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این حق »شهیدپرورترین« استان ایران نیست؛

ازپـا افتـاده در غبـار!
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عباس مقتدایی، نماینده اصفهان در مجلس:
یادآوری می شود که افکار عمومی در سطح استان اصفهان نسبت به موضوع آنقدر 
حساس شده اســت که هرگونه بی تدبیری می تواند به اعتماد عمومی و سرمایه 

اجتماعی کشور لطمات قابل توجه وارد کند.

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استان:
تاکنون گزارشی مبنی بر استفاده نیروگاه های اصفهان از سوخت مازوت به دست 

ما نرسیده است؛ از سوی دیگر مشعل ها پلمب است.

حسین محمدصالحی،نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس:
طبق شواهد و بررسی نمایندگان، استفاده از ســوخت مازوت در نیروگاه های 
اصفهان قطعی اســت و نمایندگان باید ورود جدی کنند تا جلوی اســتفاده از 

سوخت مازوت گرفته شود.

سید محمد کاظمی طبا، فرماندار شاهین شهر:
بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت همه نیروگاه های کشور با توجه به شرایط جوی 
ملزم به اســتفاده از مازوت و قطع مصرف گاز شدند. از همه مردم پوزش می طلبم و 
تمام تالش خود را با حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شهرستان در مجلس 
شورای اسالمی برای تامین گاز و بازگشت مصرف سوخت نیروگاه به گاز به کار بسته ایم.

محمد نورصالحی،رییس شورای شهر اصفهان:
به رغم همه اعتراضات به دســتور برخی مسئوالن استفاده از سوخت مازوت در 
نیروگاه اصفهان به صورت محدود آغاز شــده که این یک تصمیم اشتباه است، 

اصفهان نباید با دیگر کالن شهرها مقایسه شود.

حجت االسالم آل هاشم، امام جمعه تبریز:
 باید پیگیر باشــید چطور می شــود در نیروگاه های تهران، کرج و اصفهان اجازه 
استفاده از مازوت داده نمی شود؛ اما در تبریز اجازه استفاده از مازوت در نیروگاه 

حرارتی داده می شود؟!

عکس: ایمنا

مزایده امالک تملیکی مدیریت بانک کشاورزی– بهمن ماه

مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد امالک تملیکی خود را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با 
بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( با شماره مزایده 2000003560000002 به صورت الکترونیکی 

به فروش برساند.

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1400/11/07-ساعت 10 زمان انتشار در سایت : 1400/10/29-ساعت 08  
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1400/11/17-ساعت 10 تاریخ بازدید: تا 1400/11/07   

زمان اعالم به برنده: 1400/11/21 زمان بازگشایی: 1400/11/18-ساعت 10  
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 

مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها، اعالم 

به برنده، واریز وجه مزایده در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2-مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش" ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود 

است.

شعبهردیف
پالک 
اعیانعرصهکاربریثبتی

نوع 
آدرسقیمت پایهملک

288/57272مسکونی2/4448شهرضا1
شش 

دانگ
23/500/000/000

شهرضا خیابان حکیم نصراله 

فرعی 10 )مجــاور رودخانه( 

چهارمین فرعی سمت راست 

اولین بن بست سمت چپ 

پالک شــماره 13 کدپستی 

 85741-86197

305259مسکونی1/917شهرضا2
شش 

دانگ
22/200/000/000

شــهرضا خیابــان شــهیده 

بهشــتی فرعی شــماره 23 

شــمال مجتمــع پزشــکی 

شــقایق پالک 93 کدپستی 

 33973-86138

امالک فوق تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسوولیتی در خصوص تخلیه و تحویل ندارد و امکان فروش نقد و اقساط نیز وجود 

دارد. اطالعات تکمیلی امالک مذکور در سامانه ستاد موجود است.

مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان
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8 صفحه
سال سیزدهم
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گرهمشکالتواحدهایتولیدیاصفهانگشودهمیشود؟

زخم ترک فعل بر تن تولید

استاندار اصفهان:

 قوانین و جرائم موجود 
در بازار، بازدارنده نیست

  معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری:

73 درصد بودجه 1401 اصفهان  
صرف عمران شهر می شود

 مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی
 فوالد مبارکه:

  میزان مصرف آب خام 
فوالد مبارکه به ازای هر تن 
تولید به 2.2 متر مکعب رسید

نماینده مردم شهرکرد در مجلس: 

هیچ نماینده ای حق 
 ندارد برای انتصاب ها
 به مسئولی فشار آورد

م
سنی

: ت
س

عک

شهردار مطرح کرد:

کاهش ترافیک 
 اصفهان با تکمیل
 2 کالن پروژه 

شهری

 کاخ امیرآباد؛
 بنایی تاریخی در میان کویر
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مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

ادامه استقبال اصفهانی ها از طرح نهضت ملی 
مسکن با ثبت نام بیش از 220 هزار نفر

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش وپرورش استان اصفهان:

اولویت حضور در مدارس، رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی است

روزگار پرزخم فراموش شدگان
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:  هیچ بیمه ای به دلیل کهولت 

سن جانبازان و تشدید بیماری های آنان حاضر به عقد قرارداد با ما نیست؛
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  رقابت های لیگ برتر فوتسال؛

مصاف خارج از خانه 
اصفهانی ها

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

       نام روزنامه: زاینده رود

شركت آب و فاضالب استان اصفهان       تاِريخ انتشار: 30 /1400/10

چاپ اول

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح 
زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00
روز شنبه به تاریخ  1400/11/16

 تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه
 به تاریخ 1400/11/17

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

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031)داخلی 395 (

مبلغ تضمين )ريال (برآورد )ريال (محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

400-4-260

احداث سه باب ساختمان 
چاههای شماره 3 و 
4 شاهین شهر و چاه 

شهید اشرافی گز

7.634.058.796360.000.000جاری

400-4-261
اصالح خط کلکتور فاضالب 

1000 فجر 2 در منطقه 4 
اصفهان )با ارزیابی کیفی (

17.863.846.969666.000.000جاری

400-4-262
نقاط اتصالی شبکه 
فاضالب در منطقه 

غرب نجف آباد
50.269.007.1531.638.500.000جاری

م الف:1263836اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

ردیف
نام و نام 
خانوادگی

عملکردشماره ملی
تاریخ برگ 
تشخیص 
/ مطالبه

سال
درآمد 

مشمول 
مالیات

اصل 
مالیات

جرائم موضوع 
ماده 169 ق.م.م

آدرسادارهمنبع مالیاتی

1

نگاره 

حسینی 

رامشه

56498610319685
  

1400/07/22
 1395 - - 29,604,213,612

جرائم موضوع 

ماده 169 

قانون مالیات 

های مستقیم

اداره  امور 

حسابرسی 

مالیاتی 

2044

اصفهان - 

خیابان سپاه 

- اداره کل 

امور مالیاتی 

استان 

اصفهان - 

ساختمان 

شماره یک 

- طبقه اول 

- اداره امور 

حسابرسی 

مالیاتی 2044
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در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم با ابالغ اوراق مشروحه ذیل به مودیان مربوطه ابالغ می گردد، لذا ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ درج این آگهی شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور حسابرسی مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت 

به استناد تبصره ماده 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختالف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

تاریخ انتشار: 1400/11/02

چاپ دوم
نوبت دوم

م الف: 1264210

حاال دیگر ابایی از عیان کردن ماجرا ندارند. اگر در سال های گذشته برخی مسائل به بهانه »امنیتی« بودن یا »نگران نکردن مردم« اطالع رسانی نمی شــد و در خفا نگه داشته می شد، حاال پرده ها هم کنار رفته و فاجعه آنچنان 
بیخ گوش مان النه کرده که هر مقام مسئولی اندک وجدانی هم اگر داشته باشد، نمی تواند سکوت پیشــه کند. هنوز زمان زیادی از بحران آبی اصفهان و اعتراضات در بستر زاینده رود و اتفاقات پس از آن نگذشته که حاال نوبت 
»هوا« شده است. برخی مسئوالن استانی از جمله یکی دونماینده استان در مجلس به صورت رسمی و علنی اعالم کردند که »مازوت سوزی« در اصفهان دوباره به جریان افتاده و حاال بیشتر از هر زمان دیگری هم شده است. 
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»اردوغان« دست به دامن پزشکان صهیونیستی شد
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه به تازگی از یک پزشــک اســراییلی مشــاوره پزشکی 
دریافت کرده است. پزشــک مورد نظر پروفسور ایتزاک شــاپیرا، معاون مدیر کل مرکز پزشکی 
سوراسکی در تل آویو و ناظر گردشــگری پزشکی در بیمارستان است. شــاپیرا به رهبران جهان 
در مورد مسائل پزشکی و درمان مشــاوره می دهد. او یک متخصص قلب آموزش دیده است که 
ممکن است نشان دهد اردوغان با مشکالت قلبی دســت و پنجه نرم می کند، اما هیچ اطالعات 
رســمی برای حمایت از این حدس و گمان وجود ندارد. منابع آگاه از روابط این دو می گویند که 
»اگر در ترکیه با هم مالقات کنند، تعجب نخواهند کرد.« گمانه زنی ها درباره سالمت اردوغان طی 
ماه های اخیر پس از انتشار ویدئوهایی از راه رفتن او با یک مقام رسمی در اواخر سال گذشته در 

فضای مجازی مطرح شد.

