
مدیرعامل شرکت گاز استان اعالم کرد که اصفهان در مصرف گاز رکورد زد؛

بعد از آب، نوبت گاز است!
3

فعال چشم به راهیم!
راهکارهای رییس جمهور برای حل مشکالت آب اصفهان چیست؟

5

 درخواست نماینده اصفهان
  از  مسئوالن برای کمک فوری

 به کشاورزان اصفهانی

مصاف سپاهان و فجرسپاسی در شیراز؛
 عزم طالیی پوشان 

برای اوج گیری دوباره

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
استان خبر داد:

ارسال پیامک به سالمندان 
 برای تزریق دوز سوم

 واکسن کرونا

3

5

6 5

 عزم بسیجیان اصفهانی جهت
 محرومیت زدایی در مناطق محروم؛

 خانه هایی که رایگان
 به  دست نیازمندان رسید

4

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

 خسارت ۲۰۰۰ میلیاردی 
کرونا به گردشگری بام ایران

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
سال دوازدهم

قیمت: ۲۰۰۰ تومان

معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش  و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه 
مدرسه ای در استان نداریم که برنامه آموزش حضوری نداشته باشد، گفت: اینکه 
دانش آموزان چند روز در هفته باید به مدرســه بروند به شــرایط فضای فیزیکی 
مدرسه و برنامه مصوب در شــورای مدرسه بســتگی دارد، اما همه دانش آموزان 
حداقل یک روز در هفته باید در مدرسه حضور داشته باشند.محمدرضا ناظم زاده  با 
اشاره به اینکه مدارس روستایی و هنرستان ها از ابتدای مهرماه به صورت حضوری 
فعالیت خود را آغاز کردند و تاکنون مشکلی نداشته اند، اظهار کرد: مدارس متوسط 
نظری از ۱۵ آبان مــاه، آموزش حضوری را شــروع کردند و ســایر مدارس یعنی 
ابتدایی و متوسطه اول نیز به تازگی  بازگشایی حضوری داشته اند.وی بابیان اینکه 
مدرسه ای در اســتان نداریم که برنامه آموزش حضوری نداشته باشد، گفت: مگر 
اینکه اداره آموزش وپرورش تشخیص داده باشد مدرسه ای هنوز شرایط آموزش 
حضوری را از جهت فضای فیزیکی ندارد که فکر نمی کنم چنین مدارسی در استان 
داشته باشیم.معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش وپرورش استان بابیان 
اینکه مدارس استان از مدت ها پیش شــرایط را برای شروع بازگشایی حضوری 
مهیا کرده اند، تصریح کرد: فضای فیزیکی، فاصله گــذاری اجتماعی، تهویه هوا و 
ضدعفونی مدارس از پیش بررسی شده و مدارس چک لیست های بهداشتی را پر 
کرده اند. ادارات آموزش وپرورش این چک لیست ها را بررسی و پس از تایید، مجوز 
بازگشــایی حضوری برای مدارس را صادر کردند  که همه این مراحل انجام شده 

است.وی خاطرنشان کرد: اینکه دانش آموزان چند روز در هفته باید به مدرسه بروند 
به شرایط فضای فیزیکی مدرسه و برنامه مصوب در شورای مدرسه بستگی دارد که 
هفته ای سه روز، دو روز یا اگر خیلی مشکل دارند حداقل هفته ای یک روز در مدرسه 
حضور داشته باشند.ناظم زاده افزود: میزان حضور دانش آموزان در مدرسه به تعداد 
دانش آموز و فضای فیزیکی مدرسه بستگی دارد که شورای مدرسه برنامه ریزی کرده 
و به اولیا و دانش آموزان اطالع رسانی می کنند تا در برنامه های حضوری مدارس 
شرکت کنند. همان طور که اشاره شد همه مدارس ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه 
نظری و هنرستان باید برنامه آموزش حضوری داشته باشند، اما میزان حضور به 
شرایط فضای فیزیکی مدرسه بستگی دارد.وی خاطرنشان کرد: تاکنون مشکل 
خاصی در مورد شیوع کرونا در مدارس استان نداشته ایم، البته ممکن است مواردی 
از ابتال به کرونا در دانش آموزان داشته باشیم؛ اما مشخص نیست که در مدرسه یا 
جای دیگر مبتال شده باشند.دبیر ستاد پروژه مهر استان اصفهان با اعالم اینکه در 
گروه دانش آموزان حدود ۹۰ درصد دوز اول و بیش از ۶۰ درصد دوز دوم واکسن کرونا 
را تزریق کرده اند، گفت: تزریق واکسن شرط حضور در مدرسه نیست و به مدیران 
اعالم کرده ایم دانش آموزان را به تزریق واکسن تشویق کنند؛ اما اگر کسی واکسن 
زده دلیلی بر منع استفاده از برنامه حضوری نیست.وی در مورد اجباری بودن حضور 
در مدارس نیز گفت: سرپرســت وزارت آموزش وپرورش اعالم کرد همان طور که 

دانش آموز در مدرسه ثبت نام می کند باید از قوانین مدرسه نیز تبعیت کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: نماینــدگان می توانند از صنایع متخلف به 
کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کنند و پیگیری مســتمر گزارش گیری از محیط زیست 
اصفهان ادامه دارد.مهدی طغیانی با اشاره به جلسات رفع آلودگی هوا و اولویت های 
پیگیری ذیل قانون اظهار داشت: در جلســات کارگروهی رفع معضل آلودگی هوا از 
اعضای شورای شهر، استانداری، اساتید دانشگاه و محیط زیست حضور دارند که نکته 
مهم و اساسی در این جلسات، استمرار پیگیری موارد قانونی در بحث آلودگی هواست 
نه اینکه تنها در فصول سرد و تشدید آلودگی هوا جلسات اضطراری تشکیل شود.وی 
افزود: باید به طور پیوســته این مصوبات جلسات دنبال شود و وظیفه ما نیز نظارت 
است که قانون هوای پاک مصوب شده در مجلس شورای اسالمی و یا در استانداری 
اصفهان اجرا شود در حالی که در شرایط فعلی اجرا نمی شود و دود آن به چشم مردم 
می رود.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: اگر قوانین 
موجود برای هوای پاک اجرا می شد به طور  قطع این وضعیت آلودگی هوا را نداشتیم 
چرا که قانون هوای پاک بســیار مترقی و خوب است.وی با بیان اینکه اولویت های 
اصفهان آلودگی هوا، آب، محیط زیست و دانش بنیان است، گفت: این چهار مورد از 
سوی دفتر نمایندگی بنده ،به طور مستمر دنبال می شود.طغیانی در پاسخ به اینکه 
چرا سایر نمایندگان در این موارد همراهی نمی کنند، گفت: از آنها برای جلسات دعوت 
می شود؛ اما سایر نمایندگان استان دغدغه های دیگری دارند و اگر جمعی انجام شود 
این اولویت ها زودتر به نتیجه خواهد رسید.وی با بیان اینکه وظیفه نمایندگان عالوه 
بر نظارت تذکر و سوال از وزیر مربوطه است، گفت: از طرف دیگر نمایندگان می توانند 
از کارخانه ای به دالیل تخطی از قانون به کمیسیون اصل نود شکایت کنند، این موارد 

زمانی تاثیرگذار است که نماینده »بداند« دنبال چه هدفی است.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: رصد و پایش اطالعات برخط صنایع بزرگ 
و کوچک استان اصفهان به موجب قانون به عهده محیط زیست است که آیا اطالعات 
کسب شده مناسب و مفید است یا خیر و بررسی این موضوع در اولویت پیگیری های 
معضل آلودگی هوا قرار گرفت.وی ادامه داد: بخشی از آلودگی هوای اصفهان مربوط 
به عوامل متحرک است که البته به نسبت صنایع کمتر است ؛اما سوخت آنها ناشی 
از گازوییل و دیزل اســت بنابراین باید دید آیا پخش فرآوده های نفتی طبق قانون، 
سوخت مناسب و اســتاندارد را توزیع می کند یا خیر و این موضوع در حال پیگیری 
است زیرا در شعاع ۵۰ کیلومتری در کمربندی اصفهان حرکت و آلودگی را در اصفهان 
مستقر می کنند.طغیانی ادامه داد: ماده ۱۲ قانون هوای پاک به این موضوع اشاره دارد 
که سازمان محیط زیست مکلف است تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی و 
معدنی و … را که آلودگی آنها بیش از حد مجاز اســت مشخص کند و بر اساس نوع 
آلودگی به باالترین مقام تصمیم گیر واحد ابالغ کند تا در مدت معین رفع کند، در حالی 
که سوال اینجاســت تاکنون چند ابالغیه و حکم صادر شــده و این موضوع در حال 
پیگیری است.وی به ماده ۱۴ قانون اشاره کرد و گفت: در مواردی که کاهش یا از بین 
بردن آلودگی ناشی از صنایع امکان پذیر نیست باید جا به جایی اتفاق بیفتد؛ اما آیا 
تاکنون این اتفاق افتاده و باید گزارش آن دنبال شود.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه گزارش گیری این موارد طبق قانون باید انجام شود، 
گفت: در ادامه این روند باید بحث فیلتراسیون واحدهای صنعتی صورت گیرد  که چه 

تعداد از صنایع مجهز به فیلتراسیون مناسب هستند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان:

حضور دانش آموزان در مدرسه بر اساس قوانین هر مدرسه است

نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد:

امکان شکایت نمایندگان اصفهان از صنایع آالینده و متخلف به اصل ۹۰
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ا و 

صد
ی 
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س
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آگهی مزایده نوبت دوم

محمد اسماعیل زاده- شهردار محمدآباد  م الف:1228854

شهرداری محمدآباد در نظر دارد:

۱- به استناد مصوبه شــماره 7 هشتمین جلسه شورای اسالمی شــهر محمد آباد ) ۱۴۰۰/۱۰۰/ش/۶ مورخ 

۱۴۰۰/7/۴( تصدی بازار روز شهر را با قیمت پایه کارشناســی اجاره بهای سالیانه ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با تنظیم 

قرارداد اجاره و از طریق آگهی مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید. 

متقاضیان می توانند بمنظور آگاهی از شــرایط مزایده و دریافت مدارک شرکت در مزایده همه روزه بجز ایام 

تعطیل از تاریخ درج آگهی مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱8 به شهرداری 

محمد آباد مراجعه نمایند.

تاریخ دریافت پیشنهادات: روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ 
تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادات: دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ 

تلفن تماس: ۰314665۲845 و ۰314665۲465 

چاپ اول

3

مطالبه کشاورزان 
اصفهانی باید 
در کمیته های 

 تخصصی
 بررسی شود

آبادانی 
اصفهان در 

گرو هم افزایی 
مسئوالن

7
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 شماره 3375

8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

میالدباسعادتایپمبرارکمحضرتمحمدمصطفی)ص(وامامجعفرصادق)ع(راتبریکمیگوییم

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان درباره تبعات خشکی زاینده رود 
و بحران فرونشست هشدار داد؛ 

اصفهانمتروکهمیشود!
3

مگر  زمین خدا قحط است؟!
خطر تخریب ونوسازی،  فرا روی » مسجد تاریخی  کازرونی « اصفهان؛

7

 معاون بهره برداری و توسعه آب 
شرکت آبفای استان:

با توجه به ذخیره سد 
زاینده رود، تنها باید 

صرفه جویی کنیم

 سرمربی تیم سپاهان:
  بردیم ولی بازی 

دلچسبی نبود

دبیر ستاد استانی کرونا خبر داد:
واکسیناسیون 85 درصدی 

دانش آموزان اصفهانی
 تا آبان

3

5

6

نماینده اصفهان در مجلس شورای 

اسالمی توضیح داد:

ماجرای تیراندازی به زنان 
در اصفهان به کجا رسید؟

نماینده اصفهان در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
ما پیگیر ماجرای تیراندازی به زنان هستیم و نتیجه 
آن را دنبال می کنیــم. مهدی طغیانــی  در رابطه با 
حادثه تیراندازی به زنــان در اصفهان،اظهار کرد: این 
مسئله پیگیری شده، فرد ضارب هم شناسایی شده 
و دادستانی و دادگســتری هم با جدیت پیگیر این 
مسئله هســتند.وی ادامه داد: اما درخصوص اینکه 
انگیزه این فرد چیســت و یا اینکه سالمت روحی و 

روانی دارد یا خیر؛ این موارد در حال بررسی است.
طغیانی همچنین بیان کرد: البته قاعدتا کسی که از 
سالمت روحی و روانی برخوردار باشد، چنین کار هایی 
انجام نمی دهد. نماینده اصفهان در پاسخ به اینکه این 
اتفاق حادثه اسیدپاشی به زنان را در اذهان عمومی 
تداعی کرد، گفت: اینکه این مســئله سازمان یافته و 
هدفمندی باشد، اینگونه نیست. فردی که دست به 
این اقدام زده شناســایی و دستگیر شده اما تعیین 
تکلیف نشده است؛ اما ما پیگیر این مسئله هستیم 
و نتیجه آن را دنبال می کنیم.گفتنی اســت؛ پیش 
از ایــن  رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان با 
غیردقیق خواندن گزارش یک روزنامه در مورد حادثه 
تیراندازی به پنج زن جوان در شهر اصفهان، متهم را 
فردی معتاد معرفی کرد که پس از دو ماه بازداشــت 
موقت با سپردن وثیقه آزاد شده است.حبیبی گفته 
بود: »در جریان رسیدگی به این پرونده، فقط یک نفر 
از آن سه نفر به پزشکی قانونی مراجعه می کند و طبق 
نظر پزشــکی قانونی جراحت وارده به این فرد از نوع 

جراحت دامیه و جزئی بوده است.«

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

رییس اتحادیه فروشندگان میوه اصفهان می گوید 
فقط 10 درصد مردم توان خرید »میوه های 

بسته بندی« را دارند؛
میوه های الکچری، ویژه مرفهان بی درد
امسال قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته و هر سال هم 
نامناسب تر از سال های قبل می شود و متاسفانه برخی در 

گرفتاری های مردم به دنبال کسب سود بیشتر هستند.

نتایج نظرسنجی جالب توجه و البته قابل تامل است؛ به ویژه 
اینکه در خبرگزاری رســمی دولت )ایرنا( منتشر شده است.

سواالت کوتاه است ، با چهار پاسخ در قالب گزینه های »زیاد، تا حدی، کم و اصال«  
یک سوال هم پاسخی به غیر از کم و زیاد دارد و مشروح تر طرح شده است. 

سواالت با موضوع و محتوای »سفرهای استانی رییس جمهور« طراحی شده 
و می خواهد نتیجه بگیرد که اثر این سفرها چیست و مردم تا چه اندازه به عملی 
شدن مصوبات سفرهای اســتانی امیدوارند. پاسخ های مردم نشان می دهد 

»خیلی امیدوار نیستند«. 
در پاسخ به سوال اول که پرسیده شده : سفرهای استانی رییس جمهور را تا چه 
اندازه پیگیری می کنید؟ بیشترین فراوانی را گزینه »اصال« داشته است با 38/8 
درصد.سوال دوم این است که سفرهای استانی رییس جمهور در بین مردم تا چه 
حد در رفع مشکالت جامعه ما موثر است؟ که باز هم بیشترین درصد را گزینه آخر 

یعنی »اصال« داشته است با 36/8 .
سوال سوم چهار گزینه ای نیست. گزینه »هیچ کدام« هم ندارد و مخاطبان باید 
حتما یکی از گزینه ها را به عنوان دستاورد و اثر مثبت سفرهای استانی رییسی 
و هیئت همراه انتخاب کنند که اولین گزینه یعنی »اطالع دقیق تر از مشــکالت 
مردم« بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است با 38/3 درصد و جالب 
اینکه کمترین درصد را گزینه »رفع مشکالت طرح های نیمه تمام در استان ها« 
داشته با 8/9 . درحالی که درحال حاضر یکی از مهم ترین دغدغه های استان ها 
رفع مشکالت طرح های نیمه تمام است؛ دغدغه ای که از قضا استان اصفهان در 

زمینه های مختلف به ویژه »آب« با آن دســت و پنجه نرم می کند و مردم این 
استان منتظر تعیین تکلیف طرح های آبی هستند که وعده داده شده بود مشکل 
زاینده رود و بی آبی و خشکسالی اصفهان را حل می کند. پاسخ ها نشان می دهد 
کمترین امیدواری مردم نسبت به حل مشکالت مربوط به همین طرح هاست. 
و سوال آخر که شاید مهم ترین سوال هم هست، می خواهد میزان امیدواری 
مردم نسبت به عملی شدن و تحقق مصوبات هیئت دولت  در  سفرهای دولت را 
بسنجد که پاسخ کمی ناامیدکننده است: »اصال« گزینه ای است که 44/7 درصد 

کاربران آن را انتخاب کرده اند و بیشترین فراوانی را داشته است. 
هنوز بسیاری از طرح هایی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و 
در طول سفرهای استانی وی مصوب شد و کلنگ خورد و حتی میلیاردها اعتبار به 
پایش ریخته شد، به نتیجه نرسیده و نتیجه نداده است. مردم حق دارند خیلی 
هم امیدوار نباشند به خصوص اینکه دیده اند گاهی دولتی روی کار می آید که تنها 
به خاطر لجبازی یا از سر سیاسی کاری و یا شاید هم نداشتن تعهد و تخصص 
الزم، مصوبات عمرانی دولت قبلی را زیر سوال می برد و کنار می گذارد و پروژه ای 
تازه با تصویب بودجه تازه استارت می زند و بعد دولت بعد می آید و پروژه های 

قبلی کان لم یکن تلقی می شود! و این داستان ادامه دارد. 
حاال امیدها به دولت رییسی است که شــاید از پس آن همه ناامیدی که دولت 
قبلی از سر بی تدبیری برای مردم به جا گذاشت، کورسوی امیدی پدیدار شود. 
فعال که حداقل نظرسنجی های خبرگزاری رسمی دولت نشان می دهد این امید 
خیلی پررنگ نیست ولی آدمی به امید زنده است. شاید آینده روشن تر باشد. 

به بهانه نظرسنجی درباره اثر سفرهای استانی رییس جمهور در خبرگزاری دولت؛ 

وقتی گزینه »اصال« رای می آورد!

رنا
 ای

س:
عک

آگهیمناقصهعمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  
ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت  13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/8/15

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1400/8/16

WWW.abfaesfahan .ir  محل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

نوبت اول

اصفهان به استقبال سی  و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان می رود؛

آغازمهردرسرزمینخیال
7

عوارض گمنامی!
 همزمان با بازگشایی مدارس بررسی شد: مسابقه کیفیت بین لوازم التحریر ایرانی با خارجی؛ 

3

سخنگوی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
خبرداد:

جریمه 244 هزار مشترک 
پرمصرف برق در اصفهان

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان:

به همت نیروی زمینی 
سپاه، بیمارستان سیار 150 

تختخوابی راه اندازی می شود

3

7

6 3

پروژه نمایشگاه، 1200 
میلیارد تومان ارزش 
افزوده داشته است

5

سرانه آموزشی شهر اصفهان 
2.67 درصد پایین تر از 

سرانه کشور است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 03 مهـــر  1400 
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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

آگهیمزایده

حسیندهقان-شهردارمیمه

نوبتاول

مالف:١١٩٨٠٧٨

شهرداری میمه، به استناد مجوز شــماره ١١-١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠/٠٢/05 شورای اسالمی شــهر، درنظر دارداز طریق مزایده عمومی 

 نســبت به فروش دســتگاه خودرو ایســوز  FVR/34  4*2   18 تن كمپــرس صفر كیلومتر شــهرداری میمه اقــدام نماید. 

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج اگهی در روزنامه حداكثر تا تاریخ ١٤٠٠/٠٧/14 به شهرداری میمه واقع در میمه بلوار انقالب 

اســالمی مراجعه و نســبت به دریافت فرم مربوط به شــركت در مزایده اقدام و یا جهت كسب اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 

٤٥٤٢٢٤٣٤-٠٣١ این شهرداری تماس حاصل و یا به سایتwww.meymeh.ir  مراجعه نمایند.

ضمنا شهرداری در رد یا قبول یك یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ به عهده برنده مزایده می باشد.

 علی لندی
 نوجوان فداکار  ایذه ای

آسمانی شد

5

خالقی فر:

 ذوب آهن 
 برای من 

بهترین گزینه 
بود

شركتآبوفاضالباستاناصفهان

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

1.330.000.000جاری خرید 50.000 کیلو گرم  پلی آکریل آمید ) پلی الکترولیت (  172– 3- 400

1.510.000.000جاری خرید دریچه منهول فاضالبی چدنی لوالدار  C250 90 كيلویی173 – 3- 400

خبر آخر

3

نوبت دوم

مدیرکل دادگستری اصفهان:

زمینخواری۲هزارمیلیاردتومانی

دراصفهانناکامماند

5

 

3

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان اعالم کرد:

40 میلیارد تومان 
هزینه های عمرانی اتباع 

متبرکه در سال گذشته

دوئل حساس در دومین گام؛

مصاف سپاهان و نفت 
مسجد سلیمان در 

اهواز

آغاز فرآیند الکترونیکی 
استعالم آتش نشانی از 

منطقه 8

فوالد سبا؛ خودکفا در 
 تولید کالف گرم گرید

APIX 70

3

5

6

7

کلید خانه در دستان صاحب خانه!
امیدی که نباید ناامید شود؛

اصفهان ظرفیت آموزش صنایع دستی به شهرهای 
7خواهرخوانده را دارد

مرا اویس شدن در هوای تو کافی است
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پوتین: 

حالم خوب است، حس بدی ندارم
والدیمیر پوتین، دوز بوستر  واکسن اســپوتنیک وی موسوم به »اسپوتنیک الیت« را دریافت کرد. به 
گزارش خبرگزاری تاس، رییس جمهوری روسیه در تاریخ ۲۳ مارس سال جاری میالدی نخستین دوز 
واکسن اسپوتنیک وی را دریافت کرد و دومین دوز را هم ۱۴ آوریل به او تزریق کردند. وی پس از دریافت 
دوز بوستر اعالم کرد هیچ حس بدی ندارد و شرایطش نرمال و خوب است.رییس جمهوری روسیه 
هم چنین گفته که می خواهد بخشی از آزمایش های واکسن استنشاقی کرونا باشد که توسط موسسه 

تحقیقات همه گیرشناسی و میکروبیولوژی »گامالیا«  کشورش ساخته شده است.

