
ارزآوری بیش از 600 هزاردالری از صادرات پودر ماهی از استان اصفهان طی هفت ماهه امسال؛

پسماندهای دردسرساِز سودآور!
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 این میراث ماندگار 
  بررسی 3 شاخصه تاب آوری کالن شهر اصفهان؛ 

 میدان نقش جهان، مادی ها، کبوترخانه 
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 معاون حسابرسی مالیاتی اداره کل 
امور مالیاتی اصفهان:

۹۰ درصد از اظهارنامه های 
 مالیاتی اصفهان منطبق با

 واقعیت است

هفته ششم رقابت های لیگ برتر؛

 نبرد آهن با فوالد 
در فوالد شهر
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آمار نگران کننده طالق در 
چهارمحال و بختیاری
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قیمت: 2۰۰۰ تومان

آگهی مزایده عمومی

حسین حفیظی- شهردار کوشک  م الف:1224729

شهرداری کوشک به استناد بند دو صورتجلسه شماره 14/ ش مورخ 1400/08/08 شورای اسالمی شهر کوشک در نظر دارد نسبت به فروش الوار حاصل 
از قطع اشجار خشکیده سطح شهر از طریق مزایده عمومی موضوع ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها اقدام نماید.

شرایط شرکت در مزایده: 
واریز مبلغ 5 درصد  کل اعتبار به شماره حساب 0106065000007 نزد بانک ملی بنام شهرداری کوشک

در صورت عدم انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد توســط برندگان اول و دوم و سوم مزایده، ســپرده های آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 
خواهد شد. 

شرکت در مزایده هیچگونه حقی را برای شرکت کننده در بر نخواهد داشت و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

لذا متقاضیان شــرکت در این مزایده می توانند جهت آگاهی بیشــتر و اخذ مدارک مزایده به واحد امور مالی شــهرداری مراجعه و نسبت به ارائه 
پیشنهادات، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/09/13 به واحد دبیرخانه حراست شهرداری کوشک مراجعه نمایند.

نوبت دوم

شهرداری دولت آباد در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی پالک زمین با کاربری کارگاهی و گروه الف واقع در منطقه صنعتی شهر دولت آباد برخوار از 
طریق برگزاری تجدید مزایده عمومی اقدام نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز دوشنبه مورخ 1400/9/15 
گشایش پاکات: روز سه شنبه مورخ 1400/9/16 

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانی- پایگاه اینترنتی
 www.iets.mporg.ir تلفن: 45822010-031 پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

آگهی تجدید مزایده عمومی

محمد حسن یاری- شهردار دولت آبادم الف:1229397

نوبت اول

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

نجات جهان با

کنترل و کاهش 

مصرف و 

صرفه جویی واقعی 

انرژی

7فرهنگ بسیجی به دنبال خدمت بی منت است
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انتقاد »نتانیاهو« از مواضع تل آویو: 

ما یک رویکرد مستحکم علیه تروریسم نمی بینیم
نخست وزیر سابق اسراییل روز دوشنبه از عدم رویکرد مستحکم سران کنونی این رژیم علیه ایران 
و حماس )جنبش مقاومت اسالمی فلسطین( انتقاد کرد.به نوشــته نشریه »تایمز اسراییل«، 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر سابق رژیم اسراییل در نشست هفتگی فراکسیون لیکود گفت: 
»حماس باید بهای سنگینی برای حمله شنیع در قلب اورشلیم بپردازد. ما یک رویکرد مستحکم 
علیه تروریسم نمی بینیم، همان طور که در مقابله با ایران نیز شــاهد نیستیم.«عملیات اخیر در 
قدس که در نتیجه آن یک صهیونیست کشته و دســت کم سه نفر مجروح شدند، موجی از ترس 
و نگرانی در میان صهیونیست ها به راه انداخته زیرا نوع سالح استفاده شده تل آویو را نگران کرده 

است.
در جریان این عملیات، تیراندازی در »باب السلسله« یکی از ورودی های مسجداالقصی در بخش 
قدیمی قدس به دست دو شهروند فلســطینی صورت گرفت و یکی از آن ها در محل عملیات به 
شهادت رسید و دیگری موفق به فرار شــد. در این عملیات چهار صهیونیست زخمی شده و یک 

صهیونیست دیگر کشته شد.

رکورد سقوط ارزش لیر ترکیه با سخنان »اردوغان«
رییس جمهور ترکیه به کاهش شــدید ارزش لیــر )واحد پول ملی ترکیه( واکنش نشــان داد. 
»رجب طیب اردوغان« که در نشســت کابینه صحبت می کرد، گفت: »ما مصمم هستیم از طریق 
سرمایه گذاری، تولید، اشــتغال زایی، هر چیزی را که صحیح است برای کشورمان انجام دهیم و 
سیاست اقتصادی ترکیه بر اساس صادرات بنا نهاده شده است«.رییس جمهور ترکیه اضافه کرد: 
»به عنوان دولتی که دارای شناخت و تجربه برای اداره بحران های مالی است، مصمم به غنیمت 

شمردن از فرصت دوران بحرانی که جهان در آن قرار دارد، هستیم«.
اردوغان در ادامه سخنانش گفت: »افزایش قیمت ها در نتیجه افزایش قیمت ارز به طور مستقیم 
بر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال زایی تاثیری نخواهد گذاشت و نرخ رقابتی ارز منجر به افزایش 

سرمایه گذاری، تولید و اشتغال خواهد شد«.
رییس جمهور ترکیه همچنین با اشاره به درگیر شدن ترکیه در جنگ اقتصادی گفت که این کشور 
از این جنگ پیروز بیرون خواهد آمد.ســران احزاب اپوزیســیون ترکیه روز پنجشنبه گذشته در 
واکنش به ثبت رکورد جدید ســقوط ارزش لیر در برابر دالر، خواستار برگزاری فوری انتخابات در 

این کشور شدند. 
کمال قلیــچ دار اوغلو، رهبر حــزب جمهوری خــواه خلق ترکیــه در پیامی توئیتــری خطاب به 

رییس جمهور این کشور نوشت: »اردوغان! انتخابات را فورا )برگزار کن(.«

حضور مجدد ناو جنگی آمریکایی در تنگه تایوان
یک رزم ناو آمریکایی از تنگه حساس تایوان عبور کرد و ارتش آمریکا آن را امری »عادی« خواند، 
اما چنین اقداماتی همــواره اعتراض چین را به دنبــال دارد که نیت واشــنگتن را آتش افروزی 

منطقه ای می داند.
به نقل از خبرگزاری رویترز، در بیانیه نیروی دریایی آمریکا آمده اســت که ناوشــکن میلیوس 
با موشــک هدایت شــونده از کالس آرلی برک طبق قوانین بین المللی »یک عبور عادی از تنگه 
تایوان« به ســمت آب های بین المللی انجام داد.در این بیانیه آمده است: عبور کشتی از طریق 
تنگه تایوان نشــان دهنده تعهد ایاالت متحده به یک هند و اقیانوس آرام آزاد و باز است. ارتش 
ایاالت متحده پرواز انجــام می دهد، دریانوردی می کنــد و در هر جایی که قوانیــن بین المللی 
 اجازه دهــد، عملیات خواهد داشــت. چین بــه تازه ترین اقــدام تحریک آمیز چین واکنشــی 

نداشته است.

تحلیلگرمشهورجهانعرب؛چراواشنگتنهمچنانپایتهرانراوسطمیکشد؟

تکیه اعراب به دیوار اشتباهی!

 این روز ها در دوره ای از رقابت موشکی شــدید بین دولت های بزرگ 
قرار داریم، رقابتی که بین موشک های روســیه از تراز اس ۴۰۰ و اس 
۵۰۰ و همتای آمریکایی آن، موشــک های پاتریوت وجود دارد و دیگر 
کسی از جنگنده های ســوخوی اس ۳۵ روســیه یا جنگنده های اف 
۳۵ آمریکا صحبت نمی کند.عبدالباری عطوان، تحلیلگر مشهور جهان 
عرب در رای الیوم نوشت: این روز ها در دوره ای از رقابت موشکی شدید 
بین دولت های بزرگ قرار داریم، رقابتی که بین موشک های روسیه از 
تراز اس ۴۰۰ و اس ۵۰۰ و همتای آمریکایی آن، موشک های پاتریوت 
وجود دارد و دیگر کســی از جنگنده های ســوخوی اس ۳۵ روسیه یا 

جنگنده های اف ۳۵ آمریکا صحبت نمی کند.
در ادامه این مطلب آمده است: این مقدمه به مناسبت دو تحول اساسی 
 Inside نوشته شد که مجالت تخصصی در زمینه صنایع نظامی از جمله
Defense از آن ســخن گفتند:اول: تاکید منبع رسمی در حوزه صنایع 
دفاعی روسیه، بر اینکه موشک های اس ۵۵۰ بالستیک جدید روسیه 
می توانند جنگنده های »ایکس ۳۷« و کالهک های جنگی هســته ای 
موشــک های قاره پیما را نابود کنند، عالوه بر اینکه موشک های روسی 
مذکور توان از بین بردن موشــک های بالســتیکی که در آمریکا تولید 

می شوند را هم دارند.دوم: اعالم دولت آمریکا در مورد عزم جدی اش 
برای فروش سامانه های موشــکی پاتریوت به تعدادی از دولت های 
عربی از جمله مغرب، عربستان، امارات، قطر، کویت و بحرین، در کنار 
برخی دولت هــای اروپایی.ارزیابی های اغلب کارشناســان این حوزه 
حاکی از آن اســت که روســیه در زمینه دفاعی و به ویژه دفاع هوایی، 
پیشرفت زیادی داشته و موشــک های اس ۴۰۰ روسی منشأ ترس و 
وحشت ارتش آمریکا هستند که تالش می کند جنگنده هایی را بسازد 
که توان مقابله با اس ۴۰۰ را داشته باشــند، تالشی که تاکنون نا موفق 
بوده است. همین مسئله، کاهش ارزش خرید جنگنده های آمریکایی و 
تالش دولتی مثل ترکیه برای خرید اس ۴۰۰ روسیه را نشان می دهد که 

در ادامه به همین دلیل ترکیه وارد نزاعی با آمریکا شده است.
دولت آمریکا به خوبی می تواند بذر فتنه و اختالفــات را بین دولت ها 
بپاشد، به خصوص دولت های خاورمیانه و خلیج. این دولت ها تحت 
تاثیر اقدامات تحریک آمیز آمریکا، بــرای دفاع از خود، به دنبال خرید 

صنایع جنگی واشنگتن می روند.
دولت دونالد ترامپ اختالفات شدید با ایران و نظریه نزدیکی مقابله با 
آن را ترویج کرد و در این مسیر تا حدی مبالغه کرد که به راحتی توانست 

با معامالت ســالحی که با دولت های خلیج فارس داشــت، به خوبی 
آن ها را بدوشد. اکنون، دولت بایدن نیز همان سیاست را در پیش گرفته 

تا فتیله جنگ را بین مغرب و الجزایر در شمال آفریقا، شعله ور کند.
تفاوت اساســی بین موشــک های روسی و موشــک های آمریکایی 
مشابه آن، در این مسئله است که تجارب میدانی، برتری موشک های 
روسی و شکست موشک های پاتریوت آمریکا را ثابت کرده، همانطور 
که این موشــک های آمریکایی در مقابله با موشــک های بالستیک 
انصارا... شکســت سختی خورد و موشــک های حوثی ها به راحتی به 

عمق عربستان رسید.
الزم اســت بر این نکته تاکید کنیم که برتری نظامی آمریکا در برابر دو 
ابرقدرت یعنی روسیه و چین در حال کاهش است و متاسفانه متحدان 
عرب آمریکا همچنان در دام دروغ های آمریکا و حاال اســراییل گرفتار 
می شــوند و میلیارد ها دالر را برای خرید ســالح های آمریکایی صرف 
می کنند.هر کس سخنرانی وزیر دفاع آمریکا، لوید آستین که روز شنبه 
در »کنفرانس منامه« ایراد کرد را گوش کند و هشــدار های وی در مورد 
جنگ آینده با ایران را در نظر بگیرد، واقعیتی که به آن اشــاره کردیم را 

در می یابد.

خبر روز

»احمدی نژاد« و »روحانی« را باید محاکمه کرد؟
این روزها که بحث رسیدگی به ترک فعل مسئوالن داغ است، برخی پرونده احمدی نژاد را هم باز کرده 
و خواستار رسیدگی به عملکرد او در یک دادگاه عادالنه و منصفانه هستند. مثال حجت  االسالم نقویان، 
روحانی منتقد در یک مصاحبه ویدئویی دوران احمدی نژاد را دوران پایه گذاری یک سری ناراستی ها 
و کجی ها می داند و می گوید: »نزدیکترین نزدیکان او محاکمه شده و در زندان هستند. خودش را هم 
اگر محاکمه کنند خواهند دید که جنایاتی کرده است. باید در یک دادگاه رسمی محاکمه علنی شود و 
به طور قطع جرم او سنگین است«. محسن کوهکن، نماینده ادوار مجلس نیز از جمله کسانی است 
که اخیرا از درخواست برخی برای محاکمه روحانی و احمدی نژاد استقبال کرده است. وی می گوید: 
» اگر احمدی نژاد و روحانی را محاکمه کردند، برای متنبه شدن دیگران است که آنان دیگر راه رؤسای  
جمهور پیشین را نروند«. همینطور که مشخص است این روزها بحث درخواست محاکمه احمدی نژاد 
داغ است. حاال یکی خواستار محاکمه او می شود تا مســائلی مثل شکایت از روحانی و رسیدگی به 
عملکرد دولت قبل به حاشیه برود، یکی مثل نقویان او را متهم می کند به جنایت کردن و یکی هم مثل 
کوهکن محاکمه او یا دیگر رؤسای جمهور قبلی را در جهت متنبه کردن رؤسای جمهور بعدی می داند.

اظهارات »قزوه« درباره شعر جنجالی؛

 من حامی دولت هستم
چندی پیش علیرضا قزوه، نویسنده و شاعر انقالب یک رباعی سرود و آن را در انتقاد از انتصابات فامیلی 
دولت در فضای مجازی )توئیتر( منتشــر کرد.وی در این شــعر با انتقاد گفته: »شد صورت خلق سرخ 
از ســیلی تان/کو تجربه ؟ کو مدرک تحصیلی تان؟/ این دولت انقالب اســالمی ماست/ نه دولت انقالب 
فامیلی تان!«انتشار این شعر در فضای مجازی واکنش های بسیاری در پی داشت. قزوه درباره واکنش های 
مخالف دولت در فضای مجازی تاکید کرد: »از شما می خواهم که این شعر را وارد جریانات سیاسی نکنید. 
من بحث کلی کردم. بعضی ها که خیلی وابسته به دولت قبلی بودند، از این شعر سوءاستفاده کردند. اگر 
این حرف را زدم بیشتر انتصابات فامیلی مقاماتی را مدنظر داشتم که خارج از فضای دولت جدید است. این 
دولت که پنج ماه است روی کار آمده، قبال این اتفاقات افتاده است. اینها وابسته به یک جریان هم نیستند.« 

ادعای حمایت »بنی گانتز« از یک توافق هسته ای فراگیرتر و 
محکم تر با ایران

وزرای جنگ فعلی و سابق رژیم صهیونیستی در عین تکرار اتهام گذشته به ایران خواستار برجامی هستند که 
با منافع این رژیم در تضاد نباشد.جروزالم پست نوشت: وزیر جنگ اسراییل گفته من از توافقی حمایت می 
کنم که گسترده تر، محکم تر و بلندتر باشد. ایران را باز بدارد، توانایی های کنونی اش را خنثی سازد و بازرسی 
های موثری بر تولید سالحش وضع کند.گانتز در ادامه اتهام زنی های گذشته مقامات صهیونیست مدعی 
شد: ایران خود را یک قدرت بزرگ می داند و با ارتش خود در سرتاسر منطقه دست به حمالت متعددی از 
جمله در آرامکو عربستان سعودی می زند. ایران همچنین به روندهای دموکراتیک در کشورهای منطقه نیز 
ضربه وارد می کند.گانتز، برجام را بهترین روش برای کاستن از تهدیدات ایران دانسته است.موشه یعالون، 
وزیر جنگ سابق اسراییل نیز چند روز پیش گفته بود بزرگ ترین اشتباه ترامپ خروج از برجام بود. یعالون 

گفت: زمانی که برجام امضا شد من مخالف آن بودم ،اما خروج از آن اتفاقی بدتر بود.

»میرسلیم« دوباره به کرونا مبتال شد
نماینده مردم تهــران در مجلس به دلیل ابتال بــه ویروس کرونا در قرنطینه خانگی به  ســر می برد.

سیدمصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اسالمی مجددا به ویروس کرونا مبتال شد. عضو کمیسیون اصل نود مجلس به دلیل ابتال به کرونا در 

قرنطینه خانگی به سر می برد و در حال حاضر شرایط عمومی مناسبی دارد.

کافه سیاست

 سفر »گروسی« به ایران
 چه خطراتی دارد؟

ســایت فردا نوشــت: یک تحلیلگر مسائل 
سیاســت خارجی گفت اگر آژانس گزارشی 
علیه ایران ارائه دهد، این خطر وجود دارد که 
روند مذاکرات متحول شود؛ اما اگر آژانس 
گزارشــی مثبت از فعالیت های هســته ای 
ایران ارائه دهد، حتما این گزارش می تواند 
باعث تســهیل مذاکــرات شود.ســفر تازه 
رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی بــه تهــران از آن جهت مهم 
است که این سفر در آستانه مذاکرات وین 
انجام می شود و شــاید نتیجه اش بر نتیجه 
مذاکرات برجامــی موثر باشــد.پیرمحمد 
مالزهی درباره این موضوع گفت: »دیدار تازه 
رافائل گروسی هم می تواند راهگشا باشد، 
هم می تواند شرایط سختی را رقم بزند و به 
نظرم برای هر دو طرف یعنی ایران و آژانس 
تردیدهایی درباره نتیجه سفر گروسی وجود 
دارد. آژانس به دنبال آن اســت که حداکثر 
دسترسی ها بر تاسیســات هسته ای ایران 
را داشته باشــد تا به زعم خودشان ایران به 
سمت سالح هسته ای نرود و با همین نگاه 
بر ایران فشــار می آورد تا همه دوربین هارا 
فعال نگــه دارد و ایران هــم می خواهد از 
حق هســته ای خود دفاع کنــد«.وی ادامه 
داد: »آژانس مدعی اســت کــه ایران همه 
اطالعات را ارائه نداده و ایــن ادعا را مطرح 
می کند که خــارج از توافــق صورت گرفته 
بیش از حد مجاز اورانیــوم غنی کرده که از 
دید آژانس ایــن یک تخلف اســت«.این 
تحلیلگر مســائل سیاســت خارجی بیان 
کرد: »ســفر اخیر آقای گروســی به دلیل 
آنکه در آســتانه مذاکرات وین در هشــتم 
آذرماه هستیم، بسیار مهم است. اگر آژانس 
گزارشــی علیه ایران بدهد یا گزارشی ارائه 
دهد که تردیدهایی را بــه جای بگذارد، این 
خطر وجود دارد که رونــد مذاکرات متحول 
شــود«.وی حالت دیگر گزارش آژانس را 
اینگونــه پیش بینی کرد: »امــا اگر آژانس 
گزارشــی مثبت از فعالیت های هســته ای 
ایران ارائه دهد، حتما این گزارش می تواند 

باعث تسهیل مذاکرات شود«.