دست رد »مرکل« به پیشنهاد کاری »گوترش«
آنگال مرکل، صدراعظم پیشــین آلمان که در دوران بازنشستگی به ســر می برد، پیشنهاد دبیرکل 
سازمان ملل را برای تصدی پست در این سازمان رد کرد. رسانه های آلمان گزارش کردند، گوترش 
به مرکل پیشنهاد ریاســت یک کمیته مشورتی ســطح باالی متمرکز بر اموال عمومی جهانی در 
ســازمان ملل را که به عنوان یکی از پروژه های انحصاری او در قالب اصالحات ارائه شده، مطرح 

کرده است. 
دفتر مرکل در بیانیه ای افزود: وی با دبیرکل سازمان ملل متحد گفت و گو کرده و ضمن تشکر از او 
گفت که این پیشنهاد را نخواهد پذیرفت. مرکل ۶۷ ساله در ماه گذشته )۱۷ آذر( پس از نزدیک 
به ۱۶ سال صدارت بر آلمان، جای خود را به اوالف شولتس داد. مرکل اکتبر ۲۰۱۸ در کنوانسیون 
حزبی اعالم کرده بود از مقام رهبری اتحادیه دموکرات مسیحی کناره گیری می کند و در انتخابات 
فدرال ۲۰۲۱ آلمان دیگر نامزد مقام صدراعظمی نخواهد شد. این سیاستمدار آلمانی به برنامه های 
آینده  خود اشاره ای نکرد؛ اما در گذشــته اعالم کرده بود پس از پایان دوران صدراعظمی به دنبال 

نقش سیاسی دیگری نخواهد رفت.

آبروریزی برای طالبان با افشای یک فایل صوتی
چند روز پیش یک نوار صوتی که گفته می شود از ســوی طالبان به نشر رسیده است، از کارمندان  
نهادهای دولتی خواسته تا حساب فیسبوک مستعار با اســم و هویت خانم ها بسازند و در آن از 
حکومت طالبان دفاع کنند. هرات تایمز مدعی شد: در این نوار صوتی از کارمندان دولتی خواسته 
شده است تا افرادی که از حکومت طالبان انتقاد می کنند را نیز شناسایی کنند، این اقدام طالبان 
واکنش هایی را با خود داشته است. این در حالی است که طالبان این مسئله را تکذیب می کند.

 دختر ترامپ ادای شهادت درباره روز حمله به کنگره را
رد کرد

»ایوانکا ترامپ« دختر رییس جمهور ســابق آمریکا ادای شــهادت درباره حمله سال گذشته به 
ساختمان کنگره را رد کرد. به نوشــته روزنامه »ایندیپندنت«، کمیته منتخب مجلس نمایندگان 
آمریکا که ماموریت رسیدگی به حوادث ششم ژانویه سال گذشته میالدی را بر عهده دارد، از ایوانکا 
ترامپ که در زمان ریاست جمهوری پدرش مشــاور او در کاخ ســفید بود دعوت کرد برای ادای 
شهادت در این زمینه، در جلسه کمیته شرکت کند. با این حال سخنگوی دختر ترامپ در بیانیه ای 
نوشت: »ایوانکا ترامپ متوجه شد که کمیته ششــم ژانویه با صدور نامه ای علنی از او درخواست 
کرده در این کمیته حاضر شــود. همان طور که این کمیته می داند، ایوانکا در مراسم ششم ژانویه 

سخنرانی نداشته است«.

اندیشکده»چتمهاوس«:

برجام احیا می شود یا نه؟
اندیشکده »چتم هاوس« در مطلبی به قلم صنم وکیل نوشت: مذاکرات 
هســته ای ایران در وین با هدف احیــای مجدد برنامــه جامع اقدام 
مشترک )برجام( که پرزیدنت ترامپ در ســال ۲۰۱۸ از آن خارج شد، 
وارد هشتمین دور خود شده اســت. پس از چند بار تاخیر در برگزاری 
مذاکرات و بروز اختالف نظر، سرانجام به نظر می رسد آمریکا، انگلیس، 
فرانســه، آلمان، روســیه و چین )معروف به ۱+۵( و ایران به رهبری 
دولت جدید ابراهیم رییسی در سطح فنی پیشــرفت کرده اند. این تا 
حدی به دلیل کمک روسیه و چین به بازگشت ایران به آنچه قبال در دوره 
عراقچی توافق شده بود و تا حدودی به این دلیل است که سناریو های 
موسوم به این طرح، برای هیچ یک از طرف ها جذاب نیستند. به گزارش 
»انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: زمان در حال سپری شدن 
است و پیشرفت ها برای واشــنگتن و اروپا که می ترسند ایران در حال 
خریدن زمان باشد، بسیار کند است. برجام یک توافق نامه فنی بسیار 
پیچیده و ۱۵۴ صفحه ای است. کاهش اختالفات در مورد مسائل مرتبط 
با پای بندی طرفین به آن، رفــع تحریم ها، توالی و رفع نواقص نیازمند 
زمان، فضای مناسب و خالقیت در شرایط عادی است، اما اکنون شرایط 
سخت تر شده است، زیرا هیئت تهران از مالقات با تیم بایدن خودداری 
می کند. در حالی که تمایــل به توافق در میان همــه طرف ها همچنان 
باالست و نشــان دهنده گامی مهم به جلو در پرداختن به چالش های 
ناشی از ایران است، ســطوح شــدید بی اعتمادی، محدود شدن بازه 
زمانی، خطر اشتباه محاسباتی و خطرات تشدیدکننده همچنان در این 
فرآیند وجود دارد و می تواند یک بار برای همیشه معامله را سامان دهد 

یا به شکست آن منجر شود.

نقاط چسبنده چیست؟
برای دستیابی به یک توافق محکم، تصمیمات سیاسی مهمی در مورد 
رفع تحریم ها، ترتیب بندی، پای بندی ایران و تقاضای تضمین ها مورد 
نیاز اســت. زمانی که دولت ترامپ تحریم هایی را علیه ایران وضع کرد، 
بیش از ۱۵۰۰ فرد و نهاد ایرانی را تحت تحریم قــرار داد و در عین حال 
فروش انرژی ایران را محدود و دسترسی این کشور به بازار های مالی را 
ممنوع کرد. با این حال، تعدادی از این تحریم ها در فهرست تحریم های 
هسته ای قرار نگرفته و تحت عناوین تروریستی یا حقوق بشری اعمال 
شدند. در حالی که ایران خواستار لغو تمامی تحریم های دوران ترامپ 
شده است، دولت بایدن بعید است که تحریم های غیرهسته ای را لغو 
کند. توالی انطباق و بازرسی نیز حیاتی است. تهران با وجود پای بندی 
خود به توافق، با توجه به خروج آمریکا از آن، تمایلی به بازگشت به پایب 

ندی به توافق هسته ای بدون تضمین لغو تحریم های آمریکا ندارد. از 
سوی دیگر، در حالی که ایران برنامه هســته ای خود را به عقب برمی 
گرداند، چارچوبی برای نظارت بر ذخایر غنی سازی اورانیوم این کشور، 
سانتریفیوژ های پیشرفته و دانش پیشرفته  آن مورد نیاز است. در این 
روند، اطمینان از اینکه نظارت و راســتی آزمایی تاسیســات هسته ای 
ایران توســط آژانس بین المللی انرژی اتمی از ســر گرفته می شــود، 
کلیدی خواهد بود. اما زمان در حال سپری شدن است و پیشرفت برای 
واشنگتن و اروپا که می ترســند ایران در حال خرید زمان برای خودش 
باشد، بسیار کند است. مذاکره کنندگان ایاالت متحده مطرح می کنند 
که زمان برای دستیابی به توافق بســیار محدود است و نه ماه ها بلکه 
فقط چند هفته زمان داریم. با توجه به اینکــه انتخابات کنگره آمریکا 
برای نوامبر ۲۰۲۲ تعیین شــده اســت، بایدن زمان محــدودی برای 
اختصاص دادن بــه این موضوع دارد، این در حالی اســت که انقضای 
برخی محدودیت های برجام از سال ۲۰۲۳ که »بند های غروب آفتاب« 
معروف هســتند، همچنان یکی از موضوعات کلیدی برای گروه ۱+۵ و 
همچنین اسراییل است. درخواســت ایران برای تضمین این توافق و 
امتیازات اقتصادی آن در صورت خروج آمریکا از توافق برای بار دوم، به 
عنوان بزرگ ترین نقطه مشکل زا باقی می ماند. ایران بدون محافظت 

از اقتصاد خــود در برابر دور های بعــدی تحریم های ایــاالت متحده 
نمی تواند خطر افتادن در همان دام قبلی را بپذیرد. برای ابراهیم رییسی، 
رییس جمهور محافظه کار تازه منتخب ایران، موضوع برجام پایدار برای 
حفاظت از اقتصاد ایران و پیشرفت نســبت به روحانی، رییس جمهور 
پیشین و همچنین افزایش مشــروعیت داخلی او پس از پیروزی در 
انتخاباتی که با مشارکت کم مردم و دعوت به تحریم همراه بود، ضروری 
است.در حالی که تقاضای ایران برای تضمین قابل درک است، بعید به 
نظر می رسد، پرزیدنت بایدن ســرمایه سیاسی خود را در کنگره صرف 
یک معاهده محدود با ایــران کند. به این ترتیــب، موضوع تضمین و 
حفاظت از توافق به عهده  بقیه  امضاکنندگان توافق است که باید دست 
به کار شوند و از آن در برابر اقدامات بالقوه دولت های آینده ایاالت متحده 
محافظت کند. در صورت عدم دستیابی به توافق، تشدید بیشتر تنش 
بی شک بخشی از بازی تهران خواهد بود. در صورتی که طی هفته های 
آینده پیشرفت سیاسی قابل توجهی حاصل نشود، واشنگتن، لندن و 
اروپا به سمت سناریو های طرح بی حرکت خواهند کرد. در ابتدا معلق 
کردن امکان توافق موقت که هدف آن متوقف کردن برنامه هســته ای 
ایران است، در دســتور کار قرار خواهد گرفت. با طرح بی، خطر تشدید 

تنش منطقه ای و هسته ای بسیار زیاد است. 