 سخنگوی دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل الحق: 

هجمه ها وحشیانه شده؛ الحشدالشعبی ستون فقرات عراق است
»عصائب اهل الحق« از گروه های مقاومت عراق به رهبری »شیخ قیس الخزعلی« نسبت به تالش 
برخی کشورهای منطقه برای ضربه زدن به الحشد الشعبی هشدار داد. »محمود الربیعی«، سخنگوی 
دفتر سیاســی جنبش عصائب اهل الحق، گفت که الحشد الشعبی ســتون فقرات عراق است. وی 
در اظهاراتی که در تارنمای شــبکه خبری »العهد نیوز« منتشر شــده با تاکید بر نقش منفی  امارات، 
صهیونیست ها و آمریکایی ها و ایجاد هرج و مرج در عراق افزود که این کشورها به عنوان دشمن ملت 
عراق به دنبال آسیب رساندن و  جنگ و درگیری در کشور هستند. ســخنگوی عصائب اهل الحق با 

هشدار به آنها گفت که برخی طرف های منطقه ای برای ضربه زدن به  الحشد الشعبی تالش می کنند.

نخست وزیر پیشین لبنان: 

لبنان در دروازه جهنم ایستاده است
ایسنا نوشت: نخست وزیر پیشین لبنان اعالم کرد که این کشور در دروازه جهنم ایستاده است. سعد 
حریری، نخست وزیر پیشین لبنان در توئیتی نوشت: در عید استقالل به لبنانی ها چه بگوییم؟ لبنان 
در برخی مراحل نزدیک بود بهشت شــرق و مرکز تمدن و گفت وگو و فرهنگ و دموکراسی باشد؛ اما 
جنگ های دیگران  روی خاک لبنان و نزاع طایفه ها و سیاست های قدرت گرفتن از خارج باعث شده 
لبنان در دروازه جهنم بایستد و استقالل و سرنوشت خود را به عقل های متوحشی بسپارد که در ایجاد 
کشورهای شکست خورده متخصص هستند.وی گفت: بسیار بسیار ناراحت کننده است که استقالل 
کشور ما قربانی جنون سیاسی و امنیتی و طایفه ای شده است و دولت از برگزاری جلسه کابینه عاجز 
باشد. بسیار ناراحت کننده است که شهروند لبنانی بعد از ۷۸ سال از استقالل احساس کند که نیاز به 
کشوری آزاد و مستقل دارد که گروگان هیچ حزب یا طایفه ای نباشد. به رغم این واقعیت تلخ امروز باید 

بگوییم خداوند لبنان، ملت، ارتش و استقاللش را در برابر هر شر و بدی حفظ کند.

نگرانی دموکرات ها از آینده سیاسی »بایدن«
دموکرات های آمریکا می گویند پس از گذشــت نزدیک به یک ســال از ریاست جمهوری جو بایدن 
نگرانی آن ها از آینده سیاسی رییس جمهور بیشتر شده است.  به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، با 
وجود تصویب بودجه  یک هزار میلیارد دالری بایدن در هفته های اخیر و تالش کاخ سفید برای جبران 
محبوبیت از دست رفته رییس جمهور آمریکا، ولی دموکرات ها می گویند آینده سیاسی دولت بسیار 
نگران کننده است. استیو شرتلف، رییس پیشین مجلس نمایندگان ایالتی آمریکا در پاسخ به سوال 
خبرنگاری مبنی بر جایگاه سیاسی بایدن  طی یک سال گذشته گفت: ما خیلی نگرانیم. همگی نگران 
سال های آینده هستیم زمانی که مردم همگی ناراضی باشند. شرتلف ادامه داد: دموکرات ها ماه هاست 
که این نگرانی را دارند. جایگاه سیاسی بایدن در یک سال اول از ریاست جمهوری به قدری تضعیف 

شده که در صورت نامزدی مجدد ممکن است در انتخابات ۲۰۲۴ شکست بخورد.

اعتراف آمریکا: خرابکاری نطنز و دیگر اقدامات مخرب اسراییل علیه ایران بی فایده بود؛

رضایت تاکتیکی، نتیجه عکس

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با اذعان به نقش رژیم صهیونیستی 
در ترورها و خرابکاری های هسته ای سال های اخیر علیه ایران، به نقل 
از منابع آگاه نوشت که مقام های آمریکایی نسبت به بیهوده بودن این 
اقدامات خرابکارانه در ضربه زدن به برنامه هســته ای ایران، به تل آویو 
هشــدار داده اند. این روزنامه آمریکایی نوشــت: ظرف ۲۰ ماه گذشته 
ماموران اطالعاتی اسراییل یک دانشــمند ارشد هسته ای ایران را ترور 
کرده و اقدام به خرابکاری در برخی تاسیسات هسته ای یا نظامی ایران 
کردند به امید آنکه سانتریفیوژهای تولیدکننده سوخت هسته ای را از کار 

انداخته و توانمندی های هسته ای ایران را کاهش دهند.
با این حال مقام های اطالعاتی آمریکا و بازرسان بین المللی می گویند 
که ایران نه تنها به سرعت تاسیسات مذکور را دوباره وارد مدار کرده، بلکه 
اغلب اوقات دستگاه های جدیدتر و سریع تر برای غنی سازی اورانیوم 

را نصب کرده است.
برخــی از مقام های مطلع از رایزنی های پشــت پرده خبــر داده اند که 
مقام هــای آمریکایی به همتایان اســراییلی خود هشــدار داده اند که 
حمالت مکرر به تاسیسات هسته ای ایران ممکن است رضایت تاکتیکی 
به همراه داشــته ولی در نهایت نتیجه عکس داشته باشند. مقام های 
اسراییلی گفته اند که قصد دست کشیدن نداشته و هشدارهایی در مورد 

آنکه این حمالت تنها به بازسازی ســریع برنامه هسته ای ایران کمک 
می کنند را رد کرده اند. نیویورک تایمز نوشــت که این یکی از حوزه های 
متعددی است که آمریکا و اسراییل در مورد فواید استفاده از دیپلماسی 

به جای قوه قهریه اختالف نظر دارند.
در ادامه این گزارش با اشــاره به تهدیدهای اخیر دولتمردان آمریکایی 
در مورد پیامدهای شکســت احتمالی مذاکرات هسته ای آمده است: 
بسیاری از مشــاوران جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، مردد هستند 
که وضع تحریم های جدید علیه مقام های ارشــد، نیروهای نظامی یا 
تجارت نفتی ایران، عالوه بر یک هزار و ۵۰۰ فرد و نهاد تحریم شــده به 
وسیله دولت ترامپ، موفقیت آمیزتر از فشــارهای پیشین برای تغییر 
مسیر ایران باشــد. به نوشته نیویورک تایمز ، در ســازمان امنیت ملی 
و فرماندهی ســایبری آمریکا این اجماع وجود دارد که انجام حمالت 
سایبری ای که واشنگتن و تل آویو بیش از یک دهه پیش انجام داده و 
سانتریفیوژهای مرکز غنی سازی نطنز را بیش از یک سال از کار انداخت، 

اکنون بسیار دشوارتر است.
مقام های کنونی و پیشــین آمریکایی به این نکته اشــاره می کنند که 
ایران از آن زمان تاکنون توان دفاع خود را به مراتب ارتقا داده و نیروهای 

سایبری خود را تشکیل داده است.

روزنامه »آرمان ملی« با دکتر سیدجالل ساداتیان، 
تحلیلگر روابط بین الملل و سفیر ســابق ایران در 
انگلیس دربــاره تداوم مذاکــرات برجام گفت وگو 

کرده است.
ساداتیان در این باره گفت: در شرایط کنونی آمریکا 
ایران را به اتالف وقت در مذاکرات هســته ای متهم 
می کند تا بتواند در این فاصله به اهداف خود دست 
یابد. کشورهای اروپایی نیز تا حدودی با رویکردی 
که آمریــکا در مقابل ایران در پیــش گرفته، همراه 
شده اند. آمریکا برای رســیدن به مقاصد خود البی 
قوی را آغاز کرده و حتی رابرت مالی با مقامات چین 

و روســیه نیز در این زمینه دیدارهایی را انجام داده 
است. از سوی دیگر وی با کشورهای عربی منطقه، 
شورای همکاری خلیج فارس واردن نیز البی کرده 
تا به طور کامل ایران را تحت فشار قرار دهند. هدف 
از این تحت فشــار قرار دادن نیز این اســت که اگر 
شرایطش مهیا شود، مکانیســم ماشه را برگرداند. 
اینکه طرح توافــق موقت از ســوی  آمریکا مطرح 
می شــود در چارچوب تالش هایی است که تاکنون 
انجام داده اند. به نظر می رسد آمریکا به دنبال این 
اســت که به برجام بازگردد و از طریق بازگشــت به 
مکانیسم ماشه ایران را به صورت کامل تحت فشار 

قرار بدهند. در شــرایط کنونی که آمریکا به صورت 
غیرمستقیم با ایران در حال مذاکره است بعید است 
که به سمت ماده۴۲شورای امنیت پیش بروند. با 
این وجود شرایط به شکلی است که آمریکایی ها فکر 
می کنند با همان ماده۴۱ ذیل فصل هفتم می توانند 
فشــارهای اقتصادی بر ایــران را افزایش بدهند و 

نفس ایران را بگیرند.

سفیر سابق ایران در انگلیس مطرح کرد:

سردرگمی دولت »رییسی« در مذاکرات

تسنیم نوشت: مسعود اسدالهی ،کارشناس ارشد مسائل منطقه، تحلیل های منتشرشده مبنی بر برکناری سردار جواد غفاری، فرمانده مستشاران ایرانی در سوریه 
به  درخواست وزیر خارجه امارات و با دستور بشار اسد را رد کرد. 

 سردار سید جواد غفاری، سومین فرمانده نیروهای ایرانی در ســوریه از آغاز بحران در این کشور بود که ابتدا به عنوان یکی از فرماندهان قرارگاه دمشق کار خود را 
شروع کرد و سپس فرماندهی قرارگاه حلب را به عهده گرفت و طی سال  های اخیر نیز فرمانده اصلی نیروهای مستشاری ایرانی و هم پیمانان ایران مثل حزب ا... 
و فاطمیون در سوریه بود. تودیع سردار غفاری پس از ۶ سال تصدی این مسئولیت، طی یک ماه گذشته و همزمانی آن با برخی تحوالت در سوریه، تحلیل های 
متعددی را در پی داشت و برخی رسانه های خارجی این طور تحلیل کردند که این تغییر با اجبار از سوی دولت سوریه و ازجمله دستاوردهای سفر اخیر وزیر امور 
خارجه امارات به دمشق بوده است. مسعود اسدالهی، کارشناس ارشد مسائل منطقه درباره وضعیت فعلی سوریه و مناطق تحت حاکمیت دمشق و نیز نقش ایران 
در این خصوص اظهار داشت: بعد از آزادسازی بوکمال، روند عملیات ها عوض شد و دیگر آن جو نظامی ای که بر تحوالت حاکم بود، وجود نداشت و رنگ نظامی 
تحوالت کمرنگ و رنگ سیاسی آن به معنای سیاست داخلی و خارجی پررنگ شد. نظر خود سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی هم این بود که بعد از عملیات 

بوکمال، سپاه و نیروهای هم پیمان آن در عملیات های بزرگ مشارکت نکنند مگر به عنوان احتیاط ارتش سوریه.

چرا فرمانده مستشاران ایرانی در سوریه تغییر کرد؟
عضو کمیسیون امنیت ملی:

 مذاکره دو جانبه با آمریکا را 
نمی پذیریم

خبر روز

وز عکس ر

دیدار »کاظمی قمی« 
و »عبدا... عبدا...« 

در کابل
در دیدار نماینده کشــورمان در 
امور افغانستان و عبدا... عبدا...، 
در خصــوص وضعیــت کنونی 
افغانســتان و ادامــه همکاری 
بــا ایــن کشــور در زمینه های 
اقتصادی، تجاری، بشردوستانه، 
آموزشی و... بحث و تبادل نظر 

صورت گرفت.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی:

اعتراضات اخیر اصفهان، ریشه اقتصادی دارد
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با انتقاد شدید از طوالنی شدن مذاکرات طی دو دهه اخیر می گوید 
بحرانی که پرونده هسته ای ایران برای کشــور ایجاد کرده موجب شده تا بسیاری از بخش های مهم 
اقتصادی و توسعه ای ایران دچار ضررهای جبران ناپذیر شود. حسین مرعشی ضمن تاکید بر بدعهدی 
طرف مقابل در جریان مذاکرات هسته ای به این مسئله نیز اشاره دارد که غرب در مقام قدرت قرار گرفته و 
باید از دریچه مذاکره راه حلی برای برون رفت از فضای فعلی ایجاد کرد. دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی 
با طرح این پرسش که باید دید اولویت حاکمیت چیســت، بیان داشت: بنده معتقدم اولویت امروز 
جامعه ایران؛ احیای اقتصاد است. به نظر می رسد که اگر توجه الزم به امورات مربوط به اقتصاد نشود، 
کشور با چالش های جدی مواجه خواهد شد. چالش هایی که نمونه های آن را در اصفهان شاهد هستیم. 
حسین مرعشی اضافه کرد: اگر امروز مردم به دلیل تنش آبی موجود معترض می شوند، بخشی از دالیل 

این اعتراض را در حل نشدن مسائل اقتصادی که بر مدیریت کشور نیز تاثیر گذاشته، می توان یافت.

گزافه گویی وزیرجنگ اسراییل: 

باید توانایی هسته ای ایران را از بین ببریم
وزیر دفاع رژیم صهیونیستی در اظهاراتی اعالم کرد که توانمندی های هسته ای فعلی ایران باید از بین برود، 
ضمن آنکه نظارتی موثر بر تاسیسات هسته ای ایران و بر تولید تسلیحاتش اعمال شود. به نقل از تایمز 
آو اسراییل، بنی گانتس گفت که از توافق هسته ای گسترده تر، قوی تر و طوالنی تر با ایران حمایت می کند، 
حتی در شرایطی که گفته می شود اسراییل انتظار دارد مذاکرات پیرامون بازگشت به توافق چندجانبه ۲۰۱۵ 
از هم بپاشد. گانتس در کنفرانسی درباره امور امنیتی اسراییل که به میزبانی هاآرتص و یو سی ال ای برگزار 
شد، گفت: »من از توافقی حمایت می کنم که گسترده تر، قوی تر و طوالنی تر باشد - بازگرداندن ایران، از 
بین بردن توانایی های فعلی اش و انجام بازرسی های موثر در سایت ها و همچنین تولید تسلیحات آن.«

عضو مجمع تشخیص مصلحت:
وظیفه اصلی مجمع، حل مشکالت معیشتی مردم نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره شائبه حضور کمرنگ مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
حوزه حل مشکالت معیشتی بی سابقه  مردم گفت: »این ایراد به مجمع وارد است؛ اما مجمع یک کار و 
وظیفه اصلی دارد که آن هم مشاوره به رهبری است. وظیفه دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم، 
مصلحت سنجی است تا مصوبات مجلس خالف اصول قانون اساسی نباشد.«احمد توکلی ادامه  داد: 
»مواردی وجود داشته که مجمع تشخیص در مسائلی خارج از چارچوب وظایف خود ورود کرده؛ اما در 
بسیاری از موارد نیز مجمع ورود نمی کند. من به اعضای مجمع به همین دلیل اعتراض کردم؛ چرا که 
اعضای مجمع، مشاور رهبری هستند و نباید حتما از ما در خواست استشار شود، مواردی را که متوجه 

می شویم باید به رهبری بیان کنیم، ما مشاور هستیم.«

برجام؛ مطلوب از نظر  وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ضمن ابراز حمایت از توافقی »گسترده تر، طوالنی تر و مستحکم تر« با 
ایران، در یک کنفرانس امنیتی در فلسطین اشغالی، ادعاهایی را علیه نقش ایران در منطقه مطرح کرد. 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در کنفرانسی درباره امور امنیتی اسراییل درباره مذاکرات احیای توافق 
هسته ای در وین گفت: من از توافقی حمایت می کنم که گسترده تر، قوی تر و طوالنی تر باشد، ایران را به 
عقب براند، توانمندی های]هسته ای[ فعلی اش را از بین ببرد و نظارتی موثر بر تاسیسات هسته ای آن 
و بر تولید تسلیحاتش اعمال کند.  گانتس با مطرح کردن ادعاهایی علیه نقش ایران در منطقه ، ایران را 

هژمونی خواند که به ادعای وی ارتش های تروریستی را تجهیز می کند.

کافه سیاست

یک نماینده مجلس  گفت: ایــران در مقاطع 
قبلی فقــط در چارچوب ۱+۵ بــا آمریکایی ها 
گفت وگو کرده است و حاضر نیستیم مذاکره دو 
جانبه را با طرف آمریکایی بپذیریم.  »ابوالفضل 
عمویی« عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارج در رابطه با »برگزاری مذاکرات دوجانبه 
میان ایران و آمریکا«اظهار کرد: مذاکرات ایران 
در هشــتم آذرماه با ۱+۴ برگزار خواهد شــد، 
طرفین مذاکره در این توافق عضو هستند، اما 
آمریکایی ها از توافق خارج شــده  و عضویتی 
در برجام ندارند. هدف مذاکرات این است که 
ایران و ۱+۴ به یک شــروط مشترک برسند و 
این شروط جزئی از مذاکرات شود و به طرف 
آمریکایی هم ارائه کننــد، از این جهت وجهی 
ندارد که مســتقیم با آمریکایی ها وارد مذاکره 

شویم.
وی ادامه داد: آمریکایی ها در سوابق خود نشان 
دادند که از مذاکرات دو جانبه ســوء استفاده 
می کنند. طرف های آمریکایی بــا مانور دادن 
در اصل مذاکره سعی دارند جمهوری اسالمی 
را به این ســمت ببرند که ایران در حال نرمش 
در مواضع خود اســت، به همین دلیل انجام 
مذاکره دوجانبه با آمریکا را در شــرایط کنونی 
مفید نمی دانیم. البته ایــران در مقاطع قبلی 
فقط در چارچوب ۱+۵ با آمریکایی ها گفت وگو 
کرده است و حاضر نیستیم مذاکره دو جانبه را 
با طرف آمریکایی بپذیریم. ابوالفضل عمویی 
بیان کرد: طــرف آمریکایی نشــان داده که در 
حال حاضر آماده رفع تحریم ها نیست. نباید با 
فرصت ایجاد کردن برای گفت وگوی دو جانبه 
ای بین ایران و آمریکا به ایــن طرف خطاکار 
امتیاز و جایــزه ای بدهیــم.  وی در خصوص 
تغییرات در شیوه های مذاکره بین ایران و ۴+۱ 
مطرح کرد: ســاختار مذاکرات ثابت و فرمت 
آن تغییر نخواهد کــرد. دور اول مذاکرات آتی 
در هشــتم آذر بین ایران و ۱+۴ برگزار می شود 
و در راســتای مرور روندهای گذشته است که 
در این مرور ابتکارات نویی هم مطرح می شود 
و شــیوه های جدیــدی برای گفــت وگو بیان 

خواهد شد. 