برترینظامیآمریکادربرابردوابرقدرتیعنیروسیه
وچیندرحالکاهشاستومتاسفانهمتحدان
عربآمریکاهمچناندردامدروغهایآمریکاوحاال
اسراییلگرفتارمیشوندومیلیاردهادالررابرایخرید

سالحهایآمریکاییصرفمیکنند

بین الملل

وز عکس ر

تصویری از »دادگاه 
هواپیمای اوکراینی« 
در پی برگزاری جلســه رسیدگی 
به ســانحه هواپیمای اوکراینی و 
انتشار شــایعاتی در این خصوص 
با عنوان حضور نداشــتن خانواده 
جان باختگان در دادگاه، مرکز رسانه 
قوه قضاییه تصاویری از این دادگاه 
را که بــا حضور متهمان، شــکات، 
خانواده جانباختگان و وکالی آن ها 

برگزار شد، منتشر کرد.

روزنامه دولتی ایران نوشت:یکی از حواشی که پیرامون 
انتصابات دولت ســیزدهم مطرح می شود آن است 
که دولت ســرعت الزم برای جابه جایــی و انتصاب 
مدیران جدید را نداشــته و تنها 6۰ درصد مدیران طی 
1۰۰ روز گذشته که دولت جدید کار را آغاز کرده، منصوب 
شــدند!این گزاره در حالی از ســوی برخی رســانه ها 
مطرح می شود که قصد دولت ســیزدهم شناسایی 
دقیق توانمندی ها و ظرفیت های افرادی است که قرار 
اســت در زمره مدیران ارشد دولت در سمت های مهم 
منصوب شــوند. انتخاب دقیق و بررسی شایستگی 
افراد زمان مناســبی را طلب می کند و چه بســا وزرا 
در روند این بررســی ها برخی مدیــران قبلی را واجد 
شایستگی های الزم بدانند و با ادامه مسئولیت پذیری 

آنان در دولت جدید نیز موافقت کنند. تأمل کارشناسانه 
در انتصاب مدیران به جای جابه جایی های اتوبوسی 
از ویژگی های مثبت دولتی به حساب می آید که یکی 
از شعارهای اساسی رییس آن، بهره گیری از ظرفیت 
نخبگان و مدیران با نگاه فراجناحی است.البته در چنین 
گزارش هایی، عدم انتخاب وزیر آموزش و پرورش و 
به تبع آن عدم انتخاب معاونین وزیر و... نیز جزو آمار 
کم کاری دولت در جابه جایی مدیران محاسبه می شود، 
در حالی که عزم دولت انتصاب وزیر آموزش و پرورش 
بوده اســت و این مجلس بوده که در دو نوبت با گزینه 
پیشــنهادی دولت برای این وزارتخانه مخالفت کرده 
و عدم انتصاب وزیــر و معاونانش نباید به پای دولت 
نوشته شــود.فارغ از این حواشی، جهت گیری دولت 

و عملکرد کلی آن طی سه ماه گذشته گواه آن است که 
دولت تمرکز خود را روی رفع مشکالت مردم گذاشته 
است، در این بین، هر چند بازی های رسانه ای نمی تواند 
دولت را سرگرم حواشی کند با این حال می تواند برای 
مردم ایجاد مسئله کند و به زعم برخی رسانه ها، در حس 
اعتماد مردم به دولت تاثیر ســوء بگذارد. البته عموم 
مردم فارغ از هیاهوهای رسانه ای و تبلیغاتی به مدیرانی 
که در تالش برای بهبود شرایط هستند اعتماد دارند و 

تحت تاثیر این جوسازی ها قرار نمی گیرند.

روزنامه ایران:

انتصاب های دولت سیزدهم اتوبوسی نیست!

تفاوت برخورد »احمدی نژاد« و »هاشمی« با مهاجرت نخبگان
جاوید قربان اوغلی، دیپلمات بازنشسته در روزنامه شرق نوشت: در مهرماه 1۳۸۴، احمدی نژاد دو ماه پس از جلوس رسمی در منصب ریاست جمهوری به وزارت امور 
خارجه آمد.با توجه به مسئولیتی که در آن زمان داشتم، به اجبار در زمره افراد حاضر در سالن آیت ا...کاشانی در مراسم حضور یافتم. یکی از افراد حاضر از وی درباره 
برنامه دولت جهت »جلوگیری از فرار مغزها« سوال کرد. پاسخ احمدی نژاد اکثریت حاضر در آن جلسه را حیرت زده کرد. باورش بسیار سخت بود که رییس جمهور 
کشوری بگوید: »چه مانعی دارد کسانی که به هر دلیلی از ما خوش شان نمی آید، از کشور بروند. چه کسی گفته باید این افراد را به زور نگه داریم. بگذارید بروند«. چند 
سال قبل از این ماجرا، در دیدار وزیر و مسئوالن ارشد وزارت خارجه با زنده یاد هاشمی رفسنجانی حضور داشتم. یکی از سفرا گفت در کشور محل ماموریت من تعداد 
کثیری از ایرانیان هستند که هم از مکنت مالی و هم از موقعیت اجتماعی موجه و مورد احترام برخوردارند. آنان تمایل دارند به ایران سفر کنند. مشکل این است که 
اعتبار پاسپورت ایرانی آنها خاتمه یافته و به دلیل اخذ تابعیت آن کشور مقررات و قوانین اجازه صدور پاسپورت جدید ایرانی به آنها را نمی دهد. هاشمی از دکتر والیتی 
دراین باره و اینکه صدور پاسپورت ایرانی برای این افراد چه مشکلی دارد، ســوال کرد.والیتی از مجتبی میرمهدی، معاون کنسولی خود خواست به این سوال پاسخ 

دهد.وی با استناد به مواد قانونی موجود آن زمان و تبصره های مربوطه درخواست آن دسته از ایرانیان را مغایر قانون ذکر کرد. 
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معاون حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی اصفهان:

 ۹0 درصد از اظهارنامه های مالیاتی اصفهان منطبق با
 واقعیت است

معاون حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی اصفهان گفت: ۹۰ درصد از اظهارنامه های مالیاتی اشخاص 
حقیقی و حقوقی استان منطبق با واقعیت و به دور از خطاست.غالمرضا گالبچی افزود: میزان گزارش های 
غیرواقعی مؤدیان در استان کاهش یافته و بخش زیادی از آنها، با واقعیت و سیستم های رصد اداره کل امور 
مالیاتی مغایرتی ندارد.وی بیان کرد: امکان رصد فعالیت اقتصادی واحدهای خرد، متوسط و بزرگ توسط 
اداره کل امور مالیاتی وجود دارد و بررسی  سال های اخیر نیز حاکی از صداقت مؤدیان است.معاون اداره 
کل امور مالیاتی اصفهان با اشاره روند روبه رشد تمکین اظهارنامه های مؤدیان خاطرنشان  کرد: جمعیت 
زیادی از فعاالن حقیقی و حقوقی اقتصادی و اجتماعی، گزارش های خود را به امور مالیاتی ارائه می کنند و 
میزان فرار مالیاتی در این حوزه کاهش یافته است.وی اضافه کرد: توجیه، آموزش، واقعیت گرایی و نظارت  
در کاهش فرار مالیاتی نقش دارد و همین موضوع در شفافیت اظهارنامه ها و دوری از کتمان درآمدهای 
مودیان اثرگذار  اســت.گالبچی از برخورد قانونی با متخلفان این حوزه خبر داد و گفت: بر اساس قانون، 
جریمه ای سنگین شامل ۳۰ درصد از کل ارقام کتمان شده، برای مؤدیان متخلف محاسبه می شود.وی 
اجرای طرح »پایانه های فروش« را یکی از مهم ترین اقدامات در راستای شفافیت مالیاتی اعالم و اضافه 
کرد: با اجرای این طرح، تا پایان سال جاری شــاهد کاهش بیشتر فرار مالیاتی و شفاف سازی در  زمینه 
درآمد واحدهای اقتصادی خواهیم بود.ساالنه ۲۵۰ هزار اظهارنامه مالیاتی تسلیم اداره کل امور مالیاتی 
اصفهان می شود.اصفهان پس از تهران و قبل از خوزستان، دومین استان پرداخت کننده مالیات در کشور 

است. سال گذشته حدود هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این استان درآمد مالیاتی وصول شد.

معاون اداره کل راهداری اصفهان:

3۷ درصد ناوگان حمل و نقل بار و مسافر استان اصفهان 
نیازمند بهسازی است

معاون حمل ونقــل اداره کل راهداری و حمل ونقل جــاده ای اصفهان گفت:  از مجموع ۴۰ هزار دســتگاه 
خودروی فعال در ناوگان حمل ونقل باری و مسافری این اســتان، ۳۷ درصد فرسوده و نیازمند بهسازی 
است.محمدعلی صلواتی افزود:در صورتی که میانگین قیمت هر دستگاه خودرو فعال در شبکه حمل و نقل 
بار و مسافر  ۲.۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شود ، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان استان 
اصفهان نیاز است.وی گفت: ناوگان باری استان اصفهان دارای  ۳۵ هزار و ۹۰۴ دستگاه کامیون سنگین، 
نیمه سنگین و نیمه سبک و ناوگان مسافری نیز دارای چهار هزار و ۹۲۱ دستگاه اتوبوس، مینی بوس و سواری 
است.معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اصفهان اظهار داشت: میانگین عمر ناوگان 
حمل ونقل باری این استان در بخش سنگین حدود ۲۰ سال، نیمه سنگین ۳۰ سال و نیمه سبک ۱۹.۶ سال 
و میانگین عمر ناوگان حمل ونقل مسافر اصفهان در بخش اتوبوس حدود ۱۲ سال،  مینی بوس ۲۵.۵ سال 
و سواری ۱۱.۴ سال است.وی اضافه کرد: آلودگی هوا، باال رفتن میزان مصرف سوخت و افزایش تصادفات 
جاده ای از مخاطرات و هزینه های تحمیلی ناشی از فرسودگی ناوگان حمل ونقل است.  صلواتی بابیان اینکه 
در زمان حاضر تعداد زیادی کامیون فرسوده با عمر باالی ۴۵ سال و همچنین مینی بوس  با عمر باالی ۴۰ 
سال در استان اصفهان فعال است، اضافه کرد: تسهیالت مناسبی برای نوسازی این ناوگان در نظر گرفته 
نشده و به همین دلیل عمر آن ها افزایش پیداکرده است.وی بابیان اینکه نوسازی ناوگان حمل ونقل کشور 
از سال گذشته به صورت متمرکز انجام می شود، یادآور شد: باید شرایط و تسهیالت مناسبی برای نوسازی 
ناوگان حمل ونقل کاال و مسافر در نظر گرفته شود.صلواتی با اشاره به اجرای مستمر طرح های نظارت فنی 
بر ناوگان باربری و مسافربری استان اصفهان گفت: بر اساس دستورالعمل های موجود تمامی ناوگان برای 
فعالیت در بخش عمومی موظف به دریافت معاینه فنی هستند و این روند از طریق سامانه های هوشمند 
کنترل و بررسی می شود.وی تصریح کرد: مدیران فنی شرکت های باربری و مسافربری نیز نواقص فنی و 

ایمنی ناوگان را بررسی و از تردد دستگاه های معیوب و فرسوده جلوگیری می کنند.

ارزآوری بیش از 600 هزاردالری از صادرات پودر ماهی از استان اصفهان طی هفت ماهه امسال؛

پسماندهای دردسرساِز سودآور!

فروشــگاه های بزرگ و حتــی مغازه های  معصومه اکبری
کوچک عرضه ماهی هر روزه پســماندی 
تولید می کنند متعفن و آلوده؛ سر، دم، باله ها، پولک و گاه تخم ماهی که 
هنگام تمیز و خرد کردن ماهی دور می ریزند و به طور متوسط میزان این 
پسماند ها به ۲۰ تا ۳۰ درصد از ماهی مصرفی روزانه این واحد ها می رسد.

در مورد قزل آال که از پرمصرف ترین گونه های ماهی در کشور است، میزان 
آالیشگاه حتی به ۵۰ درصد هم می رسد؛ آالیشی که ورود آن به طبیعت جز 
آالیندگی محیط زیست نتیجه ای نداشت، اما با ابتکار کارخانه های تولید 
پودر ماهی حاال چند سالی می شود که ضایعات ماهی فروشی ها نه تنها 

دورریختنی نیست بلکه صادراتی است.

ضایعات ماهی حتی تا پنج درصد هم می رسد
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
شیالت استان اصفهان در زمینه های آبزی پروری، ارتقای بهره وری تولید، 
صنایع فرآوری و بسته بندی آبزیان و بازارسازی برای محصوالت شیالت 
پرتالش بوده است.محمدرضا عباســی افزود: در ۱۰ واحد تخصصی آبزی 
پروری استان اصفهان سالیانه ۱۰ تن ماهی تولید می شود ضمن اینکه بیش 
از ۳۰ گونه از آبزیان هم از استان های دیگر به خصوص خوزستان، بوشهر، 

هرمزگان و سیستان و بلوچستان به اصفهان وارد می شود.
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان درباره 
ضایعات ماهی گفت: واحد های تولید کنسرو و صنایع بسته بندی ماهی، 
عمده ترین تولیدکنندگان پسماند ماهی هستند که باید برای دورریز آن ها 

تدبیر می شد.عباسی اظهار کرد: ماهی ها از ۲۰ تا حدود ۵۰ درصد ضایعات 
دارند که بخشــی از آن ها در کارخانه های فرآوری اصفهــان به پودر تبدیل 
می شود، اما تعداد این واحد ها کافی نیست.وی اضافه کرد: در عین حال 
از استان های همجوار مثل چهارمحال و بختیاری و لرستان هم که صنایع 
تبدیلی پودر ماهی ندارند، ضایعات آبزیان وارد کارخانه های فرآوری استان 
اصفهان می شود.مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان درباره مصارف پودر ماهی گفت: مهم ترین مشتری این محصول 
واحد های پرورش قزل آال هستند که از پودر ماهی به عنوان خوراک استفاده 

می کنند، البته این محصول در صنایع بهداشتی و آرایشی هم کاربرد دارد.

تبدیل ضایعات به پودرماهی در کارخانه های فرآوری
روح ا... منتظری، کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی 
اداره کل دامپزشکی اســتان اصفهان گفت: درگذشته ضایعات ماهی مانند 
سایر پسماند های شــهری جمع آوری می شد، اما افزایش عرضه و مصرف 
ماهی میزان دورریز را هم افزایش داده است که باید برای جمع آوری و مصرف 
صحیح آن تدبیر می شد.منتظری افزود: اکنون ۶ واحد در زمینه تولید پودر از 
ضایعات ماهی در استان اصفهان فعال هستند که آالیش ماهی با خودرو های 

مجهز برای جلوگیری از نشت شیرابه به این واحد ها منتقل می شود.
کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی 
استان اصفهان اظهار کرد: یکی از این واحد ها به روشی نوین و به صورت کامال 
صنعتی فعالیت می کند و توانسته استاندارد های مد نظر اتحادیه اروپا را برای 
صدور محصوالتش، از ترکیه کسب کند.منتظری اضافه کرد: فعالیت این 

کارخانه سبب شده کشورمان از واردکننده پودر ماهی به صادرکننده آن تبدیل 
شود به طوری که صادرات محصول این واحد صنعتی در سال گذشته، ۷۳۰ 
هزار دالر و طی هفت ماهه نخست امسال ۶۰۰ هزار دالر ارزآوری داشته است.

وی تاکید کرد: فعالیت این واحد و دیگر واحد های تولید پودرماهی نشان 
می دهد ظرفیت گسترش فرآوری ضایعات ماهی در استان اصفهان وجود 

دارد و از این ظرفیت می توان برای اشتغال زایی و ارزآوری استفاده کرد.

تبدیل ایران از واردکننده به صادرکننده پودر ماهی
مدیر کارخانه صنعتی تولید پودر ماهی گفت: این واحد حدود سه سال 
پیش راه اندازی شد و اکنون فقط ۳۰ درصد از ظرفیت آن فعال است.
حاج هاشمی با اشاره به فرآوری صنعتی ضایعات ماهی در این واحد 
گفت: تمام خط به صورت خودکار کنترل، ضایعات با جداکننده صنعتی 
تفکیک و چربی ماهی با حســگر های خاص اندازه گیری می شــود.

مدیرعامل کارخانه ادامه داد: حتی بــرای تبدیل آالیش ماهی قزل آال 
که به دلیل بافت خاص و بســیار نرم آن نیاز به فنــاوری متفاوتی بود، 
توانســتیم خط تولید راه اندازی کنیم.حاج هاشمی درخصوص جمع 
آوری پسماند های ماهی گفت: حتی از استان چهارمحال و بختیاری به 
صورت روزانه و هفتگی ضایعات ماهی به این کارخانه منتقل می شود 
و با همین اقدام، مشکل زیست محیطی دورریز ماهی رفع شده است.

وی با اشاره به ارزآوری ۶۰۰ هزار دالری صادرات پودر ماهی این کارخانه 
از ابتدای امسال تا پایان مهر گفت: در نیمه آبان هم ۴۸ تن محصول به 
ارزش ۲۵ هزار دالر به ترکیه و پس از آن در همین ماه دو محموله دیگر 
به ترکیه و سریالنکا صادر کردیم.مدیرعامل کارخانه بیان کرد: با فعالیت 
سه ساله این کارخانه توانسته ایم کشورمان را از واردکننده پودرماهی به 
صادرکننده این محصول تبدیل کنیم.وی در پایان گفت: در این واحد ۵۰ 
نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند و اگر بتوان ظرفیت تولید را 

به صد درصد رساند، اشتغال زایی آن هم افزایش می یابد.

ضایعاتی سرشار از ریزمغذی ها

مســئول فنی کارخانه هم گفت: محتویات داخل شــکمی ماهی ســبب 
آلودگی منابع آب، خاک و حتی هوا می شــود و راهــکار آن جمع آوری و 
ســاماندهی ضایعات و تبدیل آن بــه پودر ماهی اســت.حکیمانه افزود: 
قسمت های دورریختنی ماهی شــامل تخم، کبد و دستگاه گوارش دارای 
انواع ویتامین هــای محلول در چربی و انواع مواد معدنی مثل ســلنیوم ، 
پتاسیم و حتی پروتئین است.مسئول فنی کارخانه اظهار کرد: با استفاده 
از این ضایعات در کشــور ما تا ۱۰ محصول مناســب و باارزش افزوده باال 
مثل کالژن، سس، سیالژ و پروتئین های هیدرولیز شده ماهی را می توان 
تولید کرد.حکیمانه افزود: در صورت انتقال به هنگام فناوری یا بوی سازی 
آن می توانیم به نقطه ای برســیم که از ماهیان سردابی در کشور هیچ گونه 
ضایعاتی برجای نماند.فعالیت موفق واحد های فرآوری ضایعات ماهی در 
اصفهان نشان می دهد اگر خالقیت و همت به کار گرفته و موانع تولید رفع 
شود حتی از پسماند های دردسرساز هم می شود به تولیداتی با ارزش افزوده 

دست یافت که هم نیاز کشور را برطرف سازد و هم ارز را وارد کشور کند.

