمانی که برای 
ذوبی ها هم توپ می زد از بازیکنان با هوش و توانمند تیمش بود و حاال 

می خواهد در نقش مربی برای گاندوها نقش آفرینی کند. 
ســهیال کریمی، مربی بدنســازی که در فوتبال بانوان زبانزد اســت و 
همواره تجــارب خوب خــود را در اختیار فوتبالیســت های اصفهانی 
قرار داده، از جمله مربیان کاربلد و با دانشــی است که امسال شاهد 

حضورش در روی نیمکت ذوب آهن  هستیم.
مهســا آقابزرگی نیز که در فوتبال پایه از جمله مربیان بازیکن ســاز 
محسوب می شود در این فصل در کادر فنی ذوب آهن در کنار امینی در 
صدد تشکیل یک کادر فنی جوان ولی با دانش هستند و سبزپوشان 
اصفهانی قصد دارند در فصل جدید تیمی متفاوت با سال های قبل را 

روانه رقابت های لیگ برتر کنند. 

تیم متحول شده و پرستاره ســپاهان اصفهان هم که یکی از مدعیان 
اصلی عنوان قهرمانی است، فصل جدید را در کرج مقابل هیئت فوتبال 
البرز آغاز  می کند؛ مسابقه ای که مریم ایراندوست سرمربی تیم ملی 
میهمان ویژه آن به شــمار می رود و ســرمربی تیم ملی قصد دارد از 

نزدیک عملکرد بازیکنان دو تیم را زیر نظر بگیرد.
شهرداری ســیرجان، مدافع عنوان قهرمانی در هفته نخست بایستی 
با تیم همیاری آذربایجــان غربی بازی کند، اما حضور ســیرجانی ها 
در بازی های آســیایی باعث تعویق مســابقه این تیم شــده است.

تیم شــهرداری بم که حاال به خاتــون بم تغییر نام داشــته، به عنوان 
پرافتخارتریــن تیم تاریخ لیگ برتــر فوتبال زنان امروز در نیشــابور 
فصل جدید را آغاز می کند و شــاگردان مرضیه جعفــری که به دنبال 
هشــتمین قهرمانی خود در لیگ فوتبال زنان هســتند، در ورزشگاه 
 تختی نیشــابور به مصاف تیم تازه لیگ برتری شــده کیان نیشــابور

 خواهند رفت.
مصاف زارع باتری سنندج که امتیاز وچان کردستان را در اختیار گرفته 
با ملوان بندرانزلی از دیگر مسابقات مهم هفته اول لیگ برتر فوتسال 

زنان محسوب می شود.

خبر روز

مدیرعامل پیکان: 

برای تداوم این روند، کنار هم هستیم
پیکان در شرایطی امسال در شــروع لیگ برتر نتایجی فوق العاده به دســت آورده که یک مدیر 
فوتبالی به نام اکبر محمدی در رأس این باشگاه قرار دارد. محمدی که سوابق زیادی درفوتبال دارد، 
بعد از برد مقابل ذوب آهن در دیدار معوقه از هفته سوم و صدرنشینی خودروسازان در لیگ برتر طی 
پیامی ابراز امیدواری کرد که نتایج تیمش ادامه دار باشد.مدیرعامل پیکان نوشت: »نتایج درخشان 
و حضور شایسته تیم فوتبال پیکان در باالی جدول لیگ برتر که با حمایت مدیریت محترم ارشد 
گروه صنعتی ایران خودرو و تالش همکاران مان در موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو به دست 
آمده را تبریک می گویم.«وی ادامه داد: »کسب 10 امتیاز از 4 بازی ابتدایی لیگ برتر فوتبال نشان 
از پتانسیل باالی تیم فوتبال پیکان دارد و نویدبخش آینده ای روشن برای ماست.« اکبر محمدی 
در پایان افزود: »بی تردید در این مسیر ســخت باید از غرور فاصله گرفته و با کارسخت، مبارزه و 
تعقیب تا پایان برای تداوم این روند امیدبخش کنار هم باشیم. در این راه طوالنی، شاد کردن دل 

پرسنل گروه صنعتی ایران خودرو از اهداف مشترک همه ما خواهد بود.« 
 

مسعود شجاعی:

»علی دایی« در مربیگری به حقش نرسید
15 ساله متوالی تجربه پوشیدن پیراهن تیم ملی ایران باعث شد تا مسعود شجاعی تجربه بازی 
در کنار بازیکنان ملی در نسل های مختلف را به دست بیاورد و یکی از شیرین ترین تجربه ها برای 
او هم بازی شدن با ستارگانی همچون علی دایی بود؛ شجاعی بعدتر در عرصه باشگاهی در سایپای 
تهران، شاگرد علی دایی هم شد تا تجربه همکاری با او را در عرصه استاد و شاگردی هم به دست 
آورد.شجاعی در گفت وگوی اخیر خود با برنامه »رخ به رخ « که در شبکه دوم سیما انجام شد، به 
تمجید از علی دایی پرداخت و با اشاره به این که او در عرصه مربیگری به حق خود نرسیده، گفت: 
افتخار داشتم با ایشان کار کنم، البته نیازی نیست که من بگویم ولی اسطوره فوتبال ایران بسیار 
انسان بزرگی اســت و فکر می کنم خیلی به حقش در فوتبال نرسید، منظورم در دوران مربیگری 
است.  مسعود شجاعی در پاســخ به این که آیا دایی در زمان مناســبی به مربیگری روی آورد یا 
خیر، توضیح داد: اگر مربی شدند حتما صالح دانســتند که می توانند این کار را انجام بدهند، اما 
در مجموع من واقعا از دورانی که با ایشان کار کردم لذت بردم و افتخار داشتم کنار ایشان در جام 

جهانی بازی کنم. 

واکنش معاون ارتباطات استقالل به خرید بازیکن خارجی
معاون ارتباطات و مدیررســانه ای باشگاه اســتقالل در گفت وگو با برنامه »شب های فوتبالی« 
پاسخگوی سواالت مجری این برنامه بود. محمد نوریفر در مورد حضور هواداران در استادیوم ها 
گفت: هنوز چیزی به صورت رسمی اعالم نشده و قرار است جلســه ای در ستاد ملی کرونا برگزار 
شود. طبق صحبت های غیررسمی که با باشگاه استقالل شــده، قرار است هواداران از اواخر این 

ماه به ورزشگاه برگردند.
نوریفر در مورد خرید خارجی ســومی اســتقالل نیز گفت: قبال هم گفته ام فعال گزینه ای به شکل 
نهایی و مشخص وجود ندارد. با توجه به اینکه در شــرایط فعلی پنجره نقل و انتقاالت بسته شده 
و االن بحث بازیکنان آزاد مطرح است. همانطور که می دانید خیلی از بازیکنان آزاد مدت هاست 
که بازی نکرده اند، کادرفنی استقالل سر این موضوع وسواس به خرج داد و باید منتظر باشیم آیا 
گزینه ای را برای مذاکره و توافق به باشــگاه مطرح می کنند یا خیر. وی در مورد توافق با میلیچ و 
دیاباته پاسخ داد: در حال مذاکره و رایزنی هســتیم. از روزی که مدیریت جدید در باشگاه حاکم 
شده، بخش حقوقی باشگاه در این موارد در حال مذاکره است و اگر به نتیجه ای برسد، به صورت 

رسمی اعالم خواهد شد. 