کارشناس مطالعات آمریکا در گفت وگویی به بررسی 
انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا و کاهش محبوبیت 
بایدن پرداخت. امیرعلی ابوالفتح در پاســخ به اینکه 
سرنوشت انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا با توجه 
به کاهش محبوبیت بایدن چگونــه رقم خواهد خورد، 
گفت: به طور ســنتی اولین انتخاباتی که در شروع یک 
دولت جدید برگزار می شود، حزبی که دولت را در دست 
دارد، در کنگره کرسی از دســت می دهد. این اتفاق در 
ســال ۲۰۱۸ برای ترامپ رخ داد و همین طور در ســال 
۲۰۱۰ هم باراک اوباما این اتفاق را تجربه کرد. االن بحث 
بر ســر این است که احتمال شکســت دموکرات ها در 
کنگره چقدر است و آیا هر دو مجلس سنا و نمایندگان را 
از دست می دهند یا یکی از اینها را. شکست دموکرات ها 

در حال حاضر قطعی به نظر می رســد. اما زمان زیادی 
باقی مانده و در ایــن مدت خیلــی از اتفاقات ممکن 
است رخ دهد که روند انتخابات میان دوره ای را تغییر 
دهد. فاصله جمهوری خواهان و دموکرات ها در هر دو 
مجلس خیلی کم است و فقط کافی است یک کرسی 
در سنا به دست بیاورند تا اکثریت به دست یکی بیفتد. 
در مجلس نماینــدگان هم اوضاع همینطور اســت و 
فاصله این دو حزب انقدر نیســت که حاشــیه امنی به 
حزب دموکرات بدهد. این کارشناس با اشاره به اینکه 
اگر کنگره دســت جمهوری خواهان بیفتد می توانند با 
تصویب قوانین تحریمی در توافق احتمالی بین ایران 
و آمریکا اختالل ایجاد  کنند، گفت: اگر تا پیش از سوم 
ژانویه ۲۰۲۳ توافقی به دست بیاید، جمهوری خواهان 

می توانند تا پایان عمر دولت بایدن و تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ 
مشکالتی ایجاد کنند. اگر اختالفات با دولت باال بگیرد 
احتمال اینکه جمهوری خواهان سنگ جلوی پای دولت 
برای اجرای توافق بیندازند وجود دارد که کار برای دولت 
دموکرات مشکل می شود. اما برای جمهوری اسالمی 
ایران، اینطور نیست و ما با پدیده ای به نام دولت ایاالت 
متحده طرف خواهیم بود نه با کنگره آمریکا. از این جهت 
این برعهده کاخ سفید است تا از توافقاتی که با دیگران به 

دست می آورد حراست و پاسداری کند.

کارشناس مطالعات آمریکا مطرح کرد:

تاثیر انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا بر اجرای برجام

رزمایش و تیراندازی یگان های شناور ایران، چین و روسیه آغاز شد؛

شلیک های معنادار در اقیانوس هند برای دیپلمات ها در وین 
یگان های شناور ایران، چین و روسیه به سر فرماندهی ناوشکن تمام ایرانی جماران و با استفاده از سالح های کالیبر ۲۰ میلی متری به سوی اهداف سطحی از پیش تعیین شده 
در دریا تیراندازی کردند. سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲ اظهار کرد: در این مرحله از برگزاری رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲، یگان های شناور 
ایران، چین و روسیه که به محل اجرای ماموریت در شمال اقیانوس هند حرکت کرده بودند، این مرحله از تمرینات را به اجرا گذاشتند. امیر دریادار دوم مصطفی تاج الدینی افزود: 
در این مرحله از رزمایش، یگان های شناور ایران، چین و روسیه به سر فرماندهی ناوشکن تمام ایرانی جماران و با استفاده از سالح های کالیبر ۲۰ میلی متری به سوی اهداف 
 »PHOTOEX« سطحی از پیش تعیین شده در دریا تیراندازی کردند. سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲ خاطر نشان کرد: همچنین در مرحله بعد تمرین
شامل صورت بندی و آرایش آفندی یگان های شرکت کننده در رزمایش متناسب با تهدیدات موجود در منطقه انجام شد. امیر دریادار دوم تاج الدینی با بیان اینکه حضور جمهوری 
اسالمی ایران در ائتالف های بین المللی بیانگر ارتقای سطح و جایگاه بین المللی جمهوری اســالمی ایران است، گفت: برقراری امنیت در سطح منطقه ای و بین المللی برای 

جمهوری اسالمی ایران بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل نیروهای دریایی جمهوری اسالمی ایران اجازه هیچ گونه تهدیدی را در حوزه دریایی نخواهند داد. 

خبر روز

وز عکس ر

مراسم استقبال 
رییس جمهور در 
بازگشت از روسیه

مراســم اســتقبال از ســید 
ابراهیم رییسی، رییس جمهور 
کشورمان در بازگشت از سفر 
روسیه، بامداد جمعه در محل 
پاویــون جمهوری فــرودگاه 

مهرآباد برگزار شد.

فقیر حرف شنوی از حکومت ندارد
آیت ا...جوادی آملــی با بیان اینکه اختالس های میلیاردی از افراد عادی ســاخته نیســت، گفت: این 
اختالس ها با قلم افراد صورت می گیرد نه با زور اســلحه؛ بنابراین باید بررسی و آسیب شناسی شود که 
چگونه افرادی توانستند حق را باطل کنند. مرجع تقلید شیعیان در دیدار علی صالح آبادی، رییس کل بانک 
مرکزی ایران به همراه برخی از اعضای شورای فقهی این بانک در سخنانی اظهار داشت: از نظر فلسفه و 
کالم، اصول اعتقادی، اصل اول است، اما از نظر جامعه شناسی، اقتصاد حرف اول را می زند. در اسالم، از 
»مال« به ستون فقرات یک ملت تعبیر شده، چرا که گاهی مشکالت اقتصادی باعث می شود حتی یک 
حکومت بزرگ سقوط کند. آیت ا... جوادی آملی خاطرنشان کرد: در بیان قرآن کریم، مال عامل قیام یک 
ملت است اگر ملت بخواهد بایستد باید جیبش پر باشد، فقیر به معنای ندار نیست! بلکه کسی است که 

ستون فقراتش شکسته است، کسی که ستون فقراتش شکسته است حرف شنوی از حکومت ندارد.

توصیه رییس جمهور به همسرش:

مشابه کتاب »میشل اوباما« را بنویس 
جمیله علم الهدی، همسر رییس جمهور گفت : در ســفر رییس جمهوری مانده بودیم چه هدیه معنوی به 
روسیه ببریم؛ گفتم آیا چهل حدیث درباره زنان داریم؟ گفتند نه. همسر ابراهیم رییسی، رییس جمهور ایران در 
همایش »گفتمان دولت سیزدهم: عدالت و معنویت« که در جامعه الزهرای قم برگزار شد، گفت: می گویند این 
دولت گفتمان ندارد. گویا دولت های دیگر گفتمان دارند. گاهی فکر می کنند گفتمان مبانی نظری و گاهی فکر 
می کنند شعار یا افکار عمومی است. گفتمان مبتنی بر شعارهایی است که مردم بر اساس آن رییس جمهور را 
انتخاب کرده و این شعارها مبانی نظری دارد. خوشبختانه رییس جمهوری بسیار بر عملکرد خود توجه دارند 
و سعی می کنند آنچه را شعار داده اند نشــان دهند. ما در گره زدن این عمل و شعار ضعف رسانه ای داریم. 
امیدواریم با اقدامات رسانه های خودجوش این مشکل حل شود. همسر رییس جمهور گفت: مفهوم معنویت 
با رفتار رییس جمهور در کاخ کرملین منعکس شد. نمازخواندن ایشان می گوید گفتمان دولت در حوزه معنویت 
چیست. امیدواریم رسانه های خودجوش همسو با جمهوری اسالمی این حرکت ها را خوب تبیین کنند. علما 
در تبیین این مسائل خوب فعالیت دارند. علم الهدی افزود: به نظر می رسد ما در مسئله زنان خیلی کم کاری 
داریم. چند روز پیش کتابی مربوط به همسر رییس جمهور آمریکا را به من دادند که در ایران ۳۷ بار ترجمه 
شده و هر بار با تیراژ باال منتشر شده است. عنوان کتاب میشل »رویای دختر آمریکایی« است. از من خواستند 
مشابه این کتاب را بنویسم. کتاب را خواندم خیلی قشنگ و جذاب و تاثیرگذار بود. حتی بخش هایی از آن را به 

رییس جمهور نشان دادم و ایشان گفتند کتاب نوشتن شما در این زمینه کار درستی است.