خبر روز

آمارهای ضدونقیض مصرف آب صنایع در اصفهان
اقتصادآنالین نوشت: در حالی که صنایع اصفهان و به ویژه صنایع فوالدی همواره از کاهش میزان 
مصرف آب این واحدهای صنعتی سخن می گویند؛ اما کارشناسان محیط زیست همچنان معتقدند 
ذوب آهن و فوالد مبارکه اصفهان به عنوان صنایع بســیار آب بر در منطقه ای کم آب، توجیه زیست 
محیطی و آمایشــی ندارند.این روزها گروهی حتی دلیل اصلی خشــکی زاینده رود را هم صنایع 
می دانند. گواه ادعای شان هم اتفاقی است که در ۳۰ فروردین ماه سال ۹۸افتاد. هنگامی که روشن 
شد شرکت ذوب آهن در حال احداث یک خط لوله انتقال آب به قطر ۶۰۰ میلیمتر از دریاچه قایقرانی 
این شرکت است. درحالی که براساس قانون و طبق بند ۲ مصوبه ۹ ماده ای شورای عالی آب، که در 
سال ۱۳۹۲ تصویب شد، هر گونه بارگذاری جدید بر زاینده رود تا تعیین تکلیف حقابه داران و جبران 
خسارات آنها ممنوع است.با این حال بدون بررسی آمارهای مصرف آب صنایع، نمی توان تاثیرگذاری 
یا عدم نقش آفرینی شــان بر افت منابع آبی اســتان را ارزیابی کرد.یک جست وجوی ساده نشان 
می دهد که آمارها در این باره بسیار متفاوت و گاهی با فاصله چشمگیری از یکدیگر است. برای مثال 
شهریورماه سال گذشته، محمدجواد بگی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
حجم مصرف آب کل واحدهای صنعتی این استان را معادل ۳ تا ۵ درصد مصرف آب کل اصفهان 
اعالم کرد.روزهای نهایی سال ۹۹ نیز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان 
این که سهم صنایع از زاینده رود در مقایسه با سایر بخش ها بسیار ناچیز است، گفت: » سهم برداشت 
صنایع استان اصفهان از آب رودخانه زاینده رود بین ۵۵ تا ۶۰ میلیون مترمکعب است.«درحالی که 
۲۹ آبان ماه سال ۱۴۰۰ و به دنبال گسترش دامنه اعتراضات کشاورزان اصفهانی، هوشنگ مالیی، 
رییس حوضه آبریز زاینده رود، مصرف صنایع بزرگ و ملی مستقر در این استان از جمله صنایع ذوب 
آهن، فوالد و پاالیشگاه ها را ۲۰۰میلیون متر مکعب در سال اعالم کرد! ولی در ادامه سخنانش اضافه 
کرد که از این ۲۰۰ میلیون متر مکعب، کمتر از ۵۰ میلیون متر مکعب از زاینده رود تامین می شــود.

همزمان محمود چیتیان، معاون آبفای استان اصفهان در گفت وگو با اقتصادآنالین، مصرف صنایع 
اســتان اصفهان از زاینده رود را ۴۶ میلیون متر مکعب اعالم می کند و می گوید: » ما سال گذشته 
۴۶ میلیون مترمکعب آب سطحی به صنایع بزرگی مثل فوالد، پتروشیمی، نیروگاه ها و ذوب آهن 
تخصیص دادیم.«ناگفته نماند که ظاهرا حتی درباره میزان کلی مصرف آب این صنایع هم اطالعات 
متناقض است چه رسد به میزان برداشــت آنان از زاینده رود.برای مثال درحالی که رییس حوضه 
آبریز زاینده رود میزان مصرف را ۲۰۰ میلیون متر مکعب اعالم کرده، دوهفته قبل یعنی ۱۵ آبان ماه 
سال ۱۴۰۰، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان این میزان را ۱۳۰ میلیون مترمکعب در 
سال خوانده بود. چند ماه پیش نیز استاندار ســابق اصفهان گفته بود: » در زمان حاضر حدود صد 
میلیون مترمکعب آب برای صنایع استان مصرف می شود و پیش بینی شده تا سال ۱۴۱۰ این میزان 

مصرف به ۱۸۰ میلیون مترمکعب برسد«.

فعال اقتصادی بازار اصفهان مطرح کرد

قیمت گذاری برنج ایرانی با تاثیرپذیری 100 درصدی از برنج هندی
امیرکاظم کوچکی زاد فعال اقتصادی بازار اصفهان اظهار داشــت: گرانی برنج وارداتی هند در دست 
شرکت های توزیع و عرضه داخلی اســت و افزایش کاذب آن ۱۰۰ درصد بر بهای برنج ایرانی تاثیر 
می گذارد.وی پیرامون اینکه نوسانات هیجانی بهای دالر نرخ برنج خارجی را هم در داخل دستخوش 
تغییراتی کرده است، بیان کرد: هم اکنون قیمت برنج هندی کیسه ۱۰ کیلویی با تناژ تریلی در بنادر 
۲۷۰ هزار تومان است که هنگام حمل به اصفهان در فروشــگاه ها به ۲۸۰ هزار تومان رسیده و برای 
مصرف کننده نهایی ۳۰۰ هزار تومان تمام می شود در حالی که طی ۱۰ روز گذشته نرخ آن ۲۳۰ تا ۲۳۵ 
هزار تومان بوده است.این فعال اقتصادی در بازار اصفهان با گالیه از اینکه با وجود برخی شرکت های 
داخلی، قیمت گذاری برنج ایرانــی با تاثیرپذیری ۱۰۰ درصدی از برنج هندی لحظه ای شــده و در 
روزهای اخیر نرخ این کاال به کیلویی ۵۶ هزار تومان رسیده اســت، افزود: قیمت برنج ایرانی طی 

اوایل شهریور امسال ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان بوده است.

کافه اقتصاد

معاون گمرک جمهوری اسالمی ایران خبرداد:اخبار

ترخیص 1۹00 کامیون وارداتی از گمرکات
معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسالمی ایران از ترخیص ۱۹۰۰ دستگاه کامیون وارداتی از مرداد گذشته تاکنون خبر داد.مهرداد جمال ارونقی گفت: از این میزان 
۶۵۰ دستگاه از گمرک تهران )شهریار سابق(، حدود ۴۰۰ دستگاه از گمرک غرب، بیش از ۱۰۰ دستگاه از گمرک ارومیه، بیش از ۵۰ دستگاه از گمرک اصفهان، ۲۵۰ 
دستگاه از گمرک اردبیل، ۲۵۰ دستگاه از گمرک سهالن، صد دستگاه از گمرک زنجان و بیش از صد دستگاه از گمرک جلفا ترخیص شده است. وی با بیان این که 
راننده ها برای تامین مبلغ پیش خرید این کامیون ها، کامیون قبلی خود را که منبع درآمدشان بود، فروختند افزود: از آن جا که این راننده ها دارای کارت بازرگانی 
نبودند ثبت سفارش واردات کامیون ها توسط اشخاص یا شرکت های حقوقی مورد تایید سازمان حمل و نقل جاده ای صورت پذیرفت و کامیون ها به کشور وارد شد، 
اما در ترخیص آن ها موانع مختلفی وجود داشت که با همکاری دستگاه های نظارتی بیشتر این مشکالت رفع شد. معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسالمی 
ایران ادامه داد: بار ها به همه شرکت ها هشــدار دادیم که موانع پیش روی ترخیص را به گمرک اعالم کنند تا رفع شود، اما بعضی از شرکت ها به دالیل مختلف از 

ترخیص این کامیون ها خودداری کردند در حالی که اگر مشکلی وجود داشت باید به گمرک منعکس می کردند. 

بیت کوین سیتی 
کجاست؟

الســالوادور به پذیرش هرچه 
بیشــتر بیــت کویــن ادامــه 
می دهد. نایــب بوکله، رییس 
جمهور الســالوادور اعالم کرده 
است که »شــهر بیت کوین« با 
بودجه  اولیه  یــک میلیارد دالر 
اوراق قرضه  بیت کوین، شروع 

به کار خواهد کرد.

عکس روز

در نشست کمیسیون گردشگری، 
صنایع دستی و فرش مطرح شد:

آمادگی اتاق بازرگانی 
اصفهان جهت ارائه بسته های 
پیشنهادی حوزه گردشگری 

کمیسیون گردشگری، صنایع دستی و فرش 
اتــاق بازرگانی اصفهــان اقدام بــه برگزاری 
نشســتی با حضور نماینده مجلس شــورای 
اسالمی کرد.مجتبی محفوظی، عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس شــورای اســالمی در این 
نشســت با بیان اینکه صنعت گردشگری در 
حال حاضر بــرای تمامی کشــورهای جهان 
ازاهمیت ویــژه ای برخوردار اســت، گفت: با 
این وجود در کشــور مــا این صنعــت مورد 
کم لطفی قــرار گرفته است.مســئول کمیته 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
مجلس با بیان اینکــه از زمــان تصدی این 
کمیته تاکنون تالش زیادی برای شناساندن 
اهمیت صنعت گردشــگری، پتانســیل های 
باالی این صنعــت در ایران، ضــرورت توجه 
و اســتفاده از این ظرفیت و تشــریح منافع 
حاصل از استفاده حداکثری از این پتانسیل به 
اعضای کمیسیون فرهنگی انجام گرفته، ابراز 
امیدواری کرد با روی کارآمدن دولت جدید و 
تشکیل جلســاتی در این حوزه با وزیرمیراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاون 
مربوطه، این صنعت توســعه یابد.محفوظی 
گفت: برای توسعه و رونق صنعت گردشگری 
کشور می توان ازاصفهان به عنوان قطب میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی کشور 
شروع کرد.  عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، 
اصفهان را یکی از ظرفیت های ویژه گردشگری 
کشوردانســت و تاکید کرد: اصفهــان در این 
صنعت از دیگر استان های کشور جلوتر بوده که 
نشان ازپشتکار و تالش مردم این استان دارد.

محفوظی در ادامه با تاکید بر اینکه رفع اثرات 
تحریم ها علیه کشورمان در صورت قدرت بیشتر 
صنعت گردشگری به راحتی ممكن بود، افزود: 
بخش اعظمی از مشکالت صنعت گردشگری 
تنها از طریق هزینه کردن دولت قابل حل است 
؛اما باید توجه داشت طی دو سال گذشته تحت 
تاثیر کرونا و تحریم های ظالمانه، درآمدهای 

دولت کاهش یافته است.

مدیرکل مخابرات منطقه اصفهان گفت: تاکنون »دفتر 
حفاظت در برابر اشعه« سازمان انرژی اتمی و »وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات« گزارشــی مبنی بر ایجاد 
آالیندگی توســط دکل های تلفن همــراه اعالم نکرده 
اند.دکل هــای مخابراتی دکل هایی هســتند که برای 
مقاصد مخابراتی از قبیل نصب دیش های مایکروویو، 
آنتن های رادیو، تقویت آنتن هــای موبایل، آنتن های 
بیسیم و… استفاده می شود.اسماعیل قربانی گفت: 
بر اســاس مصوبه مجلس شورای اســالمی تنها نهاد 
»دفتر حفاظت در برابر اشعه مرکز نظام ایمنی هسته ای 

کشور« مرتبط با سازمان انرژی اتمی و »وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات« به اتفاق می توانند در مورد مباحث 
مرتبط به بهداشت محیط دکل های مخابراتی اعالم نظر 
کنند و سایر مراکز و نهادها، مرجع علمی و قانونی برای 
اعالم نظر در این خصوص نیستند.قربانی بابیان اینکه 
برای بررســی این موضوع در قانون مســیر مشخص 
تعیین شده است، اضافه کرد: ماهیت سرویس تلفن 
همــراه مبتنی بر ارتباطــات رادیویی اســت که دارای 
مولفه های فرکانس و قدرت آن است و استاندار دهای 
مربوط به آن ها به تایید بیشتر کشور های مختلف رسیده 
است.وی ادامه داد: هر شــهروندی که نگرانی نسبت 
به اشــعه دکل یا دکل های مخابراتی مشــخصی دارد 
می تواند به ســازمان تنظیم مقررات رادیویی مراجعه 

کند و این سازمان با ارجاع موضوع به »دفتر حفاظت در 
برابر اشعه مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور« مرتبط با 
سازمان انرژی هسته ای آزمایش و بررسی های الزم را 
انجام می دهد.به گفته وی، در بررسی های انجام شده 
تاکنون موردی از وجود چگالی بیش از حد استاندارد 
تشعشعات امواج دکل های مخابراتی در استان اصفهان 
گزارش نشده است.مدیرکل مخابرات منطقه اصفهان 
تصریح کــرد: اظهارنظر های غیر کارشناســی در مورد 
امواج دکل های مخابراتی ارزشی ندارند و تنها موجب 
نگرانی شهروندان می شود، بنابراین راه حل نهایی برای 
کاهش این نگرانی، شفاف سازی اثرات هرگونه امواج 
بر شهروندان از سوی سازمان های مرتبط است تا بازار 

شایعات از رونق بیفتد.

مدیرکل مخابرات منطقه اصفهان:

اثر زیان باری از دکل های تلفن همراه اصفهان گزارش نشده است
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آمار نگران کننده طالق در چهارمحال و بختیاری
 طالق، مسئله ای نگران کننده در جامعه است که این روزها رو به افزایش 
رفته به گونه ای که بر اساس گفته برخی مسئوالن چهارمحال و بختیاری، 
از هر چهار ازدواج یک مورد به طالق می انجامد.این مهم به عوامل مختلفی 
بســتگی دارد که افزایش آمار طالق و کاهــش ازدواج در چهارمحال و 
بختیاری موجب شده نگرانی مســئوالن افزایش یابد.ســاده انگاری 
کالس های قبل از ازدواج، عدم اســتفاده از مشاوره، گرفتن تصمیمات 
احساسی، نبود معیارهایی درست و دیدگاه اشتباه جوانان در خصوص 

ازدواج را می توان از عوامل مهم در افزایش آمار طالق در جامعه دانست.

باالترین ثبت طالق در گروه سنی 20 تا 30 سال است

مدیر کل بهزیســتی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: طی شش ماهه 
ابتدایی امسال هزار و ۱۰۳ زوج درخواست اولیه طالق خود را ثبت کرده اند 
که از ایــن تعــداد ۲۴۷ زوج از تصمیم خود منصرف شــده اند.نرگس 
عسگری با بیان اینکه بیشترین درخواست طالق در بین زوجین با بیش از 
پنج سال زندگی است، عنوان کرد: برای ۸۵۶ پرونده مراحل ارزیابی اولیه 
انجام و به مراکز مشاوره ارجاع شده است.وی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ 
درصد از زوجین در خانواده خود سابقه طالق نداشته اند، افزود: گروه سنی 
۲۰ تا ۳۰ ســال باالترین آمار ثبت طالق در چهارمحال و بختیاری را دارد.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۳۸۴ زوج مراحل 
مشاوره را انجام داده اند، تصریح کرد: از این تعداد ۱۴۵ زوج سازش یافته 
و ۱۷ پرونده برای ارزیابی مجدد به مراکز مشاوره عودت داده شده است.

   ثبت 222 دادخواست طالق

عســگری ادامه داد: از ابتدای امســال تا کنون ۲۲۲ پرونــده به دفاتر 
پیشخوان قضایی برای ثبت دادخواســت طالق ارجاع شده است.وی 
افزود: بیش از ۷۹ درصد از زوجین در چهارمحال و بختیاری طی شش 
ماهه گذشته از طالق منصرف شده اند.یک کارشناس خانواده نیز با اشاره 
به علل طالق در جامعه، اظهار کرد: در پیدایش معضل طالق عوامل شناخته 
و ناشناخته ای دست به دســت هم داده و موجب ناسازگاری زناشویی، 
انحالل خانواده و باال رفتن نرخ طالق در جامعه می شود.حجت االسالم 
یحیی مرتضوی ادامه داد: در یک چارچــوب کلی عوامل موثر بر طالق را 
می توان به عوامل زیستی همچون عدم تناســب سن ازدواج، بیماری، 
نازایی و عوامل اجتماعی، روانی و اجتماعی همچون احساس نارضایتی، 
ناهماهنگی میان زوج ها، فشارهای عصبی و خشونت، عوامل اقتصادی و 
عوامل فرهنگی تقسیم کرد.این کارشناس خانواده افزود: تجمل گرایی و 
باال بودن سطح توقع زوج ها در ابتدای زندگی و بسنده نکردن به حداقل ها 

می تواند منجر به تشدید شرایط بد اقتصادی شود.

مشکالت اقتصادی، زمینه ساز طالق
حجت االسالم مرتضوی عنوان کرد: مشــکالت مالی، اعتماد به نفس 
مردان را پایین می آورد و موجب افسردگی آن ها می شود و گاهی برای 

فرار از این مشکالت به اعتیاد رو می آورند.
وی تصریح کرد: زنان نیز با وجود مشــکالت مالی نســبت به زندگی 
مشترک بی انگیزه تر می شوند که این زمینه ساز برای طالق است.این 
کارشناس خانواده یکی از عوامل اقتصادی موثر بر اختالفات خانوادگی 
را پدیده بیکاری دانست و گفت: بیکاری ســبب فقر، نابرابری درآمد، 
مهاجرت، اختالفات خانوادگی می شــود.حجت االسالم مرتضوی، کم 
رنگ شدن ارزش های مذهبی و سنتی در بین خانواده ها را از دیگر علل 
افزایش طالق عنوان کرد و ادامه داد: ارزش های مذهبی ضامن پایداری 

ازدواج است.

آمار طالق در زوجین مذهبی پایین تر است
وی با بیان اینکه آمار طالق در زوجین مذهبی پایین تر است، تصریح کرد: 
ارزش های مذهبی مانع از طالق شامل ایمان به خداوند، قداست نهاد 
خانواده و ازدواج در دین، رعایت ارزش های اخالقی مانند تعهد، توکل به 

خداوند، بخشش نسبت به همسر و تحمل سختی های زندگی است.
کارشناس خانواده به تغییرات اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و افزود: 
در تغییرات اجتماعی دو عامل تغییــر نقش زنان و نقش فناوری های 
ارتباطی موثر است، زنان خواهان تغییر نقش خود در جامعه و حضور 
فعال تر هستند و به این امر انگیزه نشان می دهند، رمز پایداری زندگی 
زناشویی در این تغییرات ایجاد تعادل میان فعالیت های بیرون از خانه 

و نقش های مادری و همسری برای اوست.
حجت االســالم مرتضوی اظهار کــرد: یکی از مهم تریــن ضعف ها در 
مهارت های زناشــویی زوج ها، طالق و عدم در نظر گرفتن تفاوت های 
زنان و مــردان اســت.وی عوامل فردی یا شــخصی، ســن ازدواج، 
خیانت های زناشویی و انحرافات اخالقی، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، 
مداخله کردن سایر افراد خانواده میان زوجین و عدم توانایی برقراری 
ارتباط موثر و عدم سازگاری زوجین را از دیگر علت های افزایش طالق 
دانست و گفت: زوجینی که در ســنین پایین ازدواج می کنند با دالیلی 
مانند فرار از خانه پدری، نگاه احساسی تر نسبت به زندگی مشترک، عدم 
بلوغ عقالنی، عدم استقالل مالی و عاطفی از خانواده، ازدواج تحمیلی 

ازدواج های ناپایداری هستند.

 اجرای مراحل دوم و سوم زیرساخت های گردشگری
 چشمه برم لردگان

کارشناس دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری با تاکید 
بر زیرسازی الزم برای طرح های گردشگری گفت: عملیات اجرایی مراحل دوم و سوم زیرساخت های 
گردشگری چشمه برم لردگان به پایان رسید. علی مولوی افزود: برای اجرای عملیات اجرایی مراحل 
دوم و سوم زیرساخت های گردشگری چشــمه برم لردگان ۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی 
تملک دارایی های سرمایه ای هزینه شد. مولوی اضافه کرد: در این مراحل محوطه سازی، سکوسازی 
و پیاده رو ها اجرا و آماده بهره برداری شده اســت. وی به هزینه ۲ میلیارد ریالی برای اجرای مرحله 
نخست زیرساخت های گردشگری چشمه برم لردگان در سال ۱۳۹۹ اشاره و تصریح کرد: در دوران 
اجرای مراحل دوم و سوم زیرساخت های گردشگری این مکان امسال برای ۱۰ نفر در مدت پنج ماه 
اشتغال زایی شد.مولوی گفت: در آینده ۲ مرحله دیگر زیرساخت های گردشگری چشمه برم لردگان 

اجرا و این طرح در اختیار شهرداری لردگان قرار داده می شود.