مستطیل سبز

 بعد از فجر سپاسی
این بار نوبت ملوان است 

ملوان این بار با هدایت مازیار زارع از همان 
هفته ابتدایی نشــان داد نشــان از یک تیم 
مدعی دارد. در بازی اخیر پارس جنوبی در 
فاصله ســه دقیقه مانده به پایان بازی گل 
مساوی را به ثمر رساند. ملوانی ها که دوست 
نداشــتند دو امتیاز این دیــدار خانگی را از 
دســت دهند آنقدر حمله کردند که تا پیش 
از سوت پایان بازی توســط داور به گل دوم 
رســیدند.  11 امتیاز از 5 بــازی؛ این معادل 
فرمــول قهرمانــی در رقابت هــای فوتبال 
قهرمانی دســته اول باشــگاه های کشــور 
است. دو امتیاز از هر بازی به عالوه یک. هر 
چند جدول اینجای کار رقابت ها بسته نمی 
شود؛ اما در همین 5 هفته تیم ملوان نشان 
داد بعد از فجر سپاسی می خواهد به بازی 

های لیگ برتر صعود کند. 
دروازه این تیم در 5 بازی سپری شده تنها 
یک بار باز شده و از ســوی دیگر  این تیم در 
5 بازی 5 گل زده است. یعنی یک گل در هر 
بازی که این برای کسب ســه امتیاز در هر 

بازی کافی است. 
 جــای خالــی ملــوان در لیــگ برتر حس
  می شــود تا جایی که مسعود شجاعی هم

 در برنامه رخ به رخ هم به این نکته اشــاره 
 کرد. از همه مهم تر به نظر می رســد ملوان 
هــم از این همــه ســال حضــور در بازی 
 های لیگ یک خســته شده اســت و این

 فصل می کوشد هر طور شــده به لیگ برتر 
صعود کند.29 هفته بــه پایان بازی ها باقی 
مانده است. شرط صعود برای ملوان و دیگر 
مدعیان این اســت که در هفتــه های باقی 
مانــده همانند ایــن 5 هفته حضــور فعال 

داشته باشند. 
فجر سپاســی فصل گذشــته به سال های 
متمادی حضــور در لیگ یک پایــان داد و 
به لیگ برتــر صعود کرد و به نظر می رســد 
این بار نوبت ملوان اســت؛ تیمی که با آزاد 
شــدن حضور تماشاگران در اســتادیوم ها 
شانس بیشــتری برای صعود به لیگ برتر 

پیدا خواهد کرد. 

تیم متحول شده و پرستاره سپاهان اصفهان هم که 
یکی از مدعیان اصلی عنوان قهرمانی است، فصل 
جدید را در کرج مقابل هیئت فوتبال البرز آغاز  می کند؛ 
مسابقه ای که مریم ایراندوست سرمربی تیم ملی 

میهمان ویژه آن به شمار می رود

فوتبال جهان 

وز عکس ر

دو فوتبالیست معروف 
در لباس سربازی

حســین ماهینــی و آرش افشــین، دو 
 بازیکن کــه ســابقه پوشــیدن پیراهن

 تیم هایی چون پرســپولیس، شــاهین 
بوشهر، استقالل، فوالد خوزستان را دارند، 
در ملــوان بندرانزلی هم بــازی بودند.این 
دو بازیکن بــرای گذرانــدن دوره خدمت 
ســربازی در ملوان به میدان رفتند.کارت 
پایان خدمت آن ها جزو همان کارت های 

غیرقانونی بود که باطل شد.

پس از اتمام همکاری تیم ملی بســکتبال ایران با 
مهران شــاهین طبع به عنوان ســرمربی، اکنون در 
دوران پسا شاهین طبع، شاهد اولین حضور تیم ملی 
در مسابقات رسمی )مسابقات انتخابی جام جهانی 
2023( با هدایت ســرمربی جدید خواهیم بود که 
البته با اتفاقــات و خبرهای قابــل توجهی همراه 
بوده اســت. تیم ملی ایران تحت هدایت مصطفی 
هاشمی، نخســتین اردوی خود را از روز 23 آبان، 
با حضور 1۸ بازیکن و به میزبانی ســالن بسکتبال 
آزادی برگزار خواهد کرد تا خود را برای تقابل با تیم 
ملی بحرین آماده کند. البته این اردو در حالی آغاز 
می شود که هاشــمی تغییرات اساسی را در اسامی 

دعوت شده به تیم ایجاد کرده است.
در زمان سرمربیگری مهران شــاهین طبع، همواره 
دعوت شدن بازیکنان سطح پایین دو رگه از جمله 

نوید نیکتــاش، مایک رســتم پور و آرون گرامی پور 
نقدهایی بود که به کادرفنی ســابق تیــم ملی وارد 
می شــد. اوج نمایش ضعیــف دو رگه هــا نیز در 
بازی های المپیک 2020 توکیو با دعوت شدن پویان 
جالل پور بود. البته شــاهین طبع پیش از حضور در 
المپیک این انتقادها از ســوی کارشناســان را نژاد 
پرستانه خواند و از حضور دو رگه ها در تیم ملی دفاع 
کرد، هرچند که طبق آمار، این اقدام او نتوانســت 
دلیل قانع کننده ای برای حضور دو رگه ها باشد.اکنون 
یکی از اصلی تریــن نکاتی که در لیســت بازیکنان 
دعوت شده توســط مصطفی هاشــمی به چشم 
می خورد، نبود حتی یک بازیکــن دو رگه در اردوی 
تیم ملی است. خط قرمزی که نشــان از تغییرات 
اساسی در آینده تیم ملی ایران دارد و البته می توان 
آن را در مسیر نقدهای دســته جمعی کارشناسان 

بسکتبال دانست. 
موضوع دیگری که در لیســت اعالم شده از سوی 
مصطفی هاشمی به چشم می خورد، حضور بازیکنان 
باتجربه  در ترکیــب تیم ملی اســت، بازیکنانی که 
در دوران شــاهین طبع حتی بــه اردوها هم دعوت 
نمی شــدند. اصلی ترین اســمی کــه در این جمع 
خودنمایی می کند، نام مهدی کامرانی، گارد کارکشته 
و با سابقه تیم ملی اســت که امسال با تیم مهرام و 

زیر نظر مصطفی هاشمی در لیگ توپ می زند.

خط قرمز »هاشمی« روی دو رگه های بسکتبال!
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فضاسازی شهر به مناسبت روز ایثار مردم اصفهان

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان از فضاسازی گلستان شهدا و آذین بندی با المان های 
دفاع مقدس و نصب نماد دائمی ۲۵ آبان به یاد ۳۷۰ شــهید تشییع شده در این روز، در شهر اصفهان 
خبر داد.حسن موذنی اظهار کرد: محیط گلزار شهدای شهر اصفهان و قطعه شهدای عملیات محرم نیز با 
استفاده از المان های دفاع مقدس به مناسب روز حماسه و ایثار مردم اصفهان فضاسازی می شود.وی 
با اشاره به آذین بندی چهارراه ۲۵ آبان با استفاده از المان های سربند، افزود: دیوارنگاره جهان نما نیز با 
شعار ۳۷۰ رود بی پایان نصب می شود.مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
پرچم هایی با موضوع ۲۵ آبان در مناطق پانزده گانه شهر نصب خواهد شد، تصریح کرد: میدان نقش 
جهان و مســیرهای منتهی به آن نیز با المان های موقت به مناسبت این روز فضاسازی می شود.وی 
درباره نماد ۲۵ آبان، خاطرنشان کرد: این نماد از جنس آهن به سبک انتزاعی شامل ۳۷۰ المان ستونی 
که به سمت آسمان حرکت می کند، طراحی شده است.موذنی با بیان اینکه ابعاد این اثر شهری به طول 
و عرض ۳ متر و ارتفاع ۵ متر است، ادامه داد: این نماد دائمی توسط منطقه هشت شهرداری و با طراحی 

و نظارت سازمان زیباسازی ساخته شده و همزمان با ۲۵ آبان ماه در این منطقه نصب خواهد شد.
 