بین الملل

تحلیلگر مسائل سیاسی:

  مجلس چرا اقتصاد را رها کرده 
و چسبیده به سگ وگربه مردم

یک تحلیلگر مسائل سیاســی گفت: مجلس به جامعه بگوید 
و توضیــح دهد چرا موضوع اشــتغال و کم آبــی را رها کرده و 

چسبیده است به سگ و گربه مردم.
محمد مهاجری  درباره طرح های حاشیه سازی مجلس  اظهار 
کرد: دو اتفاق باعث شــده نمایندگان مجلس به این ســمت 
گرایش پیدا کنند. با روی کارآمدن دولت آقای رییسی، مجلس 
چون ظرفیت بســیار پایین دارد و نمی تواند برای دولت خیلی 
عرضه اندام کند مثال طرح هایی بدهد که دولت بتواند آنها را اجرا 
کند یا حتی دولت این طرح ها را برای اجرا تحویل بگیرد، این 
مســئله موجب شده که مجلس به ســمت چنین طرح هایی 
برود. ثانیا مجلسی که برآمده از آرای بسیار پایین مردم باشد، 
توان کارشناسی و سیاسی مجلس بسیار کمی هم دارد بنابراین 
در بزنگاه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خیلی 
نمی تواند خودی نشــان دهد.وی افزود: مجلس یازدهم در 
تاریخ مانــدگار و برای آینده درس عبرت خواهد شــد تا دیگر 
مجالسی با این سطح پایین امکان ظهور و بروز پیدا نکنند. البته 
نمی خواهم بگویم دوره های قبلی مجلس خیلی سطح شان 
از مجلس یازدهم باالتر بــود؛ اما حداقل این نبود که اگر حرف 
حقی می زدند، اینقدر در فضای سیاســی کشور مورد هجوم و 
حمله قرار بگیرند.این فعــال مطبوعاتی اظهار کرد: نمایندگان 
مجلس یازدهم به موضوعاتــی ورود می کنند که حتی به فکر 
آینده سیاسی خودشــان نیســتند. طرح صیانت از کاربران 
فضای مجازی، یک طرح شکســت خورده است هر آنچه هم 
که در نهایت به تصویب برسد در جامعه پذیرفته نخواهد شد و 
حتی به ضد خودش تبدیل می شود؛ به طوری که مدافعان این 
نمایندگان نیز در سطح جامعه قدرت حمایت شان را از دست 
می دهند.وی با اشــاره به قانون »جوانی جمعیت« ادامه داد: 
این قانون خوبی است چراکه نرخ رشد جمعیت در ایران کاهش 
پیدا کرده و این مسئله در آینده می تواند مشکالتی را برای کشور 
ایجاد کند؛ اما چرا مجلس نمی تواند مردم را درباره خوب بودن 
این طرح قانع کند؟ علت آن است که مجلس با مردم هم زبان 
نیست، دوم اینکه وقتی مردم نیازهای شان را فهرست می کنند، 
می بینند موضوعاتی همچون تورم، اشتغال، کسری بودجه و... 
در اولویت باالتری نسبت به فرزندآوری قرار می گیرد بنابراین 
این برداشت عمومی پدید می آید که مجلس، مردم را سرکار 

گذاشته است.
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مدیرکل راه و شهرسازی استان:

1۵ درصد ثبت نام شدگان مسکن ملی واجدشرایط هستند
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: بیش از ۱۵۰ هزار نفر در استان برای دریافت مسکن 
ملی ثبت نام کرده اند که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد آنان واجد شــرایط دریافت مســکن هستند.علیرضا 
قاری قرآن افزود: متقاضیان و ساکنان شهر اصفهان برای ثبت نام در طرح مسکن ملی می توانند از 

واحد های پیش بینی شده در شهر های بهارستان و شاهین شهر انتخاب کنند.
وی بابیان اینکه نیمی از فرآیند اداری تخصیص طرح های مسکن ملی انجام شده است، گفت: در 
صورت تامین منابع مالی و تخصیص زمین، تســهیالت بانکی برای احداث مسکن به متقاضیان 
اختصاص می یابد.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، چالش اصلی پیش روی مسکن ملی 
را گذر از مراحل اداری دانســت و افزود: درصورتی که تســهیالت موردنظر و فرآیند اداری سریع تر 
صورت بگیرد، ساخت مسکن ملی با سرعت باالتری انجام می گیرد.طرح ملی تولید مسکن باهدف 
ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور در دســت اجراست که سهم استان اصفهان ۷۰ هزار و 

۷۸۰ واحد است.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اردستان:

اعتبار  راهداری، جوابگوی خرابی راه های اردستان نیست
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اردستان گفت: برای هر کیلومتر روکش آسفالت حدود 
۹۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است، در صورتی که اعتبارات راهداری جوابگوی حجم خرابی راه های 
شهرستان اردستان هم نیســت.ابوالفضل کوهی ادامه داد: یکی از مطالبات اصلی مردم اردستان 
وضعیت بد محور های روستایی شهرستان است که در برخی از موارد رفت و آمد را برای آن ها سخت 

کرده است.
وی با بیان اینکه شهرستان اردستان به دلیل تعداد زیاد روستا و پراکندگی آن ها دارای بیش از ۷۰۰ 
کیلومتر جاده روستایی اســت، افزود: کمبود بودجه و اعتبارات در مقابل حجم خرابی جاده های 
روستایی، باعث شده نتوانیم آنگونه که مردم انتظار دارند خدمات ارائه بدهیم.رییس اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اردستان با اشاره به آغاز روکش آسفالت جاده روستایی اردستان- دره باغ، 
تصریح کرد: برای هر کیلومتر روکش آسفالت حدود ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است، در صورتی 

که اعتبارات راهداری جوابگوی حجم خرابی راه های شهرستان اردستان نیست.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

 مطالبه کشاورزان اصفهانی 
باید در کمیته های تخصصی بررسی شود

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: حضور مردم و کشــاورزان در بستر زاینده رود ، حرکتی 
خودجوش، مردمی، حق طلبانه و نجیبانه بود و مطالبه کشاورزان باید در کمیته های تخصصی بررسی 
شــود.محمد نور صالحی در جلسه علنی شورای اسالمی شــهر اصفهان  اظهار کرد: ما انتظار داریم 
دولت مردمی سیزدهم مصوبات جلسات و کارگروه های مختلف را برای رسیدگی به حل معضل آب 
زاینده رود عملیاتی کند و اجازه ندهد همانند گذشته این پیگیری ها ناکارآمد و مقطعی باشد.وی 
ادامه داد: کشاورزان اصفهان به دلیل مشکالت معیشتی و شغلی به بستر رودخانه زاینده رود پناه 
آوردند، اما تخصیص ها و برداشت های غیرشــرعی و غیرقانونی، عدم تخصیص حقابه کشاورزان، 
معضالت زیست محیطی و خشکی تاالب گاوخونی را در پی داشته است.نور صالحی ادامه داد: البته 
برای رفع این مشکل باید اصالح الگوی مصرف بر اساس تغییر اقلیم صورت گیرد و نیز تخصیص 
حقابه منصفانه در کمیته های تخصصی بررسی و تکلیف آن مشخص شود.وی در پایان اضافه کرد: 
تخصیص حقابه کشاورزان با وجود مستندات کار سختی نیســت فقط باید بارگذاری های حوضه 

زاینده رود که در دولت های پیشین با انتقال آب صورت گرفته است، مدیریت شود.

راهکارهای رییس جمهور برای حل مشکالت آب اصفهان چیست؟

فعال چشم به راهیم!

کمبود آب که در کل کشور طی سال های گذشته مشهود بوده، در استان 
اصفهان به یک بحران تبدیل شده است.حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو 
هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به بحران موضوع آب در 
اصفهان  گفت: یکی از مشــکالت ما در بحث ملی این است که شناخت 
درست و تبیین موضوع آن گونه که کشاورز شرق و غرب ما کم آبی را درک 
می کند، در مجموعه مسئوالن و وزرای نیرو وجود ندارد. در واقع گره کار به 
وزارت نیرو و سیاست نامناسب اتخاذ شده که موجب شده مردم در مقابل 
هم قرار بگیرند.وی با اشاره به جلسه نمایندگان با رییس جمهور در این 
محور افزود: اصل موضوع ما در آن جلسه در خصوص آب بود و نگرش 
و نوع آغاز بیان نگاه به موضوع آب استان توسط رییس جمهور، شروع 
خوبی بود و باید از حسن نظری که وجود دارد استفاده شود تا مسئله را به 
درستی تبیین کنیم. حضور وزیر نیرو از طرف رییس جمهور برای دریافت 
و درک درست موضوع و ارائه راهکار صورت گرفت تا در سفر استانی رییس 

جمهور به اصفهان در آینده، تصمیمات کارشناسی عملیاتی شود.

مسائل همه جای استان اصفهان باید بررسی شود
نماینده مردم شاهین شهر برخوار و میمه در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به کافی نبودن ســفر وزیر نیرو بیان کرد: ایشان باید یک هفته در 

استان بماند و مسائل یک به یک شهرســتان هایی که ذی ربط به حوزه 
زاینده رود است، را از نزدیک ببیند تا برداشت درست از کم آبی و مسائل 
جانبی آن مانند فرونشست و کاهش آب های زیرزمینی و دیگر مسائلی 
که به دنبال دارد، پیدا کند. مسئوالن باید به صحنه بیایند و از نزدیک درد 
دل، گریه و ناراحتی کشــاورز را لمس کنند تا تصمیــم دقیق تری اتخاذ 
شــود.حاجی دلیگانی دربــاره ۵ نکته رییس جمهــور در خصوص آب 
اصفهان تصریح کرد: اگر این ۵ مسئله عملی شود، بخشی از موضوع به 
طور صحیح در مسیر حل شدن قرار می گیرد. یکی از این ۵ نکته این بود 
که احیای زاینده رود تصمیم جدی مــا و برای این بحث کارگروه خاصی 
تحت همین عنوان راه اندازی می کنیم. نکتــه دوم اینکه اولویت آب در 
استان اولویت دولت است و ســومین نکته اینکه تمام پیشنهاداتی که 
برای احیای زاینده رود مطرح شــود، بررسی و دنبال می کنیم.وی ادامه 
داد: رییس جمهور دستور داد اولویت اول مرکز بررسی استراتژی راست 
جمهوری به ریاست خیاطیان، بررسی راه های برون رفت از وضعیت آب 
استان اصفهان و استان های هم جوار و در کنار آن بحث فرونشست باشد.

راهکار های رییس جمهور برای حل مشکل آب اصفهان
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شــورای اسالمی با بیان 

اینکه پنجمین نکته نیز سفر وزیر نیرو به اصفهان و بازدید منطقه از نزدیک 
بود، خاطرنشــان کرد: ما به عنوان نمایندگان مجلس باید این نکات را 
دنبال و مطالبه گری کنیم تا این موارد اجرایی شــود. هم چنین هر کدام 
از شهروندان دلسوز و صاحب نظر که نقطه نظرات و پیشنهادات راهبردی 
و راهگشــا برای موضوع آب در اســتان دارند، با نمایندگان شهر خود یا 
وزارت نیرو و دفتر ریاست جمهوری در میان بگذارند تا مورد بررسی قرار 
گیرد و روزی را شاهد باشیم که از این وضعیت نجات پیدا کرده باشیم.

وی درباره طرح های عملیاتی انتقال آب گفت: آنچه براساس مطالعات 
کارشناسان ایرانی و مشاوران خارجی است، امکان پذیر و برای دیگران با 
رعایت مالحظات بی ضرر است.حاجی دلیگانی با بیان اینکه در گذشته 
در وزارت نیرو عزمی برای انجام نمی دیدیم، افزود: امیدواریم که اکنون 
این مدیران به میدان بیایند و این عزم ایجاد شود و مسائل اجتماعی که 
از طرف استان های دیگر مطرح می شــود را تبیین کنند.وی افزود: اگر 
شفاف و روشن گزارش داده شــود که طرح های انتقال آب ضرری برای 
استان های همجوار ندارد، بلکه باعث توسعه و پیشرفت آن مناطق خواهد 
شد، این اتفاق می تواند عملی شود.وی افزود: تا زمانی که آن ۲۵۰ میلیون 
مترمکعب برقرار می شود، از طریق آبی که از اســتان خارج می شود که 

سالیانه به ۲ میلیارد متر مکعب آب می رسد، این آب را تخصیص دهند.

نقش وزارت نیرو در حل مشکالت آب، تماشاچی بوده است

حاجی دلیگانی با اشاره به نقش سایر دستگاه ها اظهار داشت: وزارت نیرو 
در این سال ها، به جای پرداختن به حل مسئله، نقش تماشاچی داشته 
و شاید برای آن ها ناخوشــایند نبود که در پس جامعه بین استان های 
مختلف و مردم این مباحث رد و بدل شــود و هیچ گاه اراده ای برای حل 
مسئله آب چند استان نداشتند و متاســفانه مدیران استان نیز جهادی 
نبودند.وی افزود: امیدواریم در دولت فعلی که وزیر نیرو در بین کشاورزان 
غرب و شرق و شمال دیدار کرده، این مســائل برطرف شود چراکه اگر 
ذهن رییس جمهور و وزیر نیرو و ســایر وزرا در موضوع آب به درســتی 
شکل گرفت و اراده برای اقدام منصفانه داشته باشند، همین اثرگذاری 
در حوزه های استانی هم اتفاق می افتد وبا نوع نگاهی که در دولت وجود 

دارد،  امیدوار هستیم.

وضعیت نامناسب فرونشست در اصفهان

حاجی دلیگانی با اشاره به جدی بودن موضوع فرونشست بیان کرد: اگر 
دشت اصفهان را به عنوان کاسه ای درنظر بگیریم، کف کاسه شهر حبیب 
آباد است که عمق خاک تا سنگ بستر، ۲۸۰ متر است. در حال حاضر آبی 
که در این منطقه برداشت می شــود، در ۲۵۰ متری زمین است در حالی 
که به یاد دارم در ۶ متری زمین در این منطقه به آب می رسیدیم.وی بیان 
کرد: پارک ۲۴۰ هکتاری جنگلی آن، چاه ۱۲ اینچ داشت، یعنی بدون وجود 
هیچ موتور و پمپی آب از این چاه می جوشید؛ اما اکنون روز به روز وضعیت 
بدتر و بدتر می شود. ده ها رشته قنات خشک شده و اینکه مصرف بهینه 

آب باید تغییر کند، درست است.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با بیان اینکه 
به تازگی مصرف گاز اســتان به ۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار 
مترمکعب رســیده اســت، گفت: در حال حاضر تنها 
محدودیت موجود تحویل گاز برای کارخانه های سیمان 
اعمال شده است.سیدمصطفی علوی درباره وضعیت 
قرمز هوای اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر مصرف 
گاز استان به شدت افزایش یافته و عمده مصرف در 
بخش خانگــی و ۱.۵ برابر بخش صنعت اســت.وی 
گفت: اخیرا مصرف گاز استان ۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار 
مترمکعب بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

مصرف گاز استان بی ســابقه و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد 
افزایش یافته اســت.مدیرعامل شــرکت گاز استان 
اصفهان افزود: در حــال حاضر ۳۱ میلیون مترمکعب 
گاز در بخش صنعت و بیش از ۴۵ میلیون مترمکعب 
گاز در بخش خانگی مصرف شــده است.وی تاکید 
کرد: هم اکنون گاز تمام بخش خانگی برقرار اســت، 
همچنین تمام صنایع بزرگ و کوچک اســتان نیز از 
سوخت گاز استفاده می کنند.علوی با بیان اینکه فوالد 
مبارکه اصفهان به عنوان بزرگ ترین صنعت اســتان 
ســوخت گاز مصرف می کنند، اظهار کرد: فوالد مبارکه 
بیش از ۱۰ میلیون مترمکعــب، ذوب آهن بیش از ۲ 
میلیون مترمکعب، نیروگاه شهید منتظری ۸ میلیون 
و ۸۰۰ هزار مترمکعب و نیــروگاه اصفهان ۴ میلیون و 
۶۱۹ هزار مترمکعب گاز مصرف کرده اند.وی با اشاره به 

اینکه مصرف گاز نیروگاه اصفهان بی سابقه بوده است، 
افزود: پیش از آن مصرف گاز این صنعت حدود ۲.۵ تا 
۳ میلیون مترمکعب بوده که این به دلیل ظرفیت نهایی 
تولید آن است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با 
تاکید بر اینکه فعال تنها محدودیت موجود تحویل گاز 
برای کارخانه های ســیمان اعمال شده است، گفت: 
این تصمیم در سطح کشــور گرفته شــده و کارخانه 
های سیمان تنها در حد گرمایش اتاق های کارگری و 
بخش اداری گاز دریافت می کنند.وی در پاسخ به این 
سوال که کدام یک از صنایع استان از سوخت مازوت 
استفاده می کنند، اظهار کرد: در حال حاضر تمام صنایع 
اصفهــان از گاز مصرف می کنند مگر صنایع ســیمان 
 که شاید خارج از محدوده اصفهان قرار دارند که از آن

 بی اطالع هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اعالم کرد که اصفهان در مصرف گاز رکورد زد؛

بعد از آب، نوبت گاز است!

خبر روز
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

 هشت شهرک صنعتی خصوصی تا پایان سال 
در اصفهان ایجاد می شود

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: هشت شهرک صنعتی خصوصی در 
این استان با جذب سرمایه گذار و واگذاری زمین به آنها در سال جاری ایجاد می شود.محمدجواد 
بگی افزود: این شهرک های صنعتی خصوصی با نام فلزات گران بها و سنگ های قیمتی، پیشرو 
دیزل، فجر تیران، ناحیه تخصصی نســاجی تــک نصرآباد اصفهان، مهرتــاک، کاویان دهاقان، 
طالخونچه مبارکه و ناحیه صنعتی خم پیچ خوانسار و در زمینه تولید فلزات گران بها و سنگ های 
قیمتی، قطعــات خودرو، تولیدات نســاجی به فعالیــت خواهند پرداخت.مدیرعامل شــرکت 
شهرک های صنعتی اصفهان اظهار داشت: در کنار توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی تقاضا محور و 
ایجاد زیرساخت های الزم به منظور استقرار سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی دولتی، تالش 

داریم تا شهرک های خصوصی را نیز گسترش دهیم.
وی اضافه کرد: پس از واگذاری زمین در شــهرک های صنعتی خصوصــی، تمامی امور از جمله 
تسطیح و ایجاد زیرساخت در شهرک و ســاخت واحد تولیدی بر عهده ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی است و شرکت شهرک های صنعتی به عنوان نماینده دولت و حاکمیت بر این موضوع 
نظارت می کند. بگی یادآور شد: این استان طی دو سال گذشته رتبه اول کشور را در جذب سرمایه 
گذار در شــهرک ها و نواحی صنعتی کســب کرد.وی خاطرنشــان کرد: زمین در اختیار شــرکت 
شهرک های صنعتی برای واگذاری به متقاضیان با احتساب شهرک های خصوصی و شهرک های 
جدید حدود ۱۷ هزار هکتار است که زمینه را برای جذب سرمایه گذاری در استان فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی اصفهان افزود: اکنون هشت شــهرک و ناحیه صنعتی 
خصوصی فعال شامل شهرک های صنعتی خصوصی محمود آباد، کرون در تیران و کرون، ناحیه 
صنعتی رحمت آباد خوانسار، فوالد و نقش جهان در لنجان، نیوان ابتکار سایپا و فتح المبین کاشان 
)پارس زاگرس(  در استان اصفهان وجود دارد و این استان دارای بیشترین شهرک خصوصی در 
کشور است.وی بیان کرد: در مجموع حدود یکصد ناحیه و شهرک صنعتی دولتی و خصوصی در 
استان وجود دارد که در زمان حاضر از این تعداد ۹۰ شهرک و ناحیه صنعتی ایجاد شده و یا در حال 
ایجاد است که مطالعات فنی، اقتصادی و زیســت محیطی آنها به اتمام رسیده و منتظر دریافت 
مصوبات کمیسیون زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان است.بگی تصریح کرد: این استان از 
نظر تعداد شهرک ها ونواحی صنعتی رتبه اول کشور را دارد و استان دوم حدود ۳۰ شهرک و ناحیه 

صنعتی کمتر از استان اصفهان دارد. 

آغاز طرح راهداری زمستانه با 7۵0 نیروی راهدار در اصفهان
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان با اشــاره به آغاز طرح راهداری 
زمســتانه، گفت: در این طرح ۷۵۰ نفر نیروی راهداری و ۶۰۰ دســتگاه ماشین آالت و تجهیزات 
زمستانه فعال هستند.فرزاد دادخواه با اشاره به آغاز طرح راهداری زمستانه، اظهار کرد: با نزدیک 
شدن فصل زمستان و شروع بارش ها در سطح استان، طرح راهداری زمستانه اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای با پیش بینی های قبلی و به صورت ۵۰ درصدی از ۱۵ آبان و به صورت ۱۰۰ 
درصد از اول آذر ماه آغاز شــد. وی افزود: در این طرح ۴۶ راهدارخانه و بالغ بر ۷۵۰ نفر پرســنل 
مجرب راهداری و پشتیبانی و ۶۰۰ دستگاه ماشــین آالت و تجهیزات زمستانه فعال هستند و به 
خصوص در گردنه های صعب العبور و مناطق برفی عوامل طرح راهداری زمستانه مستقر شده اند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمــل و نقل جاده ای اصفهان ادامــه داد: در این طرح بالغ 
بر ۲۶ هزار تن شــن و نمک در راهدارخانه ها و محل های مورد نیاز، تهیه و دپو شــده اســت و از 
ســوی دیگر طی آبان ماه در چهار منطقه اســتان با عوامل امداد جــاده ای، همچون پلیس راه، 
 هالل احمر و اورژانس به صورت مشــترک جلســاتی تشــکیل و پیش بینی و هماهنگی های 

الزم صورت گرفت.

کافه اقتصاد

با مسئولان

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با اشاره به برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع در اصفهان با تاکید بر اینکه 
نمایشگاه سنگ اصفهان نسبت به دوره قبل از لحاظ کمی و کیفی رشد چشــمگیری داشته است، گفت: حضور شرکت های بزرگ و برندهای نقش آفرین در حوزه 
سنگ و معادن در این نمایشگاه قطعی شده است؛ همچنین پیش بینی شده تا در کنار این نمایشگاه فستیوال طراحی سنگ های کوچک مقیاس، همایش سنگ و 
کارگاه های آموزشی و پنل های تخصصی نیز برگزار شود.مرتضوی با بیان اینکه نمایشگاه سنگ اصفهان، به عنوان معتبرترین نمایشگاه تجاری سنگ در ایران، ارتقا و 
پیشرفت شرکت هایی که تولید فناوری برای این صنعت انجام می دهند را هدف خود قرار داده است، تاکید کرد: یکی از اصلی ترین اهداف این نمایشگاه آن است که 
محصوالت، تجهیزات و فناوری های جدید را به نمایش بگذارد و فرصتی برای تجارت فراهم کند. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان افزود: 
کمک به توسعه روابط در دنیای سنگ و تالش برای ارتقای وضعیت صنعت سنگ و افزایش حجم تجارت آن در سطح ملی و بین المللی از دیگر اهداف پیش بینی 
شده برای این نمایشگاه است.شانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته از ساعت ۱۰ تا ۱۸ روزهای سوم تا ششم آذرماه در نمایشگاه بین المللی 

اصفهان واقع در کمربندی شرق، روبه روی منطقه روشن دشت برپا می شود و میزبان فعاالن، کارشناسان، متخصصان و عالقمندان این حوزه خواهد بود.