درخشش ستاد فهمای بام ایران در جشنواره بچه های مسجد
آیین اختتامیه اولین جشنواره کتاب بچه های مسجد »فهما« با حضور مسئوالن و مدیران در محل مسجد 
امام حسین )ع( تهران برگزار شد.در پایان این آیین، محمدرضا مظاهری مدیر ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد استان به عنوان مدیر استان ویژه شایسته تقدیر و آسیه ارزانی نافچی به عنوان 
کارشناس مسئول شایسته تقدیر و خیرالنساء امانی از کتابخانه کانون فرهنگی هنری کریم آل طه مسجد 
امام حسین )ع( شهر بن به عنوان مقام نخست کتابداری معرفی شدند.گفتنی است؛ اولین جشنواره 
کتاب بچه های مسجد با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی در فضای حقیقی و مجازی ارتقای سطح علمی 
و مهارت افزایی فعاالن عرصه کتاب و کتاب خوانی، افزایش ســرانه مطالعه اعضای کانون های فرهنگی 

هنری مساجد و در چهار بخش کتابخوان برتر، کتابخانه برتر، کتابدار برتر و سفیران کتاب برگزار شد.

انعقاد تفاهم نامه به منظور ساخت مدرسه در روستای گاه کده
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تفاهم نامه احداث یک 
باب مدرسه یک کالسه خیری در روستای گاه کده از توابع شهرستان لردگان با مشارکت ۳۰ درصدی 
بانک عامل استان منعقد شد.کامران رهی ضمن قدردانی از مشارکت بانک عامل در خصوص خرید 
و نصب بخاری های هرمتیک در سطح استان افزود: این مدرسه با زیربنای ۱۰۰ مترمربع و یک کالس 

درس و فضای اداری و بهداشتی الزم احداث خواهدشد.

رهاسازی 100 خودروی گرفتار در کوالک در گردنه چری و تار
مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای بازفت اظهار داشت: با تالش نیرو های امدادی جمعیت هالل احمر و 
راهداری، ۱۰۰ خودروی گرفتار در کوالک و برف در گردنه چری و تاراز رها شد.رحم خدا غیبی افزود: همچنین 
بر اثر کوالک شدید، ۵۰ نفر توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بازفت به راهدارخانه هدایت شدند.

اجرای طرح ملی »مراقبت از بیماری های ویروسی ماهیان 
سردآبی« در اردل

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان شهرستان اردل گفت: کارشناسان این اداره، برای اجرای 
طرح ملی مراقبت از بیماری های ویروسی ماهیان سردابی اقدام به نمونه گیری از این مزارع کردند.مظاهر 
زمانی افزود: نمونه های گرفته شده برای بررسی به آزمایشگاه مرکز تشخیص در تهران ارسال می شوند. 

زمانی اضافه کرد: استان چهارمحال به عنوان قطب پرورش ماهیان سردابی در کشور مطرح است .
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مفاد آراء
9/23 آگهی مفاد آراء)قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی (هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان
آگهی مفاد آراءقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند 
رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیئت حل اختالف مستقر در ثبت 
جوشقان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15روز 
از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که 
به آراءمذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسلیم نمایند 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد .
1- رای شماره 14۰۰6۰3۰2119۰۰۰۰85 -  11/ ۰8 / 14۰۰ -کالسه 98/24خانم 
مهربانو قدیری فرزندغالمعلی به شــماره ملی ۰452۰28566یک دانگ مشاع از 
ششدانگ یکدرب باغ موستان بمســاحت 2257.3۰مترمربع پالک شماره 1877 
فرعی  از یک اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشــقان خریداری عادی از وراث اقای 

محمود ابوترابی
2- رای شــماره 14۰۰6۰3۰2119۰۰۰۰3۰  - 22 / ۰4 / 14۰۰    - کالســه 
99/26خانم توران میرزائی فرزندحسن آقابه شماره ملی 1262559537ششدانگ دو 
قطعه زمین مزروعی بمساحت 979.۰7 مترمربع  پالک شماره 2494 فرعی  از یک 
اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان خریداری عادی مع الواسطه از افسرتاج کرمانی

3- رای شــماره 14۰۰6۰3۰2119۰۰۰۰29 -   22/ 4 / 14۰۰  - کالسه 99/29 
اقای احمد قادری جوشقانی فرزند میرزا محسن به شماره ملی ۰۰54۰54478یک 
دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانــه  بمســاحت 2۰۰.88 مترمربع  پالک 
 شــماره 635 فرعــی  از یک اصلــی  واقع دربخــش ثبتی جوشــقان خریداری

 رسمی و مشاعی 
4- رای شماره 14۰۰6۰3۰2119۰۰۰۰۰1  - 16 / ۰1 / 14۰۰ - کالسه 99/21 
اقای غالمعلی ابرکارفرزندحسین به شماره ملی 1262628997چهار  دانگ مشاع 
از ششدانگ یک اطاق  بمساحت 1۰1.14 مترمربع  پالک شماره 617 فرعی  از 21 

اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان خریداری عادی از محمد اقا رحمانی 
5- رای شماره 14۰۰6۰3۰2119۰۰۰۰۰3   - 3۰ / ۰1 /14۰۰   - کالسه 99/22 
اقای غالمرضا عارضی فرزندعلی عباسبه شــماره ملی 1262651964 در 5سهم 
مشاع از 15 سهم از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  بمساحت 943.9۰ مترمربع  
پالک شماره 1۰73 فرعی  از 21 اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان خریداری عادی 

ازورثه علی عباس عارضی
6- رای شــماره 14۰۰6۰3۰2119۰۰۰۰۰2  - 3۰ /14۰۰/۰1   - کالسه 99/23 
اقای غالمرضا عارضی فرزند علی عباس به شماره ملی 1262651964 درسه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی    بمساحت 93۰.17 مترمربع  پالک 
شماره 1167 فرعی  از 21 اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان خریداری عادی ازورثه 

علی عباس عارضی
7- رای شماره 14۰۰6۰3۰2119۰۰۰۰15  - 4/ 3/ 14۰۰ - کالسه 98/36خانم 
حمیرا ارباب فرزندماشا اله به شماره ملی ۰۰36212326 درششدانگ یکدرب باغ 
موستان بمساحت 793 مترمربع  پالک شماره 11 فرعی  از 67 اصلی  واقع دربخش 

ثبتی جوشقان خریداری عادی مع الواسطه از سیف اله رحمانی .
8- رای شماره 13996۰3۰211۰۰۰242   - 2۰ /11 /1399   - کالسه 99/9خانم 
معصومه ارباب یفرزند یداله به شماره ملی ۰38366۰718 درششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی  بمساحت 1958.83 مترمربع  پالک شماره 1۰49 فرعی  از 21اصلی  

واقع دربخش ثبتی جوشــقان خریداری عادی مع الواسطه از یک از ورثه محمد اقا 
عارضی 

9- رای شــماره 14۰۰6۰3۰2119۰۰۰۰28  - 15/ 4 /14۰۰  - کالسه 99/2۰  
اقای حسین عارضی فرزند رمضانعلی به شماره ملی 126۰864995 درششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی  بمساحت 28۰ مترمربع  پالک شماره 815 فرعی  از 21 
اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان خریداری عادی مع الواسطه از یک از وراث ستاره 

و غالمرضا عارضی
تاریخ انتشار نوبت اول:  14۰۰/۰8/18
تاریخ انتشار نوبت دوم:  14۰۰/۰9/۰3

م الف: 1218640 محمدرضا بیکیان رئیس ثبت اسناد وامالک جوشقان 
مفاد آراء

9/24  برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید.
ردیف 1- راي شماره 9137-14۰۰/۰7/28 هیات دوم خانم مینا فالح پور سیچانی 
به شناسنامه شــماره 3677 کدملي 12892۰3921 صادره اصفهان فرزند اصغر در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 196/۰1 متر مربع قسمتي از پالک شماره 
45 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رحیم 
فتحی وازیچه از سند شماره 477۰6 مورخ 1349/9/29 دفترخانه شماره 29 اصفهان

تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰۰/۰8/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰۰/۰9/۰3 

م الف: 1219462 شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

9/25  آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به  آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود. 
1- راي شــماره 14۰۰6۰3۰2۰27۰۰7739 مــورخ 14۰۰/۰7/12 رضا احمدی 
خوراسگانی فرزند عبدالعظیم بشماره شناسنامه 177 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291298851 در چهار دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین 
پالک 5428 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 397/28 متر مربع خریداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد.
2- راي شــماره 14۰۰6۰3۰2۰27۰۰7736 مورخ 14۰۰/۰7/12 بتول اردستانی 
خوراسگانی فرزند علی بشماره شناسنامه 8۰16 صادره از خوراسگان بشماره ملی 
1283781956 در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
5428 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 397/28 متر مربع خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰۰/۰8/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰۰/۰9/۰3

م الف: 1219337  مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 
شرق اصفهان

مفاد آراء
9/26  آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به  آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود. 
1- راي شــماره 14۰۰6۰3۰2۰27۰۰5۰19 مورخ 14۰۰/۰4/21 بتول اعتباریان 
خوراســگانی فرزند یداله بشماره شناســنامه 698۰ صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283771586 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 6522 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 361/۰9 متر مربع خریداری 

طی سند رسمی
2- راي شــماره 14۰۰6۰3۰2۰27۰۰5۰2۰ مورخ 14۰۰/۰4/21 طاهره گلرنگ 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 368 صادره از خوراسگان بشماره ملی 129139714۰ 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6522 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 239/23  متر مربع خریداری طی سند رسمی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰۰/۰8/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰۰/۰9/۰3

م الف: 1219350  مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 
شرق اصفهان

مفاد آراء
9/27 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 2445 مورخ 14۰۰/۰8/16 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکیت آقای 
اسماعیل اکبری سلمی به شناسنامه شماره 7 کدملی 6339642578 صادره فرزند 
هرمز در ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 124/26 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
 جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای یداله کشــاورز دستجردی

 )مالک رسمی( خریداری 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 مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰۰/۰8/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰۰/۰9/۰3

م الف: 1219297  مهدی شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
9/28  برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید.
ردیــف 1- راي شــماره 2251-14۰۰/۰2/27 هیــات ســوم آقــای حســن 
عــارف منــش بــه شناســنامه شــماره 1۰44 کدملــي 128467۰791 
صــادره اصفهان فرزنــد علی در نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ 
یکباب ســاختمان بــه مســاحت 111/67 متــر مربــع پــالک 39۰ فرعی از 
 25 اصلــي واقــع در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبــت ملک غــرب اصفهان 
مع الواســطه از مالک رسمی اســماعیل نادری طبق ســند انتقالی 3174 مورخ 

1332/11/۰8 دفترخانه 5 اصفهان 
ردیف 2- راي شــماره 2252-14۰۰/۰2/27 هیات سوم خانم فاطمه جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 1257 کدملي 1283451921 صادره اصفهان فرزند علی 
در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 111/67 متر 
مربع پالک 39۰ فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی اسماعیل نادری طبق سند انتقالی 3174 مورخ 

1332/11/۰8 دفترخانه 5 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰۰/۰8/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰۰/۰9/۰3 
م الف: 1219030 شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/29  برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید.
 ردیــف 1- راي شــماره 17457-1398/11/16 هیــات آقــای وحیــد ربیعی 
صادق آبادی به شناسنامه شماره 796 کدملي 2991361999 صادره فرزند یارعلی 
در سه دانگ و نیم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 137/85 متر مربع پالک 
 شماره فرعی از  28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالک رسمی سید حسن موسوی بابوکانی بموجب سند 36665 مورخ 47/8/2۰ 

دفتر 86 اصفهان 
ردیف 2- راي شماره 17459-1398/11/16 هیات ســوم خانم توران خدادادی 
کته شوری به شناســنامه شــماره 6 کدملي 62۰9863361 صادره فرزند علیقلی 
دردو دانگ و نیم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 137/85 متر مربع پالک 
 شماره فرعی از 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالک رسمی سید حسن موسوی بابوکانی بموجب سند 36665 مورخ 47/8/2۰ 

دفتر 86 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰۰/۰9/۰3

تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰۰/۰9/18 
 م الــف: 1228557 شــهریاري رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امالک

 غرب اصفهان



چهارشنبه 03 آذر 1400 / 18 ربیع الثانی 1443 / 24 نوامبر 2021 / شماره 3402
مدیرکل آموزش وپرورش استان:

3 هزار مدرسه در استان اصفهان مجوز فعالیت حضوری 
دریافت کرده اند

مدیرکل آموزش وپرورش اســتان اصفهان گفت: با تصمیم و تصویب ستاد ملی کرونا بازگشت به 
فعالیت های حضوری، آموزشی و تربیتی مدارس از ۳ مهرماه به صورت آرام، تدریجی و اقتضایی در 
حال انجام است که گروه اول مدارس روستایی، عشایری و دروس مهارت های فنی و کاردانش بود. 
گروه دوم مدارس متوسطه بودند که از نیمه آبان ماه فعالیت خود را آغاز کردند و گروه سوم شامل 
مدارس ابتدایی و متوسطه اول هستند که آموزش حضوری را آغاز کرده اند.محمد اعتدادی افزود: 
بیش از ۳ هزار مدرسه در اســتان در دوره های مختلف تحصیلی مجوز فعالیت حضوری دریافت 
کرده اند که از فعالیت آموزشــی و تربیتی آنها به صورت مجازی نخواهد بود و به صورت ترکیبی و با 
گروه بندی دانش آموزان برای حضور در مدرسه انجام خواهد شد.اعتدادی خاطرنشان کرد: مدارس 
موظف اند متناســب با امکانات و قابلیت های خود برای بازگشــایی کالس ها به صورت حضوری 
اقدام کنند که مدیر و شــورای مدرســه برای حضور دانش آموزان در کالس ها نقش کلیدی دارند، 
برنامه آموزش حضوری باید به اطالع اولیا و دانش آموزان برسد و آنها  باید بدانند چه روزها و در چه 
ساعت هایی کالس به صورت حضوری برگزار می شــود.مدیرکل آموزش  و پرورش استان اصفهان 
تاکید کرد: قرار نیســت همه دانش آموزان به صورت هم زمان در مدرسه حاضر شوند و با گروه بندی 
در قالب کالس ۱۵ نفره مورد آموزش قرار می گیرند، ضمن اینکه پیگیر هســتیم چه مدارسی هنوز 

مجوز بازگشایی حضوری دریافت نکرده اند تا با رفع همه موانع و نواقص مجوز آنها نیز صادر شود.

رییس پلیس راهور استان خبر داد:

 جریمه ۵۷ هزار خودرو به دلیل نقص سیستم روشنایی 
در اصفهان

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: نصب چراغ های اضافی، زنون که غیر استاندارد و خیره 
کننده است به ویژه ال ای دی و چشمک زن روی خودرو ممنوع است. سرهنگ محمدرضا محمدی 
با بیان اینکه متاسفانه این تخلف در خودرو های شــهری در استان اصفهان به وفور دیده می شود، 
ابراز داشت: طی هشت ماه امسال بیش از ۵۷ هزار خودرو به دلیل نقص سیستم روشنایی در معابر 
درون شهری استان جریمه شدند که بخش قابل توجه آن به دلیل استفاده از چراغ های زنون بوده 
است.رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با بیان اینکه برابر با بند الف ماده ۱۰ قانون رسیدگی به 
تخلفات رانندگی در خصوص چراغ های غیر استاندارد زنون ضمن ضبط پالک اصلی و تحویل پالک 
تعمیری برای رفع نقص و پاکسازی اقدام می شود، تصریح کرد: برابر دستورات قضایی با صنوفی 

که نسبت به نصب چنین تجهیزات غیر مجاز اقدام کنند نیز برخورد می شود.

حوادث ترافیکی در صدر حوادث استان اصفهان
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به امدادرسانی نجاتگران اصفهانی به حادثه 
دیدگان در آبان ماه امسال، گفت: در طول یک ماه گذشته، پوشش امدادی ۲۵۳ حادثه توسط امدادگران 
این جمعیت انجام شــده اســت. داریوش کریمی اضافه کرد: این مدت نجاتگران جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان به ۱۶۳۶ حادثه دیده امدادرسانی کردند که از ۲۳۹ نجات یافته در این حوادث، ۹۸ نفر به 
صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند و ۱۴۱ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.کریمی تصریح کرد: برای 
امدادرسانی به این حوادث، ۷۹۱ نیروی عملیاتی در قالب ۳۰۹ تیم امدادی، عملیات امداد و نجات را با به 
کارگیری ۲۳۵ دستگاه آمبوالنس به انجام رسانده اند.وی با تاکید بر اینکه بیشترین حوادث رخ داده در این 
بازه زمانی با ۱۳۷ مورد مربوط به حوادث جاده ای بوده است، گفت: امدادگران و نجات گران هالل احمر این 

استان در طول این مدت به طور میانگین در بازه زمانی ۱۱ دقیقه در محل حادثه حضور یافته اند.