توجه به رویکرد شهر همگرا در منطقه 13
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان گفت: رویکرد اجرایی این منطقه در راستای رویکرد مدیریت شهری 
که همان شهر همگرا و حکمروایی خوب شهری است، جریان دارد.نادر آخوندی ، اظهار کرد: رویکرد 
شهر همگرا رویکردی جامع و یکپارچه در قبال توسعه پایدار شهری دارد که در ابعاد زیست محیطی، 
اقتصادی و اجتماعی عنوان می شود.وی افزود: این مهم فرصت هایی را فراهم می آورد تا استانداردهای 
زندگی و رفاه، ایمنی و آسایش و کیفیت زندگی برای همه شهروندان بهبود یابد و همگان در سطوح 
مختلف اجتماعی بتوانند از آنها بهره ببرند.مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان تصریح کرد: هدف نهایی 
رویکرد شهر همگرا، ترویج و تشویق توسعه پایدار شهری با بهبود شرایط زندگی با همراهی محالت 
و مناطق مختلف شــهری، معتمدین، صاحبان اثر، تفکر و عقیده با در نظر گرفتن شرایط و خواست 
ذی نفعان که همان شهروندان است.وی ادامه داد: رویکرد اجرایی در منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان در 
راستای رویکرد مدیریت شهری که همان شهر همگرا و حکمروایی است جریان دارد و بدین منظور 
نخستین گام را از مجموعه شهرداری منطقه ۱۳ آغاز کرده ایم و با برگزاری مسابقه »شهر همگرا، شهروند 
همراه« جهت پرسنل این منطقه در راستای شناساندن هر چه بیشــتر این مهم در منطقه به منظور 

اجرایی شدن اصول آن به نفع شهروندان و تشویق شهروندان به حکمروایی اقدام کردیم.
 

 بررسی آخرین وضعیت پروژه های شهرداری اصفهان 
در سامانه سیگما

رییس اداره کنترل عملیات و مدیریت پروژه های معاونت برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شهرداری اصفهان گفت: در سلسله جلســات پیشــرفت هفت ماهه پروژه های عمرانی شهرداری 
اصفهان، آخرین وضعیت پروژه ها بر اساس آخرین به روزرسانی در سامانه یکپارچه گردش اطالعات 
و مدیریت پروژه های شهرداری)سیگما( بررسی شد.رســول باقری اظهار کرد: در جلسات بررسی 
پروژه های عمرانی شهر ضمن تحلیل علل تاخیر پروژه ها، تصمیمات موثر جهت رفع مشکالت و جبران 
تالخیرهای به وجود آمده اتخاذ و جهت اجرا ابالغ شد.وی افزود: از جمله دستاوردهای برگزاری این 
جلسات تحلیل کارشناسی عوامل تاخیر پروژه ها به منظور اصالح فرآیندهای تعریف و مدیریت پروژه 
در شهرداری اصفهان است.رییس اداره کنترل عملیات و مدیریت پروژه های معاونت برنامه ریزی و 
توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: بررسی پروژه ها در شهرداری اصفهان با 
محوریت ادارات برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مناطق به صورت دوره های هفتگی و ماهیانه 
در سطح مناطق و به صورت سه ماهه با محوریت معاونت برنامه ریزی و حضور کلیه ذی نفعان پروژه 
انجام و در نهایت نتایج این بررسی ها هر سه ماه یک بار به شورای اسالمی شهر اصفهان ارائه می شود.

پارکینگ طبقاتی، راهکاری برای کاهش ترافیک در محدوده میدان نقش جهان؛

خیابان ها ی آرام

از سال 9۳ طرح ممنوعیت تردد خودرو در  نرگس طلوعی
میدان تاریخی نقش جهان به مرحله اجرا 
در آمد. اجرایی شدن این طرح، سال ها مورد درخواست کارشناسان و 
دوست داران میراث فرهنگی بود، آنها معتقد بودند که عبور خودرو از 
این میدان باعث وارد شدن آســیب های زیادی به این بنای تاریخی 

می شود .
پس از اجرایی شدن طرح ممنوعیت تردد خودرو، مشکالت ترافیکی 
در خیابان های اطراف میدان نقش جهان افزایش چشــمگیری پیدا 
کرد و پیدا کردن جای مناســب برای پارک ماشین در این محدوده به 

معضل بزرگ شهروندان تبدیل شد.
 از سوی دیگر عدم وجود پارکینگ های عمومی در این محدوده منجر 
به افزایش پارک حاشــیه ای و کاهش عرض خیابان و در کل اخالل 
در سیستم ترافیک شــد. در این شــرایط مدیریت پارکینگ یکی از 
مولفه های اصلــی مدیریت بخش دیگری از ترافیک شــهری، یعنی 
ترافیک ساکن است و این در حالیســت که زمان توقف خودروهای 
ســواری شــخصی در شــهرها به مراتب بیش از مدت زمان حرکت 
آنهاســت. بنابرایــن، پیــش بینی فضای مناســب پارکینــگ برای 
خودروها  در این محدوده  عالوه بر صرفه جویی در مصرف ســوخت 

و زمان جست وجوی پارکینگ ، کاهش استهالک وسایل نقلیه و آثار 
نامطلوب روانی باعث کاهش زمان تأخیر در شبکه و افزایش ظرفیت 
و سرعت می شــود.در این میان یکی از بهینه ترین حاالت پارکینگ 
های عمومی،پارکینگ های طبقاتی است.از این رو احداث پارکینگ 

طبقاتی در دستور کار منطقه سه شهرداری اصفهان قرار گرفته است.
مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان در این باره گفت: به منظور جبران 
کمبود پارکینگ در محدوده میدان امام )ره( جهت تســهیل در تردد 
شهروندان و گردشگران، اقدامات و تســهیالت الزم در صدور مجوز و 
پروانه ملک برای مالک و ســرمایه گذار انجام شده است تا زمینی در 

خیابان نشاط با کاربری پارکینگ به این امر اختصاص داده شود.
حســین کارگر با اشــاره به توجه ویژه شــهرداری اصفهان به اماکن 
ارزشمند تاریخی اظهار کرد: در راستای مرمت اماکن تاریخی همچون 
ســاماندهی میدان امــام )ره(، بازارهای اطراف و همچنین آســیب 
نرسیدن به این میدان تاریخی، تردد خودروها در این محدوده ممنوع 

شده است.
وی افزود: بــه همین دلیل، الزم اســت توقفگاه هــا و پارکینگ های 
مناســب در فاصله ای مشــخص راه اندازی شــود تــا در رفت و آمد 
شــهروندان مشــکلی پیش نیاید، بنابراین تدابیــر الزم در خصوص 

احداث پارکینگ ها بــا ارائه خدمات ویژه به منظور تشــویق مالکان و 
ســرمایه گذاران انجام شــده و با پیگیری های به عمل آمده، زمینی 
متعلق به بخــش خصوصی در ابتدای کوچه شــهید بحرینی واقع در 

خیابان نشاط با کاربری پارکینگ در نظر گرفته شده است.
مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان تصریح کرد: طبق طراحی های 
انجام شــده این پارکینگ طبقاتی ظرفیت حــدود ۴۰۰ خودرو را دارد 
که با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در دست اجراست و 

مقرر شده تا دو سال آینده به بهره برداری برسد.
میدان نقــش جهان کــه با نــام میــدان امــام )ره( نیز شــناخته 
می شــود یکی از زیباترین جاهــای دیدنی اصفهان اســت. در واقع، 
 تجمع بســیاری از بناهــای باســتانی این شــهر در میــدان نقش

 جهان صورت می گیرد.
 این میدان زیبا در طــول عمر خود در حکومت هــای مختلف، فراز و 
فرودهای زیادی داشته و در بازه هایی از زمان مورد بی مهری حاکمان 
قرار گرفته اســت؛ اما امروزه باشــکوه فراوان عالقمندانی در سراسر 
جهان دارد.ثبت این میدان در فهرست میراث جهانی یونسکو، میزان 
اهمیت این منطقه را بیان می کند. در این میدان بسیاری دیگر از آثار 

و بناهای تاریخی اصفهان نیز قرار گرفته است.