نمایشگاه سنگ اصفهان، معتبرترین نمایشگاه تجاری سنگ در ایران

بارگیری اولین 
محموله قاچاق 
از سازمان اموال 

تملیکی 
اولین محموله قاچــاق با حضور 
نماینده قوه قضاییه در ســازمان 
جمــع آوری و حــدود ۲۰۵ تن از 
اقــالم قاچاق بــه منظــور اعمال 
قانون و امحا از محل این سازمان 

بارگیری و به اصفهان منتقل شد.

وز عکس ر

 درخواست نماینده اصفهان
  از  مسئوالن برای کمک فوری

 به کشاورزان اصفهانی
رییس مجمــع نمایندگان اســتان اصفهان با 
درخواســت از مردم ایــران که همــه به مردم 
اصفهان کمک کنند، گفت کــه باید فکر عاجلی 
برای حل مشــکل کــم آبی اســتان اصفهان 
صورت گیرد.حجت االسالم سیدناصر موسوی 
الرگانی با اشاره به تجمع روز جمعه ۲۸ آبان ماه 
کشاورزان اســتان اصفهان در کنار پل خواجو 
برای جاری شدن دائمی آب رودخانه زاینده رود 
اظهار کرد: چندین سال است که استان اصفهان 
با مشکل کم آبی مواجه است. یکی از مهم ترین 
دالیل کم آبی در این اســتان ســوء مدیریت و 
بارگذاری بیش از حــد در حوزه  آبریز زاینده رود 
توســط دولت ها بوده، در کنار آن برخی مواضع 
و اظهارنظرهای غیرکارشناســی نیز به عاملی 
دیگر تبدیل شد که امروز این مشکل بزرگ برای 
بیش از پنج میلیون نفر مردم شــریف استان 

اصفهان به وجود آمده است.
وی ادامــه داد: مردم اصفهان دیــن خود را به 
نظام جمهوری اســالمی ایران ادا کردند، هرجا 
کشور به کمک نیاز داشته مردم اصفهان پیش 
قدم بودند؛ از روزهای پیــروزی اول انقالب و 
جنگ تحمیلی گرفته تا وقــوع بالیای طبیعی 
همچون سیل و زلزله. اصفهان بیش از ۲۳ هزار 
نفر شــهید تقدیم نظام و انقالب کــرده، امروز 
مردم اصفهان به کمک کشور، مسئوالن و مردم 
سراســر ایران نیاز دارد.نماینــده فالورجان در 
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: استان 
اصفهان استانی فراکشوری و حتی ملی است، 
هر زمان که رییس جمهور و یا مسئول رده باالیی 
از کشورهای دیگر وارد کشورمان می شوند بعد 
از تهران از اصفهان بازدید می کنند دلیل آن هم 
آثار تاریخی ارزشــمند در استان اصفهان است 
که متعلق به همه ملت ایران است و فرهنگ و 
تاریخ ایران را به نمایش گذاشته و به جهانیان 
معرفی می کننــد. رییس مجمــع نمایندگان 
استان افزود:اکنون استان اصفهان به همراهی 
و همیاری کل مســئوالن کشــور و مردم ایران 
و تمامی نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 

نیاز دارد.

عکس: ایسنا
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معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری اعالم کرد :

خسارت ۲۰۰۰ میلیاردی کرونا به گردشگری بام ایران

با شــیوع کرونا، کســب وکارهای حوزه گردشــگری تعطیل شــده و به 
عبارتی چرخ این صنعت اشتغال زا نیز متوقف شده اســـــت و واحدها 
و فعالیت های فراوانی در زنجیره وابســـــته بــه آن )ازجمله اقامت، 
حمل ونقل، غذا و خوراک، مجتمع های تفریحی و ســرگرمی و ســایر 
واســطه های باالدســتی و پایین دســتی، مراکز بوم گردی و اقامتی( 

آسیب دیده و کارکنان آن ها ممکن است کار خود را از دست بدهند.
صنعت گردشگری ایران و به خصوص گردشگری در چهارمحال و بختیاری 
حال خوشی ندارد؛ ویروس کرونا هم به مثابه تیر خالص بر پیکر بی جان 
این صنعت بود. همین شرایط ســخت باعث تشدید تنش بین فعاالن 

گردشگری و برخی مسئوالن دولتی شده  است.
بر اساس آمار های رسمی اعالم شده،حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم 
در بخش گردشگری سطح کشور فعالیت دارند که پس از پاندمی کرونا با 

خسارت های مالی فراوانی مواجه شده اند .
در همین راستا معاون گردشــگری و ســرمایه گذاری اداره کل میراث 
فرهنگی چهارمحال و بختیاری گفت: از آغاز زمان شیوع بیماری کرونا در 
ایران بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان خسارت به زیرساخت های گردشگری 
استان و مراکزی مانند هتل ها، مجتمع های تفریحی و توریستی، دفاتر 
خدمات گردشگری، تورهای گردشگری، رستوران های بین راهی، مراکز 

تفریحی و سرگرمی، مجتمع های گردشگری و ... آسیب وارد شد.

فرجام سمیعی در خصوص خسارت های وارده به گردشگری چهارمحال 
و بختیاری در ایام کرونا، اظهار کرد: با وجود روند مطلوب واکسیناسیون، 
همچنان وضعیت شهرهای ایران به لحاظ شیوع بیماری کرونا به حالت 
عادی بازنگشته و در حال حاضر برگزاری تورهای گردشگری تنها با داشتن 

کارت واکسن امکان پذیر است.
معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال 
و بختیاری افزود: در فصل پاییز و زمســتان به علت برودت هوا از رونق 
گردشگری در استان کاســته می شــود، بنابراین حتی باوجود تکمیل 
واکسیناسیون و آغاز قرنطینه هوشمند تاثیر مثبتی بر گردشگری استان 
پیش بینی نمی شود، البته این امیدواری وجود دارد که در زمستان با بارش 
برف و راه اندازی پیست های اسکی تا حدودی گردشگری احیا شود، اما در 

نهایت برنامه ریزی کلی در فصل بهار و تابستان صورت می گیرد.
وی ادامه داد: بنابراین باتوجه به این موضوع که گردشگری در چهارمحال 
و بختیاری به صورت فصلی اســت و در فصول بهار و تابستان رونق پیدا 
می کند، لزوم برنامه ریزی در این فصول بیشتر احساس می شود، البته در 
حال حاضر نیز برخی برنامه ریزی ها صورت گرفته، اما تاکنون بیماری کرونا 
و عوامل اقتصادی موجب اختالل در بسیاری از برنامه های از پیش تعیین 
شده در حوزه گردشگری شده است و به همین دلیل پیش بینی های الزم 
انجام شده، اما محقق شدن آن ها به شرایط موجود در زمان تعیین شده 

دارد. سمیعی اضافه کرد: تاکنون و در زمان کاهش آمار بیماری کرونا نیز 
برنامه های بسیاری برای احیای گردشــگری در چهارمحال و بختیاری 
انجام شد، اما به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن این بیماری و با افزایش 
آمار ابتال و یا ورود ســویه های جدید بیماری به کشور بســیاری از این 
برنامه ریزی ها بی اثر می شد و به همین دلیل باید عمده برنامه ریزی ها با 

آغاز فصل گردشگری و باتوجه به شرایط اتخاذ شود.
معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال 
و بختیاری عنوان کرد: از آغاز زمان شــیوع بیماری کرونا در ایران بیش 
از ۲۰۰۰ میلیارد تومان خسارت به زیرســاخت های گردشگری استان و 
مراکزی مانند هتل ها، مجتمع های تفریحی و توریستی، دفاتر خدمات 
گردشگری، تورهای گردشگری، رستوران های بین راهی، مراکز تفریحی 

و سرگرمی، مجتمع های گردشگری و ... آسیب وارد شد.
 وی خاطرنشــان کرد: سعی شــد بخشــی از آســیب های وارد شده 
به تاسیسات گردشگری در اثر شــیوع بیماری کرونا با اعطای تسهیالت 
 جبران شــود که البته تاثیر چندانی در جبران این خســارات نداشــت، 
 زیرا متاســفانه سررســید بازپرداخت این تســهیالت مجدد در زمان
  شــیوع بیماری کرونا انجام شد،بنابراین این تســهیالت نیز نتوانست 
کمکی برای تاسیسات موجود در استان باشــد و در نتیجه آسیب های 

بسیاری را متحمل شدند.

 خروج یک توده 20 سانتیمتری از دهلیز چپ بانوی
 4۵ ساله

عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شــهرکرد، جراح قلب و مدیر گروه قلب این دانشگاه 
گفت: یکی از نادرترین اعمال جراحی قلب با موفقیت انجام و تومور قلبی بزرگ از قلب بانوی ۴۵ 
ساله خارج شد.بهنام شــاکریان افزود: این بیمار از یک ماه پیش با مشکل تنگی نفس و تپش 
قلب مواجه و  با تشدید عالئم، تحت بررسی قرار گرفت.شاکریان اضافه کرد: در اکوکاردیوگرافی 
توده بســیار بزرگ دهلیز چپ گزارش شد که منجر به افزایش فشار شــریان ریوی و تجمع مایع 
در اطراف ریه ها شده بود.وی ادامه داد: بیمار به طور اورژانســی تحت عمل جراحی قلب باز قرار 
گرفت و یک توده ۲۰ ســانتیمتری از دهلیز چپ وی خارج شد، وضع عمومی این بیمار را در حال 

حاضر رضایت بخش است.

 درخشش پنج اثر از شهرکرد
 در یازدهمین جشنواره بین المللی سیمرغ

معاون فرهنگی و اموردانشجویی دانشگاه علوم پزشــکی شهرکرد اظهار داشت: ، در بخش ادبی 
دانشــجویان کامیار خاکی با اثر »غواصی«و محمد قربانی اقبالغی با اثر »لبه« در رشته داستان 

کوتاه در این جشنواره خوش درخشیدند.
شهرام طهماسبیان  ادامه داد: همچنین دانشجویان علی شریفی با اثر »دهان زنگ زده« و امیر 
علی خواصی با مجموعه آثار »اسطوره، مستقیم، اون روز« به ترتیب در رشته های شعر نو و ترانه 
جشنواره سیمرغ پذیرفته شــدند.وی خاطرنشــان کرد: در بخش هنر های تجسمی نیز حسین 
علوی با اثر »عدم تعادل جمعیت« در رشته پوستر از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در یازدهمین 
جشــنواره بین المللی ســیمرغ حائز مقام برتر شد.طهماســبیان با بیان اینکه این دانشجویان 
مقام های اول تا پنجم جشــنواره را کســب کرده اند، افزود: در اختتامیه این جشنواره که طی دو 

مرحله در مشهد مقدس و تهران برگزار می شود، مقام های هر فرد مشخص خواهد شد.

سامان؛ رتبه اول تولید نهال در استان چهارمحال و بختیاری
مدیر جهاد کشاورزی سامان گفت: این شهرستان با داشتن ۶ نهالستان مجوزدار و تولید سالیانه 
بیش از ۲۰۰ هزار اصله نهال رتبه اول استان را در تولید نهال شناسه دار دارد.یزدان احمدزاده  افزود: 
در راستای بررسی سالمت نهال های تولیدی جهت عرضه به بازار، کارشناسان حفظ نباتات استان 
و شهرستان به همراه کارشناس باغبانی شهرستان از نهالستان های مختلف بازدید و ضمن نمونه 
برداری، نکات فنی در خصوص تولید نهال را ارائه کردند.احمدزاده، تعداد کل نهال شناسه دار تولید 
شــده در ســامان را بیش از ۲۰۰ هزار اصله عنوان و اضافه کرد: مصرف داخلی شهرستان ۵۰ هزار 
اصله نهال بوده که بقیه زیر نظر کمیته  فنی نهال استان به ســایر شهرستان ها و یا به استان های 
دیگر عرضه می شود.وی ادامه داد: تعدادی نهالستان غیر مجاز نیز در شهرستان شناسایی شده 
که پیگیری های الزم جهت تعیین تکلیف آن ها در حال انجام اســت.احمدزاده خاطر نشان کرد: 
نهال های تولید شده در مساحت تقریبی ۳٫۵ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان سامان کاشته 
می شــوند و از مجموع نهال تولیدی ۷۰ درصد مربوط به تولید نهال بــادام و مابقی به تولید نهال 
گردو، هلو، آلو، گیالس و زردآلو اختصاص دارد.وی با اشاره به اینکه نهالستان های این شهرستان 
به طور مستمر توسط کمیته فنی نهال اســتان و کارشناس حفظ نباتات و باغبانی شهرستان مورد 
بازدید قرار می گیرند، یادآور شد: باغداران از نهالستان هایی که مجوز تولید نهال و همچنین گواهی 

سالمت حفظ نباتات استان را دارند، باید نهال خود را تهیه و استفاده کنند.  
احمدزاده در پایان گفت: شهرستان سامان یکی از شهرستان های پیشرو در تولید نهال محسوب 

می شود  که سطح باغات آن بیش از ۱۵ هزار هکتار است.

اخبار

از آغاز زمان شیوع بیماری کرونا در ایران بیش از ۲۰۰۰ 
میلیارد تومان خسارت به زیرساخت های گردشگری 
استان و مراکزی مانند هتل ها، مجتمع های تفریحی و 
توریستی، دفاتر خدمات گردشگری، تورهای گردشگری، 
رستوران های بین راهی، مراکز تفریحی و سرگرمی، 

مجتمع های گردشگری و ... آسیب وارد شد

بام ایران

مفاد آراء
7/9   برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 6627-1400/06/08 هيات دوم آقای حسين تقی يار به 
شناسنامه شماره 2002 کدملي 1290531285 صادره اصفهان فرزند مهدی در 
ششدانگ يک باب مغازه تجاری به مســاحت 61/50 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 1292 فرعی از 19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکيت مهدی تقی يار از مورد ثبت صفحه 480 دفتر 926 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/17

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/02 
م الف: 1218610 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
7/10 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 8385-1400/07/08 هيات سوم آقای عليرضا مشکل گشا 
به شناسنامه شماره 2098 کدملي 1285870141 صادره اصفهان فرزند اصغر در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 120/64 متر مربع 
قسمتی از پالک شماره 687 فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت فاطمه صادقی طبق اظهار نامه 
رديف 2- راي شماره 8384-1400/07/08 هيات سوم خانم نرجس صادقی به 
شناسنامه شماره 1966 کدملي 1285923995 صادره اصفهان فرزند شکراله در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 120/64 متر مربع 
قسمتی از پالک شماره 687 فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت فاطمه صادقی طبق اظهار نامه 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/17

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/02 
م الف: 1218689 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
7/11 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 9247-1400/08/01 هيات ســوم خانم زهره مال افضل 
عرب به شناسنامه شماره 64690 کدملي 1281743674 صادره اصفهان فرزند 
جواد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 220/59 متر 
مربع پالک شماره 313 فرعی از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت 
ملک غرب اصفهان مع الواســطه از احمد انصاری فرزند حاجی حســن ثبت در 

صفحه 35 دفتر 168
 رديــف 2- راي شــماره 9246-1400/08/01 هيــات ســوم خانــم فروزان 
مشکل گشا به شناسنامه شماره 53152 کدملي 1280956860 صادره اصفهان 
فرزند حسن نســبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
220/59 متر مربع پالک شــماره 313 فرعی از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از احمد انصاری فرزند حاجی حسن 

ثبت در صفحه 35 دفتر 168
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/17

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/02 
م الف: 1218895 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
7/12 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شــماره 140060302026006671 مورخ 1400/05/20 هيات سه خانم 
راضيه مصدق فر به شناســنامه شــماره 9739 کدملــی 1282879847 صادره 
اصفهان فرزند رمضانعلی نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 105/91 
متر مربع پالک شماره 1452 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خريداری طبق مبايعه نامه عادی مع الواسطه 

از مالکيت مالک رسمی رضا جهانگيری
 لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان ميدان الله ابتدای خيابان پروين جنب 
بازار گياهان دارويی تسليم نموده و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/17

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/02 
م الف: 1218835 موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

مفاد آراء
7/13   برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 9996-1400/08/20 هيات اول آقای علی اکبر امينيان 
به شناسنامه شماره 350 کدملي 0602276365 صادره ساوه فرزند قدرت اله در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 111  متر مربع قسمتی از پالک شماره 
67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکيت 

تقی نجاران از سند شماره 92109 مورخ 1352/9/6 دفترخانه شماره 2 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/02

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/17 
م الف: 1227582 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
7/14   برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 8370-1400/07/08 هيات سوم خانم مهری نصر اصفهانی 
به شناسنامه شــماره 70 کدملي 1290232733 صادره اصفهان فرزند عباسعلی 
در ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 71/59  متر مربع قسمتی از پالک شماره 
446 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکيت احمد و اکبر مستاجران از مورد ثبت صفحه 356 دفتر 51 و صفحه 20 

دفتر 830 امالک
رديف 2- راي شماره 8371-1400/07/08 هيات سوم خانم مهری نصر اصفهانی 
به شناسنامه شماره 70 کدملي 1290232733 صادره فرزند عباسعلی در ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 214/80  متر مربع قسمتی از پالک شماره 1350 
فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان 
از مالکيت مرتضی نصر اصفهانی از ســند شــماره 17771 مورخ 1387/11/30 

دفترخانه شماره 137 اصفهان از مورد ثبت صفحه 519 دفتر 120 امالک
 رديــف 3- راي شــماره 9125-1400/07/28 هيــات ســوم آقای رســول 
جان نثاری الدانی به شناسنامه شــماره 1130057925 کدملي 1130057925 
صادره خمينی شهر فرزند حســن در ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 392/39  
متر مربع از پالک 66  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مالکيت ســيد عبداله حسينی عاشــق آبادی طبق ســند الکترونيکی 

139920302025023991 امالک 
رديف 4- راي شــماره 9141-1400/07/28 هيات سوم آقای غالمحسين مير 
نجم الدين کليچه به شناسنامه شماره 66 کدملي 1989421040 صادره سوسنگرد 
فرزند مصطفی در ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 260/29  متر مربع از 
پالک شــماره 39 فرعی از 23  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مالکيت کربال آقا جان نثاری مورد ثبت صفحه 65 دفتر 188 امالک 
رديف 5- راي شماره 9669-1400/08/15 هيات سوم آقای محسن جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 30 کدملي 1290754926 صادره اصفهان فرزند حسن 
در ششدانگ گلخانه به مساحت 580/34  متر مربع پالک 1338 و 1351 فرعی از 
36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از 
پالک 1338 فرعی مالکيت حاج آقا کشاورزی ولدانی و محمد شريفی ولدانی طبق 
سند انتقالی 13476 مورخ 1316/11/16 دفترخانه يک اصفهان و پالک 1351 
فرعی مالکيت حسن جان نثاری مورد ثبت صفحه 456 دفتر 428 و صفحه 543 
دفتر 631 و صفحه 242 دفتر 210 و صفحات 458 و 461 و 464  دفتر 629 امالک 

و مالکيت محمد حسين کابلی ولدانی مورد ثبت صفحه 455 دفتر 629 امالک
رديف 6- راي شماره 9629-1400/08/13 هيات ســوم آقای علی جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 12234 کدملي 1283229854 صادره اصفهان فرزند 
حسن در ششدانگ گلخانه به مســاحت 580/34  متر مربع پالک 102 و  1338  
 فرعی از 36  اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

مع الواســطه از مالکيت  پالک 102 فرعی مالک رسمی حسن جان نثاری  مورد 
ثبت صفحه 61 دفتر 204 امالک  و پالک 1338 فرعی مالکيت حاج آقا  کشاورز 
ولدانی و محمد شريفی ولدانی طبق ســند انتقالی 13476 مورخ 1316/11/26 

دفترخانه يک اصفهان 
رديف 7- راي شــماره 9663-1400/08/13 هيات سوم آقای حميد جان نثاری 
الدانی به شناســنامه شــماره 96 کدملي 1293213306 صادره اصفهان فرزند 
حسن در ششــدانگ گلخانه به مســاحت 580/34  متر مربع پالک های 1338   
و  1351 فرعــی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان پالک 1338 فرعی  مالکيت حاج آقا  کشاورزی ولدانی و محمد شريفی 
ولدانی طبق سند انتقالی 13476 مورخ 1316/11/16 دفترخانه يک اصفهان  و 
پالک 1351 فرعی مالکيت حســن جان نثاری مورد ثبت صفحه 456 دفتر 428 
و صفحه 543 دفتر 631 و صفحــه 242 دفتر 210 و صفحات 458 و 461 و 464 
دفتر 629 امالک و مالکيت محمد حســين کابلی ولدانی مورد ثبت صفحه 455 

دفتر 629 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/02

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/17 
م الف: 1227861 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
7/15 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 1846 مورخ 1400/06/24 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
خانم مهناز شاهين شمس  آبادی به شناسنامه شماره 882 کدملی 1289464960 
صادره اصفهان فرزند علی در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 117/57 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 96 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف 
آقای سيف اله نعلبند دستجردی )مالک رسمی( خريداری شده است. لذا به منظور 
اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/17

م الف: 1227525  مهدی شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/22 شــماره نامه: 140085602022000892 - 1400/08/11 نظر به اينکه 
تحديد حدود  ششدانگ قطعه زمين مزروعی ده - 10 - جريب تقريبی در مونگ 
به شماره پالک 1058 فرعی از 159 اصلی واقع در بادرود جز بخش 9 حوزه ثبتی 
بادرود که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای عباسعلی بنائی فرزند حسن و 
غيره در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. 
اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد 
حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/09/27 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی بــه کليه مجاورين اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 
30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1400/09/02 م الف: 1228005 

رضا طويلی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود 
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مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان خبر داد:

 ارسال پیامک به سالمندان 
برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشــت اســتان اصفهان درباره روند واکسیناسیون کرونا برای 
گروه های هدف در استان اصفهان، اظهار کرد: تاکنون قریب به ۷۷ درصد از افراد باالی ۱۲ سال یک 
نوبت و قریب به ۶۰ درصد این گروه سنی جمعیت استان دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده اند.رضا 
فدایی اضافه کرد: در حال حاضر روزانه حدود ۳۰ هزار نفر برای واکسیناسیون دوز اول و دوم به مراکز 
تجمیعی مراجعه می کنند و انجام واکسیناسیون همشهریان در ۴۴ مرکز تجمیعی و ۸۰ مرکز معمولی 
در استان اصفهان فعال است و حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از واجدین شرایط هنوز واکسن کرونا 
را تزریق نکرده اند. وی در مورد تزریق دوز سوم واکسن کرونا به سالمندان گفت: برای اطالع رسانی به 
سالمندان جهت مراجعه به مراکز واکسیناسیون و تزریق واکسن پیامک صادر می شود و سالمندان 
باالی ۶۰ سال که هر نوع از واکسن کرونا را دریافت کرده بودند به هر روشی از طریق رسانه ها و پیامک از 
این موضوع اطالع پیدا کردند بعد از گذشت چهار تا شش ماه از تزریق نوبت دوم واکسن کرونا می توانند 

برای تزریق دوز سوم واکسن به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند.