انتقاد تند از یک گفت و گوی جنجال برانگیز در ترکیه: 

واقعا شرم بر شما آقای »احمدی نژاد«!
نواندیش نوشت: این آقا به عنوان رییس جمهوری سابق ایران گویی متوجه جایگاه خود نیست و در ترکیه، رو 
در روی مجری تجزیه طلب و فراری نشسته و در کمال وقاحت از ملت ایران بد می گوید! تا امروز همه در برابر 
خود نمایی های دیوانه وار آقای احمدی نژاد سکوت پیشه کرده اند؛ از نهادهای امنیتی گرفته تا تحلیلگران و 
مردم باالخره کیست که نداند او سراسر عقده دیده شدن وجودش را فرا گرفته و هر دمی به بهانه ای خودش 
را به تیتر اخبار تبدیل می کند. حاال اما داستان متفاوت است، این آقا به عنوان رییس جمهوری سابق ایران 
گویی متوجه جایگاه خود نیست و در سفری به ترکیه که اصال معلوم نیست با چه هدفی صورت گرفته رو 
در روی مجری تجزیه طلب و فراری نشسته و در کمال وقاحت از ملت ایران بد می گوید! اگر آقای احمدی 
نژاد و کسانی که وی از آنها خط می گیرد، نمی دانند من به آنها می گویم که مجری این برنامه شخصی به نام 
طاها کرمانی است که در سال 9۴ به همراه دوستش پرچم ایران را در مقابل دانشگاه علمی کاربردی تبریز به 
آتش کشیدند. این فرد چندی بعد به ترکیه گریخت و حاال در لباس مثال روزنامه نگار برای ارباب پانترک ها 
دم تکانی می کند. حاال اگر احمدی نژاد بدون اینکه این آقا را بشناسد مقابل دوربین اش نشسته است که 

وای به حال ما و اگر می دانسته و باز نشسته که به نظر هم محتمل تر می رسد، وای بر ایشان!

کافه سیاست

 انتقاد شدید آیت ا...نوری همدانی
از کاهش ارزش پول ملی: 

زمانی با 30 هزار تومان 
می شد خانه خرید، اما 
االن یک کیلو میوه هم 

نمی دهند!
آیت ا... العظمی نوری همدانــی با انتقاد از 
کاهش ارزش پول ملی کشــور خاطرنشان 
کرد: ارزش پول ملی ما در مقایسه با بسیاری 
از کشــورها پایین اســت، ما باید اشکاالت 
موجود در این زمینه را رفع کنیم.زمانی با ۳۰ 
هزار تومان می شد خانه خرید، اما االن یک 

کیلو میوه هم نمی دهند!
  آیت ا... نوری همدانــی در دیدار رییس کل 
بانک مرکزی با تاکید بــر ضرورت بانکداری 
بدون ربا اظهار داشت: نگاه اسالم به مسائل 
اقتصادی بر حول محور تولید و اشتغال است، 
تقویت بنیه اقتصادی و خودکفایی کشور تنها 
در سایه رشد و شــکوفایی صنعت، تجارت و 
کشاورزی ممکن می شود از این رو الزم است 
به این موضوعات توجه ویژه ای داشته باشید. 
مرجع تقلید شــیعیان با انتقاد از گرفتن دیر 
کرد از ســوی بانک ها افزود: قرآن دو گناه را 
بسیار نکوهش فرموده، نخست پذیرش ذلت 
و قبول سلطه استکبار و دوم ربا؛ چرا که بر اثر 
این دو گناه کرامت انسان ها از بین می رود و 
سبب ایجاد فقر در جامعه می شود از این رو در 
تدوین قوانین بانکی باید دستورات و موازین 

اسالمی به دقت مورد توجه قرار بگیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مشــکالت 
بزرگ امروز بانک ها این اســت که در اسالم 
پول گرفتن برای تاخیــر ادای قرض، حرام 
است ولی متاســفانه این مشکل در بانک ها 
معمول است؛ در حالی که نباید چنین باشد 
و بارها گفته ایم که دیر کــرد نوعی ربا بوده و 
حرام است، بنده تا ریشه کنی ربا در این کشور 
برای تذکر دادن در هر زمانی مصمم هســتم 
و به رؤسای قبلی بانک مرکزی هم گفته ام.

با آقایان سیف و همتی مسئله اخذ دیر کرد 
تسهیالت توســط بانک ها را به عنوان ربای 
حرام مطــرح کردیم و خواســتیم دیرکرد را 

بردارند، اما نشد و نتوانستند.

بین الملل

عکس: ایسنا
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توزیع گندم سرب دار در اصفهان تکذیب شد
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سالم بودن گندم های وارداتی به استان خبر 
داد. محمود اعتباری گفت: هنگامی که گندم به استان وارد می شود سالمت آن توسط سازمان های 

مختلف بهداشتی از جمله غذا و دارو تایید و سپس اجازه توزیع آن داده می شود.
وی ادامه داد: گندم نانوایی ها یا کارخانجات نیازمند مجوز سالمت است و تا زمانی که آزمایش های 

آن  کامل نشود، اجازه خارج شدن توزیع را ندارند.
کاربران فضای مجازی اصفهان در روزهای گذشــته موضوعی مبنی بر توزیع گندم سرب دار میان 

واحدهای صنفی شهرستان مبارکه را منتشر کردند.
۲۵ دی شایعه ورود گندم های آلوده از روسیه در فضای مجازی منتشر شد در همین رابطه رییس 
کانون انجمن های صنایــع غذایی ایران این خبر را تکذیب کرد و از ســالم بودن این محموله گندم 

خبر داد.

تجربه موفق اصفهان در تولید انرژی های تجدیدپذیر
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: اصفهان در تولید انرژی های تجدیدپذیر از جمله انرژی 

بادی و خورشیدی بسیار موفق بوده است.
سید محمدرضا نوحی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ شــرکت توانیر بادگیرهایی در منطقه های مختلف 
استان نصب و میزان بادخیز بودن هر منطقه را کنترل کرد و در آخر با همکاری شهرداری توربین بادی 

در منطقه کوهستانی صفه راه اندازی شد.
وی گفت: این توربین نیروی زیادی تولید می کند و هزینه نگهداری آن زیادی است. مقدار نیروی 

باد الزم برای حرکت توربین بادی صفه مینیموم ۵ متر بر ثانیه و ماکسیموم ۲۵ متر بر ثانیه است.
به گفته سخنگوی صنعت برق استان ، اصفهان در تولید انرژی های تجدیدپذیر بسیار موفق بوده و 
توانسته نیروهای خورشیدی هم تولید کند. صفحه های خورشیدی در استان و بسیاری از ارگان ها 

دیده می شود که بسیاری از نیاز های این سازمان ها را برطرف می کند.
سرمایه گذارانی مثل فوالد مبارکه و مقام شرق خریدار انرژی  خورشیدی بوده اند.

انرژی خورشیدی نصب  شده در استان حدود ۵۰ مگاوات است و هزینه  نگهداری هر مگاوات حدود 
۵/۱۲ تا ۱۴ میلیارد تومان بوده است.

اصفهان؛ میزبان نمایشگاه فرش دستباف
بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان با حضور ۱۵۰ شرکت و موسسه در محل دائمی 

نمایشگاه بین المللی اصفهان گشایش یافت.
رییس مرکز ملی فرش ایران در مراسم افتتاح بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان 
گفت: طی ۲ ســال متوالی موفق به برگزاری نمایشگاه فرش دستباف در سطح ملی و بین المللی 
نشدیم. برگزاری این نمایشگاه در استان اصفهان فرصت خوبی برای به نمایش گذاشتن آثار تولید 

کنندگان و حمایت از آن ها و صادرکنندگان است.
فرحناز رافع گفت: با حمایت از این هنر می توان به رونق بازار ملی و جهانی دست یافت. هنر صنعت 

فرش دستباف در این سال ها به فراموشی سپرده شده و نیاز به احیای مجدد دارد.
این نمایشــگاه با حضور قالی بافان و فعاالن حوزه های تولید، فروش، بازرگانی، طراحان، نقاشان، 
مرمت کاران و رفوگران فرش دستباف از استان های اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 
خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلســتان، فارس، قم، تهران، کردستان و چهارمحال و بختیاری 
به مدت ۶ روز در ۱۵ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی برگزار می شود.در این نمایشگاه ۱۵۰ شرکت 

و موسسه شرکت کرده اند.
۷۷ درصد شــرکت کنندگان این نمایشگاه از اســتان اصفهان و ۲۳ درصد مشــارکت کنندگان از 

استان های دیگر به اصفهان آمده اند.

مشاور وزیرکشور از معرفی اصفهان به عنوان پایلوت مسکن کشور خبر داد:

بفرمایید روستا!