نویســنده کتاب »راهنمای جامع درست نویســی و 
ویراستاری« نوشــتن را عمیق ترین شکل زیستن 
دانست و گفت: تشــخیص متن مطلوب و سالم از 
متن نامطلوب و ناسالم و احترام به مخاطب از نتایج 
آموختن درست نویسی است. در دنیای امروز سرعت، 
اصل مهمی در اطالع رســانی رســانه ها به خصوص 
شبکه های تلویزیونی و خبرگزاری هاست. سرعتی 
که می تواند گاهی دقت را فدا کند و درست نویسی را 

به حاشیه ببرد. 
اهمیــت درست نویســی و مــرور اصــول و قواعد 
ویراستاری، فرهنگسرای رسانه و مرکز آفرینش های 
ادبی قلمستان از مراکز وابسته به سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان را بر آن داشت 
تا در دوره آموزشی »سهم ویراستاری و درست نویسی 
در رسانه ها« با تدریس میالد شمعی، میزبان اهالی 

رسانه و قلم باشند.
نویســنده کتاب »راهنمای جامع درست نویســی و 
ویراستاری« در نخستین جلسه این دوره که در سالن 
کنفرانس کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شد، زبان را 
ابزار برقراری ارتباط و انتقال معنا و مفاهیمی دانست 
که در ذهن ما وجود دارد و بر همین اســاس، خوب 
نوشتن نتیجه اتصال درســت ذهن با زبان است که 

گاهی دشوار می شود.
شمعی با بیان اینکه گاهی در بیان و نوشتن آنچه در 
ذهن ماست دچار پوشیدگی و پیچیدگی می شویم، 
افزود: »کنفسیوس« فیلســوف چینی معتقد بود 
ســپردن زمام اصالح امور به دســت هر فرد در گرو 

اصالح زبان اوست.
وی با اشــاره به گونه های مختلف زبان شامل زبان 
محاوره، معیــار، ادبی و علمی ادامه داد: در رســانه 
خبرنگاران بیشــتر با زبــان معیار ســر و کار دارند. 
زبان علم نیــز همان زبان معیار بــه اضافه کلمات و 
اصطالحات خاص اســت که گاهــی در حوزه های 
تخصصی خبر مانند ورزشــی، فرهنگی و اجتماعی 
کاربــرد دارد و مخاطبان آن نیــز متخصصان همان 

حوزه هستند.
به گفته این نویسنده، نوشتن بسیار دشوار است چون 
زبان نوشتار نیاز به مهارت دارد در حالی که نوشتن را 
در کودکی و در مدرســه تمرین نکرده ایم. همچنین 
والدین به دروس امال و انشــا اهمیــت نمی دادند 
و معلمان انشــا نیز به  جای اینکه به مــا توصیف را 
بیاموزند از ما می خواستند به سوال تکراری علم بهتر 
است یا ثروت پاســخ دهیم. از طرف دیگر ساختار 
گفتار با ســاختار نوشــتار تفاوت دارد و در نوشتار، 

نمی توانیم جای فعل یا فاعل را در جمله تغییر دهیم.
شــمعی، ناآگاهی نسبت به ســاختارهای سالم و 
صحیح زبان فارســی را دیگر مشکل درست نویسی 
دانست و بیان کرد: برای مثال مکاتبات اداری سرشار 
از کلمات عربی است که تبدیل به کلیشه شده  و هر 
سازمان نیز ساختار نوشتاری متفاوتی در مکاتبات 

اداری خود دارد. 
وی، عــدم توجــه بــه مخاطــب را مشــکل دیگر 
درست نویســی دانســت و گفت: گاهی نیز سرعت 
بر دقت پیشی می گیرد. استفاده اشــتباه از عالئم 
نگارشی نیز مشکل بزرگی محسوب می شود در حالی 

که استفاده از این عالئم تابع قواعد خاصی است.
ایــن مــدرس دانشــگاه، نوشــتن را عمیق ترین 
شکل زیســتن دانســت و تصریح کرد: بزرگ ترین 
اندیشه های بشــری در نوشتن شــکل می گیرد و 
میراث گذشتگان و اندیشه های عمیق آنها به واسطه 

آثار مکتوب اندیشمندان به دست ما رسیده است.
شــمعی با بیان اینکه لذت بخش بودن نوشــتن و 
معنارسانی دیگر وجوه اهمیت درست نویسی است، 
ادامــه داد: همچنیــن با آموختن درست نویســی، 
تشخیص متن مطلوب و ســالم از متن نامطلوب و 
ناسالم برای ما ممکن می شود و با درست نویسی به 

مخاطب خود احترام می گذاریم.
وی نقش ویراستار را ایجاد ارتباط و هماهنگی میان 
متن، گوینده و گیرنده دانست و اظهار داشت: ویراستار 
پاســدار و پرستار متن و واســطه ای میان نویسنده 
و خواننده اســت تا مفهوم آن به درستی به خواننده 
برســد. ویرایش صوری، ویراش ظاهر متن شامل 
امالی واژه ها، عالئم نگارشی، فاصله ها و نیم فاصله ها، 
عددنویســی و دربرگیرنده ها ماننــد پرانتز و گیومه 
است. ویرایش زبانی نیز ویرایش باطن متن است 
چون ۱۵ خطای زبانی مانند خطا در کاربرد فعل، اسم 
و حرف به نوشتار زبان فارسی وارد شده که ویراستار 
باید آنها را تصحیح کند. نویسنده کتاب راهنمای جامع 
درست نویســی و ویراســتاری تاکید کرد: ویرایش 

صوری ویترین یک متن اســت و اساس ویرایش 
صوری را نیز، دقت دانست.

شمعی سپس به سراغ امالی واژه ها رفت و افزود: 
متاسفانه اشتباهات امالیی در حال سرایت از فضای 
مجازی به متون نوشــتاری رسمی است. غلط های 
امالیی گاهی ناشی از مشــکالت خط فارسی مانند 
واژه های هم آوا، گسسته نویسی و پیوسته نویسی یا 
کاربرد تشدید، حمزه و تنوین است که البته موظف 
هســتیم تمرین کنیم و امالی درســت واژه ها را یاد 
بگیریم چون این مشکالت در ســایر زبان ها مانند 
انگلیسی هم وجود دارد؛ برای مثال حرف »ش« در 

انگلیسی به اشکال گوناگون نوشته می شود.
وی با بیان اینکه جست وجو در اینترنت سریع ترین 
راه یافتن امالی واژه هاســت امــا صحیح ترین راه 
نیست، گفت: برخی به سراغ یافتن ریشه واژه ها، فرار 
از به کار بردن آن کلمه، مراجعه به فرد مطلع و رجوع 
به لغت نامه های معتبر، می روند که می توان به  جای 
این راه ها، به سراغ کتاب های »دستور خط فارسی« 
و »فرهنگ امالیی خط فارسی« تالیف فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی رفت. کتاب دوم کاربردی تر بوده و 
نسخه پی دی اف آن نیز به صورت رایگان در وب سایت 

فرهنگستان موجود است.
شــمعی پس از تمرین عملی امالی درست برخی 
واژه ها با شــرکت کنندگان در این دوره، تاکید کرد در 
ویرایش تنها اجازه داریم کلمات غلط را تصحیح کنیم 
اما در مقام نویسنده می توانیم در به کار بردن کلمات 

فارسی به جای عربی هم وسواس به خرج دهیم.
وی اظهار  کرد: وزارت آموزش و پــرورش در تالیف 
کتاب های درسی باید تابع فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی و همسو با آن باشد تا شاهد برخی دوگانگی ها 

در امالی کلمات نباشیم.
گفتنی اســت؛ کتابخانه مرکزی اصفهــان روزهای 
۲۷ آبان، ۴ و ۱۱ آذرماه نیز میزبان جلســات بعدی 
دوره آموزشی »سهم ویراستاری و درست نویسی در 

رسانه ها« است.