 حقوقدانان بسیجی اصفهان پای کار مشکالت مردم آمدند؛

ارائه خدمات حقوقی با قیمت مناسب

اوایل مردادماه ســال جــاری به همت   سمیه مصور
سازمان بسیج حقوقدانان استان اصفهان 
و همکاری نیروهای جهادی این ســازمان، مرکز تخصصی حقوق یار با 
هدف ارائه خدمات حقوقی صادقانه و ارزان قیمت به اقشار مختلف مردم 
راه اندازی شد. این مرکز با به کارگیری ۷0 نفر از وکالی متعهد و با تجربه 
اصفهان در فضایی به وســعت 42۵ مترمربع که شامل 10 اتاق مشاوره، 
یک اتاق کنفرانس و فضای باز جهت برگزاری همایش ها با کلیه امکانات 
و ابزارهای فنی و سخت افزاری مورد نیاز اعم از سیستم های رایانه ای ، 
دیتا شو و اینترنت پرســرعت آماده ارائه خدمات حقوقی به شهروندان 
است. در این زمینه با محمدرضا دستپاک، مســئول بسیج حقوقدانان 

استان اصفهان به گفت و گو نشستیم که نتیجه آن در ادامه می آید:

 هدف از تشکیل مرکز تخصصی حقوق یار چه بود؟
طبق آمارها در اســتان اصفهان حدود ۱۵ درصد پرونده های قضایی 
وکیل دارند و تعــداد زیادی از افرادی کــه در دادگاه ها حضور دارند و 
اقدام حقوقــی انجام می دهنــد، وکیل ندارند و با توجه به مشــاوره 
دوســتان و آشــنایان اقدام می کنند که در این جریان تعداد زیادی 
از مردم دچار مشــکل و آســیب می شــوند. وقت و انرژی سیستم 

قضایــی و ورودی دادگســتری، بــه دلیل برخــی از شــکایت ها و 
دادخواست ها گرفته می شود و ممکن اســت پرونده های متعددی 
به نتیجه نرســند که ما در این کلینیک به دنبال کاهش تولید پرونده 
 های قضایی و اصالح دادخواســت ها و شــکایت ها و اوراق قضایی

 هستیم.
چه خدماتی ارائه می شود؟

تنظیم صحیــح انــواع اوراق حقوقــی،  ایجاد صلح و ســازش بین 
متقاضیان طرح دعــاوی در دادگاه و تنظیم توافــق نامه حقوقی بین 
طرفین دعــوا ، پیگیری آزادســازی زندانیان از طریــق ظرفیت های 
موجود در قانون با مطالعه پرونــده و وکالت در پرونده زندانی، تنظیم 
انواع قراردادهای مبتالبه اقشــار مختلف با هدف پیشگیری از ایجاد 
اختالفات حقوقی بین طرفین قرارداد، انصراف از طالق و ایجاد صلح و 
سازش بین زوجین متقاضی طرح دعاوی خانوادگی توسط مصلحین 
خانواده با بیان تبعات حقوقی، اقتصــادی و آینده نگری،  داوری در 
اختالفات حقوقی تجاری دارای شرط داوری و ...، برگزاری کارگاه های 
تخصصی حقوقی در زمینه های مورد نیاز اصناف مختلف توسط گروه 
جهادی بســیج حقوقدانان اصفهان از جمله اقداماتی است که در این 

مرکز انجام می شود.
هزینه استفاده از این خدمات به چه صورت است؟

در کلینیــک  تخصصی حقوق یــار برخالف برخی از مراکز مشــاوره و 
موسســات حقوقی که فقط به دنبال اخذ وکالت هستند، برنامه هایی 
پیش بینی شــده که انجــام فعالیت هــای حقوقی بــا هزینه پایین 
و در حدود یــک پنجم دفاتــر خصوصی صــورت بگیرد تــا بتوانیم 
در این شــرایط اقتصادی به افرادی که با مشــکل مواجه هســتند، 
کمک کنیــم. در این مرکز همچنیــن ارائه خدمات حقوقــی به افراد 
تحت پوشــش کمیته امــداد و نیازمندان بــه صورت کامــال رایگان 
 با هماهنگــی و همکاری دادگســتری کل اســتان اصفهــان انجام

 می پذیرد.
چه چشم اندازی برای فعالیت این مرکز در نظر گرفته اید؟

متاســفانه فرهنگ حقوقی جامعه و آگاهی مــردم در مورد قوانین و 
مقررات پایین اســت و این خود بر افزایش تعداد ورودی پرونده ها 
به مراجع قضایی افزوده اســت در حالی که بسیج حقوقدانان استان 
تالش می کند تا با ارتقای آموزش و آگاهی افراد جامعه زمینه کاهش 
ورود پرونده ها را به مراجع قضایی به وجود آورد. بســیج حقوقدانان 
کمک حال سیســتم دســتگاه قضاســت و  با حرکت های بسیجی 
و جهاد گونه  بــه دنبال حل مشــکالت مردم و کاهش آســیب های 

اجتماعی است.
سازمان بســیج حقوقدانان در خصوص آگاهی عموم مردم جامعه با 

قوانین حقوقی چه اقدامات دیگری انجام داده است؟
اجرای طرح هر مســجد یک حقوقــدان یکی از طــرح هایی بود که 
در این ســازمان و از ســال ۹۸ اجرایی شــد، در این طرح در مساجد 
سطح اســتان اصفهان کالس های مشــاوره و کارگاه های آموزشی 
رایگان توســط وکال و قضات و حقوقدانان بسیجی برپا می شود تا در 
موضوعات مختلفی که جامعه با آن درگیر است مانند حقوق کسب و 
کار، آموزش های حقوقــی قبل از ازدواج، اصــول تنظیم قراردادها و 
 تنظیم وصیت نامه های شرعی و قانونی، مشاوره های رایگان به مردم

 داده شود.
شیوع کرونا چه تاثیری بر فعالیت های شما گذاشت؟

با توجه به شــیوع کرونا و درگیری جامعه با این امر، اجرای طرح هر 
مسجد یک حقوقدان با محدودیت هایی روبه روشد؛ اما تالش کردیم 
که برخی از کالس های مشــاوره و کارگاه های آموزشی را به صورت 
مجازی برگزار کنیم و هم چنین در دوران شیوع کرونا، مشاوره تلفنی 
رایگان را در دســتور کار قرار دادیم که نزدیک به هزار مشــاوره تلفنی 

رایگان تاکنون توسط اعضای بسیج حقوقدانان انجام شده است.

با مسئولان جامعه

یک فوق تخصص ریه کودکان خبر داد:

1۵0 مبتال به بیماری »سی اف« در اصفهان
یک فوق تخصص ریه کودکان با اشاره به اینکه بیماری سی اف در بین سفید پوستان شایع است، گفت: سی اف، نوعی بیماری ژنتیکی است که در استان اصفهان 
حدود ۱۵۰ نفر و در کشور حدود ۲ هزار نفر به این بیماری مبتال هستند که معموال از بین هر ۳ هزار تولد زنده یک نفر دچار بیماری سی اف می شود. محسن رییسی 
افزود: نقص آنزیم، اختالل در وزن گیری، کم خونی شدید همراه با تورم دست ها و پاها، کمبود ویتامین ها در اثر سوء جذب چربی، نرمی استخوان، سرفه مزمن 
به همراه خس خس سینه که در ابتدا خشک و به تدریج خلط دار می شود از عالئم تنفسی و گوارشی بیماری سی اف است که از ابتدای تولد در شخص بروز پیدا 
می کند.این فوق تخصص ریه کودکان با بیان اینکه نقص ژنتیکی نهفته در مادر و پدر سبب عالمت دار شدن کودک می شود، اظهار کرد: ژن سی اف سبب اختالل در 
کانال کلر شده که در نهایت ترشح نشدن نمک در ریه ها منجر به غلیظ شدن ترشحات و راه یافتن باکتری ها به مجاری هوا می شود و با ایجاد عفونت های مزمن 
در ریه به تدریج راه های هوایی بیمار سرشار از کیست های هوایی می شود و کل ریه را درگیر می کند.رییسی با اشاره به اینکه بیمار سی اف با واردشدن به مرحله 
کیستیک، عمال از نظر طبی قابل درمان نیست، ادامه داد: تشخیص زودهنگام بیماری سی اف بسیار اهمیت دارد؛ زیرا با درمان به موقع و به تاخیر انداختن ورود 

بیمار به مرحله کیستیک، طول عمر بیمار افزایش پیدا می کند، اما اگر بیمار به موقع درمان را شروع نکند منجر به پیوند و حتی مرگ زودرس می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:

تعطیلی ادارات در دستور کار نیست
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به وضعیت قرمز آلودگی هوای شــهر اصفهان و نگرانی استفاده صنایع از سوخت دوم، گفت: طی 
چند روز گذشته که آلودگی اصفهان در وضعیت قرمز قرار داشت، هیچ یک از صنایع استان اصال از سوخت دوم استفاده نکردند و در این خصوص هماهنگی و 
مکاتبات الزم صورت گرفته است. مهران زینلیان با اشاره به اینکه تا این لحظه هیچ واحد صنعتی و تولیدی در اصفهان مجاز به استفاده از سوخت دوم نیست، 
افزود: کمیته اضطرار هوا برای چندمین بار در هفته گذشته برگزار شــد و تمام سازمان ها از جمله محیط زیست، دانشــگاه علوم پزشکی، اداره هواشناسی، 
سازمان صمت و ... در آن حضور داشتند و موارد آلودگی هوا در حال رصد اســت.معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان با بیان اینکه با توجه به 
افزایش آلودگی هوا تمهیدات الزم برای کاهش آلودگی هوا پیش بینی شده است، گفت: قرار است دستگاه های مربوطه شرایط آلودگی را به طور مداوم رصد 
کنند و به محض اینکه شــاخص ها از مرز مجاز عبور کرد، هشدارها و اخطارهای الزم را به شــهروندان خواهیم داد.وی درباره محدودیت های تردد در شرایط 
قرمز آلودگی هوا، اظهار کرد: در حال حاضر تنها طرح زوج و فرد اجرا می شود و از سوی دیگر شرایط آلودگی هوا رصد خواهد شد و در صورتی که شاخص ها از 

مرز هشدار عبور کند حتما محدودیت هایی برای تردد خواهیم داشت.

چهارشنبه  3   آذر 1400 / 18  ربیع الثانی 1443 / 24  نوامبر  2021 / شماره 3402
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
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با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
9/30 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060302031000464-1400/8/3 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نایین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فریما بنی طبا نائینی فرزند 
سید فرج اله  بشماره شناسنامه 129 صادره از نایین در دو دانگ مشاع از  شش دانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1798/44 متر مربع پالک ثبتی51 اصلی واقع 
در کشتزار جزیســر بخش 2 نایین خریداری از مالک رسمی خانم صدیقه شهزادی 
بصورت عادی و مع الواسطه محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/18

م الف: 1227955 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین
مفاد آراء

9/31 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  3341 14006030200700 مورخ  29 / 07 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای بهمن احمدی خونسارکی فرزند عبدالمجید بشــماره شناسنامه  11  وکدملی 
1111529851 صادره ازفالورجان درششــدانگ یک درب بــاغ ) باکاربری زراعی 
فاقد اعیانی ( به مساحت 98 / 11282 مترمربع پالک 516 اصلی واقع در خونسارک   
خریداری رسمی ازمالک رسمی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود 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 ســند مالکیت 
صادر خواهد شد . 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/18

م الف: 1228843 محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
مفاد آراء

9/32 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  3468 14006030200700 مورخ  06 / 08 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد رضا لشــنی زند فرزند علی محمد بشماره شناســنامه  1272 وکدملی  
4848609593  صادره از ازنا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 84 / 104 مترمربع 
پالک 3 فرعی از 407 اصلی واقع در برزوان   خریداری مع الواســطه ازمالک رسمی 
آقای کریم شیرزادی گارماسه 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 دادخواســت 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: 1400/09/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/18

م الف: 1228521 محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
تحدید حدود اختصاصی

9/33 شماره نامه : 140085602024010144-1400/08/27 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک 4482/902 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام  خانم نرگس خاتون صابری سهر فیروزانی فرزند عبداله در جریان 
ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 1400/09/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
 گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. م الف: 1225759  

مهدی شبان سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/34 شــماره نامه: 140085602015003079-1400/08/29 نظر به اینکه آقای 
فریبرز عشــوری فرزند نادر به استناد 2 برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه پالک 
 18497 فرعی از 582- اصلی واقع در فوالد شــهر بخش 9 ثبــت اصفهان که  در 
صفحــه 434 دفتر 357- امــالک ایــن اداره ذیل شــماره 50975 بــه نام وی، 
ثبت و ســند مالکیت به شــماره چاپی 950360 صادر و تســلیم گردیده و معامله 
دیگــری انجام نشــده و به علت جابجایی مفقود شــده اســت لذا چــون نامبرده 
درخواســت صدور ســند مالکیــت المثنی نمــوده، طبــق مــاده 120 اصالحی 
آئین نامــه قانون ثبــت، مراتــب آگهی می شــود که هــر کس مدعــی انجام 
 معامله نســبت بــه ملک موصــوف یا وجود ســند مالکیــت نزد خود می باشــد 
از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
با مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت 
اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای سند مالکیت را طبق 
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. ضمناً تمامت ششدانگ پالک فوق به 
موجب سند رهنی شماره 85936 مورخ 1394/05/25 دفترخانه شماره 17 اصفهان 
در قبال مبلغ 768/973/320 ریال به مدت 180 ماه نزد شرکت ملی پخش فرآورده 
 های نفتی ایران منطقه اصفهان در رهن قرار گرفته اســت.  م الف: 1227513 

مصطفی شمسی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین شهر) لنجان (
مزایده اموال منقول )خودرو(

9/35 آگهی مزایده بر اســاس پرونده اجرائی شــماره 139904002136000194 
به شــماره بایگانی 9900353 واحد اجرای اســناد رســمی دولت آبــاد با عنایت 
به محتویــات پرونده اجرایی کالســه فوق، یک دســتگاه خودروی ســواری پژو 
206SD-TUS مدل 1394 به شماره انتظامی 13 ایران 955و33 به شماره شاسی 
NAAP41FEXFJ272756 و شماره موتور 163B0175657  که فاقد بیمه می 
باشد و به موجب نامه مورخ 1400/05/23- 140009990017276476 شعبه پنجم 
اجرای احکام مدنی شهرســتان اصفهان به نام آقای امیــن زارع مهرجردی فرزند 
محمدرضا به شماره ملی 1286039932 انتقال قطعی گردیده است که در قبال طلب 

خانم سلیمه کثیری و نیمعشر اجرایی بازداشت گردیده و در پارکینگ امیر دولت آباد 
 206SD-TUS متوقف می باشد. طبق نظر کارشناس رسمی خودروی سواری پژو
مدل 1394 به رنگ ســفید به شــماره انتظامی 13 ایران 955و33 به شماره شاسی 
NAAP41FEXFJ272756 و شماره موتور 163B0175657  که در لحظه بازدید 
از نظر ظاهری سالم بود و جلو و عقب خودرو بدون رنگ خوردگی می باشد و فابریک 
بود باتری در اثر متوقف بودن کیفیت خود را از دست داده و خودرو روشن نگردید و موتور 
خاموش بازدید شد ولی با توجه به کارکرد خودرو و موتور گیربکس و دیفرانسیل سالم 
می باشد. شیشه جلو و شیشه عقب و شیشه های جانبی و دو چراغ جلو و دو چراغ خطر 
عقب و برف پاک کن و جلو و پنجره و دو آینه چپ و راست سالم بودند، روکش صندلیها 
مستعمل، چهارحلقه الستیک حدود 50% سالم ، الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های و غیره برعهده برنده مزایده است. مزایده از ساعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه 
مورخ 1400/09/15 در واحد اجرای اسناد رســمی برخوار واقع در  دولت آباد خیابان 
مطهری روبروی شرکت تعاونی شهردای از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از 
مبلغ پایه 1300000000ریال )یک میلیارد و سیصد میلیون ریال( شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود توضیحاً شرکت در جلسه مزایده بعنوان خریدار 
منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت به شماره حساب 
IR090100004061013207670192 به نام تمرکز وجوه ســپرده اداره کل ثبت 
اسناد و امالک کشور به شناسه واریز 947108561176070070760000000000 
نزد بانــک مرکزی بایت پرونده کالســه فوق پرداخــت نمایند. برنــده ی مزایده 
 مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظــرف مدت پنــج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش به 
حساب سپرده ثبت واریز نکند ده درصد واریز شده قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
می گردد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری، هزینه 
پارکینگ ، خالفی هزینه تعویض پالک و نقل و انتقال و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد. ضمنا آگهی فقط یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 1400/09/03 
درج و منتشر می کردد، ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزاید روز اداری 

بعداز تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  
تاریخ انتشار: 1400/09/03

تاریخ مزایده : 1400/09/15
م الف : 1225410  ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
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مدافع اسپانیایی: 

انتخاب »ژاوی« انگیزه مضاعفی به بارسا داده است
رونالد کومان پس از کسب نتایج ضعیف باالخره از هدایت بارسلونا کنار گذاشت شد و ژاوی جای او 
را روی نیمکت این تیم گرفت.این مربی جوان کاتاالن موفق شد در اولین حضورش روی نیمکت در 

دیدار برابر اسپانیول با یک گل به پیروزی 
برســد و حاال در انتظار دیدار برابر بنفیکا 
در لیگ قهرمانان است.آلبا در کنفرانس 
خبری پیش از بازی گفت:» داشتن او به 
عنوان مربی در این تیم انگیزه مضاعف 
است، حداقل برای من اینطور است. من 
پاسخ او را خواهم داد. هرکاری بتوانیم 
می کنیم تا او را سربلند کنیم. ماموریت 
ما همین اســت. اقدامــات او پیش از 
تمرین بســیار جالب اســت. این کارها 
باعث نزدیکی ما به هم می شود. جلسات 

تمرین بسیار جالب و سخت هستند. ما تحت هدایت او خوشحالیم.«این مدافع اسپانیایی ادامه 
داد:» تغییراتی صورت گرفته اما من نمی خواهم ارزش کسانی که قبال در این تیم بوده اند را پایین 
بیاورم. در آخر آسان ترین کار اخراج مربی تیم است. وقتی شرایط خوب پیش نمی رود، بازیکنان 
هم باید مقصر شناخته شوند. تغییر سرمربی کار خوشــایندی نیست ولی ما از حضور ژاوی راضی 
هستیم.« آلبا اضافه کرد:» او تاکید بسیاری بر صحبت با همه بازیکنان و به خصوص کسانی دارد 
که فرصت بازی پیدا نمی کنند. این نکته ای مثبت برای کل تیم است تا بار دیگر رابطه شان با یکدیگر 
را حفظ کنند و به ما اجازه می دهد که دوباره به خودمان باور داشــته باشیم. ژاوی خوش بین و فرد 
بسیار مثبتی اســت. فکر می کنم اوست که باعث دلگرمی ما می شــود تا این که ما بخواهیم به او 

دلگرمی بدهیم.«

زالتان:

 از قصد روی »آسپیلیکوئتا« خطا کردم
دو تیم سوئد و اســپانیا در دیداری حســاس در مرحله انتخابی جام جهانی 2022 قطر به مصاف 
یکدیگر رفتند و در نهایت این شاگردان لوییز انریکه بودند که در این بازی به پیروزی رسیدند.حاال این 
مهاجم تیم ملی سوئد مدعی شده که آسپیلیکوئتا صحبت هایی را خطاب به یکی از هم تیمی های 
او به زبان آورده که از نگاه این بازیکن به نوعی شایسته تنبیه فیزیکی بوده است.پس از خطایی که 
زالتان روی این بازیکن انجام داد، او به رغم دردی که داشت توانست در زمین بماند و به مصدومیت 
جدی دچار نشــد اما ابراهیموویچ بازی تیمش در مرحله پلی آف را از دست داد.این ستاره میالن 
با تایید اتفاق رخ داده گفت: »چند روز قبل در تیم ملی روی آسپیلیکوئتا تکل زدم. من این کار را از 
قصد انجام دادم. از گفتن آن شرمنده نیستم چون او کاری احمقانه با بازیکن تیم من انجام داد. من 
از بازیکنم حمایت کردم. این کاری احمقانه بــود؛ اما من باز هم انجامش می دهم تا او متوجه این 
موضوع بشود که حق انجام چنین رفتاری را ندارد! جرات انجام این کار را ندارد وگرنه نشانش خواهم 
داد که چه اتفاقــی می افتد!«زالتان ادامه داد: »او چه حرفی می تواند بزند؟ این حرفی اســت که 
خطاب به من بگوید ؛اما این کار را با بازیکن تیم من انجام داد که هیچ کاری با او نداشت چون بیش 
از اندازه انسان خوبی است. این کار درستی نبود که من انجام دادم ولی باز هم تکرارش می کنم. من 
همین هستم و شرمندگی از ابراز آن ندارم. از دست دادن پلی آف مهم نیست. او باید متوجه می شود 
که نباید کسی که روی زمین افتاده را عصبانی کرد. نباید به ســگی که حرف نمی زند حمله کرد. به 

کسی حمله کن که کاری از دستش بربیاید.«

هفته ششم رقابت های لیگ برتر؛

نبرد آهن با فوالد در فوالد شهر

در چهارچوب هفتم ششــم رقابت های   سمیه مصور
لیــگ برتر فوتبال کشــور، جــام خلیج 
فارس، دو تیم ذوب آهن اصفهان و فوالد خوزستان مقابل یکدیگر قرار 

می گیرند.
سبزپوشان اصفهانی در شرایطی آماده ششمین دیدار خود در فصل 
جاری مســابقات لیگ می شــوند که هفته گذشــته موفق شدند به 

سومین پیروزی خود در این دوره از رقابت ها دست یابند. 
شاگردان مهدی تارتار که این فصل را خوب شروع کردند بودند، هفته 
گذشته موفق شــدند با نتیجه دو بر یک تیم پدیده مشهد را از میان 
بردارند تا از 5 بــازی قبلی خود، 3 برد و 2 شکســت تجربه کرده و با 
اندوختن 9 امتیاز در رده ششــم جدول و باالتر از تیم پرســپولیس، 

قهرمان فصل گذشته بایستند. 
در آن سو فوالد نیز هفته گذشته با تک گل حمید بوحمدان از سد تیم 
هوادار گذشت و از جمع تیم های پایین جدول جدا شد. فوالدی ها در 
5 بازی قبلی خود 2 برد، یک تساوی و 2 شکست به دست آورده و با 

اندوختن 7 امتیاز در رده نهم جدول قرار گرفته اند.