وضعیت نامطلوب ذخایر خونی استان اصفهان
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با بیان اینکه با توجه به فصل زمستان و کوتاهی روز های این 
فصل، ذخایر خونی درگرو ه های خونی کاهش شدید داشته است، گفت: در حال حاضر ذخیره خون 
استان به ۳ و نیم روز رسیده که این میزان مطلوب نیست و باید این عدد به ۷ روز برسد.علی فتوحی  
با اشاره به اینکه خون مصرفی مراکز درمانی استان اصفهان روزانه تامین می شود، از مردم درخواست 

کرد برای اهدای خون به مراکز اهدای خون در استان اصفهان مراجعه کنند.

700بیمار سخت درمان، تحت پوشش کمیته امداد
۷۰۰بیمار سخت درمان، تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی)ره( کاشان هستند.رییس کمیته 
امداد  کاشان گفت: امســال، بیش از پنج میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال هزینه برای درمان این بیماران 
اختصاص داده شده است.امیرحسین شیخ استرکی با اشاره به اینکه این هزینه ها شامل فرانشیز 
بســتری در بیمارســتان و دارو بوده اند، تصریح کرد: از دیگر موارد هزینه شده مربوط به هزینه های 
پاراکلینیک، تامین اجتماعی، هزینه نگهداری بیماران صعب العالج و ... بوده است.وی، هزینه متوسط 
برای درمان بیماران صعب العالج و زمین گیر را به طور متوسط، ماهیانه بیش از ۱۰میلیون ریال اعالم کرد 
و گفت: اعتبارات مخصوص درمان این بیماران از محل صدقات مردمی و کمک های خیران تامین شده 
است.رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( کاشان  از  اشتغال به کار ۱۳۳مددجوی کمیته امداد در سال 
جاری خبر داد و گفت: برای ایجاد این تعداد شغل پایدار، بیش از ۵۷میلیارد ریال اعتبار اختصاص 
داده شده است.امیرحسین شیخ استرکی افزود: ۱۱۵نفر از طریق اجرای طرح های شغلی و ۱۸نفر نیز 

از طریق کاریابی صاحب شغل شده اند.

کشف یک دستگاه گنج یاب و دستگیری ۵ نفر در تیران و کرون
فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون از کشف یک دستگاه گنج یاب و دستگیری پنج نفر، خبر 
داد.سرهنگ یوســف بهرام پور گفت: ماموران یگان امداد شهرستان تیران و کرون در اجرای طرح 
ایست و کنترل ورودی شهر تیران با متوقف کردن یک دســتگاه سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و آن را 
متوقف کردند.وی افزود: در بازرسی از این خودرو یک دستگاه مغناطیسی گنج یاب و تعدادی لوازم 
مربوطه کشف شد.فرمانده انتظامی شهرســتان تیران و کرون ادامه داد: در این خصوص پنج نفر 

دستگیر و برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

عزم بسیجیان اصفهانی جهت محرومیت زدایی در مناطق محروم؛

خانه هایی که رایگان به دست نیازمندان رسید

سپاه پاسداران انقالب اسالمی که وظیفه 
 سمیه مصور

ذاتی اش دفاع و حراست از انقالب اسالمی 
است از سال ها پیش، گام در عرصه محرومیت زدایی نهاده تا غبار غم از 
چهره مردمان ســاکن مناطق محــروم زدوده و از رنج فقر ســاکن بر 
زندگی شان بکاهد. ســپاه و بسیج ســازندگی از ارگان هایی هستند که 
همیشه حامی جهادگران و امیدی برای مردم نیازمند در مناطق محروم 
محسوب می شوند. روزی در میدان نبرد هشت سال دفاع مقدس نقش 
آفرینی کرده و امروز هم در کنار محرومان به یاری آنها شتافته اند.یکی از 
مهم ترین ماموریت های سپاه اصفهان طی چند سال اخیر رفع محرومیت 
در روستاها با اجرای کارهای عمرانی و فرهنگی است. مهربانی و فداکاری 
در قالب پروژه های محرومیت زدایی توسط  نیروهای بسیجی و پاسدار 
دو واژه ژرف و پر معناست، به گونه ای که عده ای از آنها در دور افتاده ترین 
مناطق محروم اقدام به فعالیت های محرومیت زدایی می کنند تا شاید 
ذره ای از مشکالت مردم محروم و مظلوم این مناطق کاسته شود.  به گفته 
رییس بسیج سازندگی اســتان اصفهان، این ســازمان با حضور ۲۷۰۰ 
نیروی جهادی در سطح استان توانسته  اقدامات خوبی در این زمینه انجام 
دهد. ســرهنگ حســن عجمی با بیان اینکه محورهای فعالیت بسیج 
سازندگی محرومیت زدایی، خدمت رسانی به آحاد مردم و حرکت های 
جهادی است،  در گفت و گو با »زاینده رود« می گوید: امروز با استفاده از 
ظرفیت نیروهای جهادی اقداماتی در موضوعاتی چون راه، پل، مسکن 

محرومان، الیروبی غنات ها و در یک کالم مشــکل آب در سطح استان، 
آبرسانی روستایی، استخر ذخیره آب، مساجد، مرمت مسکن محرومین، 
مرمت و زیباسازی مدارس انجام می شود.عجمی با بیان اینکه در بحث 
احداث منازل در مناطق سیل زده در سال ۹۸ در سطح استان ۷۶ منزل، 
استان لرستان ۵۱ منزل و استان سیستان و بلوچستان ۲۲ منزل سیل زده 
را احداث کردیم و ۳۵۴ منزل سیل زده در استان اصفهان و ۱۷۴ منزل نیز 
در استان لرستان مرمت شــد،  می افزاید: اواخر  بهمن ماه سال ۹۹ در 
استان کهگیلویه و بویراحمد در شهر سی ســخت، زمانی که زلزله رخ داد 
ساعت ۱۲ شــب بود و ما ۲ بامداد اولین نیروهای خود را به آن جا اعزام 
کردیم و منازلی که در اثر زلزله خراب شده بود و هزینه های فراوانی برای 
مردم داشت، بچه ها جهادی و بســیج تصحیح کردند، ۲ کیلومتر اصالح 
جوی داشتیم که توسط سنگ هایی که حرکت کرده بود، بسته شده بودند.

به گفته رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان، ساخت ۱۱ خانه 
در منطقه سی سخت نیز در دستور کار قرار گرفت که کار ساخت ۵ خانه 
تکمیل شده و ۶ خانه دیگر هنوز در دست اقدام است تا به زودی به مردم 

سی سخت تحویل دهیم.

قرارگاهی با هدف محرومیت زدایی
تشکیل قرارگاه مالک اشتر در لشکر ۱۴ امام حسین ) علیه السالم(  نیز 
در راستای محرومیت زدایی صورت گرفته است. آن طور که سردار محمد 

هاشــمی پور می گوید:  این قرار گاه ازســال ۱۳۸۹ به صورت یک گروه 
جهادی کارش را آغاز کرد ولی از سال ۱۳۹۲ تحت این عنوان به فعالیتش 
با هدف محرومیت زدایی و خدمت رسانی به مردم در قالب برنامه های 
گوناگون و در عرصه های عمرانی، فرهنگی، پزشکی، کشاورزی، دامداری 
و ایجاد اشتغال با آموزش و مهارت آموزی ادامه داد.فرمانده لشکر ۱۴ امام 
حسین )ع( می افزاید: قرارگاه مالک اشتر در روستاهای محروم سراسر 
کشور مانند چاه علی ، چاه اسحاق، منطقه قلعه مدرسه لردگان، روستا 
های اردل، ده کهنه کاوند، روستاهای چادگان وفریدون شهر با به دست 
آوردن اطالعات دقیق از ترکیب جمعیت و جغرافیا و مشکالت و معضالت 
منطقه به فعالیت های مختلفی اقدام کرده است.حضور در مناطق زلزله 
زده سی سخت از همان روزهای ابتدایی و آماده سازی جاده های مسدود 
شده و خانه سازی، بخش دیگری از فعالیت های این قرارگاه است. به 
گفته سردار هاشمی پور، نیروهای این قرارگاه، دراولین روزهای زلزله سی 
سخت باتوجه به تخریب منازل وسایل ساختمانی آنها راجداکرده و مانع 
از فروش آنها به دالالن شد. همچنین با توجه به مسدودشدن راه ورود آب 
کشاورزی به باغات، اقداماتی در راستای بازسازی جوی های آب و ادامه 
یافتن جریان آب به باغات انجام داد که رضایت ساکنان این منطقه را به 
دنبال داشت. ســاخت چندین خانه برای مردم زلزله زده سی سخت به 
همت لشکر ۱۴ امام حسین)ع(انجام شده و تعدادی از آنها نیز تحویل 

مالکان شده است.

خبر خوان جامعه

مدیرکل پزشکی قانونی استان خبر داد:

افزایش آمار گازگرفتگی و مسمومیت با قرص برنج در اصفهان
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در خصوص آمار گازگرفتگی هفت ماهه اول ســال جاری، اظهار کرد: فوت ناشی از مسمومیت با گاز CO در سال جاری 
برابر با ۱۸ نفر بوده که از این تعداد شش نفر خانم و ۱۲ نفر آقا بودند. این آمار طی هفت ماهه سال گذشــته برابر با ۱۵ نفر بوده و مسمومیت ناشی از گاز CO در 
سال جاری افزایش داشته است.علی سلیمان پور در خصوص آمار برق گرفتگی هفت ماهه اول سال جاری، افزود: تعداد برق گرفتگی های افراد در هفت ماهه 
اول سال جاری ۳۵ نفر است، در سال گذشته ۲۱ نفر دچار برق گرفتگی شدند و در سال جاری افزایش آمار برق گرفتگی را شاهد بوده ایم.مدیرکل پزشکی قانونی 
استان اصفهان ادامه داد: در هفت ماهه اول سال جاری ۳۷ نفر دچار غرق شدگی شدند که این تعداد در هفت ماهه ابتدایی سال گذشته ۵۹ نفر بوده اند و نسبت 
به سال گذشته با کاهش ۳۷.۳ درصدی غرق شدگی مواجه بوده ایم.وی ادامه داد: حوادث فوتی ناشی از کار در سال جاری ۷۲ نفر است که در هفت ماهه ابتدایی 
سال گذشته این تعداد برابر ۶۲ نفر بوده است که ۱۶.۱ درصد افزایش داشته ایم. بیشــترین عامل فوت در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی و اصابت جسم 
سخت است.سلیمان پور با اشاره به تعداد مصدومان ناشی از حوادث ترافیکی، تصریح کرد: تعداد مصدومان ناشی از حوادث ترافیکی هفت ماهه اول سال جاری 
۱۴ هزار و ۳۵۳ نفر است. این تعداد در هفت ماهه اول سال گذشته ۱۳ هزار و ۳۳۷ نفر بوده که در مقایسه با سال گذشته با ۷.۶ درصد افزایش روبه رو هستیم. 

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در خصوص مسمومیت افراد با قرص برنج، خاطرنشان کرد: در هفت ماهه ابتدایی سال جاری ۱۴ نفر دچار مسمومیت 
با قرص برنج شده اند که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۶نفر بوده است.

استاندار اصفهان:

نخبه پروری و تربیت دانش آموزان فنی باید در اولویت آموزش و پرورش باشد
استاندار اصفهان در یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان با تبریک فرارسیدن هفته بسیج اظهار داشت: مقوله آموزش و پرورش 
و مباحث این حوزه از مواردی است که باید به عنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت در راهبرد های کشور مورد توجه قرار گیرد.سید رضا مرتضوی با بیان اینکه فعالیت در 
آموزش و پرورش و هزینه در این دستگاه سرمایه گذاری است و همین موضوع می تواند کشور را به سوی پیشرفت سوق دهد، ادامه داد: یکی از مهم ترین کار هایی که 
می توانیم انجام دهیم این است که تا حد توان برای شورای آموزش و پرورش وقت بگذاریم و با دقت به مباحث این حوزه بپردازیم و دستور جلسه های تعریف شده را 
تا انتها دنبال کنیم.به گفته استاندار اصفهان، دانش آموزان در فعالیت های فرهنگی رشد کرده و تربیت می شوند و هر چه به مباحث حوزه پرورشی در جنبه های مختلف 
مانند فعالیت های قرآنی هنری و تربیتی بپردازیم، اثرات مثبتی خواهد داشت.وی با بیان اینکه هویت دانش آموزان در برنامه های پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش 
شکل می گیرد، تصریح کرد: دانش آموزانی موفق هستند که پایه هویتی آن ها به خوبی شکل گرفته و سپس به سرمایه های کشور تبدیل شده اند که البته شاخصه بارز 
آن ها این است که با نگاه مکتب بسیج به مسائل کشور می نگرند.مرتضوی با اشاره به اقدامات موثر برای فرهنگیان بیان کرد: دغدغه فرهنگیان بسیار بجا و درست است 
و من به عنوان استاندار باید پیگیر مسائل آن ها باشم و شورای آموزش و پرورش استان نیز تصمیمی درست در این زمینه خواهد گرفت.وی، برنامه ریزی و فعالیت در 
حوزه نخبه پروری و تربیت دانش آموزانی فنی را بسیار موثر دانست و خاطرنشان کرد: باید رقابت های سالم در تمام سطوح و مقاطع تحصیلی برای دانش آموزان طراحی 

شود و آنان را با رویکرد مناسب به سمت فعالیت های مطالعاتی و کار های پایه هدایت کنیم تا در آینده تولیدکنندگان کشور دچار کمبود نیروی فنی و حرفه ای نشوند.

مفاد آراء
7/16 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رســمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد و امالک خور 

و بیابانک
برابر آراء صادره هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک خور و بیابانک 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک خور و بیابانک تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1- رای شــماره 140060302029000121 مورخ 1400/08/05 هیات ، وزارت 
آموزش و پرورش به شناسه ملی 14000290195 نســبت به شش دانگ اعیانی 
آموزشگاه امام علی )ع( خور به مساحت 4352/80 متر مربع احداثی بر روی عرصه  
پالک 625 فرعی از 3664 اصلی واقع در خور بخش 5 ثبت خور که مالک عرصه 

شهرداری خور می باشد.
2- رای شــماره 140060302029000122 مورخ 1400/08/06 هیات ، وزارت 
آموزش و پرورش به شناسه ملی 14000290195 نســبت به شش دانگ اعیانی 
مجتمع شبانه روزی خور به مســاحت 8720/55 متر مربع احداثی بر روی عرصه  
پالک 907 فرعی از 3664 اصلی واقع در خور بخش 5 ثبت خور که مالک عرصه 

شهرداری خور می باشد.
3- رای شــماره 140060302029000124 مورخ 1400/08/08 هیات ، وزارت 
آموزش و پرورش به شناسه ملی 14000290195 نســبت به شش دانگ اعیانی 
آموزشگاه برکت خور به مساحت 4028/68 متر مربع احداثی بر روی عرصه  پالک 
908 فرعی از 3664 اصلی واقع در خور بخش 5 ثبت خور که مالک عرصه شهرداری 

خور می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/17

م الف: 1225325 محمد علی بیطرف رئیس ثبت خور و بیابانک 

مفاد آراء
7/17 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
 برابــر رای شــماره  3551 14006030200700 مــورخ  12 / 08 / 1400  
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مجید قدیری قهدریجانی فرزند اســداله بشــماره شناسنامه 305 
وکدملی 1111171351 صادره ازفالورجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
 89 / 271 مترمربع پالک 790 فرعی از386 اصلــی واقع در قهدریجان خریداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای ابراهیم قدیری قهدریجانی  محرزگردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/17

م الف: 1227350 محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

7/18 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  3546 14006030200700 مورخ  12 / 08 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای رضا مومزایی بردشــاهی فرزند درویش بشــماره شناسنامه 4879 
 وکدملی 1158998211 صادره ازفریدن درششــدانگ یک باب خانه به مساحت

  18 / 125 مترمربــع پالک 411 اصلی واقع در شــرودان فالورجــان  خریداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای زین العابدین شــفیعی  محرزگردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 

رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/17

م الف: 1227251 محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
فقدان سند مالکیت

7/19 شــماره نامــه: 140085602024010178 - 1400/08/29 نظــر بــه 
 اینکه شــش دانگ پالک ثبتــی 3163/60 واقــع در بخش پنج ثبــت اصفهان 
به نــام اکبر جانقربــان تحت شــماره چاپی مسلســل 967048 و شــماره دفتر 
امــالک  الکترونیــک 139820302024000363  ثبت و ســند مالکیت برگی 
 صادر و تســلیم گردیده اســت اعالم میدارد نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به 
شماره وارده 25637 مورخ 1400/08/10 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شــماره 70919 و رمز تصدیق 718360 مورخ 1400/08/09 
به گواهی دفترخانه 95 اصفهان رســیده است مدعی است که ســند مالکیت آن 
 به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
 نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این

 آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتــب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1227647 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/20 شــماره نامــه: 140085602024010173 - 1400/08/29 نظر به اینکه 
شــش دانگ پالک ثبتی 3163/62 واقع در بخش پنج ثبت اصفهــان به نام اکبر 
جانقربان تحت شماره چاپی مسلسل 967050 و شــماره دفتر امالک  الکترونیک 
139820302024000365  ثبت و سند مالکیت برگی صادر و تسلیم گردیده است 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 25635 مورخ 1400/08/10 

به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 70917 و رمز 
تصدیق 677994 مورخ 1400/08/09 به گواهی دفترخانه 95 اصفهان رسیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
 کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1227643 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/21 شــماره نامــه: 140085602024010111 - 1400/08/27 نظر به اینکه 
سند مالکیت  ششدانگ پالک ثبتی  61 فرعی از 3163 اصلی سند به شماره چاپی 
967049 ب 97 برگی به شماره دفتر الکترونیکی 139820302024000364 به نام 
اکبر جانقربان  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست به 
شماره 1400025636 مورخ 1400/08/10 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شــهود آن ذیل شناســه یکتا 140002155858000341 و رمز تصدیق 
248177 مورخ 1400/08/09 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی  95 اصفهان رسیده 
است مدعی است که سند مالکیتش به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
 کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1227635 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان



سیدمحمد موسوی که طی هفته های اخیر عملکرد درخشانی در ترکیب فنرباغچه داشته، به خاطر مصدومیت از زمین خارج شد.ستاره والیبال ایران بعد از حضور 
در لیگ های لهستان و ایتالیا، این فصل تصمیم گرفت کار خود را در سوپرلیگ والیبال ترکیه ادامه دهد. سیدمحمد موسوی که مثل همیشه در دفاع روی تور جزو 
برترین های ترکیه به حساب می آید، در بازی یکشنبه شب فنرباغچه مقابل کیزیل تپه و در حالی که دو تیم در ست اول با نتیجه 9 بر 9 کار خود را دنبال می کردند، 
با مصدومیت از ناحیه مچ پا مواجه شد.سید که دو بار به فاصله یکی، دو ثانیه مجبور به پریدن روی تور شد، بار دوم هنگام فرودگاه مچ پایش پیچید و نتوانست 
به خوبی خودش را کنترل کند.موسوی برای لحظاتی روی زمین از شدت درد دراز کشید و تالش کادر پزشکی هم فایده ای نداشت تا او بخواهد به زمین بازگردد. 
در نهایت لژیونر ایرانی در همان ست اول از زمین بازی خارج شد و حاال باید دید که مصدومیتش چقدر زمان خواهد برد. بدون شک جدا از هواداران والیبال در 

ایران، مسئوالن و هواداران فنرباغچه هم به خاطر احتمال غیبت این بازیکن تاثیرگذار در بازی های بعدی نگران هستند.