 در کارگاه آموزشی »سهم ویراستاری و درست نویسی در رسانه ها« مطرح شد؛

درست نویسی، احترام به مخاطب است

 طبق طراحی های انجام شده این پارکینگ طبقاتی 
۴۰۰ خودرو را دارد که با مشارکت و  ظرفیت حدود 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در دست اجراست و 

مقرر شده تا دو سال آینده به بهره برداری برسد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

اصفهان، صاحب مکتب خاص تئاتر در کشور است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: اصفهان صاحب مکتب تئاتر از جمله نمایش های 
اجتماعی و طنز در کشور است.حجت االسالم والمسلمین رمضان علی معتمدی شامگاه جمعه در مراسم 
اختتامیه سی و سومین جشنواره تئاتر استان اصفهان در تاالر هنر اصفهان افزود: این استان صاحب مکتب 
تئاتر بوده و در کشور خوش درخشیده است.وی اظهار داشت: مکتب تئاتر اصفهان از بخش های مهم تئاتر 
کشور است و جشنواره هایی که در این خطه برگزار می شــود با نگاه ملی و اگر جشنواره ای درسطح ملی 
برگزارشود با نگاه بین المللی بوده است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان بابیان اینکه در جشنواره  
تئاتر اصفهان۲۸ گروه حضور یافتند که در نهایت 9 گــروه جواز حضور در بخش پایانی را یافتند، گفت: در 
جشنواره به شهدا توجه خاصی شد.آیین اختتامیه سی و سومین جشنواره تئاتر استان اصفهان شامگاه 
جمعه با حضور هنرمندان و مسئوالن فرهنگی و هنری اصفهان در تاالر هنر اصفهان برگزار شد.هیئت داوران 
این دوره از جشنواره با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از برگزیدگان سی و سومین جشنواره تئاتر استان 

قدردانی کرد.سی و سومین جشنواره تئاتر استان اصفهان از ۱۸ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۰ برگزار شد.
 

تکمیل تدوین برند گردشگری اصفهان تا پایان امسال
مدیر دفتر مطالعات و پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
گفت: با توجه به برنامه ریزی ها، طرح برند گردشگری این استان از سال گذشته براساس بودجه های 
پژوهشی اداره کل و با مشارکت دانشگاه هنر اصفهان در حال تدوین است.وحیدعابدین پور افزود: 
در این طرح تمامی مناطق استان به پنج بخش شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم بندی شده 
و تیم پژوهشی از استادان، کارشناسان ارشد و دانشجویان گردشگری، پژوهشی در خصوص اقلیم، 
فرهنگ های بومی، خرده فرهنگ ها، سوغات، صنایع دستی، محصوالت مختلف باغی و کشاورزی را 
در این محور ها بررسی می کنند.وی گفت: با توجه به تنوع گسترده اقلیمی و فرهنگی در استان تالش 
می کنیم تا با همکاری مسئوالن و فرهیختگان مناطق مختلف استان به یک شعار واحد در راستای 
توسعه متوازن گردشگری ویژه تمامی مناطق استان از منظر گردشگری که مورد توافق همگان است، 
دســت یابیم.مدیر دفتر مطالعات و پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان اصفهان افزود: تا کنون ۶۰ درصد از این طرح پژوهشی بزرگ محقق شده و امید می رود ۴۰ 
درصد باقی مانده این طرح تا پایان امسال تکمیل شود تا بتوان در استان اصفهان با تدوین یک برند 

مشخص گردشگری به استقبال ایام پساکرونا برویم.
 

سومین دوره جشنواره نذر کتاب در اصفهان
مدیر اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان بابیان اینکه امســال »جای خالی را با کتاب خوب 
پرکنیم« به عنوان شعار هفته کتاب خوانی انتخاب شده است، اظهار کرد: مقام معظم رهبری بار ها نسبت 
به فرهنگ کتاب خوانی تاکید کرده اند و مطالعه را یک واجب دینی می دانند.امیر هالکویی با اشاره به اینکه 
اکثر مشکالت امروز ریشه در عدم آگاهی دارد، افزود: برای تبیین موضوع کتاب خوانی در کتابخانه های 
عمومی ابتدا سعی شده نسبت به کتاب خوانی ایجاد انگیزه شود که در همین راستا برنامه های متعددی 
برای ایجاد انگیزه در کتاب خوانی در کتابخانه های عمومی پیش بینی شده است هرچند که متاسفانه در 
استان اصفهان تعداد زیادی از مردم به کتاب دسترسی نداشتند که خوشبختانه طی سال گذشته تعداد 
٥٠ باب کتابخانه در سطح استان اصفهان افتتاح شده است.مدیر اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان گفت: به مناسبت ٢٩ دوره هفته کتاب و کتاب خوانی حدود ١٠ هزار برنامه در سطح کشور برگزار 
می شود که از این تعداد یک هزار برنامه در اســتان اصفهان پیش بینی شده و امیدواریم در راستای این 
برنامه بتوانیم از ناشرین و نویسندگان قدردانی کنیم.هالکویی با اشاره به برگزاری سومین دوره جشنواره 
نذر کتاب به مناســبت هفته کتاب در اصفهان، ادامه داد: در دوره های پیشــین حدود ٥٠٠ هزار کتاب به 

کتابخانه های عمومی اهداشده و در حال حاضر اصفهان بیشترین تعداد کتاب در کشور را دارد.

با مسئولان

خبر روزخبرخوان

شهردار اصفهان مطرح کرد:

 محرومیت زدایی
 در مدیریت شهری

 شــهردار اصفهان در ویژه برنامــه زنده رود 
اصفهان بــه ابعاد فرهنگی شــهر و ضرورت 
حفظ هویت شهری اشاره کرد و اظهارداشت: 
هویت شــهری مثــل هویــت خانوادگی از 
اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار اســت و 
اگر مردم نســبت به این هویت خود پای بند 
باشــند، همکاری و تعامــل در امور مختلف 
وجود داشته و مقابله با طرح ها و برنامه ها 
ندارند.علی قاسم زاده افزود: مردم پای بند به 
هویت شهر خود، نسبت به همدیگر و نیازهای 
شهر دغدغه و تعهد دارند و بی تفاوتی نسبت 
به نیازهای خود و یا دیگر شهروندان ندارند.

وی، همین تعهد را علت نگرانی و هم گرایی 
مردم در مطالبه حق و حقوق کشاورزان شرق 
اصفهان خواند و اذعان داشــت: شهروندان 
نسبت به کشاورزی شرق اصفهان و مشکالت 
شهر مثل آالیندگی، فرونشست و کمبود آب 
دغدغه دارند.قاسم زاده ادامه داد: شهروندان 
به دلیل حفظ هویت شهری نسبت به مسائل 
و چالش های محل زیســت خــود دغدعه 
داشته و در برابر اتفاقات خوب یا بد بی تفاوت 
نبوده و از خود بازخورد نشــان می دهند.وی 
تعامل بین مردم و کارگــزاران در یک دیار را 
نیز مهم بیان کرد و گفت: هرچقدر این ارتباط 
بیشتر باشد شاهد دستاوردها و نتایج موثری 
در احیا و رشد هویت شــهری خواهیم بود.

شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: همواره در 
بخش های مختلف شــهر حاضر می شوم 
و با مردم گفت وگو می کنم که دیگر مدیران 
شهری نیز نسبت به این موضوع اقدام و در 

کنار مردم هستند.
وی به اولویت های مدیریت شهری در دوره 
جدید اشــاره کرد و اظهارداشت: محرومیت 
زدایی از شــهر جزو این برنامه ها بوده که در 
مناطق حاشــیه ای و بخش هــای مختلف 
انجام می شــود.به گفته قاســم زاده، همه 
محرومیت ها در حاشیه شهر نبوده و بسیاری 
از مناطق میانی و برخــوردار هم دارای محله 
های محروم هستند و شهرداری به رفع این 

چالش می پردازد.
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انسان موجودی بســیار پیچیده با توانایی های باورنکردنی 
اســـت، انسان ها تمام خشــکی ها را در قلمرو خود دارند و 
بیشترین ســهم از ســیاره زمین را در برابر تمام حیوانات و 
جانداران به خود اختصاص داده اند و این بـه خاطر پیشرفت 
و تکامل ایــن موجودات باهوش اســـت، در ادامه حقایقی 
درباره انسانها را مرور می کنیم.روان شناسان تکاملی معتقدند 
رفتارهای مـــا از طبیعت انسان نشأت می گیرند. مـا  گاهی 
تصمیم هایی می گیریم کـه کامال بـه دور از منطق هستند، مثال 
ممکن اسـت سالمت خودمان رابه خطر بیندازیم یا بی دلیل 
چیزهای گران قیمتی بخریم. این رفتارها طبق یک مکانیزم 
روانی رشد یافته اتفاق می افتند. اگرچه مـــا خطر  یا  کالس 
ظاهری را آگاهانه انتخاب نمی کنیم؛ اما تصور می کنیم کیفیت 

زندگی مـا را باال می برند.

آدم های ناخوشایند، تنومندتر و قوی تر از چیزی کـــه 
واقعا هستند، به نظر می رسند

دانشــمندان آمریکایی معتقدند نیاکان مـــا در مواجهه با 
دشــمنان خود، قبل از هر چیــز، اندازه جثه آنها را بررســی 
می کردند، چون تنومند بودن دشمن بـــه معنای قوی بودن 
اوسـت. این دانشمندان دست بـــه آزمایش جالبی زدند. 
آنها بعضی از شــرکت کننده های آزمایش را به صندلی های 

ســنگینی بســتند تا تاثیرات روانی ناتوانی در حرکت دادن 
دست ها و پاها را بررسی کنند.سپس بـــه آنها عکس هایی 
از مردانی عصبانی نشان دادند و  خواســتند قد و زور مردان 
داخل عکس ها را تخمین بزنند. نتیجه آن بود کـــه شرکت 
کنندگانی کـــه توانایی حرکت نداشــتند معتقد بودند جثه 
دشمن های احتمالی شــان بزرگ تر از شرکت کنندگانی بود 
کـه بـه صندلی ها بسته نشده بودند. افراد ناخوشایند ممکن 
اسـت برای مـا تنومندتر از آنچه کـــه در واقعیت هستند به 
نظر برســند، چون نمی خواهیم »یا نمی توانیم« با آن ها رو 

بـه رو شویم.

وقتی حال روحی بدی داریم احتمال این کـه خرافات را 
باور کنیم بیشتر می شود

دانشمندان استرالیایی دست بـه آزمایش بسیار جالبی زدند. 
آن ها شرکت کنندگان تحقیق رابه سه دسته تقسیم کردند. از 
گروه اول خواستند خاطره  موفقیت ها یا لحظات شاد زندگی 
شــان رابه یاد بیاورند. از گروه دوم خواســته شد اتفاق بی 
اهمیتی رابه خاطر بیاورند. از گروه سوم هم خواستند خاطره  
تحقیر آمیزی رابه یاد بیاورند.سپس بـه آنها عکس هایی از 
مردانی عصبانی نشان دادند تا قد و زور مردان داخل عکس ها 
را تخمین بزنند. نتیجه آن بود کـه شرکت کنندگانی کـه توانایی 

حرکت نداشتند معتقد بودند جثه  دشمن های احتمالی شان 
بزرگ تر از شرکت کنندگانی بود کـه بـه صندلی ها بسته نشده 
بودند. افراد ناخوشایند ممکن اسـت برای مـا تنومندتر از آنچه 
کـه در واقعیت هستند به نظر برسند، چون نمی خواهیم »یا 

نمی توانیم« با آن ها رو بـه رو شویم.

وقتی حال روحی بدی داریم احتمال این کـه خرافات را 
باور کنیم بیشتر می شود

دانشمندان اســترالیایی دست بـــه آزمایش بسیار جالبی 
زدند. آنها شــرکت کنندگان تحقیق رابه ســه دسته تقسیم 
کردند. از گروه اول خواســتند خاطره  موفقیت ها یا لحظات 
شــاد زندگی شــان رابه یاد بیاورند. از گروه دوم خواســته 
شــد اتفاق بی اهمیتی رابه خاطر بیاورند. از گروه سوم هم 
خواســتند خاطره  تحقیر آمیزی رابه یــاد بیاورند.بعد ازآن، 
دانشــمندان از همه  شــرکت کنندگان درمورد انواع و اقسام 
پیش گویی ها و توانایی های ماورایی سوال پرسیدند. کسانی 
کـــه اتفاقات ناخوشــایندی رابه خاطر آورده بودند، بیشتر 
مایل بودند کـــه پیش گویی ها را باور کننــد. نتیجه آن بود 
کـــه وقتی ناراحت هستیم بسیار آســان تر تحت تاثیر قرار 
 می گیریم و کالهبردارانی مثل پیش گو ها از این حقیقت کامال 

مطلع هستند.

آشپزی

شولی یزدی
مواد الزم: سبزی )نصف آن اسفناج و نصف 

دیگر شوید، تره، جعفری و چند شاخه شنبلیله( یک و نیم 
کیلو،چغندر دو عدد بزرگ،پیازسه عدد،نعنا خشک دو قاشق غذا 

خوری،آرد یک و نیم لیوان، عدس یک لیوان،روغن به میزان الزم برای 
پیاز و نعناع داغ،زردچوبه دو قاشق مرباخوری،سرکه به میزان دلخواه

نحوه تهیه: ابتدا چغندر را پوست کنده، سپس آن را به صورت خاللی برش داده و با مقداری 
آب می گذاریم روی شعله تا نیم پز شود.بعد از نیم پز شدن چغندر، عدس و سبزی خرده شده را 
به آن اضافه می کنیم و صبر می کنیم تا کامال بپزد.در این فاصله نعنا و پیاز داغ را درست کرده و به 

آن زردچوبه اضافه می کنیم.به آرد حدود 4 تا 5 لیوان آب اضافه کرده و سپس با دست، کامال آن ها 
را با هم مخلوط می کنیم.وقتی سبزی و عدس پخته شد نصف پیاز داغ را به قابلمه اضافه کرده 
و می گذاریم چند قل بخورد.بعد از آن، ابتدا حدود 4 لیوان آب جوش به آش اضافه می کنیم 
و سپس آرد آب گرفته را به آرامی به آش اضافه می کنیم و همزمان، خوب به هم می زنیم تا 

آرد گلوله نشود.اگر آش خیلی غلیظ شد باز هم آب به آن اضافه می کنیم و سپس آن را 
خوب به هم می زنیم تا غلظت آن چیزی شبیه سوپ شود.بعد از این که نمک و فلفل 

آش را اندازه کردیم، به آن نعنا داغ و بقیه پیاز داغ و سرکه را اضافه می کنیم 
)البته کمی از آن را برای تزیین نگه می داریم( و می گذاریم تا چند قل 

بزند تا بوی تند سرکه کم شود.اگر سرکه دوست نداشتید 
می توانید آش را با رب انار میل  کنید.