سبزپوشان در این فصل به انسجام تیمی و تاکتیکی باالیی دست پیدا 
کرده اند. تارتار تالش کرده با کاهش فاصله بین خطوط ذوب آهن در 
گام نخست، استحکام دفاعی تیمش را تقویت کند و در ضدحمالت به 
دنبال گلزنی باشد. ذوبی ها در فاز دفاعی شرایط خوبی دارند و ساختار 

دفاعی این تیم تقویت شده است. 
مدافعان ذوب آهن در چند هفته گذشته آمادگی باالیی از خود نشان 
داده اند و حبیب فرعباسی با واکنش های خوب خود تبدیل به نقطه 
اتکای تارتار شده است. ذوبی ها در خط میانی نیز شرایط خوبی دارند 
و حضور بازیکنانی مانند خدابنده لــو، بابامحمدی، جهانی، جعفری 
و اسدبیگی دســت تارتار را برای اجرای برنامه های خود باز گذاشته 

است.
در فاز هجومی اما مهاجمان ذوب آهن عملکرد متوســطی از خود به 
جای گذاشــته و در 5 بازی قبلی خود 4 گل به ثمر رسانده اند که آمار 
قابل قبولی به شمار می آید. با این حال ذوبی ها برای ادامه روند خوب 
خود باید قدر موقعیت های گلزنی را بداننــد و مهاجمان تیم با تمرکز 

باالتری به میدان بروند.

جدال ذوب آهن با تیم فوالد از ســخت ترین دیدارهای هفته ششم 
رقابت های لیگ برتر است، سبزپوشان از انگیزه باالیی برای این دیدار 
برخوردار هستند؛ شــاگردان تارتار در فصل جاری برخالف چند فصل 
گذشته روند رو به رشدی را طی کرده و بعد از مدت ها به جمع تیم های 
مدعی اضافه شده  و به راحتی حاضر به عقب نشینی نیستند و همین 

امر باعث شده تا با انگیزه باالیی در بازی ها حاضر شوند.
 با این وجود آنها کار راحتی در فوالد شــهر در پیش ندارند. شاگردان 
تارتار مقابل تیمی قرار می گیرند که طی هفته های اخیر و با بازگشت 
جواد نکونام روند رو به رشــدی را در پیش گرفته و نمی خواهد بدون 

امتیاز اصفهان را ترک کند.
 دیدار این دو تیم برای سایر تیم های باالنشین جدول رده بندی نیز از 
اهمیت زیادی برخوردار است و نتیجه این دیدار در جدول تاثیر گذار 
خواهد بود. ذوب آهن در این دیدار با ترکیب کامل به میدان می رود؛ 
اما در تیم فوالد مهران موســوی محروم بــوده و در این دیدارغایب 
است. جدال ذوب آهن با فوالد خوزستان عصر امروز و از ساعت 17 در 

ورزشگاه فوالد شهر برگزار می شود.

رییس کمیته ملــی المپیک در آییــن رونمایی از 
سردیس طالیه داران بازی های آسیایی و مدال آور 
پارالمپیک گفت: امروز یک پیام را خواهیم داد و آن 
این است که ایران زمین همیشه طالییه دار قهرمانان 
و بزرگان بــوده و خواهد بــود. ورزش در بطن خود 
قهرمانان و پهلوانان بزرگی دارد. امیدوارم این قدم ها 
نمادی برای معرفی ورزش ایران باشد. باید از شهدا 
یاد کنیم، امروز که ما با امنیت و آرامش نشستیم به 
خاطر خون پاک آنهاست.  سیدرضا صالحی امیری 
در ادامه با اشاره به اینکه چرا روی ورزش تاکید شده 
است؟ تاکید کرد:  اول اینکه ورزش قدرت نرم برای 
نظام اســت. دوم اینکه ورزش ایران عامل اعتالی 
هویت، غیرت و غرور ایرانی اســت. وقتی قهرمان 
کشــتی ما پرچم ایران را به دوش می گیرد، باعث 

غرور ملی  است. موضوع دیگر انسجام و نشاط ملی 
ناشی از ورزش اســت. جامعه به دلیل فشارهای 
روحی و روانی به نشاط و امید نیاز دارد و تاکید مقام 
معظم رهبری بر امید اســت و امید با ورزش ایجاد 
می شود. رییس کمیته ملی المپیک یادآوری کرد: 
ورزش کانون تولید سرمایه اســت. کمک مومنانه 
در ورزش موج می زند و این نشان می دهد ورزش 
ایران سرمایه فرهنگی زیادی را با خود حمل می کند. 
میلیون ها جوان در امر ورزش هستند و اشتغال در 

ورزش امر بسیار مهمی است.  
صالحی امیری تاکیــد کرد: امروز بــه نمایندگی از 
اهالی ورزش یک پیــام را منتقل می کنم و آن این 
اســت که به حمایت نماینــدگان مجلس و دولت 
و رییــس مجلس نیــاز داریم. این نیاز شــخصی 

نیســت بلکه نیاز ملی اســت. تقاضا داریم موانع 
توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای برداشته شود. 
به قهرمانان، زیر ســاخت ها و مهارت آموزی اهالی 
ورزش توجه شود.وی در پایان گفت: بعد از انقالب 
ورزش اولویت اصلی در دولت هــا نبود ولی در حد 
توان به ورزش کمک کردند. در سال گذشته مجلس 
کمک جدی کرد؛ اما نیاز به حمایت بیشتر داریم. راه 
مسیر توسعه ورزش ایران از مجلس می گذرد و به 
نمایندگی از بزرگان تقاضا دارم در برنامه های 1401 

ورزش را در اولویت قرار دهد.

رییس کمیته ملی المپیک:

مسیر توسعه ورزش از مجلس می گذرد

رییس فدراسیون وزنه برداری درباره حضور تیم ملی وزنه برداری در مسابقات جهانی و عدم حضور ستاره های ایران در این بازی ها، اظهار داشت: اردوی تیم ملی 
در حال برگزاری است و 3 هفته دیگر تیم به مسابقان قهرمانی جهان اعزام می شــود. ما به این تیم برای حضور در مسابقات جهانی خوش بین هستیم . در این 
مسابقات قهرمانان ارزنده حضور دارند و امیدواریم بچه های ما عملکرد خوبی از خود نشان دهند. علی مرادی در پاسخ به این سوال که برای بازی های آسیایی 
در نظر ندارید جلسه ای با سهراب مرادی و کیانوش رستمی برگزار کنید تا مشکالت مرتفع شود، تصریح کرد:در فدراسیون به روی همه قهرمانان ملی باز است به 
همین دلیل در اردوی پیش از مسابقات جهانی هم این عزیزان را دعوت کردیم؛ اما خودشان نیامدند. االن هم در را نمی بندیم ولی چهارچوبی برای حضور در اردو 
هست که همه باید رعایت کنند. بعد از مسابقات جهانی برای بازی های آسیایی وقتی در زمان خودش کادر فراخوان بزند، عزیزان را دعوت می کنیم. آنها حتما باید 
در اردوها حضور داشته باشند و این موضوع الزامی است.وی درباره کاندیداتوری در انتخابات فدراسیون جهانی، تاکید کرد: وضعیت فدراسیون جهانی در ارتباط 

با تصمیم گیری ها متزلزل است به همین دلیل ممکن است انتخابات با تاخیر برگزار شود. 

»سهراب« و »کیانوش« را دعوت کردیم، نیامدند
چرا پنجره پرسپولیس باز 

نمی شود؟

سوال روز

وز عکس ر

قهرمانی نوجوانان 
گیتی پسند در لیگ 

برتر فوتسال
تیــم فوتســال گیتی پســند 
اصفهان، قهرمان مســابقات 
لیــگ برتر فوتســال کشــور 
شــد.این قهرمانــی اولیــن 
قهرمانــی اصفهــان در تاریخ 
لیگ برتر فوتســال نوجوانان 

باشگاه های کشور بود.

توصیه »طالب لو« به گلر جوان استقالل
وحید طالب لو، گلر سال های نه چندان دور استقالل درباره اســتفاده فرهاد مجیدی از علیرضا 
رضایی در بازی مقابل نساجی گفت:»رضایی هنوز کار دارد. او در ابتدای راه طوالنی است که تازه 
شروع شده. در واقع هرچقدر تا امروز زحمت کشــیده تا به اینجا برسد باید بداند برای ادامه این 
مسیر باید تالشش را بیشــتر کند و چند برابر قبل زحمت بکشــد. هرچه تا به اینجا تالش کرده 
مثل مقدمه کتابی بوده که از اینجا به بعد پیش رویش اســت. درباره شــکل بازی رضایی باید 
بگویم او تا حدی در جریان بازی هیجان داشت؛ اما سعی می کرد با زبان بدنش یا همان بادی 
لنگوئیج بگوید که آرامش دارد و می خواست این را به کادر فنی، هواداران داخل استادیوم و بیننده 
تلویزیونی القا کند که من هیجانی ندارم. این خیلی خوب اســت ولی امیدوارم در صورت تداوم 
حضورش درون دروازه اســتقالل بتواند این انرژی را روی تمرکز بیشترش معطوف کند. درکل 
مشخص بود که آقا بهزاد )غالمپور( با رضایی خوب کار کرده است. رضایی هم فیزیک مناسبی 
دارد و هم برای بازی اول چند موقعیت خوب را از حریف گرفت. امیدوارم این رقابت سالم بین 

سه دروازه بان استقالل تداوم داشته باشد.«

باشگاه گل گهر:

»وی ای آر« بیاورید؛ هرچه زودتر 
در بازی گل گهر برابر صنعت نفت که با تساوی بدون گل پایان یافت ،گل گهری ها به اعالم نشدن 
دو پنالتی به سودشان معترض بودند. مظفری زاده و زرگر در صحنه ضربه ایستگاهی گل گهر که 
توپ به دست بازیکن صنعت برخورد می کند اعتقاد دارند باید پنالتی اعالم می شد. دو کارشناس 
دیگر هم صحنه برخورد بازیکن گل گهر با گلر صنعت نفت را پنالتی تشخیص دادند و یکی از آنها  

که علی خسروی باشد نظرش متفاوت بود و خطا روی دروازه بان را تشخیص داد.
باشــگاه گل گهر به این دو صحنه مشــکوک معترض اســت و در این مورد نوشــته: طبق نظر 
کارشناســان داوری در بازی گل گهر و نفت آبادان دو پنالتی دیگر باید به نفع تیم فوتبال گل گهر 
سیرجان اعالم می شد که از چشــم داور مســابقه دور ماند. طی دو هفته اخیر ٣ پنالتی واضح 
گل گهر دیده نشده و امتیازات مهمی را از تیم شهر ســیرجان گرفته است. امیدواریم اشتباهات 
داوری هر روز کمتر شود و به سرعت وی ای آر وارد فوتبال ایران شــود.نکته قابل توجه در مورد 
صحنه های مشکوک داوری فوتبال ایران این است که با توجه به کیفیت پایین تصاویر در اغلب 
بازی ها تشخیص برای کارشناسان هم بسیار سخت اســت و بعضا می بینیم نظرات با یکدیگر 

متفاوت است.

بازگشت تبلیغات محیطی به سازمان لیگ؟
صادق درودگر در صحبت های اخیــرش اعالم کرد که بــرای بازی های هفته هفتــم، تبلیغات 
محیطی در اختیار باشگاه ها نخواهند بود.در شرایطی که باشگاه پرسپولیس با تبلیغات محیطی 
اختصاصی پای به دیدار مقابل صنعت نفت می گذارد، عضو هیئت رییسه سازمان لیگ از بازگشت 

حق تبلیغات محیطی به این نهاد پس از این دیدار می گوید.
صادق درودگر با اشاره به اینکه کارگزاران پرسپولیس و اســتقالل تضمین خود را ارائه نکرده اند، 
گفت: بازی بعدی استقالل تبلیغات محیطی )در اختیار باشگاه( نخواهد داشت و البته این نظر 
من است و باید به هیئت رییسه سازمان لیگ و فدراســیون فوتبال برود.درودگر درباره اجرای 
تبلیغات محیطی توسط باشگاه پرســپولیس در روز چهارشــنبه توضیح داد: بر اساس صورت 
جلسه ای که در حضور کارگروه انجام دادیم، تفاهم کردیم با هر دو باشگاه استقالل و پرسپولیس، 
متاسفانه اســتقالل رفتار مناســبی با ســازمان لیگ نداشــت اما هماهنگی الزم را با باشگاه 
پرسپولیس داریم و تبلیغاتی که دارند را طی نامه ای به ما می دهند و ما برای شان اجرا می کنیم.
حاال باید منتظر واکنش سردار آجورلو بود و دید که این ماجرا به چه سمتی پیش خواهد رفت.

مستطیل سبز

هواداران پرســپولیس حدود دو سال است 
که با پرونده گابریــل کالدرون به عنوان یک 
بحران جدی دســت و پنجه نــرم می کنند 
که این موضوع پس از بســته شدن پنجره 
به شــکلی حاد تغییر کرد و حتــی باوجود 
تامیــن رقم 740 هــزار دالری نیز باشــگاه 
پرسپولیس هنوز نتوانسته تاییدیه پرداخت 

را دریافت کند.
دوشــنبه شــب مجید صدری، سرپرست 
باشگاه پرسپولیس با کنایه به محمدحسن 
انصاری فــرد در این خصــوص گفت: آقای 
کالدرون شــنیده ایم کــه با صدهــزار دالر 
مشکل شان حل می شده و جالب است من 
دوبار با ایشان صحبت کردم و آدم محترمی 
بودند و با مــا راه آمدند ولــی االن باید حق 
بدهیم که به ما اعتماد نــدارد و تا وقتی این 
740 هزار دالر به حساب وکیل شان ننشیند، 
تاییدیه را نمی دهد و تمــام تالش مان این 
این که ایــن کار را انجــام دهیم.صدری با 
اشــاره به اینکه این رقم از کجا تهیه شــده، 
عنوان کرد: من از شــما اجــازه می خواهم 
وقتی تاییدیه پرداخت را گرفتیم در این باره 
توضیح بدهیم. البته می بینیم این حواشی 
که ایجاد شده، رســانه های بیگانه و برخی 
رســانه های داخلی با آن همسو می شوند، 
درست نیست. دکتر ســجادی کمک کردند 
و تالش داشتند که این پول تهیه شود و دل 
40 میلیون هوادار باید شاد می شد. کالدرون 
برای زمان ما نیست و به ارث رسیده است. 
سرپرست باشگاه پرسپولیس راجع به زمان 
باز شدن پنجره توضیح داد: االن خداراشکر 
بخشی از این پول نشســته و این تامین و 
انتقال طلب کالدرون کار بزرگی بود و ما این 
را به هواداران قول دادیــم. یک مقداری از 
این پول مانده و طی چنــد روز آینده قطعا 
این پول به دســت وکیل خواهد رســید و 
پس از دریافت تاییدیه، 24 ســاعته پنجره 
بازخواهد شد. ما مدارک سوییفت را از طریق 
فدراسیون به فیفا ارسال کردیم تا یک مجوز 

10روزه به ما بدهد و قرارداد را ثبت کنیم.

مهاجمان ذوب آهن عملکرد  اما  فاز هجومی  در 
متوسطی از خود به جای گذاشته و در 5 بازی قبلی 
خود 4 گل به ثمر رسانده اند که آمار قابل قبولی به 
شمار می آید. با این حال ذوبی ها برای ادامه روند 

خوب خود باید قدر موقعیت های گلزنی را بدانند 

فوتبال جهان
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عضو شورای شهر:

منشور شورای شهر، اهداف کالن 4 سال آینده اصفهان را 
مشخص می کند

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: قصد داریم در منشور شورا جهت 
گیری خاصی را نشان دهیم تا اهداف کالن در آن مشــخص شود و قرار است که برنامه ها و بودجه 
شهرداری در چهار سال آینده مبتنی بر محتوای داخل منشور باشد.مصطفی نباتی نژاد در یک گفت 
و گوی زنده تلویزیونی ضمن گرامیداشت هفته بسیج با اشاره به فلسفه تشکیل منشور شورا اظهار 
کرد: در روزهای ابتدایی کار شــورا و به پایان رسیدن جنب و جوش های انتخابات، قرار شد اعضای 
شورای اسالمی شهر هرکدام اولویت های کاری خود را در جلسه ای جداگانه بیان کنند.وی افزود: 
بخشی از این اولویت ها در برنامه شهرداری از پیش تعریف شده بود و قسمتی دیگر زبان و ادبیات 
یک برنامه منسجم را نداشت.رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در این 
مرکز و با همکاری اعضا سندی را تدوین کردیم که هم دغدغه اعضای شورا و هم مطالبات و دغدغه 
نخبگان جامعه را در آن جای دهیم.وی با بیان اینکه هفته گذشته به دعوت رییس شورای اسالمی 
شهر پیش نویس منشور شورا بر ســایت قرار گرفت، گفت: قرار است تا نخبگان و شهروندان نیز در 
تدوین تکمیلی این منشور اعالم نظر داشته باشند.نباتی نژاد با بیان اینکه سیاست های کلی شورا 
براساس اسناد باالدستی در منشور شورا تعریف شده است، گفت: بیانیه گام دوم انقالب به عنوان 
یکی از اسناد فرا دست شوراست که به اتفاق نظر اعضا تصویب و تدوین شده است.وی با اشاره به 
سیاست های موضوعی تعریف شده در منشور شــورا افزود: این دسته از سیاست ها اغلب ناظر بر 
هفت کمیسیون تخصصی بوده و قصد داریم در این منشور جهت گیری خاصی را نشان داده تا اهداف 
کالن در آن مشخص شود و قرار است که برنامه ها و بودجه شهرداری طی چهار سال آینده مبتنی بر 

محتوای داخل منشور باشد.

سخنگوی شورای شهر:

میراث فرهنگی اصفهان با اداره کل ویژه مدیریت شود
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان در هجدهمین جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان همراهی 
معتمدان و فعاالن مردمی برای گرامیداشت روز حماســه و ایثار اصفهان را رویکرد جدید مدیریت 
شهری در حوزه همگرا کردن ظرفیت های درونی و بیرونی برای مشارکت دادن مردم در عرصه های 
مختلف فرهنگی و اجتماعی دانســت و ابراز امیدواری کرد که رویکرد این اقدامات در شهر به بلوغ 
برســد. علی صالحی، اعتراض کشــاورزان به بحران زاینده رود را با آینده نگری و بلند نظری ضمن 
احترام به هم نوعان شــان در سایر اســتان ها و از سر دلسوزی و مســئولیت پذیری عواقب ملی، 
محیط زیستی و فرهنگی و اقتصادی پایان زاینده رود دانست و تاکید کرد: از لزوم توجه به معیشت 
کشاورزان و هشدار نسبت به عواقب محیط زیستی و میراثی و اقتصادی ناشی از کمبود منابع آب 

در اصفهان و فالت مرکزی کشور، حمایت قاطع می کنیم.
صالحی با اشاره به جلســه مشترک شورای اسالمی شــهر با رییس و اعضای کمیسیون فرهنگی 
مجلس خاطرنشان کرد: مسئله فرهنگی بحران آب، ارائه راهکار برای اصالح ناکارآمدی طرح های 
مصوب حوزه آسیب های اجتماعی، اثر میراثی فرونشست، ظرفیت های گردشگری اصفهان از جمله 
سالن اجالس و گردشگری زیارتی، ظرفیت دهکده المپیک و به صورت ویژه مطالباتی از وزیر میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این جلسه مطرح شد.
وی گفت: در کنار لزوم توجه به ابنیه در خطر و تبعات کرونا برای صنایع دستی، در رأس این مطالبات 
انتخاب مدیرکل ویژه و هم تراز معاون وزیر برای اداره کل میراث فرهنگی است تا ظرفیت های ویژه 
این استان در این حوزه با اختیارات ویژه متولی این حوزه فعال شود. این نکته مورد اجماع اعضای 
شورای اسالمی شهر و اعضای کمیســیون فرهنگی مجلس بود و در جمع بندی پایان جلسه برای 

انتقال به وزیر بر آن تاکید شد.