شبی که »سید« همه را نگران کرد

سه شنبه 02 آذر  1400 / 17 ربیع الثانی 1443 / 23 نوامبر 2021 / شماره 3401

اعالم آمادگی مربی عراقی برای جانشینی »ادووکات«
یحیی علوان ،سرمربی ســابق تیم ملی عراق ضمن ابراز تمایل برای جانشینی دیک ادووکات 
تایید کرد که غیبت این مربی هلندی در بغداد مشــکل بزرگی اســت و ادامه ماموریت او برای 
هدایت تیم بسیار دشوار است.علوان به خبرگزاری شــفق نیوز عراق گفت: تغییر ترکیب تیم در 
مهم ترین بازی های مرحله مقدماتی و حضور 4 تا 5  بازیکن جدید نســبت به بازی های قبلی، 

باعث ایجاد عدم ثبات در ترکیب تیم شده و امری نادرست است. 
این تیم به مرحله ثبات و هماهنگی نمی رســد و بایــد با ترکیبی از بازیکنــان باتجربه و جوان 
هماهنگ می شــد تا تیمی واقع بین باشــد که بتواند بــه راحتی در مســابقات مقدماتی جام 
جهانی به خوبی با رقبا رقابت کند.وی با اشــاره به اینکه زمان تغییر سرمربی تیم ملی از کاتانچ 
به ادووکات در مقطع حساســی صورت گرفت و اشــتباه بزرگی بود، خاطرنشان کرد: زمانی که 
ادووکات گفت با تیم ملی عراق به جام جهانی 2022 قطر می رود، اغراق کرد.علوان با اشــاره به 
اینکه چند روز پیش فدراسیون فوتبال عراق از او رزومه خواسته و بر اساس شنیده ها، فدراسیون 
فوتبال قصد دارد از او به عنوان مربی تیم ملی استفاده کند، توضیح داد: من فرد شجاعی هستم 
و وظیفه من مربیگری اســت.  از هیچ وظیفه و ماموریتی حتی اگر ســخت باشد، نمی ترسم. 
اگر من به عنوان جانشین ادووکات انتخاب شــوم، در هر زمان و هر شرایطی آماده هدایت تیم 

ملی خواهم بود.

رونی:

 در حال حاضر به هدایت یونایتد فکر نمی کنم
روز یکشنبه باشگاه منچستریونایتد اعالم کرد که پس از چند نتایج ضعیف در نهایت به همکاری 
با اوله گونار سولسشر پایان داده اســت.آنها حاال به دنبال مربی موقتی هستند که این تیم را تا 
پایان فصل هدایت کند تا در نهایت بتوانند جانشــین دائمی این مربی نروژی را در پایان فصل 
معرفی کنند.مایکل کریک که یکی از اعضای کادر فنی سولسشــر به حساب می آمد، به صورت 
موقت روی نیمکت یونایتد در چند بازی پیش رو قرار خواهد گرفت تا باشگاه با مربی جدیدی 

به توافق برسد.
اما به نظر نمی رســد رونی که در حال حاضر هدایت تیم دربی کانتی در چمپیونشیپ را برعهده 
دارد، عالقه ای به حضور روی نیمکت یونایتد داشته باشد.او پس از پیروزی 2-3 تیمش برابر 
بورنموث به اسکای اســپوت گفت:» اول از همه این که وقتی یک ســرمربی کارش را از دست 
می دهد بسیار ناراحت کننده اســت، به خصوص اگر یکی از هم تیمی های سابق من باشد. من 
بســیار برای اوله ناراحتم. اما در حال حاضر در اختیار باشــگاهم مگر این که حرف دیگری زده 

شود. من سرمربی دربی کانتی هستم و برای گرفتن بهترین نتایج در زمین تالش می کنم.«

اصرار »ژاوی« به جذب شاگرد سابق
خط حمله بارسلونا در وضعیت خوبی قرار ندارد و این موضوع کار را برای ژاوی سخت کرده است.
از یک طرف سرخیو آگوئرو مشکالت قلبی دارد و خبرهای زیادی درباره خداحافظی او از میادین 
به گوش می رسد و از طرف دیگر آسیب دیدگی های پیاپی آنسو فاتی و براتویت، دست ژاوی را 
روی نیمکت خالی کرده است و عثمان دمبله هم همچنان وضعیت نامعلومی دارد.بارسلونا به 
دنبال جذب یک مهاجم باکیفیت در زمستان اســت؛ اما وضعیت مالی باشگاه خوب نیست و 

ژاوی باید خرید ارزان قیمتی را جذب کند.
طبق اعالم روزنامه اسپورت، ژاوی برای تقویت تیم در زمستان روی بغداد بونجاح دست گذاشته 
است و اصرار دارد که شاگرد سابق خود را راهی نوکمپ کند.این روزنامه نزدیک به بارسلونا اعالم 
کرد که بونجاح باتوجه به بحران مالی که بارسلونا با آن مواجه اســت، گزینه بسیار خوبی برای 

خط حمله آبی اناری هاست.

مصاف سپاهان و فجرسپاسی در شیراز؛

عزم طالیی پوشان برای اوج گیری دوباره

هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتبال  نرگس طلوعی
کشور جام خلیج فارس روز چهارشنبه 3 
آذرماه با برگزاری هشــت دیدار آغاز می شود که در یکی از این بازی ها 

سپاهان اصفهان در شیراز به مصاف تیم فجرسپاسی می رود.
با وجود اینکه طالیی پوشان برخالف فصل گذشــته شروع خوبی در 
رقابت های لیگ داشتند، در هفته های چهارم و پنجم با یک شکست و 
یک تساوی کارشان به مشکل خورده و از دقیقه ۸5 دیدار برابر هوادار 
که شاگردان محرم در آن مسابقه هم به سختی موفق به گلزنی شدند، 
در دو بازی بعدی برابر ذوب آهن و تراکتور شاهد به ثمر رسیدن گلی از 
ســوی بازیکنان این تیم نبوده ایم. تیم نویدکیا حاال در آستانه دیدار با 
فجرسپاسی شیراز شرایط خاصی پیدا کرده و اگر قرار باشد این وضع 

ادامه  یابد، آنها در کورس قهرمانی به مشکل خواهند خورد. 
البته ســپاهان خوش شــانس بوده که طــی این دو هفتــه، رقیبان 
اصلی اش یعنی استقالل و پرســپولیس هم متوقف شده اند. سایت 
ورزش سه، با اشــاره به همین موضوع می نویسد: این مشکلی است 
که در ابتــدای لیگ بیســتم نیز ذهــن کادر فنی ســپاهان و به ویژه 
محرم نویدکیا را به خودش مشــغول کرده بود، اما ســرمربی جوان 
طالیی پوشان خیلی زود به راه حل رفع این مشکل پی برد و در ادامه، 

هم تیمش بهترین خط هجومی مسابقات را با به ثمر رساندن 53 گل 
به خود اختصاص داد و هم ســجاد شــهباززاده با ثمر رساندن 20 گل 

بهترین گلزن مسابقات شد.
سپاهانی ها هم اکنون با کسب سه پیروزی و یک تساوی و به دست 

آوردن 10 امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی ایستاده است.
در آن سو تیم فجرسپاسی شــیراز قرار گرفته است. این تیم که بعد از 
دوری هشت ســاله به لیگ برتر بازگشــته، با دو شکست تلخ مقابل 
نساجی و گل گهر لیگ بیست و یکم را آغاز کرد تا شاگردان علی اصغر 
کالنتری خیلــی زود به قعر جــدول بروند؛ البته که هر دو شکســت 
فجری ها با اختالف یک گل بود و آن ها حریف دســت و پا بســته ای 
مقابل رقبای شان طی دو هفته نخست نبودند.شاید می توان اختالف 
سطح لیگ یک و لیگ برتر را دلیل کم تجربگی بازیکنان تیم شیرازی 

در آغاز راه فصل جدید لیگ برتر دانست.
اما از هفته ســوم روند اوج گیری فجر شهیدسپاسی شیراز در جدول 
رده بندی لیگ برتر آغاز شد، آن ها از آبادان ســوغاتی ارزشمندی را با 
خود به شــیرازآوردند و با برتری دو گله مقابل صنعت نفت، شاگردان 
کالنتری نخســتین پیروزی خود را در خارج از خانه جشن گرفتند تا 

عدد صفر در مقابل امتیازات فجر پاک شود.

بعد از پیروزی روحیه بخش مقابل صنعت نفت، فجری ها توانســتند 
روند پیروزی های متوالی اســتقالل را پاره کنند و مقابل تیم پرستاره 
فرهاد مجیدی در شیراز یک امتیاز ارزشمند کسب کردند و در آخرین 
گام و در هفته پنجم، بازهم در خارج از خانه خوش درخشیدند و مقابل 
تیم پیکان که توانسته بود خود را به صدر جدول لیگ برساند، 3 امتیاز 
مهم و حیاتی را در ادامه روند صعودی خود در جدول به دست آوردند.

با این وصف، بعد از دو شکست در آغاز راه لیگ بیست و یکم، شاگردان 
کالنتری توانستند از 3 مســابقه اخیر خود 7 امتیاز کسب کنند و حاال 
در جدول رده بنــدی در میانه جدول قــرار گرفتند و در رده هشــتم با 
پرســپولیس ۸ امتیازی تنها یک امتیاز اختالف دارند و فاصله شان تا 

صدر جدول نیز 4 امتیاز است.
جدال تیم های سپاهان و فجر سپاســی از حساس ترین دیدارهای 
هفته ششم رقابت های لیگ برتر به حساب می آید، از یک طرف طالیی 
پوشان نصف جهان به دنبال جبران عملکرد ضعیف خود طی دو هفته 
گذشته هستند و نمی خواهند جایگاه خود در باالی جدول را از دست 
دهند و از طرف دیگرشــاگردان کالنتری هم به دنبــال تداوم نتیجه 
گیری های خوب شان در هفته های گذشته هستند و می خواهند خود 

را به رتبه های باالی جدول برسانند.

خبر روز

مجیدی با »مظاهری« نمی سازد که نمی سازد
رشید شانس زیادی برای بازی در استقالل ندارد.رشید مظاهری با سر و صدای زیادی به استقالل 
ملحق شد ولی از سال گذشته تا امروز شرایط ثابتی در این تیم نداشته است. او در تابستان امسال 
قصد داشت از اســتقالل برود. فرهاد مجیدی هم این گلر را نمی خواست ولی در نهایت با دخالت 
آجرلو این بازیکن در استقالل ماندنی شد. دســتمزدی که آبی ها به این بازیکن می دهند سنگین 
است ولی بعید به نظر می رسد باشگاه بیشتر از نیم فصل بخواهد به او بپردازد.طی یکی دو روز گذشته 
دوباره اخباری سر زبان ها افتاده که مظاهری در نیم فصل از استقالل خواهد رفت و از فوالد به عنوان 

مقصد بعدی این بازیکن یاد می شود.

 وضعیت نامشخص بازیکن پرسپولیس
 در آستانه بازی با صنعت نفت

وضعیت هافبک پرسپولیس برای بازی با صنعت نفت آبادان هنوز مشخص نشده است.سیامک 
نعمتی، هافبک ملی پوش پرســپولیس به دلیل مصدومیت، بازی های این تیــم در برابر گل گهر 
سیرجان و مس رفسنجان را از دســت داد.نعمتی روزیکشنبه به صورت اختصاصی تمرینات خود 
را پیگیری کرد و هنوز مشخص نیست که آیا او به بازی حساس پرسپولیس با صنعت نفت آبادان 
خواهد رسید یا خیر!اگر چه یحیی گل محمدی نیاز مبرمی به حضور هافبک خود در این روزها دارد؛ 

اما وضعیت  سیامک نعمتی طی روزهای آینده مشخص خواهد شد.

واکنش »شجاع« به یک شایعه درباره تیم ملی
مدافع ایران معتقد است مشکلی در تیم ملی وجود ندارد.تیم ملی ایران در مقدماتی جام جهانی 
نتایجی بســیار خوب گرفته و همین حاال تا حدود زیادی به جام جهانی صعود کرده است. در این 
بین شایعاتی مطرح می شــود مبنی بر اینکه اختالفاتی در تیم ملی وجود دارد. شجاع خلیل زاده 
 اما می گوید: »من اصــال چنین چیزی را ندیــدم و این موضوع صحت ندارد. تیــم ملی نماد یک

 کشور است و همه بازیکنان تیم  برای موفقیت و خوشــحالی مردم از جان مایه می گذارند  و کامال 
متحد هستند.«

درخواست باشگاه نساجی از سازمان لیگ 
باشگاه نساجی با ارسال نامه رسمی به سازمان لیگ درخواست داده دیدار با پیکان در هفته ششم 
لیگ برتر را با حضور تماشاگر برگزارکند. این دیدار چهارشنبه هفته جاری در چارچوب هفته ششم 
لیگ برتر ساعت 15 در استادیوم شهدای ساری برگزار خواهد شد. تعدادی از تماشاگران نساجی 
در هفته ای که گذشت با حضور در استادیوم آزادی از نزدیک بازی نساجی در برابر استقالل را  تماشا 
کردند. نساجی یکی از تیم های پرطرفدار لیگ برتر به حساب می آید و زمانی که دیدارهای این تیم 
در استادیوم شهید وطنی قائمشهر  برگزار می شد نزدیک به 25 هزار تماشاگر سکوهای این استادیوم 
را پر می کردند. نساجی این روزها به دلیل اینکه اســتادیوم شهید وطنی در دست بازسازی است، 
دیدارهای خانگی خود را در استادیوم شهدای ســاری برگزار می کند. در صورتی که مجوز برگزاری 
این بازی با حضور تماشاگر صادر شود باشگاه نساجی گیت های ورودی استادیوم شهید وطنی را 
به ساری خواهد آورد تا تماشاگران بدون هیچ مشکلی وارد استادیوم شهدای ساری شوند. پیش 
تر نورافکن های استادیوم شهید وطنی به استادیوم شهدای ساری انتقال داده شد تا نساجی برای 
برگزاری بازی ها زیر نور مشکلی نداشته باشد.  گفتنی است عالوه بر نساجی چند تیم لیگ برتری 
دیگر درخواســت داده اند که دیدار خود در هفته ششم را با حضور تماشــاگر برگزار کنند. در نهایت 
سازمان لیگ با پاسخی که از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا دریافت می کند در خصوص برگزاری 

دیدارهای هفته ششم با حضور تماشاگر برنامه ریزی خواهد کرد.

مستطیل سبز

جادوگری در لیگ یک؛ 
کمیته اخالق بررسی 

می کند 
هفته پیش بود که برنامه فوتبال یک، در یکی 
از دیدارها نشان داد یکی از اعضای کادر فنی 
دســت به رفتارهای عجیب می زند. گره زدن 
چیزی به تور دروازه و توقف دقایقی طوالنی! 
البته این اولین بار نبود کــه تلویزیون چنین 
صحنه های عجیبی را در لیگ یک و حتی لیگ 
برتر نشان می داد که به نظر می رسد به سحر و 
جادوگری در بازی های فوتبال ربط دارد. نکته 
ای که بارها و بارها حتی از ســوی چهره های 
شاخص فوتبال کشور بدان اشاره شده است. 
به طور مثال محمــد نصرتی در ایــن باره به 
خبرنگار فارس می گوید: » زمانی که در پاس 
بازی می کردم متوجه شدم که دو سه مربی 
در آن مقطع به دنبال رمال و دعانویس بودند. 
اینکه بعد از آن چه اتفاقــی افتاد را نمی دانم 
اما متوجه شدم که برخی پیگیر این مسائل 
هستند. از برخی پیشکســوتان شنیده ام که 
چه کارهایی برای طلســم یا باطل کردن آن 
انجام می دهم؛ اما خودم بشــخصه چیزی 
ندیده ام. در یک برهه شنیدم فردی در شمال 
که نسبت فامیلی با برخی فوتبالیست ها دارد، 
به این کار مشغول است. یا چون خودم اهل 
کرج هستم، شنیده ام فردی در منطقه کالک 
است که عالوه بر فوتبالیست ها، ورزشکاران 
رشــته های دیگر هم بــه او مراجعه می کنند 
و...«  در این باره خبر رســیده پرونده ای در 
کمیته اخالق تشکیل شده و موضوع به صورت 
نامحســوس رصد می شــود تا یک بار برای 
همیشه پرونده جادوگری در بازی های لیگ 
یک و لیگ برتر بسته شــود. اعضای کمیته 
اخالق فعال در حال جمــع آوری اطالعات در 
این زمینه هســتند چراکه ابعاد این پرونده 
گسترده اســت و تنها یک باشــگاه در لیگ 
برتر و لیگ یک نیست که درگیر این موضوع 
می شود. اما این تصاویر و اخبار در حالی در 
فضای مجازی و رســمی پخش می شود که 
تاکنون در مورد هیچ تیم موفقی شایعه نشده 
که دلیــل نتیجه گیری اش ارتبــاط با رمال و 

جادوگر بوده است.

 از هفته سوم روند اوج گیری فجر شهیدسپاسی شیراز 
در جدول رده بندی لیگ برتر آغاز شد، آن ها از آبادان 
سوغاتی ارزشمندی را با خود به شیرازآوردند و با برتری 
دو گله مقابل صنعت نفت، شاگردان کالنتری نخستین 

پیروزی خود را در خارج از خانه جشن گرفتند

فوتبال جهان

وز عکس ر

مهدوی کیا؛ میهمان ویژه 
قطری ها

مراســم رونمایی از ســاعت شمارش 
معکوس جــام جهانــی 2022 با حضور 
مهدی مهدوی کیا در قطر برگزار شد. در 
این مراسم اینفانتینو، رییس فدراسیون 
جهانی فوتبال)فیفا( هم حضور داشت. 
جمعــی از چهره های فوتبــال جهان از 
جمله مهدوی کیا شامگاه روز یک شنبه 
به همراه شیخ آل ثانی، وزیر ورزش قطر 

از این ساعت رونمایی کردند.

رییس فدراسیون هندبال در خصوص شرایط تیم 
ملی هندبال زنان ایران قبل از اعزام به مســابقات 
قهرمانی جهان اسپانیا اظهار کرد: تیم ملی زنان ایران 
دهم آذر راهی اســپانیا خواهد شد. اردوی آمادگی 
اول آنها به پایان رســیده و اردوی دیگر از سوم آذر 
آغاز می شــود و بالفاصله تیم بعد از آن به اســپانیا 

اعزام خواهد شد. 
علیرضا پاکدل در خصــوص تیم های رومانی، نروژ 
و قزاقســتان حریفان تیم ملی هندبــال ایران  در 
مسابقات قهرمانی جهان زنان گفت: گروه سختی 
اســت و تیم ملی مــا کار بســیار ســختی در این 
مسابقات خواهد داشت. نکته ای که برای ما اهمیت 
دارد اولین حضور تیم ملی ایران در این مســابقات 
است. پرچم کشور ما  برای اولین بار در میان سایر 

تیم ها به عنوان تنها کشور مسلمان با حجاب کامل 
به اهتزاز درخواهد آمد. وی افزود: رییس فدراسیون 
جهانی چند هفته قبل نیز در پیامی به فدراســیون 
ایران بــه اولین حضــور تیم ملی ایــران با حجاب 
کامل در این رقابت ها اشاره کرد. دختران ما در این 
مسابقات می توانند ســفیران ورزش جهان اسالم 
در عرصه هندبال باشند و اتفاق بزرگی است که آنها 
به عنوان زنان محجبه در ایــن میدان بزرگ حضور 

پیدا کنند. 
رییس فدراسیون هندبال ادامه داد: تیم ملی ایران 
کار بسیار سختی در این مسابقات دارد، به هر شکل 
تیم های بزرگی از اروپا در این مسابقات حضور دارند. 
فاصله هندبال ما با آنها خیلی زیاد اســت. حتی در 
آسیا هم کشوری مثل ژاپن ســابقه حضور در جمع 

هشت تیم اول مسابقات جهانی را دارد، کره جنوبی 
قهرمان جهان و قهرمــان المپیک بوده و چین )که 
با وایلد کارت به مســابقات جهانی راه یافته است( 
تیم های صاحب نامی هستند. این مسابقات میدان 
بزرگی برای هندبال زنان ایران خواهد بود و البته که 
با وجود قرارگیری در گروه سخت کار بسیار سختی 
خواهد داشــت. وی افزود: به اعتقاد من حضور در 
این مسابقات کالس باالیی دارد و می تواند کالس 
آموزشی خوبی هم برای مربیان و هم برای بازیکنان 

باتجربه  تلقی شود.

رییس فدراسیون هندبال:

دختران هندبالیست  کار سختی دارند
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فرماندار اصفهان مطرح کرد:

آبادانی اصفهان در گرو هم افزایی مسئوالن
فرماندار اصفهان در دیدار با شــهردار  از آمادگی و اقدامات خوب شــهرداری در رفع مشکالت ناشی از 
بارش های اخیر تقدیر کرد و گفت:امیدواریم  با عملکرد خوب و اقدام به موقع شهرداری در مواقع بارش، 

مردم با مشکلی مواجه نشوند.محمدعلی 
احمدی افزود: فرمانداری اصفهان همواره 
در کنار شــهرداری بوده و خواهــد بود و با 
همکاری و هم افزایی شــاهد توســعه و 
آبادانی اصفهان هستیم و با همفکری و هم 
افزایی بین بخشی شاهد ارتقای جایگاه 
اصفهان در تمامی عرصه ها خواهیم بود.

قاســم زاده، شــهردار اصفهان نیز در این 
دیدار، اظهار کرد: نگاه ما برپایه هم افزایی 
و همکاری و تعامل با همه مجموعه ها به 

ویژه فرمانداری اصفهان است.وی افزود:با همکاری شورای اسالمی شهر اصفهان و فرمانداری و سایر 
دستگاه های اجرایی بتوانیم در راســتای رفع موانع و مشکالت موجود به خصوص کاهش آسیب های 

اجتماعی گام های موثری برداریم.