حقایق جالب و خواندنی درباره انسان، ذهن و رفتارهایش

»آتاباى« از سوم آذر در سینماها اکران می شود بهزاد خلج به »آقای قاضی« پیوست
فیلم سینمایی »آتابای« 3 آذرماه توسط موسسه پخش بهمن  سبز، 
کران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز خواهد کرد.  آتابای  ا
جدید ترین ساخته »نیکی کریمی« که در سی و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر نامزد سیمرغ پنج رشته و فیلم برگزیده منتقدان ماهنامه 
فیلم شده، به تازگى در اولین حضور بین المللى خود در آسیا پاسیفیک 
به نمایش گذاشته شد و هفته آینده در بخش مسابقه جشنواره کمبریج 
به رقابت مى پردازد.

بهزاد خلج  به سریال »آقای قاضی« به کارگردانی سجاد مهرگان  و 
تهیه کنندگی احمد شفیعی پیوست. وی در این سریال به ایفای نقش 
آقای قاضی می پردازد.خلج اولین بار با نقش آفرینی در سریال »مرز 
خوشبختی« به تلویزیون آمد و پس از آن در سریال  »محکومین« به 
ایفای نقش اصلی پرداخت. سریال »مانکن« اولین تجربه این بازیگر 
در شبکه نمایش خانگی بود. او به تازگی در سریال »میدان سرخ« به 
ایفای نقش پرداخته است.

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

مدیر فوالدسازی شــرکت ذوب آهن گفت: هدف شرکت ذوب آهن اصفهان 
کسب رضایت مشتری است و در این راه اســتانداردهای کیفیت را با دقت 

رعایت می کند.
سیاوش خواجوی با بیان اینکه در راستای رقابت در بازارهای هدف و تامین 
نیاز مشتریان، کیفیت محصوالت سرلوحه این شرکت است، اظهار داشت: 
شرکت ذوب آهن با ارتقای توان علمی متخصصان خود و توسعه کارگاه هایی 
که در افزایش کیفیت محصول نقش بســزایی دارند، بــه تضمین کیفیت 

محصوالت خود پرداخته  است.
وی به کیفیت انواع ریل های تولیدی در ذوب آهن پرداخت و افزود: با توسعه 
کارگاه های کیفیت محصول توانستیم انواع ریل مورد نیاز کشور و بازارهای 
منطقه را بر اساس استانداردهای ملی و جهانی تولید کنیم.مدیر فوالدسازی 
شــرکت ذوب آهن از افزایش 3٫5 برابری محصوالت صنعتی در نیمه اول 

سال جاری نسبت  به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: مبنای تولید 
برای ذوب آهن، رضایت مشــتری اســت و برای این هدف استانداردهای 

کیفیت را با دقت رعایت می کنیم.
خواجوی، نقش تعمیــرات در تولید محصوالت باکیفیــت را غیر قابل  انکار 
دانســت و بیان کرد: تعمیــرات اساســی کنورتورهای 2 و 3، ایســتگاه 6 
ریخته گری، جرثقیل ها و بومی ســازی تاندیش هــا و… از جمله اقداماتی 

است که برای حفظ کیفیت محصول انجام شده  است.
وی در پایان تالش همکاران این مدیریت در تولید شــمش های گوناگون و 
مورد نیاز شرکت را ستودنی دانست و خاطرنشان کرد: تالشگران این بخش، 
شمش های مورد نیاز انواع ریل، تیرآهن و سایر محصوالت با ارزش افزوده 
باالتر تولید کردند و اجــازه ندادند تحریم ها و تهدیدها بر تولیدات شــرکت 

کوچک ترین تاثیری داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اظهار کرد: هم اکنون ۹8 شهر 
و ۹4۹ روستا با جمعیت 4 میلیون و 850 هزار نفر تحت پوشش خدمات این 
شرکت هستند که بخشــی از نیاز آبی این جمعیت شامل 40 شهر و بیش از 

560 روستا از منابع آب زیرزمینی اعم از چشمه ها و قنوات تامین می شود.
هاشــم امینی  گفت: با به پایان رسیدن افق طرح آبرســانی اصفهان بزرگ 
در سال 1386، با مدیریت هدررفت و کاهش ســرانه مصرف به شیوه نوین، 
آب شرب شهرها و روستاهای تحت پوشش این سامانه با کمترین چالش 
تامین شد . وی در بازدید وزیر نیرو از تصفیه خانه بزرگ آب اصفهان، گزارشی 
از وضعیت تامین آب شرب در استان اصفهان و چالش های موجود ارائه داد 
و اظهار کرد: از سال 1377 و به تعبیری 1387  تنش آبی در استان اصفهان با 
کاهش بارش ها و خشکی زاینده رود شروع شــد و متاسفانه در سال زراعی 
1400_13۹۹ نیز این شرایط ادامه یافت. کاهش بارش ها موجب کاهش منابع 

آبی استان شد و عدم توازن نیاز و مصرف را در پی داشت. 
امینی  به یکی از تهدیدهایی که در ســامانه آبرســانی اصفهــان وجود دارد، 
اشــاره کرد و گفت: تامین آب مورد نیاز 8۹ درصد از جمعیت اســتان از یک 
تونل و تصفیه خانه، به لحاظ اســتانداردهای تامین آب شــرب یک مخاطره 
است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان به افزایش جمعیت ناشی از 
مهاجرت و پروژه مسکن مهر و تاکید بر آبرسانی به روستاها اشاره و تصریح 
کرد: هم اکنون ۹8 شهر و ۹4۹ روســتا با جمعیت 4 میلیون و 850 هزار نفر 
تحت پوشش خدمات این شرکت هستند که بخشی از نیاز آبی این جمعیت 
شامل 40 شهر و بیش از 560 روستا از منابع آب زیرزمینی اعم از چشمه ها و 

قنوات تامین می شود. 
وی درخصوص 58 شهر و380 روستای دیگر در اســتان با 4 میلیون و 300 
هزار نفر جمعیت، گفت: آب این شهرها و روســتاها از محل تصفیه خانه آب 

باباشیخعلی، چاه های فلمن و چاه های متفرقه تامین می شود. وی، مجموع 
آب تولیدی در سامانه نخست آبرسانی به اصفهان بزرگ را در حدود 13 و نیم 
متر مکعب بر ثانیه و نیاز آبی جمعیت تحت پوشش را در حدود 17 و نیم متر 

مکعب بر ثانیه اعالم کرد. 
 امینی از کمبود 4 متر مکعبی آب در تابســتان ســال 1400 خبر داد و گفت:
  امســال یکی از بدترین ســال های مــا بود و بیشــترین حجم آبرســانی

 سیار را داشتیم. امینی توضیح داد: تابستان امسال62 میلیون لیتر آبرسانی 
 ســیار با حدود 6000 دســتگاه تانکر در شــهرهای اصفهان، خمینی شــهر، 
 شــاهین شــهر و نجف آباد داشــتیم. وی با اعالم این که بر اساس اطلس

 وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب کشــور، استان اصفهان کمترین آب بدون 
درآمد را دارد، گفت: در این سال ها در حد امکان از شبکه های فرسوده نشت 
گیری و نشت یابی کردیم و در رتبه باالتری از استان های با اقلیم خشک مثل 

قم و یزد قرار داریم. 
هاشم امینی در ادامه به سرانه مصرف آب شرب در بخش خانگی در استان 
اشــاره و عنوان کرد: ســرانه مصرف هر نفر در شــبانه روز در سال 86، حدود 
18۹ لیتر بود که این عدد را تا سال ۹7 به 14۹ لیتر رساندیم و در حوزه کاهش 
سرانه مصرف نیز موفق عمل کردیم.  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
درخصوص  یکسری اقدامات فنی و فرهنگی برای عبور از تنش آبی اظهار کرد: 
از جمله این اقدامات مدیریت فشار آب، تله متری و هوشمندسازی، مدیریت 
تامین و آبرسانی ســیار بود. وی با بیان اینکه خود را برای شرایط اضطراری 
و کاهش 30 تا 50 درصــدی آب آماده کرده ایم، گفت: ســامانه مانیتورینگ 
هوشــمند، در مدار بهره برداری اســت و در حدود 165 نقطه از ایستگاه های 
پمپاژ و مخازن را تحت پوشش این ســامانه برده ایم که یکی از جامع ترین 

سامانه ها در کشور است.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با اشــاره به اهمیت موضوع کیفیت و 
تطابق با اســتانداردهای ملی و بین المللی به خصــوص در تولید محصوالت 
فوالدی، اظهار کرد: ذوب آهــن اصفهان در صنعت فوالد بــه خصوص تولید 
محصوالت طویل به عنوان شاخه تخصصی این شرکت، در حوزه کیفیت زبانزد 
بوده و همواره اولویت آن تولید محصول باکیفیت اســت. مهرداد توالئیان با 
تاکید بر اینکه مالک کیفیت در ذوب آهن انطباق با اســتانداردهای داخلی و 
بین المللی است، افزود: ذوب آهن در فرآیند کیفیت تولید محصول حدود 300 
نفر پرسنل دارد تا اطمینان حاصل کند  محصولی که از کارخانه خارج می شود، 

مطابق با استانداردها باشد.
توالئیان با بیان اینکه بین 40 تا 50 درصد محصوالت ذوب آهن صادر می شود، 
گفت: صادرات نشــان دهنده اهمیت آن صنعت به موضوع کیفیت و تطابق با 
اســتانداردهای جهانی اســت. معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان درباره 
استانداردهای ملی و جهانی در سبد محصوالت ذوب آهن، توضیح داد: باید 
توجه داشت که استانداردهای ملی قســمتی از استانداردهای جهانی است، 
البته استاندارد براساس مصارف و نیاز داخل، محصوالت را طبقه بندی کرده 
است.وی گفت: همواره محصوالتی که در بازار داخل فروخته می شود مطابق 
با استاندارد ملی است؛ اما زمانی که وارد بازار صادرات می شویم به دلیل طیف 

وسیع مشتریان، کشورهای اروپایی، آسیای شرقی، جنوبی و ... استانداردهای 
خاص خود را دارند. توالئیان با اشــاره به اهمیت کیفیت در تولید محصوالت 
فوالدی، اظهار کرد: وقوع حوادث زلزله در کشــور و آمــار باالی تخریب منازل 
مســکونی و مرگ هموطنان مان طی سال های گذشته نشــان داده که بحث 
کیفیت و رعایت استانداردها در تولید محصوالت فوالدی بسیار اهمیت دارد.

وی یادآور شــد: با توجه به اینکه بیشتر محصوالت ذوب آهن در ساختمان به 
کار می رود، رعایت کیفیت و استانداردها بسیار حائز اهمیت است.معاون بهره 
برداری ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: با توجه به اینکه الزام اجباری در بازار برای 
رعایت استانداردها وجود ندارد، متاســفانه برخی تولیدکنندگان محصوالت 
فوالدی محصول خود را با کیفیت پایین از نظر وزن واحد طول و یا جرم حجمی 
به بازار عرضه می کننــد. وی گفت: با توجه به اینکه در بــازار تیرآهن و میلگرد 
شاخه فروشی می شود توزیع کنندگان کوچک آهن و مردم به دلیل بی اطالعی 
از محصول بی کیفیت و ارزان استقبال می کنند و در این شرایط شاهد رقابت 
منفی در حوزه فروش محصوالت فوالدی بی کیفیت هستیم. توالئیان تاکید 
کرد: باید استانداردهای داخلی در تولید محصوالت فوالدی همانند محصوالت 
غذایی اجباری شــود تا هیچ تولیدکننده ای نتواند محصــول خود را خارج از 

استاندارد مشخص برای فروش در کشور عرضه کند.

مانور امداد و نجات با محوریت ســازمان قطار شــهری و مدیریت بحران 
استانداری با حضور فعال کارکنان امداد  شرکت گاز اصفهان برگزار شد. در 
این مانور که به منظور هماهنگی سازمان های امداد رسان و خدمات رسان 
با ســازمان قطار شــهری در محدوده احداث خط 2 متروی شهر اصفهان 
و در خیابان حجازی واقع در منطقه ۹ شــهرداری اصفهــان انجام گرفت، 
با توجه به سناریوی نگارش شــده، شــرکت گاز، وظیفه قطع گاز و تامین 
امنیت شبکه های گازرســانی منطقه را عهده دار بود. مدیرعامل شرکت گاز 

استان اصفهان ضمن تشکر از پرســنل مرکز پیام و امداد خودرویی ادارات 
گاز مناطق 1، 3 و 6 به اهمیت آمادگی پرســنل امداد از لحاظ جســمی و 
روانی و عکس العمل سریع ایشان هنگام وقوع حوادث اشاره کرده و انجام 
آموزش های مســتمر، تست های ورزشــی و تمرین های امدادی )تست 
ایفرد، مسابقات امداد( را در طول سال ضروری عنوان کرد. مصطفی علوی 
در ادامه گفت: با توجه به حادثه خیز بودن کشور، داشتن آمادگی الزم برای 
مقابله با حوادث طبیعی در کاهش آســیب ها، تلفات و خسارات بعد از آن 

بسیار حائز اهمیت است.
 وی اظهار کرد : با توجه به محله محور بودن این مانور و همچنین به منظور 
انتقــال آموزش های امدادی به ســطح جامعه و گســترش چتر آموزش 
همگانی، این شــرکت آمادگی خود را برای مشارکت در مانور های مشابه و 
آموزش امداد خودرویی به دستگاه های اجرایی اعالم می کند. مدیرعامل 
شرکت گاز اســتان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: این مانور با مشارکت 
دستگاه های عضو شــورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان از جمله 
جمعیت هالل احمر، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان قطار 
شهری، اورژانس، نیروی انتظامی، ادارات آب، برق وگاز  به منظور هماهنگی 
بیشتر برای امداد رسانی در زمان وقوع بحران ها و با حضور مدیر کل مدیریت 
بحران استانداری، شــهردار منطقه 2 و ۹، مدیر بحران شــهرداری و دیگر 

مسئولین شهرستانی برگزار شد.

مدیر فوالدسازی شرکت ذوب آهن مطرح کرد:
تضمینکیفیت؛اولویتاصلیذوبآهن

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان خبر داد:
کاهش3.2مترمکعبدرثانیهآبشرببااستفادهازفناوریهاینوین

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان تاکید کرد:
رقابتمنفیدرحوزهفروشمحصوالتفوالدیبیکیفیت

برگزاریمانورمتروباحضورکارکنانامدادگازاصفهان
بهمناسبتهفتهپدافندغیرعامل
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