مشاور وزیر کشــور در امور زمین و مســکن گفت: افزایش مسکن در 
اســتان ها باید منطقی باشد و به گونه ای اجرا شــود که به خالی شدن 
روستا ها از سکنه و توسعه شهرنشینی منجر نشود. علیرضا انصاری در 
هشتاد و پنجمین جلسه شورای مسکن استان اصفهان در استانداری 
اظهار کرد: افزایش مسکن در استان ها باید با در نظر گرفتن بافت های 
فرســوده در قالب طرح ساماندهی انجام شــود. اجرای طرح نهضت 
ملی مســکن یکی از آرمان های امام راحل است که به مستمندان قول 
خانه دار شــدن دادند و اما امروز پس از گذشت ۴۲ سال از آن زمان ما 
هنوز نتوانسته ایم به خواسته بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی جامه عمل 
بپوشانیم. انصاری درخصوص موضوع شــورای مسکن که مهم ترین 
مســئله دولت سیزدهم اســت، گفت: رییس جمهور شــخصا در این 
زمینه وارد عمل شد و در بهمن ماه امسال همایش توسعه مسکن ملی 
در کشور کلید زده می شود. دوران اشــتباه راهبردی و آزمون و خطای 
مسئوالن در بخش مســکن گذشته اســت و باید اکنون به سمت آباد 
سازی خانه های روســتایی برویم و بزرگ ترین افتخارمان مهاجرت 

معکوس از سمت شهر ها به سوی روستا ها باشد. 
وی افزود: متاسفانه ما با کاهش نرخ رشد باروری روبه رو هستیم که 
یکی از مهم ترین دالیل آن عدم رغبت جوانان به ازدواج و افزایش سن 

و نداشتن خانه است.
مسئوالن ما به خون شهدا و نســل جوانان مدیون هستند و باید تالش 

کنند تا زمینه خانه دار شــدن جوانان را فراهم آورند. به گفته انصاری، 
در گذشــته ۷۱ درصد جمعیت ایران روستا نشین بودند، اما اکنون این 
رقم به ۲۴ درصد رســیده که الزم است مســکن معیشتی با محوریت 
توسعه روستا ها گسترش یابد و مانع خالی شدن روستا ها و مهاجرت 
به سمت شهر ها شویم. مشاور وزیر کشور در امور زمین و مسکن گفت: 
ما اصفهان را به عنوان پایلوت مسکن به کشور معرفی می کنیم و انتظار 
داریم با هم فکری نخبگان این شهر الگوی ایرانی و اسالمی در بخش 
مسکن پیاده شود. در این نشســت تخصصی که با حضور مسئوالن و 
متولیان مسکن استان اصفهان برگزار شد، مسائلی مانند عدم همکاری 
برخی شهرداری ها در ارائه خدمات، نبودن پیوست فرهنگی، اجتماعی، 
آموزشی و بهداشتی، هزینه بر بودن زیر ساخت هایی همچون آب و برق، 
مهاجرت از سایر استان ها به اصفهان و مالکیت مسکن ملی در اصفهان، 
سیاستگذاری های نادرســت در ساخت مســکن، مهاجرت بی رویه 
روستاییان به شهرها، توزیع نامناسب مسکن و عدم استقبال مردمی از 

برخی نقاط مسکن ملی مطرح شد. 
همچنین آخرین وضعیت ساخت مسکن ملی شهر های شاهین شهر، 
شهر مجلســی، فوالدشهر، بهارستان، کاشــان و میزان پیشرفت آن ها 
گزارش شد. در ۴۳ شــهر از ۱۱۱ شهر اســتان اصفهان در سامانه طرح 
نهضت ملی مســکن امکان ثبت نام وجود دا رد و سهم اصفهان از بین 

چهار میلیون مسکن ملی ۲۰۵ هزار واحد است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس: 

 اعتبارات 1401 استان اصفهان
متناسب نیست

نماینده مردم اصفهان درمجلس گفت: اصفهان سومین استان 
ازنظر طول راه ها و بزرگ ترین ناوگان حمل و نقل عمومی است، 
اما متاسفانه از ســمت بودجه رده هفدهم کشور هستیم و این 
نشان می دهد در مرحله تصویب بودجه آن طور که باید ازحقوق 
آنها دفاع نشــده اســت.  مهدی طغیانی با بیان اینکه تصویب 
الیحه بودجه در مجلس و قانون بودجه از اتفاقات هر ســاله در 
کشور است، اظهار داشت: نگاه بودجه این است که ما یک قدم 
به ســمت جلو برویم. همه هزینه ها در اقتصاد کشور برای این 
است که ما را به جایی برساند و هدفی محقق شود. وی افزود: 
جلسات مختلفی با دستگاه های خدمات رسان از جمله راهداری، 
محیط زیست و میراث فرهنگی برگزار شد. در مرحله نخست باید 
ببینیم شاخص اعتبارات چگونه است و نسبت به سال های قبل و 
استان های با وضعیت مشابه به چه صورت است و چه ایده های 
رو به جلویی می توانیم برای آن دستگاه داشته باشیم. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه معضالت 
اصفهان مشخص است، گفت: استان اصفهان سومین استان از 
نظر طول راه ها و بزرگ ترین ناوگان حمل و نقلی عمومی است؛ 
اما متاســفانه از ســمت بودجه رده هفدهم و در بحث راه های 
روســتایی در رده بیست و نهم کشور هســتیم که نشان دهنده 
این اســت که در مرحله تصویب بودجه آن طور که باید باشــد، 
از حقوق مردم و دســتگاه ها دفاع نشده اســت. وی ادامه داد: 
ما ۶ دستگاه را با کمک کارشناسان از دســتگاه های مربوطه و 
مدیریت برنامه ریزی اســتان دعوت کردیم و وضعیت بررسی 
شد و امیدواریم بتوانیم امســال قدم محکم تری برای ارتقای 
بهبود بودجه به ویژه در کالن شهر اصفهان و شهرستان هایی که 
به تازگی از اصفهان جدا شده اند، داشته باشیم. طغیانی تصریح 
کرد: در خصوص بودجه بین دســتگاه های استانی و کشوری 
مربوطه آن طور که باید و شاید مسائل اصفهان منتقل نمی شود و 
مشکالت و معضالت اصفهان مانند راهداری و حمل و نقل درک 
نمی شود و بعضی مسائل بین دستگاه کشوری مربوطه و سازمان 
برنامه ریزی و بودجه مانند آب به خوبی منتقل نمی شود. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه روشن 
نیست چرا اعتبارات مورد نیاز به اصفهان اختصاص پیدا نمی کند، 
بیان کرد: با اینکه در حوزه آلودگی هوا بحران داریم و وضعیت به 
شدت وخیم است؛ اما اعتبارات دستگاه های کشوری و استانی 

بسیار ناچیز هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: تا 
کنون بیش از ۲۲۰ هزار نفر از مردم اســتان اصفهان 
متقاضی بهره مندی از مزایای طــرح نهضت ملی 
مســکن بوده اند. علیرضا قاری قــرآن در خصوص 
استقبال مردم استان اصفهان از طرح نهضت ملی 
مسکن اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۲۰ هزار متقاضی 
در اســتان اصفهان برای خانه دار شدن، در سامانه 

طرح جهش تولید مسکن ثبت نام کرده اند. 
به گفته قاری قرآن، امکان ثبت نام طرح نهضت ملی 
مسکن در تمامی شــهر های استان اصفهان فراهم 

شــده اســت که متقاضیان می توانند با مراجعه به 
سامانه )ثمن( به آدرس saman.mrud.ir برای 
نام نویســی اقدام کنند. تامین مسکن متقاضیان 
در شهر مورد تقاضا و یا در نزدیک ترین شهر مجاور 
که امکان تامین زمین در آن فراهم باشــد، صورت 

می پذیرد. 
وی در خصوص متقاضیانی که می توانند برای ثبت 
نام در این طرح اقدام کنند،گفــت: در حال حاضر 
افراد متاهل و یا سرپرست خانوار و مجردان شامل 
نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان، مردان 
مجرد باالی ۲۳ ســال ســن، )معلولین جسمی، 
حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن و با معرفی 
سازمان بهزیســتی کشــور(، زنان خودسرپرست 
باالی ۳۵ سال سن، بیماران خاص بر اساس ضوابط 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند 
نســبت به ثبت نام در ســامانه اقدام کنند. تحویل 
واحد به مردان مجرد )بین ۲۳ ســال تمام تا ۴۴ 
سال تمام( پس از اتمام ســاخت و ایفای تعهدات 
متقاضی منوط به ارائه عقدنامه رسمی ازدواج است. 
قاری قرآن در خصوص تسهیالت در نظر گرفته شده 
برای خودمالکین گفت: هم اســتانی های عزیز در 
همه شهر های استان اصفهان که دارای زمین بوده و 
برای آن پروانه ساختمانی اخذ کرده اند می توانند با 
مراجعه به سامانه saman.mrud.ir و ثبت نام در 
این سامانه از تســهیالت مقرر در طرح نهضت ملی 
مسکن )کالن شهر اصفهان ۴۰۰ میلیون تومان، سایر 
شهر های استان ۳۰۰ میلیون تومان و روستا ها ۲۵۰ 

میلیون تومان( برخوردار شوند.

 ثبت نام بیش از 220 هزار اصفهانی در طرح نهضت
ملی مسکن

رییس سازمان صمت استان: 

صادرات اصفهان چهار برابر 
واردات است

خبر روز

آغاز ساخت سه هزار واحد مسکونی در شهر بهارستان
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان گفت:در چهار مرحله طرح اقدام ملی مسکن در شهر بهارستان، 
حدود سه هزار واحد مسکونی برای واجدان شرایط در دست ساخت است. محمدرضا احمدی اظهار 
کرد: در چهار مرحله طرح اقدام ملی متقاضی مسکن در بهارســتان، از ۱۳ هزار نفر، برای حدود سه 
هزار نفر ثبت نام نهایی شده که پس از واریز وجه اولیه، ســاخت مسکن برای این سه هزار متقاضی 

آغاز شده است. 
تعداد متقاضیان ثبت نهایی مرحله پنجم طرح اقدام ملی مسکن در اردیبهشت و خرداد امسال در 
شهر بهارستان ۲۶ هزار نفر است که افراد واجد شرایط در مرحله تکمیل مدارک هستند و ساخت سه 
هزار واحد مسکونی دیگر هم در این قالب امسال آغاز خواهد شد. در برنامه چهار ساله مسکن شهری 
ساخت ۲۰۵ هزار واحد برای استان اصفهان پیش بینی شده که تاکنون ۱۹۱ هزار نفر ثبت نام کرده اند.

مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک:

 تغییر کاربری اراضی، مهم ترین مشکل کشاورزی
خور و بیابانک است

مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک گفت: یکی از مهم ترین مشکالت بخش کشاورزی شهرستان خور 
و بیابانک، افزایش ساخت وساز های غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی است. ابوالقاسم جعفری اظهار 
کرد: بیشتر موارد تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی شامل انبار کردن )دپو( مصالح، پی کنی، 
دیوارکشی، گودبرداری و بنای ساختمانی است. تغییر کاربری اراضی که در سال های اخیر با اقدام های 

غیرقانونی سودجویان و دالالن شدت گرفته است، 
بخش کشاورزی شهرستان را تهدید می کند. جعفری گفت: حفاظت از زمین های کشاورزی ضروری 
است و با هر گونه ساخت و ســاز غیرمجاز و دخل و تصرف در زمین های کشاورزی برخورد می شود، 
مالکان و کشاورزان باید قبل از هرگونه اقدامی برای ساخت و ساز در اراضی کشاورزی با کارشناسان 

جهاد کشاورزی، هماهنگی و در صورت دارا بودن شرایط مجوز های الزم را دریافت کنند. 
هر گونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی، ساخت و ساز و دیوارکشی در مزارع و باغ ها بدون اخذ 
مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است و عالوه بر تخریب بنا های ساخته شده با متخلفان طبق 
قانون برخورد شده و به پرداخت خسارت محکوم می شوند. به گفته وی؛ ۱۲۰ مورد توقف عملیات، ۷۰ 
مورد معرفی به دادگاه و ۱۲ مورد نیز حکم تخریب کامل صادر و چهار مورد به کمیسیون صدور مجوز برای 
تغییر کاربری معرفی شده است. مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک گفت: باغ هایی با مساحت کمتر 
از هزار و ۵۰۰ متر مربع دارای سند رسمی مشروط به اینکه باعث تفکیک و قطعه بندی پهنه باغی نشود 

،اجازه احداث فنس یا نرده بدون شناژ بندی ممتدد با رعایت کلیه حریم ها را دارند.

صادرات 32 میلیون دالر فرآورده خام دامی از استان اصفهان
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: امســال ۳۲ میلیون دالر فرآورده خام دامی تحت نظارت 
دامپزشکی استان به کشــور های اطراف صادر شــده است. شــهرام موحدی در دیدار با سرپرست 
فرمانداری تیران و کرون گفت: تولیدات خام دامی تحت نظارت استاندارد های بین المللی دامپزشکی 
انجام می شود که در صورت بهبود روابط بین المللی شاهد رشد بیش از ۲ تا پنج برابری صادرات در هر 
سال خواهیم بود. وی، مطابقت استاندارد های نظارتی دامپزشکی با دیگر کشور ها را مانع بازگشت 
کاال دانست و گفت: ۷۵ درصد از صادرات مواد لبنی کشور با نظارت دامپزشکی استان اصفهان انجام 
می شود. اجرای طرح های واکسیناسیون دامپزشکی از شیوع بیماری ها جلوگیری می کند و مانع از 
افزایش بیماران در مراکز درمانی خواهد شد. سرپرست فرمانداری تیران و کرون نیز در این نشست 
گفت: دامپزشــکی نقش مهمی در نظارت و تولید فرآورده های خام دامــی دارد. علی محمدی کیا 
اظهار کرد: فرآورده های خام دامی زیادی در شهرســتان تیران وکرون توزیع می شود که نظارت های 

دامپزشکی قادر به پیشگیری از شیوع بیماری های مشترک بین انسان و دام خواهد شد.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان گفت: مرکز نمایشگاهی استان تا پایان امسال در شهر بصره عراق راه اندازی می شود. علیرضا مرتضوی در 
اجالس شورای اسالمی شهرستان های اصفهان در محل شرکت نمایشگاه های بین المللی اظهار کرد: مذاکرات و تفاهم نامه راه اندازی نمایشگاه در بصره کشور 
عراق با شهردار آن شهر انجام شده و تا پایان امسال این مهم به سرانجام خواهد رسید. راه اندازی مرکز نمایشگاهی در بصره براساس اشتراک اعتقادی و فرهنگی 
مردم ایران و عراق خواهد بود و با توجه به همراهی و عالقه مندی شهردار بصره در تحقق این امر شاهد برگزاری بسیاری از رویداد های فرهنگی در کنار فعالیت های 
نمایشگاهی خواهیم بود. وی در زمینه نشست های تخصصی در حوزه مدیریت شهری با اســتفاده از فعاالن این عرصه و استادان حوزه شهری گفت: در تقویم 
نمایشگاه های اصفهان این موضوع مغفول مانده و شرکت نمایشــگاه ها آمادگی پیش بینی زمان برای چنین رویدادی را دارد تا به واسطه تعامل و همکاری و 
برپایی نمایشگاهی برای به اشتراک گذاری توانمندی ها ایجاد شود. اجالس شورای اسالمی شهرستان های اصفهان با محوریت فرصت ها و چالش های استان 

در حوزه مدیریت شهری و نقش شورا ها در ایجاد توسعه پایدار در محل شرکت نمایشگاه های اصفهان برگزار شد.

راه اندازی مرکز نمایشگاهی اصفهان تا پایان امسال در بصره عراق

نیروگاه قم دومین 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی کشور

نیروگاه قم بــه عنوان دومین 
نیروگاه سیکل ترکیبی کشور، 
یکی از صدها پروژه عظیم ملی 
است که بعد از پیروزی انقالب 
در سال ۱۳۷۲ به بهره برداری 
رســیده ، این نیروگاه شامل 
دو بخش توربین های گازی و 
بخاری با ظرفیت اسمی ۷۱۴ 

مگاوات است.

وز عکس ر

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفــت: حجم کاال هــای صادراتی از 
اســتان چهار برابر واردات آن است که مثبت 
بودن تراز تجاری در اصفهان را نشان می دهد.

ایرج موفق اظهار کرد: ســال ۹۸ بیش از یک 
هزار و ۲۵۵ قلم کاال و در سال گذشته هم یک 
هزار و ۴۲۱ قلم کاال به یکصد کشــور جهان از 
اصفهان صادر شد که نشــان دهنده ظرفیت 
قابل قبول اســتان در این زمینه است که باید 
بیش از پیــش مورد توجه قــرار گیرد. عراق، 
پاکســتان، افغانســتان، ترکیه، ارمنستان و 
چین بیشترین واردکنندگان محصول از ایران 
به شمار می روند. موفق گفت: مثبت بودن تراز 
تجــاری اصفهان به ما کمــک بزرگی می کند 
که بتوانیم به سمت توســعه صادرات استان 
حرکت کنیم. ۱۱ میز توســعه صادرات ملی در 
استان اصفهان وجود دارد که در حال حاضر تنها 
استان های تهران و اصفهان هر کدام دارای این 
تعداد میز صادراتی هســتند و سایر استان ها 
هر کدام دارای یک یا ۲ میز کاال های صادراتی 
هســتند. اصفهــان در زمینه ثبت ســفارش 
کاال ها هم رتبه دوم کشــور را دارد و این ثبت 
سفارش کاال ها شــامل ماشین آالت، خطوط 
تولیدی و تکنولوژی می شود. رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان افزود: 
همه اقدامــات الزم در زمینه ثبت ســفارش 
در ســازمان صنعت، معدن و تجــارت انجام 
می شود و طی ســه سال گذشــته یک هزار 
و ۱۱۳ کارت بازرگانــی جدیــد صادر شــده و 
۲ هــزار و ۳۸۵ کارت بازرگانی بــا همکاری 
مشترک ســازمان صنعت، معدن و تجارت و 
اتاق بازرگانی در اســتان تمدید شــده است. 
تعداد شــرکت های مدیریت صادرات استان 
اصفهان در ســه سال گذشــته از ۲ شرکت به 
هفت شــرکت افزایش پیدا کرده است. تراز 
تجاری یا صادرات خالص تفاوت میان واردات 
و صــادرات خروجی در یــک دوره معین در 
اقتصاد را نشان می دهد؛ اگر صادرات بیشتر از 
واردات باشد، مقدار مثبت به نام مازاد تجاری 

مشخص می شود. 

عکس: مهر
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آگهی

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1400 
اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

11/1 به موجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالک و ماده 59 اصالحی 
آئین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه سوم سال 1400  تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آرای 
هیات نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شــود مربوط به بخش یک حوزه 

ثبتی قمصر به شرح ذیل آگهی می نماید :
الف- شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک که اظهارنامه آنها در سه 
ماهه مربوطه تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور و امالکی که قبال 

اظهارنامه آنها تنظیم ولی اشتباها در موعد مقرر آگهی نشده اند :
شماره های فرعی از پالک 16 اصلی فرفهان بخش یک حوزه ثبتی قمصر

300 – خانم فروغ شکوهی پور فرزند سیدحسین –  ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 484.25 مترمربع .