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان:

 مرکز آموزش و بهبود کسب و کار شهر
 تا پایان سال  بازسازی می شود

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان با اشــاره به فعالیت مرکز آموزش سازمان فاوا از سال 96 
به عنوان اولین مرکز آموزش کامپیوتر استان اصفهان با هدف ارائه آموزش های مورد نیاز در حوزه رایانه 
به کارکنان شــهرداری و عموم مردم، اظهار کرد: تاکنون تعداد زیادی از مدیران، کارمندان، کارشناسان،  
دانشجویان و عالقه مندان به این حوزه در این مرکز، آموزش دیده اند.سید حمیدرضا ابطحی افزود: با 
توجه به شرایط کسب و کار امروز و شیوع بیماری کووید 19 در جامعه که بر اساس پروتکل های بهداشتی 
باعث تعطیلی کالس های مرکز آموزش شد، سازمان فاوا تصمیم به بازسازی مرکز و بهبود خدمات در 
راستای نیازهای روز جامعه گرفت.مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان با اشاره به تحقق انتظارات، 
نتایج و پیامدهای این پروژه تصریح کرد: ارتقا و بهبود ساختمان برای ایجاد فضای کار اشتراکی، تقویت 
و بهبود اکوسیستم کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعات در اصفهان، امکان استقرار طیف متنوعی از افراد، 
تیم ها، استارت اپ ها و شرکت های دانش بنیان، ایجاد فرصت برای جوانان و کسب و کارهای نوپا در 
راستای رفع نیازهای شهروندان، شهرداری و ســازمان در حوزه  فناوری اطالعات و ارتباطات و مدیریت 
شهری و برگزاری آموزش های کاربردی در حوزه های مورد نیاز از جمله این موارد بوده است.وی با بیان 
اینکه این برنامه از ابتدای سال 99 کلید خورده است، گفت: عملیات اجرایی بازسازی ساختمان مرکز 
آموزش سازمان فاوا از شهریور ماه سال جاری با یک قرارداد مشارکتی توسط بخش خصوصی آغاز شده 
و انتظار می رود تا پایان سال به پایان برسد.در این راستا مجید غالمی، مدیر مرکز آموزش سازمان فاوا 
نیز از آموزش  های الکترونیکی این مرکز در طول این مدت خبر داد و گفت: با وجود شیوع بیماری کرونا و 
الزام به تعطیلی مراکز آموزش حضوری، این مرکز تعدادی از دوره های خود را به صورت غیرحضوری ارائه 
داده است.وی افزود: با توجه به تعطیلی موقت مرکز برای بازسازی، شهروندان می توانند از طریق سامانه 
شهر یادگیرنده به آدرس https://lcity.ir/ برخی از آموزش های مورد نیاز خود را به صورت الکترونیکی 
دریافت کنند.غالمی اظهار کرد: با این تغییرات مرکز آموزش سازمان به محیطی مناسب برای کار، فعالیت 
و آموزش جوانان و محلی برای رشد ایده های خالق و شبکه ســازی برای تبدیل ایده ها به محصول و 

خدمت در راستای اهداف شهرداری، سازمان و شهر تبدیل خواهد شد.

با دستور شهردار اصفهان کارتن خواب ها در شب های سرد به مراکز نگهداری معرفی می شوند؛

جایی برای  زندگی

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان اظهار 
کرد: روز سه شنبه هفته گذشــته با اعالم سامانه بارشی برف و باران و 
افزایش برودت هوا، شبانه شــهردار اصفهان دستوری مبنی بر انجام  
اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از ســرمازدگی کارتن خواب ها در 
نقاط بی دفاع شهری صادر کرد. روح ا... ابوطالبی با اشاره به ضرورت 
انجام برنامه های جامع برای ســاماندهی کارتن خــواب ها از جمله 
معتادان متجاهر و افراد بی ســرپناه فاقد اعتیاد، اظهار کرد: دستگاه 
های مسئول باید با مسئولیت پذیری، مداخله، ایفای نقش تخصصی 
و با بهره گیری از مددکاران متخصص اجتماعی برای توانمندسازی و 
بازگشت این افراد به آغوش خانواده و به صحنه جامعه همکاری کنند. 
وی ادامه داد: با وجود اینکه تامین مکان برای استقرار دست فروشان 
خارج از تکالیف شهرداری هاست، ســازمان میادین میوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان برای جلوگیری از اخالل 
در امرار معاش دست فروشان بدون سوء سابقه که از اقشار آبرومند و 
آسیب پذیر به شمار می روند، آمادگی دارد برای حضور و ادامه فعالیت 

این افراد را در بازارهای روز تحت نظارت این سازمان ساماندهی کند.  
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری اصفهان با اشاره به وظایف 
ذاتی و قانونی شــهرداری در زمینه جلوگیری و رفع ســد معبر، گفت: 
پدیده سد معبر از جمله مشکالت انتظام فضای شهری در کالن شهرها 
بوده که الزم است  برخورد با این مسئله از نظر سه جنبه عرفی، شرعی 
و قانونی انجام گیرد. وی گفت: ســد معبر عالوه بر تاثیر سوء بر منظر 
شــهری و آلودگی بصری، ســبب اخالل در فعالیت صنوف می شود. 
بارها افراد زیادی برای عبور در مســیر پیاده رو به دلیل وجود موانعی 
باید به ناچــار مدتی را صبر کرده یا اینکه مســیر را به ســمت خیابان 
 تغییر دهند و طبیعی اســت که این عمل احتمال حادثه و ترافیک را 

زیاد می کند. 
ابوطالبی بیان کرد: بســاط گستری دست فروشــان، نصب دکه های 
غیرمجاز، توقف خودرو در مکان های غیرمجاز، حضور وســایل نقلیه 
برای فروش کاال در معابر و اشغال پیاده روها و میادین، تکدی گری، 
مهم تر از همه اشغال معابر از ســوی صاحبان مغازه که گاهی موجب 

اشغال خیابان هم می شــود و تخلیه مصالح و نخاله در کنار معابر از 
مصادیق و نمونه های بارز سد معبر است.

وی افزود: براساس تبصره 1 بند ۲ و بند ۲۰  ماده 55  و تبصره 6 ماده 
96 قانون، شــهرداری ها می توانند برخوردهای متفاوت برای برخورد 
با این مشــکل انجام دهند، همچنین در صورت لــزوم با اعمال ماده 
69۰ قانون مجازات اســالمی هر فــردی که اقدام به هــر گونه تجاوز 
و تصــرف عدوانی یــا ایجاد مزاحمت یــا ممانعت از حــق در امالک 
 متعلق به شــهرداری کند، به مجــازات یک ماه تا یک ســال حبس

 محکوم می شود.

معرفی دست فروشان به بازارهای روز شهرداری
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با اشاره 
به جمع آوری و ساماندهی دست فروشان ســطح شهر اظهار کرد: با 
توجه به اینکه دست فروشی به عنوان یک عمل خالف قانون به شمار 
می رود، شــهرداری مکلف به جمع آوری دست فروشان است. البته 
در شهرداری اصفهان ســاماندهی دست فروشــان از سوی سازمان 
میادین و ساماندهی مشاغل شــهری در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: دست فروشانی که کارشــان جنبه بزه نداشته باشد، از 
سوی شهرداری به بازارهای روز معرفی می شوند تا امرار معاش آنها 

با اخالل روبه رو نشود.
ابوطالبی با بیان اینکه دلیل قانون برای تخلف دانستن دست فروشی، 
ایجاد ســدمعبر اســت، گفت: با توجه به اینکه در برخی موارد ایجاد 
سدمعبر منجر به برخی حوادث می شود، از همین رو شهرداری اقدام 

به جمع آوری و ساماندهی آنها می کند.

فروش مواد مخدر در پوشش دست فروشان 
وی با بیان اینکه برخی از دست فروشــان از این شغل برای پوشش 
تخلفاتی مانند فــروش مواد مخدر اســتفاده می کننــد، اظهار کرد: 
شهرداری اصفهان در چنین مواردی با شناســایی متخلفان آنها را به 

نیروی انتظامی تحویل می دهد.
وی با اشــاره به روند رو به افزایش دست فروشی در اصفهان تصریح 
کرد: طی سال های اخیر فشــار اقتصادی و وضعیت معیشتی سبب 
شده تا برخی افراد شــغل خود را از دســت داده و به ناچار به دست 
فروشی روی آورده باشــند که در این موارد اداره کل پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری شهرداری اصفهان با همکاری سازمان میادین آنها را 

در بازارچه ها ساماندهی می کند.

نمایشگاهی از آثار جمعی هنرمندان نقاش اصفهان 
و تهران با عنــوان »زنده بود« در خانــه هنرمندان 
اصفهان برگزار شــده اســت.مدیر خانه تجسمی 
حوزه هنری اســتان اصفهان در این باره گفت: آثار 
ارائه شده در نمایشــگاه »زنده بود« حاصل کارگاه 
یک روزه هنرمندان نقاش در ســال 1۳9۴ اســت 
که براین اســاس نقاشــانی از تهران و اصفهان در 
قالب یک کارگاه و در کنــار یکدیگر از صبح تا بعد از 
ظهر آثار خود را خلق کردند و آثــار آن ها در گنجینه 
حوزه هنری استان اصفهان قرار داده شده بود.آزاده 

کوفی گر بابیان به اینکه همه نقاشی های کارگاه در 
این نمایشگاه ارائه نشده اند بلکه این آثار، منتخبی 
از نقاشی های خلق شده در آن کارگاه یک روزه است، 
افزود: این کارگاه با حضــور هنرمندانی از اصفهان 
و تهران برگزار شــد، ضمن اینکه تمام این آثار جزو 
گنجینه حوزه هنری استان اصفهان به شمار می روند 
و با توجه به شــرایط کنونی و وضعیتــی که در مورد 
بحران بی آبی در اصفهان شــاهد آن هستیم، حوزه 
هنری تالش کرد که با این حرکت، ســهم کوچکی 

داشته باشد و با کشاورزان همراه و هم دل شود.
وی اضافه کــرد: نقاشــی های نمایشــگاه »زنده 
بود« بحران آب و خشکســالی و کمبــود آب را به 
نمایش گذاشــته اند و این بهتریــن فرصت بود که 
از گنجینه خارج و تعــداد محدودی از آن ها با توجه 
به محدودیت فضایی خانه هنرمندان در قالب یک 

نمایشــگاه در معرض بازدید عموم مردم قرار داده 
شــود.کوفی گر ادامه داد: آثار نمایش داده شــده 
با اســتفاده از تکنیک ترکیب مواد و اکرولیک کار 
شده اند.مدیر خانه تجســمی حوزه هنری استان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: ازبین هنرمندان تهرانی 
که در کارگاه سال 9۴ شرکت داشتند آثاری از جواد 
نوبهار و رضا افســری و ازمیان هنرمندان اصفهانی 
نیز نقاشــی هایی از رضا تهرانی، علی قطبی، جواد 
طاهری، حسین تحویلیان و محمد خلیلی انتخاب 
و در نمایشــگاه »زنده بود« در معرض بازدید قرار 

داده شده اند.
عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه نقاشی »زنده 
بود« می توانند تا نهم آذرماه ســاعت 9 تا 1۲ و 1۷ تا 
19 به خانه هنرمندان اصفهان واقع در خیابان آبشار 

اول، پارگ ایثارگران مراجعه کنند.

»زنده بود« در خانه هنرمندان اصفهان برپاست

 معاون سیاسی فرماندار کاشان:

 توجه به شهدا و خانواده های ایشان
 وظیفه ای شرعی و قانونی برای همه است

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی فرمانداری ویژه شهرستان کاشان؛ جلسه شورای 
فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان کاشان به ریاســت عباسعلی قپانی پور معاون سیاسی امنیتی 
و اجتماعی فرمانداری و با حضور تنی چند از مدیران نهادهای عمومی و ادارات ذی ربط، در سالن 
جلسات فرمانداری برگزار شد. عباسعلی قپانی پور، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری 
در این جلسه ضمن تاکید بر حضور مســتمر رؤسای دســتگاه های اجرایی و نهادهای عمومی 
مربوطه در جلسات شورا و توجه بیش از پیش به مسائل ایثارگران اظهار داشت: توجه به شهدا و 
خانواده های ایشان برای تک تک مسئوالن نباید از سر اجبار صورت گیرد بلکه این امر وظیفه ای 

شرعی و قانونی برای همه است. 
وی گفت: هر شــخصی در هر جایگاه و مقامی، مدیون خون شــهدای عزیز بــوده و باید در این 
جایگاه تکلیف و وظیفه خود را نســبت به شهدا و خانواده های ایشــان ادا کند.قپانی پور با اشاره 
به لزوم تبلیغ و نشر فرهنگ غنی شهدا از طریق بســتر فضای مجازی تصریح کرد: جامعه امروز 
در مرحله ای است که بسیار نیازمند آگاهی بخشی درخصوص تبلیغ و نشر ارزش های اسالمی و 
فرهنگ غنی شهداست. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری با اشاره به آسیب پذیری 
قشر جوان و نوجوان  و ضرورت عدم غفلت از آن از دستگاه های متولی خواست بیش از پیش در 
این راستا تالش کنند. معاون فرماندار در پایان بر ضرورت نصب المان و تصاویر شهدا به خصوص 
سرداران شهید کاشانی در مبادی ورودی شهر اشاره و تاکید کرد: دستگاه های متولی در این زمینه 

با قید ضرورت و فوریت اقدام کنند.

شهردار کاشان در جشنواره آموزشی »روبه راه باشیم«:

  مجوز جدید برای کاربری های جاذب سفرهای درون
 شهری در هسته مرکزی شهر صادر نمی شود

شهردار کاشان در حاشیه برگزاری سومین جشنواره آموزشی»رو به راه  باشیم«و در برنامه رادیو 
ترافیک که با تالش سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان در حال برگزاری است، 
با بیان اینکه بیشترین نقاط پرترافیک شهری مربوط به هسته مرکزی شهر است، گفت: از این به 
بعد برای کاربری های جاذب سفرهای درون شهری در هسته مرکزی شهر مجوز صادر نمی شود.

حسن بخشنده امنیه با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین برنامه های مدیریت جدید شهری توجه 
به برنامه های فرهنگی و اجتماعی به خصوص در حوزه فرهنگ شــهروندی است، اظهار داشت: 
جشنواره »رو به راه باشیم« یکی از همین برنامه هاست که از ۲۰ مهر آغاز و تا ۲6 آذرماه در سطح 
شهر کاشان برگزار می شود.وی با بیان اینکه ترافیک و موضوع حمل و نقل شهری یکی از مباحث 
مهم در بحث مدیریت شــهری به خصوص در کاشان است، ابراز داشــت: این موضوع عالوه بر 
مباحث مدیریت شهری ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی را هم شامل می شود که توجه بیش 

از پیش را طلب می کند.
شــهردار کاشــان، از تعویض پالک حدود چهار هزار و 5۰۰ موتور و اتومبیل در کاشــان خبر داد و 
تصریح کرد: با فرض اینکه حدود ۷۰۰ وسیله از این تعداد طبق برآوردها وسیله جدید بوده و برای 
هر وسیله طبق استاندارد ۲5 متر فضا در شهر نیاز داشته باشیم، برای تامین فضای وسایل نقلیه 
جدید حداقل پنج هزار متر معبر نیاز است.بخشــنده امنیه، زمان اوج ترافیک در هســته مرکزی 
شهر را در بین ساعت های 11 تا 1۳ و 1۸ تا ۲۰ دانست و افزود: توسعه و تقویت ناوگان حمل و نقل 
عمومی یکی از راهکارهای کاهش ترافیک شــهری اســت که با وجود تالش های زیاد تیم جدید 
مدیریت شهری متاسفانه به دلیل عدم همکاری برخی از ســازمان ها و نهادهای کاشان تاکنون 

نتوانسته ایم این فعالیت ها را به ثمر بنشانیم.

با مسئولان

خبر روزخبرخوان

مراکز فرهنگی شهرداری؛ بازوان  
تحقق محله محوری در اصفهان

رییــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشی شورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار 
کرد: رویدادهای محله محــوری که برای روز 
حماســه و ایثار اصفهان انجام شــد، اتفاق 
ویژه ای بود که به دســت معاونت ها و مراکز 
فرهنگی شهرداری رقم خورد و این روز نسبت 
به سال های پیش ویژه تر گرامی داشته شد 
که علــت آن عنایت خداونــد و اهل بیت)ع( 
و همــت ســازمان فرهنگــی بود.منوچهر 
مهروی پور،  با بیان اینکه حضور در میان مردم 
لذت بخش بوده و باعث می شــود نقشه راه 
شــورا را بهتر طرح ریزی کنیم، افزود: یکی از 
تاکیدات شورای ششم تمرکز بر فعالیت های 
فرهنگی بوده و شهردار اصفهان نیز بر همین 
اساس انتخاب شد بنابراین در آینده اتفاقات 
فرهنگی شاخص و بزرگی را خواهیم داشت 
که ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری سردمدار این مســیر خواهد بود.

رییــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید 
بر لزوم اعتالی فرهنگ ایرانی و اســالمی در 
برنامه ریزی های فرهنگی شهرداری، تصریح 
کرد: خاســتگاه تاسیس ســازمان فرهنگی 
باید ارزیابی و کارکردهای تخصصی آن تبیین 
شود تا به ســبب آن نقاط قوت را ادامه دهیم 
و تعارضات شناسایی شــود؛ این سازمان از 
لحاظ وضعیت ســاختاری فرآیندی نیاز به 
بررسی موشکافانه دارد.وی ناکارآمدی، کم اثر 
بودن و روزمرگی را آفــت نیروهای فرهنگی 
دانســت و تاکید کرد: باید توجه بیشتری به 
کارکنان شــده و در این خصوص بی عدالتی 
رخ ندهد همچنین باید نظام ارزشیابی و رصد 
برای سازمان فعال تر شود.مهروی پور با تاکید 
بر اینکه شورای ششــم در صدد توجه ویژه به 
محالت به خصوص در مناطــق کم برخوردار 
است، گفت: دشــمن از هر راهی برای تهاجم 
فرهنگی اســتفاده می کند و اگر قرار اســت 
جامعه و تمدن اسالمی شــکل گیرد، باید از 
طریق جریان های ســخت و نرم ارزش های 

اسالمی را در شهر جاری کرد.

برای گفتن از اصفهان، در روز اصفهان، می شود سراغ سفرنامه ها رفت، زیباترین جمالت سیاحان جهان دیده را درباره این شهر بیرون کشید و با آن به خودی 
و بیگانه فخر فروخت.می شود مقاله »گذاری دیگر به اصفهان«، نوشته محمد اسالمی ندوشن را بارها و بارها خواند، چشم ها را بست و با این جمله ها، شوق 
زیستن در یک آرمان شهر تجسم یافته را تجربه کرد: »هنر اصفهان بیش از هر چیز بازگوکننده حسرت جاودانی بودن است.انسان فانی، در پی مأمن جاوید بوده 
و این بناها را آفریده: مسجد جامع، مسجد شاه، مسجد شیخ لطف ا... و مدرسه چهارباغ.  این مأمن جاوید، می بایست خواه ناخواه یک سرای آرمانی باشد 
و همه آرزوهای برآورده نشده و برآورده نشدنی در آن انعکاس یابد؛ به صورت نشانه ای و رمزی و همه ناممکن ها جلوه وجود خود را در نقش و خط و رنگ به 
دست آورند.سازندگان این بناها به نحو ضمنی و ناآگاه خواسته اند نشان دهند که گرچه زندگی کوتاه و همراه با نارسایی و تلخ کامی است، الاقل می توان همه 
آنچه را که دست نیافتنی است در اندیشه و خیال به دست آورد و از طریق هنر به آن جسمیت داد. بناهای اصفهان سلطنت ادراک است که در هنر، موجودیت 

می یابد و از بودن و ماندن برخوردار می شود.«

اصفهان؛ کمی تاریخ بین اتوبان!

آیین رونمایی از 
25 کتاب دفاع 

مقدس در اصفهان
آییــن رونمایــی از ۲5 کتاب 
دفاع مقدس در مرکز فرهنگی 
و موزه دفاع مقدس اصفهان با 
حضور مسئولین و نویسندگان 

دفاع مقدس برگزار شد.

وز عکس ر



سه شنبه 02 آذر  1400 / 17 ربیع الثانی 1443 / 23 نوامبر 2021 / شماره 3401

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

وقتی به کوه ها نــگاه می کنید، ارتفاع زیــاد و پایداری آن ها 
روی ســطح زمین، اولین چیزی اســت که توجه شما را به 
خود جلب می کند. اما شــاید تپه های شکالتی در فیلیپین 
یا شــاید دیدن کوه های رنگین کمانی در چیــن و یا دیدن 
ســتون های عظیم در پارک ملی ژانگ جیاجی چین بیشتر 
از بقیه کوه ها برای شــما جذاب باشــند. در ادامه با کوه ها و 
ارتفاعاتی از سراســر جهان آشنا می شــوید که ویژگی های 
 منحصر به فــردی دارند و به جاذبه های گردشــگری تبدیل

 شده اند.
تپه های شکالتی فیلیپین:  در استان بوهول در کشور فیلیپین 
و در منطقه ای به وسعت 50 کیلومتر مربع، بیش از 1260 تپه 
پوشیده از چمن سبز وجود دارد که در فصل خشک به رنگ 
قهوه ای شکالتی در می آید و ظاهری منحصر به فرد شبیه یک 
تکه شکالت به آن ها می دهد. ارتفاع بلندترین تپه ها در این 

منطقه به نزدیکی 120 متر می رسد.
کوه اوتمانو:  اگر بتوانید تا ارتفــاع 727 متری صعود کنید و 
به قله کوه اوتمانو برسید که در جزیره لیوارد واقع شده است، 
مناظری خیره کننده از تــاالب و صخره های مرجانی اطراف 
جزیره »بورا بورا« را خواهید دید. اما خبر بد این است که صعود 
به این قله در حال حاضر غیرممکن اســت، زیرا سنگ های 

آتشفشانی این کوه بسیار شــکننده و خطرناک هستند، اما 
هنوز هم می توان از اطراف کوه و مناظر دیدنی آن لذت برد.