مفهوم شــهر اســالمی بر تغییر ناپذیری اساس دین اســالم و ثبات 
چارچوب های اصولی و ارزشــی آن در کنار انعطاف پذیری شــیوه های 
پیاده سازی متناســب با شــرایط زمانی، مکانی، علم و فرهنگ و هنر 
بومی استوار اســت. پویایی نظام نهادی در شــهرهای اسالمی به آنها 
»تاب آوری« بخشیده است. این شهرها متکی بر مجموعه ای از روابط 
اجتماعــی و واحدهایی با تنوع باال بوده اند. شــهر مبتنــی بر تعامالت 
شــهروندان بوده، نه نهادها و این گرایش انســانی در اصل عمده وجوه 
کالبدی- فضایی شهر را شکل می داده است. تحقق این انعطاف پذیری 
متاثر از ماندگاری نقش انســان به جای نهادهای رســمی بوده و این 
انسان ها بودند که می توانستند خود را با شــرایط متغیر و جدید انطباق 
دهند. عالوه بر این مطرح شدن هر نهاد و یا مسئله ای در قالب اسالمی، 
انعطاف را به شهرهای اسالمی بخشیده اســت. نه بدین علت که حتما 
مســلمانان به همه مباحث شهری اشراف داشــته اند، بلکه این بدین 
روی بوده اســت، که آنان از صورت هایی انتزاعی )در قالب دستورات و 
ارزش های دین مبین اسالم( برخوردار بوده اند که حل تمامی مسائل در 
قالب آنها امکان پذیر می شــد. جلوه های بروز این فرهنگ در شهرهای 
اسالمی ساخته شــده طبقه متوســط، از دیرباز به یادگار مانده است.

مصادیق عینی این تاب آوری با بررســی گذشــته و عملکرد شهرهای 

اســالمی در ابعاد مختلف کالبدی، فرهنگی- اجتماعــی، اقتصادی و 
نهادی به وفور به چشــم می خورد. به عنوان نمونه می تــوان به ابداع و 
ساخت شبکه مادی ها در شهر اصفهان در دوران حکومت شیعی صفویه، 
که ضمن ایجاد شرایط مناســب توزیع آب رودخانه زاینده رود در جهت 
توســعه پایدار، در مهار ســیالب ها نیز نقش موثری از گذشته تا دوران 
معاصر داشته است، در بعد ظرفیت کالبدی تاب آوری اشاره کرد. در ادامه 
به اجمال نمونه هایی از تاب آوری کالبدی در کالن شهر اصفهان که میراث 
داری مطرح در حوزه شهرهای اسالمی- ایرانی است، معرفی می شود.

تاثیر میدان نقش جهان در تاب آوری اصفهان
این میدان بزرگ تاریخی که احداث آن بــه دوره صفویه بر می گردد، در 
مرکز کالن شهر اصفهان با برخورداری از خصوصیاتی نظیر »محلی برای 
تقویت تعامالت اجتماعی و برگزاری شعائر مذهبی در ارتباط با مساجد 
پیرامون و سایر مراسم در جهت تقویت روحیه همبستگی، در حوزه تاب 
آوری فرهنگــی و اجتماعی«، با »فضایی جهت تامیــن محیط باز پناه 
گرفتن و امداد و نجات ایمن در بروز سوانحی چون زلزله و نقش فضای 
ارتباطی بین راه های اصلی شهر و بازار، در زمینه تاب آوری کالبدی«، به 
عنوان »محلی برای تعامل نزدیک حکومت با مردم در تجمعات عمومی و 

تمرکز نهادهای حکومتی در اطراف میدان در خصوص تاب آوری نهادی« 
و با ایجاد »مکانی برای رونق اقتصادی و داد و ســتد در حاشیه میدان 
و اتصال ورودی های اصلی شاهراه اقتصادی شهر )بازار( به میدان، در 
قالب تاب آوری اقتصادی« بســیار تاثیرگذار بوده که در حال حاضر نیز 

عمده این خصوصیات همچنان باقی است.

اصفهان با مادی ها، تاب آور شده است
مادی ها به صورت کانال های وسیع در باالدست از رودخانه جدا شده و 
با شیب یک در هزار پس از طی چند کیلومتر به زمین های آبخور رسیده 
و در این قسمت با جوی های کوچک در سطح زمین می گردند. مادی ها 
با بناها، سازه ها و شیب اراضی همجوار از نظر بصری، معماری و کاربری 
متناسب بوده و در برخی از بناهای عمومی )به جز حمام ها(، به درون بنا 
وارد و جریان آب در حیاط درونی بنا جاری می شد. در برخی محالت هر 
چند خانه ها گشایشی بر مادی ها نداشتند، ولی جریان آب از طریق مادی 
در تمام گذرها جاری و از این طریق شهری با فرم های معماری ارگانیک و 
طبیعی پدید می آمد. مادی ها همچون شریانی منظم و گسترده جریان 
آب را در سطح شهر مدیریت و موجب شکل گیری فضاهای سبز زیبا و 
رشد درختانی انبوه می شد، که این عرصه هم اکنون نیز به منزله باغ های 
کوچکی در جای جای شهر اصفهان مشاهده می شود. مادی ها با انتقال 
آب به فواصل دورتــر از رودخانه همواره موجب تقویت ســفره های آب 
زیرزمینی می شــدند. مادی ها نه تنها در توزیع بلکه در جمع آوری روان 
آب ها و ســیالب ها و بهره گیری از نزوالت نیز کارکردی موثر داشــتند. 
مادی ها به همراه جوی های منشعب از آنها، مانند شبکه ای در سطح شهر 
گسترده شده و آب باران و برف را در مسیر مناسب هدایت می کردند و 
درنتیجه آب گرفتگی در معابر و گذرگاه های محالت به وجود نیامده و از 
اتالف روان آب ها نیز جلوگیری می شد. همه این موارد بر افزایش تاب 
آوری اصفهان در ابعاد مختلف به ویژه »کالبدی- فضایی«، »زیســت 

محیطی« و حتی »اجتماعی« افزوده است.

کبوترخانه ها، تاب آوری را افزایش داده است
کبوترخانه ها مانند بسیاری از مظاهر معماری ایران ناشناخته مانده اند، 
این در حالی اســت که این برج های زیبای کبوتر به عنوان زیرســاخت 
تاسیسات کشاورزی در تمام ســرای ایران از کناره های شرقی دریاچه 
ارومیه گرفته تا کویر یزد و میبد و برخی روســتاهای نطنز و کاشان و از 
جنوب خراسان و طبس گرفته تا گوشــه و کنار شهرها و آبادی های این 
سرزمین حضوری پیوســته داشته اســت، به طوری که تنها در حوالی 
اصفهان بیش از ســه هزار برج زیبای کبوتر وجود داشــته اســت. این 
ســازه های چند منظوره هم به نوعی، موجب تقویت تاب آوری جوامع 
ایرانی بوده اند، چرا که ضمن تامین منابع کیفی در دسترس و ارزان کود، 
موجب توسعه و رونق کشاورزی می شده و از سوی دیگر از تخم و گوشت 
کبوتران نیز بنا بر ضرورت بهره گرفته می شده است. عالوه بر این سازه ها 

خود نمونه ای از سازه های پایدار، اقلیمی، تاب آور و خالق است.

معاون سیاســی، امنیتــی اســتانداری اصفهان 
در مراســم صبحگاه مشــترک مدیران و کارکنان 
دستگاه های اجرایی استان ضمن گرامیداشت هفته 
بسیج اظهار داشت: در هفته بسیج نیاز است که به 
خود بسیج بپردازیم؛ بزرگ ترین مفسر بسیج رهبر 
معظم انقالب هستند و برای تفسیر فرهنگ بسیج 
باید به ســراغ ایشــان برویم؛ هیچ کس نمی تواند 

بسیج را مانند مقام معظم رهبری تفسیر کند . 
محمدرضا جان نثاری تاکید کرد: بنا به فرمایش رهبر 
معظم انقالب، بســیج یک فرهنگ و کار فرهنگی 
است؛ این جمله بســیار پرمعنا و عمیق است، اگر 

بسیج را در قالب یک ســازمان قرار می دهیم صرفا 
برای ســازماندهی اســت اما در اصل بســیج یک 
فرهنگ است؛ فرهنگ شــاخصه ها و الزاماتی دارد 
که نیاز است به آن توجه شود.جان نثاری عنوان کرد: 
اگر خصوصیات و شاخصه های فرهنگ بسیجی را 
خوب بشناسیم و ترویج کنیم، باعث می شود که دنیا 

و آخرت همه آباد شود. 
معاون سیاســی، امنیتی اســتانداری اصفهان با 
بیان اینکه نخســتین رکن بســیجی بودن اعتقاد 
دینی و والیی اســت، توضیح داد: امــکان ندارد در 
رابطه با بسیج و فرهنگ بسیجی صحبت کنیم اما 

شروع مان از اعتقاد و والیت مداری نباشد. 
وی اظهار کــرد: والیت مداری به این معناســت که 
قائل به این باشیم به هر آنچه که منویات رهبر معظم 
انقالب و امام اســت بپردازیم؛ آنچه توســط رهبر 

معظم انقالب بیان می شــود فرمایشات است ولی 
آنچه که نیاز است عمل کنیم برای ما منویات است؛ 
آنچه که می دانیم مقام معظم رهبری آن را دوست 
دارند و از ما انتظــار دارند و این مــورد دنباله روی 

منویات است.
جان نثاری گفت: تراز والیت مداری، تراز شــهیدان 
سلیمانی، کاظمی و همه شهیدان است و این موارد 

تراز اطاعت از رهبری است.
جان نثاری با بیــان اینکه شــاخصه  های فرهنگ 
بسیجی موارد زیادی است، خاطرنشان کرد: از دیگر 
شاخصه های بسیجی بودن برای بسیجیان در حوزه 
کارمندی خدمت بی منت به مردم است؛ شخصی که 
ادعا می کند بسیجی است، ضمن اینکه والیت مدار و 
با بصیرت است نیاز است که عمل او خدمت بی منت 

به مردم و گره گشایی از مردم باشد.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری اصفهان:

فرهنگ بسیجی به دنبال خدمت بی منت است

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری کاشان:

35 عنوان میراث فرهنگی ناملموس کاشان به ثبت ملی 
رسیده است

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری کاشان در حاشیه نشست میراث فرهنگی ناملموس، گفت: 
با توجه به ثبت 35 عنوان میراث فرهنگی ناملموس فرهنگی در ســطح شهرستان، تهیه اطلس، 
اپلیکیشن و کتاب میراث فرهنگی ناملموس شهرســتان باید  برآورد هزینه و تمهیدات الزم چاپ 

کتاب با جلب همکاری بخش خصوصی و دولتی انجام و پیگیری شود.
حسین عبدا... زاده در خصوص اهداف اصلی تشکیل کارگروه میراث فرهنگی ناملموس شهرستان 
کاشان، بیان داشت: تسهیل در شناسایی، معرفی و آموزش میراث فرهنگی ناملموس، برنامه ریزی 
و هماهنگی برای برگزاری آیین های سنتی، ارائه پیشنهادات برای تخصیص اعتبارات فرهنگی کمیته 
برنامه ریزی شهرستان، ارائه برنامه های پیشنهادی در راستای پاسداری از میراث ناملموس، برنامه 
ریزی برای ترویج و توسعه مهارت های مرتبط با صنایع دستی، تسهیل در حمایت از استادکاران و 
حامالن میراث فرهنگی ناملموس از جمله اهداف تشکیل کارگروه میراث فرهنگی ناملموس است.

 معاون فرماندار کاشان اظهار داشت: ثبت پرونده های آیین نخل گردانی ورکان، مهارت سفره بافی و 
آیین ذوالجناح کامو و چوگان، وداع خوانی ماه مبارک رمضان و نوحه پامنبری قهرود، مهارت کوفته 
ســیزده بدر وادقان، پخت غذای مزوره ون و آش باران برزک از جمله مواردی است که پرونده آنها 
در حال بررسی برای ثبت به عنوان میراث ناملموس اســت که در نشست کارگروه تشریح و مقرر 
شد شهرداران و دهیاران در جهت رفع موانع و تسهیل امور با نماینده میراث فرهنگی همکاری کنند.

عبدا... زاده در ادامه خاطر نشان کرد: بخشداری ها و شهرداری ها الزم است کلیه مواردی که قابلیت 
ثبت به عنوان میراث فرهنگی ناملموس دارند را از طریق دهیاران، معتمدین و مطلعین محلی در 
سطح حوزه شناسایی و به فرمانداری کاشــان معرفی کنند تا موارد مذکور پس از پایش برای ثبت 

ملی اولویت بندی شوند.
وی در ادامه با اشــاره به اهمیت آموزش در کلیه حوزه ها تصریح کرد: با توجه به اهمیت و گســتره 
میراث فرهنگی ناملموس در شهرستان، نماینده اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
برای تبیین اهمیت موضوع میراث ناملموس مقرر شد با دهیاران، اعضای شوراهای اسالمی روستا 

و معتمدین محلی در هریک از بخش های چهارگانه شهرستان نشست آموزشی برگزار کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه کاشــان در خصوص اهمیت پاسداشت استادکاران 
هنرهای سنتی و حامالن میراث فرهنگی ناملموس گفت: در هر جلسه از این کارگروه از گنجینه های 
زنده بشری دعوت و با همکاری دستگاه های اجرایی شهرستان زمینه برای حمایت مادی و معنوی 

از آن اساتید برجسته فراهم می شود.

سرپرست اداره کل کانون استان:

 کتاب خانه های کانون پرورش فکری، هویت فرهنگی 
هر شهر است

سرپرســت اداره کل کانون اســتان اصفهان ضمن بازدید از مراکز یک و دو شهرستان خوانسار در 
جلسه ای با حضور شهردار ، رییس شــورای اسالمی شهر ،معاون حقوقی شــهرداری خوانسار و 
مسئول حراست کانون استان و کارشناس طرح های عمرانی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان اصفهان بر لزوم تعامل و هم افزایی دستگاه ها با کانون پرورش فکری تاکید کرد 
و با قدرت تمام پیگیر مطالبات و مشکالت موجود و به خصوص پیگیر سند مرکز شماره یک کانون 

خوانسار از مجموعه شهرداری شد.
نسرین باباپور دربخش دیگری از سخنان خود با حضور نماینده مدیران مدارس شهرستان خوانسار، 
کتاب خانه های کانون را سرمایه و هویت فرهنگی هر شهری دانست و بر لزوم همکاری ، هم افزایی 

، تعامل و تفاهم همه دستگاه ها  و همچنین  همکاری مدارس با کانون تاکید داشت.

شـــورا

خبرخوان

سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان منتشر کرد:

فراخوان ارائه الگوی بهینه 
مدیریت پسماندهای شهری

خبر روز

معاون برنامــه ریزی و پژوهش ســازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از انتشار 
فراخوان پژوهشی این ســازمان با موضوع 
عارضه یابــی و ارائه الگــوی بهینه مدیریت 
پسماندهای شــهری، از نقطه تولید تا مرکز 
پردازش بــا تکیه بــر طرح جامــع مصوب 
مدیریت پســماند شــهر اصفهان خبر داد. 
فرشاد مســتأجران با اعالم این خبر توضیح 
داد: مدیریت پســماندهای شهری از جمله 
معضالت عمده در مدیریت شــهری اســت 
که توجه خاص مدیران شــهری را می طلبد 
و در حــال حاضــر مدیریت پســماندهای  
شــهری طبق طرح جامع مدیریت پسماند 
مصوب ســال 1391 در حال اجراست.  وی 
با اشــاره به لزوم بازنگــری در این طرح به 
دلیل بــروز مســائل و معضــالت جدید در 
حوزه مدیریت پســماند شهری و نیز توسعه 
روش های نویــن مدیریت افــزود: در حال 
حاضر عدم به روزرسانی سیستم جمع آوری 
و حمل پســماند شــهری در اصفهان باعث 
اتالف سرمایه های انســانی، مادی و زمانی 
می شــود و نیاز به بهینه سازی این سیستم 
ایجاب می کند تا با تعییــن نقاط بحرانی در 
مدیریت پســماند شــهری از محل تولید تا 
محل پردازش، زمینه الزم برای ارتقای فرآیند 
پردازش و دفع فراهم شود. مستأجران ادامه 
داد: در همین راستا سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان با انتشــار یک فراخوان، 
از جوامــع علمی، محققین و پژوهشــگران 
در زمینه مدیریت پســماندهای شــهری از 
نقطه تولید تــا محل پــردازش دعوت کرده 
تا پیشــنهادات خود را در قالــب یک طرح 
پژوهشــی ارائه کنند. معاون برنامه ریزی و 
پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان  اضافــه کرد: در ایــن فراخوان ارائه 
راهکارهــای عملیاتی برای تحــول در زمینه 
آمــوزش، فرهنگ ســازی و بهینه ســازی 
فرآیندهای زنجیره مدیریت پسماند تا قبل 

از پردازش مد نظر است.

مراسم آغاز فعالیت فیلم خانه به همت حوزه هنری استان اصفهان و به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان با حضور اهالی فرهنگ و هنر و منتقدین و کارشناسان سینما 
برگزار خواهد شد. مدیر هنرهای تصویری حوزه هنری استان اصفهان در این باره گفت: آغاز به کار فیلم خانه حوزه هنری استان اصفهان در ادامه فعالیت های کانون 
فیلم است که سال ها در این شهر برای عالقه مندان به سینما فعالیت می کرد. نرگس رجایی بابیان اینکه فیلم خانه با محوریت استاد زاون قوکاسیان فعالیت خود 
را آغاز می کند، افزود: مراسم آغاز فعالیت فیلم خانه حوزه هنری استان اصفهان با حضور دوستان زاون قوکاسیان و سینماگران پیشکسوت برگزار خواهد شد و فیلم 
»پوست« ساخته برادران ارک نیز نمایش داده می شود. وی خاطرنشان کرد: فصل اول فیلم خانه با رویکرد اقتباس به نمایش و بررسی آثار اقتباسی سینما می پردازد 
و در هفته های آتی، سه شنبه های هر هفته نیز نمایش فیلم در فیلم خانه برگزار می شــود. مدیر هنرهای تصویری حوزه هنری استان اصفهان با اشاره به برگزاری 
برنامه های فیلم خانه در چهار فصل، تصریح کرد: طی برنامه ریزی های منظمی که برای فعالیت های فیلم خانه انجام شده ،در هفته اول به اقتباس پرداخته می شود.