شماره های فرعی از پالک 25 اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر
468 – خانم فاطمه پرآبی قمصری فرزند صفرعلی – ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 760.20  مترمربع . 
1885 فرعی از 181 – خانم زینب احتســاب فرزند علی اکبر – ششدانگ 

قطعه زمین به مساحت 368.60  مترمربع .
1887 فرعــی از 468 – خانم فاطمه پرآبی قمصــری فرزند صفرعلی - 

ششدانگ یکباب حصار طویله  به مساحت 327.70  مترمربع . 
1888 فرعــی از 468 – خانم حمیده عطار قمصری فرزند امیرحســن - 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 340  مترمربع .
1889 فرعی از 468 – آقای علی توسلی قمصری فرزند حسین - ششدانگ 

قطعه زمین به مساحت 349.95  مترمربع .
1890 فرعــی از 468 – خانم فاطمه پرآبی قمصــری فرزند صفرعلی - 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 340 مترمربع .
1891 فرعــی از 468 – خانم فاطمه پرآبی قمصــری فرزند صفرعلی - 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 720 مترمربع .
1892 فرعــی از 468 – خانم فاطمه پرآبی قمصــری فرزند صفرعلی - 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 1091.50 مترمربع .
1899 – خانم انســیه آذرنوش فرزند شکراله – ششــدانگ یکبابخانه به 

مساحت 135.60 مترمربع .
شماره های فرعی از پالک 36 اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر 

136 – آقای ســید محمدرضا ناصری زاده قمصری فرزند سیدموسی – 
ششدانگ قطعه زمین به مساحت 547  مترمربع .

137 – آقای ســید محمود ناصــری زاده قمصری فرزند سیدحســین - 
ششدانگ قطعه زمین به مساحت 350  مترمربع .

138 – اقای سید محمد ناصری زاده قمصری فرزند باقر - ششدانگ قطعه 
زمین به مساحت 650.40  مترمربع .

1165 – آقای عباس اخالقیان قمصری فرزند قاســم - ششدانگ قطعه 
زمین گلستان محصور به مساحت 402.10  مترمربع .

1404 فرعی از 301 – خانم انســیه بخش فرزند علی - ششدانگ قطعه 
زمین به مساحت 302.80  مترمربع .

2601 فرعی از 1165 – آقای مســعود اخالقیان قمصری فرزند قاسم - 
ششدانگ قطعه زمین گلستان محصور به مساحت 402.88  مترمربع .

2602 فرعی از 1165 – آقای عباس اخالقیان قمصری فرزند قاســم - 
ششدانگ قطعه زمین گلستان محصور به مساحت 354.20  مترمربع .

2603 فرعی از 1165 – آقای مســعود اخالقیان قمصری فرزند قاسم - 
ششدانگ قطعه زمین گلستان محصور به مساحت 355.50  مترمربع .

2607 فرعی از 322 – خانم انسیه بخش فرزند علی - ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 176  مترمربع .

2608 فرعی از 322 و 323 – خانم انســیه بخش فرزند علی - ششدانگ 
قطعه زمین به مساحت 563.40  مترمربع .

2609 فرعی از 182 – خانم قدســی توکیلی قمصری فرزند غالمرضا – 
ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 22.40 مترمربع . 

2610 فرعی از 182 – آقای مهدی توکیلــی قمصری فرزند غالمرضا - 
ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 41.20  مترمربع .

2611 فرعی از 121 – خانم زهرا ایلیاتی فرزند ابوالفضل – ششدانگ قطعه 
زمین به مساحت 217.25 مترمربع . 

2612 فرعی از 591 – آقای ســیدمحمد جاللی قمصری فرزند آقاجعفر و 
خانم زهرا کدخدا قمصری فرزند علی –بالمناصفه- ششدانگ قطعه زمین 

به مساحت 607.45 مترمربع .
2620 فرعی از 1324 فرعی از 134 – آقای احمد آریائی فرزند محمود - 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 382.50  مترمربع . 
شماره های فرعی از پالک 49 اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر 

1524 – خانم قدسی غفاری قهرودی فرزند حسین - ششدانگ قطعه زمین 
به مساحت 415.50 مترمربع .

1687 – آقای محمدحســین صابری قمصری فرزند اسداله - ششدانگ 
قطعه زمین مشجر به مساحت 213.10  مترمربع . 

3325 فرعی از 1659 – خانم لیال فتاح قمصری فرزند مسلم - ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 149.50  مترمربع .
3455 فرعی از 198 – آقای محمدرضا جزاوندی قمصری فرزند رمضان 

- ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت  17.25 مترمربع .
3461 – خانم زینب بهرامی قمصری فرزند محمدرضا - ششدانگ قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 440.80  مترمربع با کاربری کشاورزی .
3462 – آقای امراله میرزایــی فرزند احمد - ششــدانگ قطعه زمین به 

مساحت 910.50  مترمربع .
3463 – خانم اعظم صادق زاده فرزند نصراله - ششدانگ قطعه زمین به 

مساحت 195.39  مترمربع .
3468 فرعی از 1524 – خانم قدســی غفاری قهرودی فرزند حســین - 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 430.80  مترمربع .
3469 فرعی از 1524 – خانم قدســی غفاری قهرودی فرزند حســین - 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 400  مترمربع .
3470 فرعی از 1865 – آقای اکبر وصالی قمصری فرزند اسماعیل نسبت 
به 326.70 سهم مشاع باســتثنای بهای ثمن 54.45 سهم و امیرحسین 
وصالی قمصری فرزند اکبر نســبت به 326.70 سهم مشاع و خانم نرگس 
وصالی قمصری فرزند اکبر نســبت به 163.35 سهم مشاع و محمدامین 
وصالی قمصری فرزند کامران نســبت به 181.50 سهم مشاع باستثنای 
ثمنیه آن و خانم مرجان وصالی قمصری فرزند کامران نســبت به 90.75 
سهم مشاع باستثنای بهای ثمنیه آن از 1089 سهم – ششدانگ قطعه زمین 

به مساحت 1089.10 مترمربع.
3471 فرعی از 1865 – آقای وحید قمصری فرزند حسن – ششدانگ قطعه 

زمین به مساحت 270.20  مترمربع .
3472 – آقای بامــداد متقی فرزند آقامحمد - ششــدانگ قطعه زمین به 

مساحت 354.25  مترمربع .
3473 – آقای حســن ارکیان فرزند علی اکبر - ششدانگ قطعه زمین به 

مساحت 1250  مترمربع .
3474 – آقای سید محمدرضا ناصری قمصری فرزند سیدعلی - ششدانگ 

قطعه زمین به مساحت 951.93  مترمربع .
3475 – خانم ســحر عباس زاده مقدمی فرزند حسین - ششدانگ قطعه 

زمین به مساحت  2006.31 مترمربع .
3476 – آقای محمد بهنامی فرد فرزند رضا - ششــدانگ قطعه زمین به 

مساحت 1970  مترمربع .
3477 – آقای وحید قمصری فرزند حسن - ششدانگ قسمتی از یکبابخانه 

به مساحت 82.72  مترمربع .
3478 – آقای مسعود رحمانی فرزند محمدتقی - ششدانگ قطعه زمین به 

مساحت 214.50  مترمربع .
3479 فرعی از 1854 – آقای وحید قمصری فرزند حسن - ششدانگ قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 582.75  مترمربع .
3480 – آقای حمید اذانی قمصری فرزند ولی اله - ششدانگ قطعه زمین 

به مساحت 1028.18  مترمربع .
3481 – آقای امید فخار فرزند امیرحسین - ششدانگ قطعه زمین محصور 

به مساحت 733 مترمربع .
3487 – آقای سیدمحسن نوابی قمصری فرزند آقا ناصر - ششدانگ قطعه 

زمین محصور به مساحت 834  مترمربع . 
3488 – خانم زهرا باقری ده آبادی فرزند علی - ششــدانگ قطعه زمین 

محصور به مساحت 408.70  مترمربع .
3491 فرعی از 225 – آقای محمدرضا طبیب زاده قمصری و علی طبیب 
زاده قمصری فرزندان ابوالحســن – بالمناصفه- ششــدانگ قطعه زمین 

مشجر به مساحت 1072.40  مترمربع . 
3492 – آقای داود جعفری میرآبادی فرزند علی و آقای علی کثیری فرزند 
محمدآقا و خانم مینا معمارنژاد فرزند مرتضی – بالسویه- ششدانگ قطعه 

زمین مثلثی شکل به مساحت 459.10 مترمربع .
3493 – آقای داود جعفری میرآبادی فرزند علی - ششدانگ قطعه زمین به 

مساحت 445.65  مترمربع .
3494 – آقای علــی کثیری فرزند محمدآقا و خانم مینــا معمارنژاد فرزند 
مرتضی – بالمناصفه- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 638.90 مترمربع .
3495 –  آقای داود جعفری میرآبادی فرزند علی - ششدانگ قطعه زمین 

به مساحت 508.80 مترمربع .
3496 - آقای علــی کثیری فرزند محمدآقا و خانم مینــا معمارنژاد فرزند 
مرتضی – بالمناصفه- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 410.90 مترمربع .
3497 – آقای داود جعفری میرآبادی فرزند علی - ششدانگ قطعه زمین به 

مساحت 517.35 مترمربع .
3498 - آقای علــی کثیری فرزند محمدآقا و خانم مینــا معمارنژاد فرزند 
مرتضی – بالمناصفه- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 465.50 مترمربع .
3499 – آقای داود جعفری میرآبادی فرزند علی - ششدانگ قطعه زمین به 

مساحت 456.70 مترمربع .
3500 – آقای داود جعفری میرآبادی فرزند علی - ششدانگ قطعه زمین به 

مساحت 498.80 مترمربع .
شماره های فرعی از پالک 83 اصلی قزاآن بخش یک حوزه ثبتی قمصر

1384 – آقای محمدرضا قزاآن زاده نســبت به دو دانگ مشاع و خانم ها 

فاطمه ، زهره، لیال و نرجس همگی قزاآن زاده فرزندان حســین هر یک 
نسبت به یک دانگ مشاع – ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 

606.70 مترمربع . 
شماره های فرعی از پالک 103 اصلی قهرود بخش یک حوزه ثبتی قمصر 
2875 – خانم فرزانه سادات حسینی قهرودی فرزند سیدحسن – ششدانگ 