سرو توره:  صخره های پوشیده از یخ و برف و همچنین شیب 
3128 متری کوه ســرو توره در آرژانتین صعــود به قله آن را 
بسیار چالش برانگیز کرده است. این موانع باعث می شود که 
کوه نوردی در سرو توره تنها برای حرفه ای ترین کوه نوردان دنیا 
امکان پذیر باشد، زیرا به باالترین سطح مهارت های کوه نوردی 
نیاز دارد که این کوه را بــه یکی از عجیب ترین کوه های جهان 

تبدیل می کند.
رشته کوه های بانگالو:  این گنبد های کوچک در رشته کوه های 
بانگالوی استرالیا شــبیه کندو های غول پیکری هستند که 
بسیار شکننده بوده و باال رفتن از آن ها کامال ممنوع است. این 
کوه ها در پارک ملی بورنولولو قرار دارند که بیش از 20 هزار سال 
محل زندگی بومیان بوده است. هیچ کس تاکنون نتوانسته از 
این کوه ها که ممکن است هنگام باال رفتن فرو بریزد و تبدیل 
به یکی از خطرناک ترین رشته کوه های جهان شود، باال برود.

کوه کینابالو:  کوه کینابالو به دلیــل ارتفاع 40۹2 متری خود 
یکی از چشــمگیرترین کوه های جهان شــمرده می شود و 
دومین کوه بلند در آســیای جنوب شرقی اســت. این کوه و 
محیط اطــراف آن جزئی از پارک ملــی کینبالوی مالزی در 

جزیره بورنئو قرار دارد که محل زندگی اورانگوتان ها همچنین 
یکی از متنوع ترین مکان های بیولوژیکی در روی زمین است.

دودکش های جن:  این دودکش ها در منطقه کاپادوکیه ترکیه 
در اثر جریان های گــدازه ای که در گذشــته در اثر فوران های 
آتشفشانی آزاد می شد، تشکیل شده اند. چندین قرن پیش 
مردمی که در آنجا زندگی می کردند برخی از این دودکش ها را 
تراشیده و به خانه تبدیل کردند. مکان هایی به نام خانه های 
افسانه ای الف ها و گابلین ها هستند و افسانه های باستانی 

زیادی در مورد آن ها گفته می شود.
 ،Bear Lodge برج شیاطین: برج شیاطین، واقع در منطقه
386 متر ارتفاع دارد و اولین بنای یادبود ملی ایاالت متحده 

است و یک جاذبه توریستی محبوب محسوب می شود.
کوه های رنگین کمــان:  هنگامی که برای اولیــن بار به این 
کوه ها واقع در ژئوپارک ملی Zhangye در چین نگاه کنید، 
تصور می کنید که در حال تماشا کردن یک اثر هنری هستید. 
ارتفاع قله ها در این مکان به چند صد متر می رسند و رنگ ها 
در ارتفاعات مختلف از این کوه ها متفاوت هســتند. ماســه 
ســنگ و مواد معدنی بیش از 24 میلیون سال پیش با هم 
فشرده شــده اند، تا چنین رنگ ها و شــکل های منحصر به 

فردی را ایجاد کنند.

آشپزی
 

»یتیمک بادمجان« 
 دستور پخت  یتیمک در شهر های مختلف، متفاوت 

است و در هر شهری، از حبوبات و گوشت یا سبزیجاتی 
که با طبع و ذائقه شان سازگار است، استفاده می شود. 

مواد الزم: بادمجان 6 عدد، گوجه فرنگی 6 عدد، پیاز 3 عدد، سیر3 
حبه، روغن به میزان الزم، زردچوبه  یک دوم قاشق چای خوری، نمک 

یک قاشق چای خوری )سر صاف(، آب لیمو 2 قاشق غذاخوری 
طرز تهیه : بادمجان ها را بشویید و پوست آن ها را بگیرید. آن ها را به صورت نگینی خرد کنید. در آب نمک 

بریزید یا روی شان  نمک بپاشید تا آب قهوه ای آن ها خارج شود. 30 دقیقه بعد در یک تابه مقداری 
روغن بریزید و بادمجان ها را در آن سرخ کنید تا طالیی شوند. پیاز را هم به صورت نگینی و ریز خرد 
کنید. سیر ها را پوست بگیرید و خیلی ریز، خرد یا له کنید. بادمجا ن های طالیی شده را از تابه خارج 

و پیاز و سیر را در آن سرخ کنید. زردچوبه را با سیر و پیاز سرخ کنید.گوجه فرنگی ها را بشویید و 
آن ها را هم مکعبی خرد کنید و به پیاز های طالیی شده اضافه کنید. بعد از اینکه گوجه فرنگی ها 

نرم شدند و طعم خام شان گرفته شد، بادمجان را اضافه کنید. نمک را در همین مرحله 
بیفزایید. می توانید از سبزی خشک معطر مثل شنبلیله هم در دستور پخت یتیمچه 

بادمجان استفاده کنید.در ظرف را بگذارید و اجازه دهید مواد به مدت 20 تا 
30 دقیقه روی حرارت مالیم بپزند. هنگام سرو یا 10 دقیقه قبل 

از قطع کردن حرارت، آب لیمو را اضافه کنید.

عجیب ترین کوه ها در سراسر جهان

خبری خوش برای طرفداران نسخه جدید 
»سریع و خشن«

 مستند »سربازان ۵7« 
برای پخش در دهه فجر آماده می شود

تهیه کننده »سریع و خشن« در تالش برای بازگرداندن »دواین جانسون« 
به سری جدید این فیلم است. هیرام گارسیا، شریک تجاری دواین 
جانسون نظر خود را در مورد درخواست اخیر وین دیزل برای بازگشت 
سوپراستار اکشن به دنیای »سریع و خشن« ارائه کرده است.به دنبال یک 
دعوای عمومی بین این دو، دیزل به تازگی با جانسون تماس گرفت و از او 
خواست که نقش مامور هابز را برای آخرین سری این فیلم ایفا کند.

مستند »سربازان 57« در سه قسمت توسط سعید چاری، کارگردانی 
شده است.محمد آزادی مهربانی تهیه کننده این مستند گفت: 
مستند »سربازان 57«  به برخی وقایع مهم انقالب مانند اتفاقات 
انقالب سفید شاه و اصالحات ارضی که منجر به حوادث 15 خرداد 42 
شده، می پردازد.این مستند محصول گروه دانش و اقتصاد شبکه دو 
است و برای پخش در دهه فجر آماده می شود.

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

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفــت: امیدواریم با تــالش و همت مدیران 
مجموعه فوالد سفیددشــت چهارمحال و بختیاری تا پیش از ســال 1401 به 
اهداف تعریف شده برای این صنعت دست یابیم و در نخستین گام، کوره قوس 
الکتریکی آن را راه اندازی کنیم. محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه، در جلسه با مدیرعامل و مدیران شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال 
و بختیاری با تاکید بر ضرورت پیگیری رفع مســائل و مشکالت این شرکت 
اظهار کرد: مدیران و دست اندرکاران در مجموعه فوالد سفیددشت چهارمحال 
و بختیاری باید پیگیر مسائل و مشکالت موجود باشــند و از پیگیری خسته 
نشوند.وی با بیان اینکه برای بهره برداری از پروژه فوالدسازی فوالد سفیددشت 
نباید زمان را از دســت داد، افزود: این پروژه نتیجــه یک عمر تالش مجموعه 
فوالد سفیددشت است و باید توســط مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت به 
نتیجه برســد. در همین راستا آمادگی شــرکت فوالد مبارکه به عنوان حامی و 
کمک رسان برای به نتیجه رساندن این پروژه را اعالم می کنم؛ البته آزادسازی 
تجهیزات از گمرک در این خصوص اهمیت زیادی دارد و الزم است در هر مرحله 
از اجرای این پروژه، اگر  پیمانکار کوتاهی کرد، خودتان کار را ادامه دهید و آن را 
به سرانجام برسانید.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: با توجه 
به شرایط حاکم بر کشور، تحت هیچ شرایطی نباید از سرعت پروژه های گروه  
فوالد مبارکه کاسته شود، بنابراین باید محکم و با انرژی و انگیزه به جلو حرکت 
کرد و این انتظار از  مدیران شــرکت فوالد سفیددشت می رود که با تمام قوا به 
جلو حرکت کند.وی ادامه داد: موضوعات مربوط به مگامدول شــرکت فوالد 
سفیددشــت نیز باید با همکاری امور  ســرمایه گذاری مورد بررسی و مطالعه 
قرار گیرد، چراکه سیاســت فوالد مبارکه بر مبنای توســعه است؛ در این میان 
بحث مواد اولیه، انرژی، هزینه حمل ونقل و محل موردنظر برای احداث واحد 
مگامدول باید بررسی و کار کارشناسی شده و آمایش سرزمین برای آن انجام 
شود.طیب نیا در خصوص ضرورت کاهش هزینه ها تاکید کرد: کاهش هزینه 
تولید همواره از بحث های جدی ما بوده و اکنون به واسطه قیمت انرژی و شرایط 
کشــور، راه اندازی مدول های احیا دارای توجیه اقتصادی است، اما در آینده 
مشخص نیست که قیمت گاز و دیگر موارد در وضعیت فعلی باقی بمانند. پس 
باید در فوالد مبارکه و مجموعه های وابســته به آن، مباحث مربوط به انرژی، 
کاهش مصارف آب و محیط زیست به عنوان اهداف اصلی در نظر گرفته شوند.

وی با بیان اینکه مباحث مربوط به انرژی از چالش های جدی کشــور است و 
در آینده نیز جدی تر  می شود، گفت: در شرایط فعلی می توان انعطاف بیشتری 
در روش های تولید و حرکت به سمت جلو داشت؛ بنابراین اگر قرار است طرح 
توسعه ای تعریف شــود، مباحث بهره وری و ترکیب محصوالت باید از اکنون 
مدنظر قرار گیرد.مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: در حال حاضر 
برخی واحدهــای زیرمجموعه فوالد مبارکه صرفا روی توســعه کمی تولید در 
حال فعالیت و برنامه ریزی هستند، پس اگر واحد جدیدی به مجموعه فوالد 
مبارکه اضافه شــد، باید ماموریت ها تقسیم بندی شــود و یک بخش توسعه 
کمی و دیگر واحدها توسعه کیفی را انجام دهند و الزم است که این موضوع را 
در استراتژی های خود تعریف کنیم.وی با اشاره به جذب نیرو و سرمایه های 
انسانی عنوان داشت: ســرمایه گذاری های انجام شده در شرکت فوالد مبارکه 
تنها به واســطه منابع مالی نبوده، بلکه به دلیل وجــود دانش فنی و مدیریتی 
سرمایه های انسانی بوده است و همین عامل در شرکت فوالد سفیددشت نیز 

صدق می کند؛ فوالد مبارکه از نظر سرمایه های انســانی الگوی مناسبی برای 
شرکت های زیرمجموعه خود اســت، بنابراین باید در کنار کاهش هزینه های 
تولید و افزایش بهره وری، مباحث مربوط به آموزش ســرمایه های انســانی 
و ارتقای ســطح کیفی آن مدنظر قرار گیرند تا این شــرکت ها همچون فوالد 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری بتوانند در آینده موفق باشند.طیب نیا با بیان 
اینکه عامل موفقیت فوالد مبارکه، ســرمایه های انسانی فعال و کارآمد است، 
اضافه کرد: جذب نیروی انسانی کیفی باید در دســتور کار باشد؛ درواقع باید 
استانداردهایی برای این موضوع مدنظر قرار گیرد، اقدامی که در شرکت فوالد 
مبارکه نیز مطرح شده است.وی ابراز داشت: در استان چهارمحال و بختیاری، 
سرمایه های انســانی زیادی وجود دارد که باید برای فعالیت در صنعت جذب 
شــوند و این به شرطی است که از اســتانداردهای تعریف شــده برای جذب 
سرمایه های انسانی کوتاه نیاییم و براساس کیفیت و کارایی افراد، این اتفاق 
بیفتد؛ چراکه کیفیت ســرمایه های انســانی خط قرمز ما محسوب می شود. 
کیفیت سرمایه انسانی تضمین کننده ســودآوری و درآمدزایی یک مجموعه 
صنعتی موفق خواهــد بود و از تعطیلــی آن نیز جلوگیری می کنــد؛ بنابراین 
هیچ گاه نباید در مباحث اقتصادی و کیفیت سرمایه انسانی از استانداردهای 
خود عقب نشــینی کنیم، چراکه این یکی از مسائل مهم و استراتژیک در فوالد 
مبارکه اســت.مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در پایان با بیــان اینکه تالش 
مدیران مجموعه فوالد سفیددشــت چهارمحال و بختیــاری در بخش تولید 
آهن اسفنجی موفق بوده اســت، ابراز امیدواری کرد: با تالش و همت مدیران 
مجموعه فوالد سفیددشت چهارمحال بختیاری تا پیش از سال 1401 خواهیم 
توانست به اهداف تعریف شده برای این صنعت دست پیدا کنیم و در نخستین 
گام، کوره قوس الکتریکی آن را راه اندازی و بعد از آن نیز واحد ریخته گری را در 
این مجموعه وارد مدار تولید کنیم.غالمرضا طاهری، معاون ســرمایه گذاری و 
امور شرکت های شرکت فوالد مبارکه نیز در خصوص این جلسه اظهار کرد: در 
راستای ارتقای سطح تعامالت بین شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه 
با شرکت مادر، نخستین جلسه هم اندیشــی میان شرکت فوالد سفیددشت 
و شرکت فوالد مبارکه، روز شــنبه 1400/8/22 در محل سالن مدیریت برگزار 
شد.وی افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده در شرکت فوالد مبارکه، 
چهارمین شنبه هر ماه به برگزاری جلسه با یکی از شرکت های زیرمجموعه فوالد 
مبارکه اختصاص دارد و در همین راستا، با هماهنگی معاونت سرمایه گذاری 
و امور شرکت ها، فوالد مبارکه در نخستین جلسه، میزبان مدیرعامل و مدیران 
ارشد شرکت فوالد سفیددشــت بود.معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های 
شرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: در این جلســه مدیران تولید و توسعه 
شرکت فوالد سفیددشت، عملکرد آن شرکت در حوزه های تولید و پروژه های 
توسعه را تشــریح کردند که با توجه به گزارش های ارائه شــده، شرکت فوالد 
سفیددشت طی شش ماهه نخست سال 1400، عملکرد مناسبی در حوزه های 
تولید و فروش داشته است.وی اذعان داشت: با توجه به اینکه مهم ترین پروژه 
توسعه ای فوالد سفیددشت پروژه بهره برداری از واحد فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم در این شرکت است، مشکالت موجود و دالیل تاخیر در اجرای این پروژه 
به طور کامل مورد بررســی قرار گرفت. بنا بر این گزارش، در ابتدای این دیدار 
مدیرعامل و مدیران فوالد سفیددشــت به ارائه گزارش عملکرد ، چالش ها و 

برنامه های آینده این مجموعه صنعتی پرداختند.

مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان، تالش های شــبانه روزی برای تامین آب 
شرب  مردم در شهرها و روستاهای تحت پوشش را فعالیتی جهادی و بسیج 
گونه توصیف کرد.هاشم امینی که در آیین گرامیداشت هفته بسیج سخن می 
گفت، افزود: فرهنگ بسیجی، بیانگر سخت کوشــی بدون دریافت کمترین 
پاداش است وخوشــبختانه کارکنان صنعت آبفا با تالش شبانه روزی  در ارائه 
خدمات به مردم، این وظیفه را به خوبی انجــام داده اند.وی با بیان این که در 
حدود  هفت هزار نفر از کارکنان آبفا در شهر ها و روستاهای استان  با تالش بی 
وقفه درصدد خدمات رســانی پایدار به مردم هستند، اظهار داشت: هم اکنون 
با تالش کارکنان، خدمات آبفا در ۹3 شهر و نزدیک به  یکهزار روستا در اختیار 
مردم قرار می گیرد که این حجم از خدمات رسانی تنها از طریق نگرش و تفکر 
بسیجی میسر می شود.فرمانده پایگاه  بسیج آبفای استان اصفهان  با بیان این 

که نگرش و تفکر بسیجی باید در انجام تمام امور مد نظر قرار گیرد، اظهار داشت: 
فرهنگ بسیجی به معنای حضور همیشگی در صحنه برای پاسداری از نظام و 
انقالب است و تفکر بسیجی، گره گشای بسیاری از مشکالت به شمار می آید.

در ادامه این مراسم مسئول بسیج ادارات استان اصفهان گفت: مدیرعامل آبفا 
یک بسیجی به تمام معناست و تفکر بسیجی وی به بدنه صنعت آبفا در استان 
اصفهان منتقل شــده و همین امر موفقیت آبفای اســتان اصفهان در خدمت 
رسانی به مردم را در پی داشته است.محمد شفیعی گفت: بسیجیان در زمان 
دفاع مقدس، در دوران سازندگی و در مبارزه با هرگونه فتنه، همیشه در صحنه 
بوده و  بسیار موفق عمل کرده اند.در پایان این مراسم همچنین دبیر ستاد اقامه 
نماز اســتان با اهدای لوح تقدیری از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان به عنوان  مدیر دستگاه اجرایی برتر در اقامه  نماز تقدیر به عمل آورد. 

مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان با اعالم خبر پایان یافتن 
تعمیرات اساسی واحد تبدیل کاتالیستی شماره دو این شرکت گفت: در این دوره 
از تعمیرات، در کنار حدود 700 نفر از نیروهای پاالیشــگاه، تعداد 750 نفر نیروی 
پیمانکاری نیز جذب شده بودند و در مجموع باید گفت که در 20 روز و 35 هزار نفر 
ساعت کار انجام شد.علیرضا قزوینی زاده افزود: در تعمیرات اساسی این دوره مانند 
دوره های گذشته، تمام نیروهایی که از بیرون شرکت وارد پاالیشگاه شده بودند، 

دوره های آموزش ایمنی را گذراندند و همچنین با توجه به ایام شیوع کرونا، راه های 
مقابله با این ویروس به آنها آموزش داده شد؛ روزانه بسته های بهداشتی شامل 
ماسک و اســپری های ضدعفونی کننده نیز در اختیار این افراد قرار داده می شد، 
لباس های آنها به طور مرتب تعویض  و فاصله گذاری اجتماعی با حساسیت زیاد 
رعایت می شد. خوشبختانه مشــکلی در زمینه کرونا پیش نیامد و با وجود اینکه 

جمعیت زیادی باید در یک فضا کار می کردند، توانستیم شرایط را کنترل کنیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه با مدیرعامل و مدیران شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

شركت فوالد مباركه؛ حامی پروژه فوالدسازی فوالد سفیددشت
مدیرعامل آبفای استان اصفهان در مراسم گرامیداشت هفته بسیج اعالم کرد:

سقایی، کاری جهادی و بسیج گونه محسوب می شود

تعمیر اساسی واحد تبدیل کاتالیستی شماره دو شرکت پاالیش نفت اصفهان

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان گفت: باید اســتانداردهای داخلی 
در تولید محصوالت فــوالدی همانند محصوالت غذایی اجباری شــود تا 
هیچ تولیدکننده ای نتواند محصول خود را خارج از اســتاندارد مشــخص 
برای فروش در کشــور عرضه کند.مهــرداد توالییان با اشــاره به اهمیت 
موضوع کیفیت و تطابق با اســتانداردهای ملی و بین المللی به خصوص 
در تولید محصــوالت فوالدی، اظهــار کرد: ذوب آهن اصفهــان در صنعت 
فوالد به خصوص تولید محصوالت طویل به عنوان شــاخه تخصصی این 
شرکت، در حوزه کیفیت زبانزد اســت و همواره اولویت آن تولید محصول 
باکیفیت اســت.وی با تاکید بر این که مالک کیفیت در ذوب آهن انطباق 
با استانداردهای داخلی و بین المللی اســت، افزود: ذوب آهن در فرآیند 
کیفیت تولید محصول حدود 300 نفر پرســنل دارد تا اطمینان حاصل کند  
محصولی که از کارخانه خارج می شود، مطابق با استانداردها باشد.توالییان 
با بیان این که بین 40 تا 50 درصد محصوالت ذوب آهن صادر می شــود، 
گفت: صادرات نشان دهنده اهمیت آن صنعت به موضوع کیفیت و تطابق 

با اســتانداردهای جهانی اســت.وی با اشــاره به اهمیت کیفیت در تولید 
محصوالت فوالدی، اظهــار کرد: وقوع حوادث زلزله در کشــور و آمار باالی 
تخریب منازل مسکونی و مرگ هموطنان مان طی سال های گذشته نشان 
داده که بحث کیفیت و رعایت اســتانداردها در تولیــد محصوالت فوالدی 
بسیار اهمیت دارد.وی یادآور شد: با توجه به این که 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، متاسفانه 
برخی تولیدکنندگان محصوالت فوالدی محصول خــود را با کیفیت پایین 
از نظر وزن واحد طول و یا جرم حجمی به بــازار عرضه می کنند.وی گفت: 
با توجه به اینکه در بازار تیرآهن و میلگرد شــاخه فروشی می شود، توزیع 
کنندگان کوچک آهن و مردم به دلیل بــی 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.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان تاکید کرد:
رقابت منفی در حوزه فروش محصوالت فوالدی بی  کیفیت
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