آغاز فعالیت فیلم خانه حوزه هنری اصفهان

نمایشگاه طراحی 
لباس

آییــن گشــایش مســابقه و 
نمایشــگاه طراحــی لباس 
به مناســبت روز نکوداشــت 
اصفهــان در عمــارت هنرمند 
برگزار شــد. این نمایشــگاه 
تا چهارم آذرماه بــرای بازدید 

عالقه مندان باز است.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

بررسی 3 شاخصه تاب آوری کالن شهر اصفهان؛ میدان نقش جهان، مادی ها، کبوترخانه

این میراث ماندگار
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رییس انجمــن روان شناســی تربیتی ایران بــه تازگی در 
صحبت هایش به یک بحران خاموش در بین مردان اشاره 

کرده است. 
دکتر فریبرز درتاج، دبیر شورای مرکزی سازمان نظام  روان 
شناسی و مشاوره کشور با بیان این  که به طور کلی تقریبا دو 
سوم مردان مبتال به اختالالت روانی در جهان هرگز به دنبال 
معالجه و درمان نیستند، گفته: »مردان اغلب فقط زمانی که 
احساس می کنند به آخر خط و آخر راه رسیده اند؛ درخواست 
کمک می کنند و در آن زمان شــاید دیگر این کمک ها موثر 

واقع نشود. 
در این راستا شاید جالب ترین و نگران  کننده ترین یافته ها 
در جهان این اســت که آمار خودکشی مردان به میزان قابل 
 توجهی بیشتر از زنان اســت. یعنی در جهان مردان 3 برابر 
بیشــتر از زنان در معرض خودکشی هســتند.« در ادامه با 
بیان 4 نکته به واکاوی روان شناسانه این موضوع خواهیم 

پرداخت.
تصورات اشتباه درباره قوی  بودن مردها: بیشتر مردم به 
ویژه مردان، مراجعه به متخصصان ســالمت روان را برابر با 
ضعیف  بــودن، از پس مشــکالت برنیامــدن و ... قلمداد 

می کنند. این برداشت های غلط با تصویر سنتی از قوی بودن 
مردان در تضاد است بنابراین بیشتر مردها مراجعه به روان 
شناس یا روان پزشک را مساوی زیر سوال رفتن مردانگی 
خود می دانند. در نتیجه تمام عمر برای حفظ تصویر مردانگی 
حاضر هستند هر درد و رنجی را تحمل کنند و حتی دیگران را 
آزار دهند. بخش بزرگی از خشونت های خانگی علیه زنان و 
کــودکان ناشــی از تــرس و اضطــراب مردانی اســت که 
احساسات و عواطف خود را سرکوب کرده اند. در نتیجه این 

گونه مردان هم خود را آزار می دهند هم اطرافیان را.
جای خالی درددل در جمع  هــای مردانه: موضوع دیگر، 
ماهیت روابط مردانه است. در جمع مردان چیزی به عنوان 
درددل وجود ندارد. مــردان صرفا درباره موضوعات بیرونی 
مثل فوتبال و سیاست و اقتصاد با هم صحبت می کنند. هرگز 
از مشکالت ، احساسات و  حال روحی و روانی خود صحبتی 
به میان نمی آورند. حتــی اگر صحبتی شــود باز هم طبق 
کلیشــه های جنســیتی آن مرد مورد مواخذه قرار خواهد 
گرفت. در بسیاری از موارد حتی غم یا آسیب  پذیری مردان 
به رســمیت شــناخته نمی شــود. برای مثــال در طالق و 
شکست های عشقی مردان آسیب بیشــتر و طوالنی تری 

می بینند؛ اما باور عمومی جامعه بر این است که مردان حتی 
به این مسائل اهمیت هم نمی دهند؛ چون درد و رنج روحی 
مردان کمتر بیان می شود جامعه فرض می کند که کال درد و 
رنج روحی برای مــردان وجود ندارد. یــا در بهترین حالت 
فرض می کند که خود او به تنهایی قادر به حل و فصل و کنار 

آمدن با درد و رنج هاست.
مردانی که مدیریت و بیان احساســات را بلد نیستند: از 
طرف دیگر، خود مردان چون از کودکی هیچ آموزشی برای 
بیان احساســات و مدیریت احساســات خــود  دریافت 
نکرده اند، غیر از ســرکوب و تظاهربه نبود  احساســات، به 
تنهایی قادر به حل و فصل موضوع نیستند و دیگر مردان هم 
توانایی برای همدردی با او ندارنــد. اوج همدردی مردان با 
یکدیگر دست  دادن و سر تکان دادن است! از سوی دیگر، 
زنان هم فرض  شان بر این اســت که مردان قوی و منطقی 
هســتند پس اصال نیازی به همدردی و مراقبت ندارند! در 
نتیجه احساس تنهایی در مردان بسیار باالتر از زنان است و 
بیشــتر مردان حتی توان بیان احساسات و عواطف خود را 
ندارند چون از کودکی به جای آموزش درباره احساســات، 
صرفا به خاطر وجود احساسات و عواطف سرزنش شده اند. 

آشپزی

خورشت ریحان 
مواد الزم: گوشت گوسفندی300 گرم، پیاز یک عدد، رب نارنج 

یک قاشق غذاخوری، ریحان 300 گرم، نعناع 100 گرم، تره 100 گرم، 
گشنیز و جعفری 400 گرم، برنج 4 پیمانه، زعفران دم کرده 2 قاشق غذاخوری، 

نمک و فلفل سیاه ، زردچوبه و روغن به مقدار کافی، بادمجان سرخ شده اختیاری.
طرز تهیه: ابتدا پیاز را سرخ می کنیم و کنار می گذاریم. یک قابلمه برداشته و روغن حیوانی 
را درون آن می ریزیم و روی حرارت مالیم گاز قرار می دهیم.  گوشت ها را تکه تکه می کنیم 

و درون روغن حیوانی گرم شده تفت می دهیم تا تغییر رنگ پیدا کند. سپس مقداری فلفل 
و زردچوبه را اضافه کرده کمی تفت می دهیم تا عطر آن خارج شود. سپس آب به میزان کافی 
اضافه می کنیم. حاال به مدت دو و نیم ساعت اجازه می دهیم تا گوشت با شعله مالیم بپزد. 

سبزیجات به مقدار گفته شده را پاک کرده و می شوییم و خیلی ریز خرد می کنیم. یک ماهی 
تابه برداشته و روی حرارت قرار می دهیم تا داغ شود. سبزی ها را درون ماهی تابه ریخته و 
کمی تفت می دهیم تا آب آن کشیده شود. سپس روغن را اضافه کرده و سبزی ها را کمی 

سرخ و به خورشت اضافه می کنیم. نمک و رب نارنج را هم اضافه می کنیم.سپس 
می گذاریم با حرارت مالیم سبزی ها نیز بپزد. برنج را هم با دو و نیم برابر آب و با 

کمی نمک می گذاریم تا بپزد.وقتی آب آن کشیده شد و با کمی زعفران 
دم کرده می گذاریم تا آرام آرام با شعله خیلی کم دم بکشد.

بحران  خاموش در بین مردان!

 »خوناب« ایرانی از آمریکایی ها 
جایزه گرفت

پروژه سینمایی »پاالیشگاه« در انتظار مذاکره با 
وزیر نفت 

لمللی  جایزه بهترین کارگردانی یازدهمین دوره جشنواره بین ا
»یونیورسال« آمریکا 2021 به فیلم ایرانی »خوناب« ساخته مجتبی 
قاسمی رسید.این جشنواره هر سال در کانزاس سیتی میسوری آمریکا 
برگزار می شود.»خوناب« به عنوان تنها نماینده سینمای ایران از میان 
بیش از 2830 فیلم از سراسر دنیا، به مرحله نهایی پنج فیلم برتر این جشنواره 
راه پیدا کرد و موفق شد پس از رقابت با فیلم هایی از کشورهای آمریکا، فرانسه، 
ایتالیا و اسپانیا، رتبه اول بهترین کارگردانی این جشنواره را به دست بیاورد.

کارگردان سینما گفت: در حال حاضر پیگیر کارهای مرتبط با پروژه 
سینمایی »پاالیشگاه« هستم. اقدامات این پروژه تا مرحله ای 
پیش رفت که ابتدا به بحران کرونا خورد و متوقف شد و بعد از آن 
هم وزیر نفت تغییر کرد؛ اما مجدد یک سری از پیگیری ها را آغاز 
کرده ایم. مهرداد خوشبخت عنوان کرد: از آنجایی که ماجراهای این فیلم 
در یک پاالیشگاه می گذرد ، ترجیح دادیم وزارت نفت پای کار بیاید تا الاقل 
پاالیشگاه در اختیار ما قرار بگیرد. 

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

فوالد مبارکه طی سال های گذشــته عالوه بر اینکه مصرف آب بازای هر تن 
فوالد را به پایین تر از سطح استانداردهای جهانی رسانده، با اجرای پروژه های 
تصفیه پســاب، بازچرخانی پســاب و پروژه انتقــال آب از خلیج فارس به 
اصفهان، گام مهمی در توســعه پایدار برای عبور از مشکالت کم آبی برداشته 
است. طی هفته های اخیر موضوع خشکسالی و کم آبی در ایران به ویژه در 
اســتان های مرکزی همچون اصفهان، یزد، کرمان و... به یک معضل بزرگ 
تبدیل شده و عالوه بر اینکه کشاورزان این استان ها را متضرر کرده، صنعت را 
هم در آستانه آسیب قرار داده است. هر چند دولت دستور ویژه ای برای عبور 
از این مشــکل داده اما صنایعی همچون فوالد مبارکــه با اجرای پروژه های 
تصفیه آب در مسیر حفظ منابع آب اقدام کرده و همچنان این پروژه ها ادامه 
دارد. در کشور مصرف آب در صنعت 8 تا 10 درصد و آب مصرفی در کشاورزی 
85 تا ۹0 درصد اســت، بنابراین عالوه بر صنعت این کشاورزی است که باید 
سیاست هایی را برای بهینه ســازی مصرف آب اجرا کند، با این حال صنعت 
در این بخش پیشگام اســت، برای نمونه فوالد مبارکه سال ۹6 برای هر تن 
فوالد 4.4 دهم متر مکعب آب استفاده می کرده و در شرایط کنونی به کمتر 
از 3.6 دهم رســیده، البته نباید نادیده گرفت که تولید فوالد طی 20 ســال 
گذشته از 7.5 میلیون تن به حدود 30 میلیون تن رسیده است، با این حال 
تقریبا برای هر تن فوالد در فــوالد مبارکه 3.6 دهم متر مکعب و در ســایر 
فوالدسازی ها مصرف آب 6 متر مکعب است که نشان می دهد مجتمع فوالد 
مبارکه در بخش استانداردسازی پیشگام است. از سوی دیگر فوالد مبارکه با 
تکنولوژی های پیشرفته پساب های شهرهای اطراف را خریداری و با تصفیه 
و بازچرخانی آن عمال مصرف آب در صنعت را به حداقل رسانده است.عضو 
انجمن فوالد با اشــاره به اهمیت صنعت فوالد در کشور گفت: فوالدی ها در 
اســتان های مرکزی برای عبور از کم آبی، پسماند فاضالب شهرهای اطراف 
را برای تامین آب خود استفاده می کنند، با این حال پروژه انتقال آب خلیج 
فارس با سرمایه هزاران میلیارد تومانی فوالدی ها در حال انجام است و در 
صورتی که اجرایی شــود می تواند چالش آب استان اصفهان را برطرف کند.

احمد دنیانور با بیان اینکه در شــرایط کنونی چاره دیگری جز اجرای پروژه 
انتقال آب وجود ندارد، افزود: متاسفانه آمایش صنعتی در صنعت فوالد دیر 
انجام شده و از طرف دیگر در سال های گذشته ما نتوانستیم انرژی پایداری 

را برای فوالد ایجاد کنیم، در حالی که طی دهه های اخیر این صنعت بســیار 
موفق عمل کرده است.

قرارداد تصفیه پساب در پروژه هایی با فوالد
با توجه به اینکه در اســتان اصفهان پســاب های پایداری وجود دارد، آب و 
فاضالب بیش از 25 قرارداد بیع متقابل در این منطقه دارد و شــرکت های 
فوالد مبارکه و ذوب آهن در اجرای این پروژه ها نقش موثری را ایفا می کنند.

معاون نظارت و بهره برداری شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشور درباره 
قرارداد تصفیه پساب در پروژه هایی که توســط شرکت های فوالدسازی در 
اصفهان امضا شده ،گفت: شرکت فوالد مبارکه و ذوب آهن قراردادهایی برای 
تصفیه پساب و بازخوانی آب در مجتمع های تولیدی با شرکای آب و فاضالب 
امضا کرده اند که از این طریق می توانند بخشی از نیاز آب خود را متناسب با 
زمان قراردادها که بین 15 تا 25 سال است، تامین کنند.حمید رضا کشفی با 
بیان اینکه اجرای پروژه های تصفیه پساب ها در محل از نظر اقتصادی و زمان 
اجرا نســبت به پروژه های انتقال آب از دریا در اولویت است، اظهار کرد: این 
شرکت ها به اندازه سرمایه گذاری که در بخش تصفیه آب شهرهای اصفهان 
دارند می توانند از آب برای بخش تولید استفاده کنند. وی با اشاره به اینکه در 
حال حاضر بیش از 6.5 میلیارد آب در بخش شرب مصرف می شود، تصریح 
کرد: هم اکنون حدود 50 درصد از شهرهای کشور زیر پوشش فاضالب هستند 
به همین دلیل می توان با استفاده از پروژه های تصفیه آب بخشی از آب مورد 
نیاز صنعت را با هزینه کمتر تامین کرد. در حال حاضر شــرکت فوالد مبارکه 
یکی از بزرگ ترین پروژه های تصفیه پســاب را در استان اصفهان در دست 
اجرا دارد که طی چند وقت اخیر بخشــی از آب مورد نیاز خود را از این محل 
تامین کرده و سیاست این شرکت این است که در مسیری حرکت کرده که 
عالوه بر آب بخش صنعت در بلندمدت بــا اجرای پروژه های انتقال آب و... 
در تامین آب سایر صنایع هم نقش اساسی ایفا کند. ظرفیت تصفیه پساب 
در کشور حدود سه میلیارد مترمکعب اســت که برای حفظ منابع زیر زمینی 
باید بخشــی از این تصفیه آب به آبخوان برگردانده شــود، بنابراین با توجه 
به این ظرفیت می توان حداقل در کوتاه مدت یک میلیارد مترمکعب آب با 

پروژه های تصفیه به بخش صنعت داده شود.

به مناسبت گرامیداشت هفته بســیج، نمایشگاه دستاوردهای بسیج آبفا و 
تولیدات فرهنگی در ستاد مرکزی آبفای اســتان اصفهان برپا شده است. 
پایگاه مقاومت بسیج شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در این نمایشگاه  
اقدام به برپایی غرفه های کتاب و محصوالت فرهنگی، لوازم التحریر، لوازم 
جانبی عفاف و حجاب، پایگاه ســالمت، طب اســالمی، طرح اکرام، طرح 
مهر کریمانه، تولیــدات کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان و صنایع 
دستی اداره کل زندان ها کرده اســت.غرفه مهر کریمانه برای نخستین بار 
با هدف تهیه جهیزیه برای جوانان بی سرپرســت در نمایشگاه هفته بسیج 
آبفا برپا شده که انتظار می رود مورد اســتقبال خیرین قرار گیرد. همچنین 
با همکاری معاونت اجتماعی اداره کل زندان های استان اصفهان، تولیدات 
و صنایع دستی زندانیان عرضه می شود . در این نمایشگاه به منظور ترویج 
فرهنگ کتــاب و کتاب خوانی، بیــش از یکهزار عنوان کتــاب در زمینه های 
مختلف مذهبی، تاریخی، شعر و ادبیات، رمان و روان شناسی با تخفیف 70 
درصدعرضه شده است. نمایشگاه هفته بسیج با تصاویر شهد و آویز سربند 

رزمندگان مزین به نام ائمه اطهار )ع( آذین بندی شده و  از 30 آبان تا 7 آذر 
ماه 1400 از ساعت 8 صبح تا 16   برای بازدیدکنندگان دایر است.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، از آغاز حرکت جهــادی نیروهای 
بسیجی از ابتدای آذرماه در راستای صرفه جویی و فرهنگ سازی مصرف 

بهینه گاز طبیعی خبر داد. 
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، علــوی، ضمن 
گرامیداشت هفته بســیج و تبریک این ایام به نیروهای بسیجی شرکت، 
با بیان این مطلب که مصرف نادرســت انرژی، اسراف سرمایه ملی است، 
افزود: نیروهای بسیجی با حرکت جهادی در حوزه فرهنگ سازی و کنترل 
مصرف گاز در ادارات و مراکــز دولتی تاثیر بســزایی را در صرفه جویی گاز 

طبیعی دارند.
وی، فرهنگ ســازی را مهم ترین اصل در صرفه جویــی مصرف گاز عنوان 

کرد و با اشاره به اینکه سرمای امسال بی ســابقه و تامین گاز طبیعی برای 
مشترکین دشوار است، افزود: هر یك از مشتركین اگر دمای رفاه 18 درجه 
سانتیگراد را در روزهای سرد رعایت کنند، زمستان را بدون بحران در زمینه 

تامین گاز طبیعی سپری خواهیم کرد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، با اشــاره به اینکه از ابتدای سال 
تاکنون نســبت به مدت مشــابه ســال قبل به میــزان 20 درصد مصرف 
گازافزایش یافته اســت، گفت: بخشــی از این افزایش مصــرف به علت 
افزایش شمار مشترکین جدید اســت، اما بخش قابل توجهی نیز افزایش 

مصرف است که می بایست بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 
علوی، با تاکید بر نقش بســیجیان در طرح پایش مصرف ادارات، تصریح 
کرد: در حال حاضر، روزانه حدود 78 میلیون مترمکعب  مصرف گاز داریم، 
بنابراین باید تالش کنیم تا با اعمال روش های مختلف، بهینه مصرف کردن 
را جایگزین آن سازیم؛ یکی از این روش ها، مدیریت مصرف از طریق پایش 

ادارات، مساجد و مدارس است که می تواند بسیار موثر باشد.
وی افــزود: نیروی بســیج با توجه بــه شــرایط و نیازهــای جامعه باید 
نقش آفرینی کند که در طــی انقالب، این موضوع را به خوبی نشــان داده 
است، بنابراین باید زمینه حضور نیروهای بسیجی در تمامی سطوح خدمت 
فراهم شــود تا با تجمیع افکار و برنامه ریزی دقیق تر کم و کاستی هایی که 

به وجود آمده را برطرف کنیم. 
گفتنی است استان اصفهان، درحال حاضر بیش از یک میلیون و ۹60 هزار 
مشترک دارد و ساالنه حدود 22 میلیون متر مکعب گاز در سطح استان در 

سه بخش خانگی، صنعتی و عمومی توزیع و به مصرف می رسد.

رییس تعمیرات ماشــین های ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه گفت: 
با انجام پروژه بهینه سازی ماشــین یک ریخته گری که شامل به روزرسانی 
اتوماسیون سطح یک ماشین و همچنین سیستم آب ثانویه بود، شاهد بهبود 
قابل مالحظه در کیفیت تختال هستیم.کامران مرادی افزود: از ابتدای سال 
1400 عیوب این ماشــین در حدود 8 درصد بوده اســت. نرخ عیوب ماشین 
در دوماهه شهریور و مهر بعد از راه اندازی ماشــین به حدود 5 درصد رسیده 
که حدود 3 درصد از متوســط ماه های قبل از آن بهبود داشــته است.رییس 
تعمیرات ماشــین های ریخته گری مداوم یادآور شــد: در توقف بلندمدت 

ماشین شماره یک ریخته گری، سیستم اتوماسیون ماشین به کلی تعویض 
و به روزرسانی شد. رییس تعمیرات ماشین های ریخته گری مداوم در ادامه 
به عوامل بهبود کیفیت تختال اشاره کرد و گفت: پاشش دقیق آب افشانک ها 
مطابق میزان تعیین شده روی شمش است، که برای دستیابی به این منظور، 
کل مدار آب ثانویه ماشین باز طراحی شد. ضمن اینکه با استفاده از تجهیزات 
کنترلی و ابزار دقیقی به روز، طراحی پایپینگ جدید بر اساس نیازمندی های 
تجهیزات جدید انجام شد و در توقف ماشین نیز لوله کشی جدید صورت گرفت 

و تجهیزات جدید اندازه گیری و کنترلی نصب و به بهره برداری رسید.

فوالدی های اصفهان؛ پیش قدم در پروژه های آب

برپایی نمایشگاه گرامیداشت هفته بسیج در آبفای استان اصفهان

 حرکت جهادی بسیجیان برای فرهنگ سازی و کنترل مصرف گاز 
در ادارات و مراکز دولتی

بهبود قابل مالحظه در کیفیت تختال فوالد مبارکه
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