قطعه زمین به مساحت 102 مترمربع .
شــماره های فرعی از پالک 180 اصلی نصرآباد جیرویه بخش یک حوزه 

ثبتی قمصر 
1120 – آقای حبیب آرامش فرزند علی – ششدانگ قطعه زمین به مساحت 

96.60 مترمربع . 
1149 فرعی از 1120 – آقای محمدتقی آرامش فرزند رضا و خانم طاهره 
باغشــیخی مفرد فرزند علی خان –بالمناصفه- ششــدانگ یکبابخانه به 

مساحت 103.65 مترمربع .
1150 – آقای عباس عســگری فرزند حســین و خانم طاهره عسگری 
نصرآبادی فرزند نصراله  به ترتیب نسبت به 4 و 2 دانگمشاع - ششدانگ 

قطعه زمین محصور به مساحت 1210.95  مترمربع .
1151 – آقای عبداله عسگری فرزند حســین و خانم ماهرخ علیان فرزند 
علی اکبر به ترتیب نســبت به 4 و 2 دانگ مشاع - ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 1202.92 مترمربع .
ب – امالکی که آگی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر ولکن به واسطه اشتباه 
موثری که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آراء هیات نظارت و یا دستور 
اداری مســتند به اختیارات تفویضی هیات نظارت موضوع بندهای 385 و 

386 و 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی منجر به تجدید آگهی شده اند :
شماره های فرعی از پالک 201 اصلی زنجانبر بخش یک حوزه ثبتی قمصر 
983 فرعی از 678 – آقای محمدحسین محمدی فرزند حیدر – ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی و مشجر البعض به مساحت 403.15 مترمربع که در 
آگهی های منتشره قبلی نام مالک اشــتباها سیدحسین محمدی منتشر 

گردیده است . 
به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالک ، چنانچه کســی نسبت به 
امالک مندرج در بند الف این آگهی واخواهی داشته باشد ظرف مدت 90 
روز و نســبت به بند ب این آگهی ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار اولین 
نوبت آگهی  دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ، معترض ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی ، گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتش ار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد 
طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر به جریان دعوی ظرف مدت مرقوم 
تســلیم نماید . اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضای مدت 
مرقوم واصل شود بالاثر و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلــس تحدیدی  قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهی در دو نوبت و به فاصله 30 روز از تاریخ 
انتشار نوبت اول در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می شود.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/02
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/02

م الف: 1258181 اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1400 
اداره ثبت اسناد و امالک بادرود

11/2 بموجب دستور ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی 
آیین نامه قانون مذکور امالکی که در ســه ماهه سوم سال جاری تقاضای 
ثبت آنها پذیرفته شده اند و نیز امالکی که آگهی های نوبتی قبلی آنها از قلم 
افتاده و هم چنین امالکی که بموجب آرا هیات نظارت بایستی تجدید آگهی 

شوند مربوط به بخش 9 حوزه ثبتی بادرود به شرح ذیل آگهی می شوند
 1- از شــماره 159- اصلی شهر بادرود وروســتای سرآسیاب و فروعات 

ذیل آن :     
997- آقای روح اله حیــدری فرزند رمضانعلی شــش دانگ قطعه زمین 

مزروعی بمساحت 2067/91 مترمربع 
1361- آقای روح اله حیدری فرزند رمضانعلی شــش دانگ قطعه زمین 

مزروعی بمساحت 495/62 مترمربع واقع در سرآسیاب
1362- آقای روح اله حیدری فرزند رمضانعلی شــش دانگ قطعه زمین 

مزروعی بمساحت 2668/93 مترمربع واقع در سرآسیاب
1555- آقای حســین نایئنی بادی فرزند عباس نسبت به 5 سهم مشاع و 
آقای محمد نایئنی فرزند عباس 4 سهم مشاع و خانم عاطفه صفاری بادی 
فرزند سیف اله نسبت به یک سهم مشاع از 10 سهم شش دانگ یکدرب باغ 

بمساحت 13672/02 مترمربع 
2375- آقای حسین کیانفر فرزند علی 1587/90 سهم مشاع از 3639/74 

سهم شش دانگ یکدرب باغ بمساحت 3639/74 مترمربع 

3164- آقای حسین ابراهیمی فرزند علی  شش دانگ قطعه زمین مزروعی 
محصور بمساحت 783/11 مترمربع 

9549- آقای حمیدرضا شریفی مقدم فرزند فخراله  شش دانگ قطعه زمین 
محصور بمساحت 2539/10 مترمربع واقع در سرآسیاب

11779- آقای عباسعلی فردوسی فرزند نورمحمد شش دانگ یکدرب باغ 
بمساحت 1936/17 مترمربع 

11788- آقای روح اله حیدری فرزند رمضانعلی شــش دانگ ساختمان 
دامداری بمساحت 237/62 مترمربع واقع در سرآسیاب

لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالک چنانچه کســی نسبت به 
امالک مندرج در این آگهی واخواهی و اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار 
اولین آگهی نوبتی بشرح ردیف الف ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهی 
خود را تسلیم این اداره نموده و رسید اخذ نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال 
گردد و در صورتی که قبل از انتشــار آگهی دعوائی  اقامه شده باشد طرف 
دعوی باید گواهی در مدت مرقوم تسلیم این اداره نمایند و اعتراضاتی که 
بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شود بالاثر خواهد بود و مطابق قسمت اخیر 
ماده 16 و تبصره ماده 17 آیین نامه قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق 
ماده 56 آیین نامه قانون ثبت نسبت به حقوق ارتفاقی در موقع تحدیدحدود 
و در صورت مجلس تحدید قید و واخواهــی صاحبان امالک و مجاورین 
نسبت به حقوق ارتفاقی طبق ماده 20 قانون پذیرفته خواهد شد این آگهی 
در ردیف الف در 2 نوبت و به فاصلــه 30 روز در روزنامه زاینده رود  درج و 

منتشر میگردد 
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/02                     

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/02                                 
م الف: 1260083 رضا طویلی رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود

آگهي نوبتي سه ماهه سوم سال1400 
ثبت کوهپایه

11/3 به موجب ماده 11 قانون ثبت امالک و ماده 59- اصالحي آئین نامه 
مربوط به امالکي که درسه ماهه ســوم1400 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شماره هاي از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیات نظارت 
 ثبت آگهي آنها باید تجدید شــود مربوط به بخش19 را به شرح زیر آگهي 

مي نماید.
الف(شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکي که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه فوق  قبل تنظیم و جهت انتشار آگهي در ردیف 

منظور گردیده اند.
1- ابنیه واقع در سســن آباد آباد تحت شماره139 - اصلي بخش19  ثبت 

اصفهان و فروعات آن بشرح آتی
204 فرعي: اکبر شریفی جبلی فرزند علی اصغر  ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت282/25متر مربع 
2- امالک واقع درراه آهن سیستان   تحت شماره 706 - اصلي بخش19  

ثبت اصفهان و فروعات آن بشرح آتی
706 اصلی : دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی وزارت راه و شهر 
سازی - شرکت را ه آهن جمهوری اسالمی ایران شناسه 10101155744 
ششــدانگ عرصعه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی ) قســمتی از 

ایستگاه راه آهن سیستان (به مساحت 124177/19 متر مربع 
ب( امالکي که آگهي نوبتي آنها در وقت مقرر منتشر و لکن بواسطه اشتباه 
موثري که در انتشار آنها رخ داده و بموجب آراء هیات نظارت یا دستور اداري 
به موجب ماده 16 قانون  ثبت امالک چنانچه کسي نسبت به امالک مندرج 
در این آگهي واخواهي داشته باشــد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت شنبه 
1400/11/02  به آنهایي که تقاضاي ثبت شده به شرح ردیف الف ظرف 
مدت 90 روز و نســبت به آنهایي که طبق آراء هیات نظارت ثبت تجدید 
آگهي شده به شــرح ردیف ب در مدت 30 روز اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي 
ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره باید با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این اداره تسلیم نماید و در صورتي که قبل از انتشار این آگهي دعوایي 
اقامه شده باشد طرف دعوي باید گواهي دادگاه را مشعر به جریان دعوي 
ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات یا گواهي طرح دعوي که بعد 
از انقضاء مدت مرقوم واصل شــود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهدشد ضمنا" طبق ماده 56 آئین 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید 
و واخواهي صاحبان امالک و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقي 
مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف پرونده هاي 

معترضي ثبت پذیرفته خواهد شد.
این آگهي نسبت به ردیف هاي فوق در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ 
انتشار نوبت اول و نسبت به ردیف ب به فاصله 30روز در روزنامه زاینده رود 

چاپ اصفهان درج و منتشر مي شود. 
تاریخ انتشار نوبت اول:    1400/11/02
تاریخ انتشار نوبت دوم:   1400/12/02

م الف:  1263676  اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه

مفاد آراء
11/4 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آرای شماره  4892 14006030200700  الی 140060302007004896 
 مــورخ  15 / 10 / 1400  هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
 وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقایان محمد 
شیرازی تهرانی فرزند ایرج بشماره شناســنامه 1801 وکدملی 1285782348 
صادره از اصفهان درســه دانگ مشاع ازششــدانگ ومهدی فالحی فرزند علی 
به شناســنامه 1146 وکدملی 1289218242 صادره از اصفهــان درچهار حبه 
 مشــاع از 72 حبه ششــدانگ وعلی فالحی فرزند شــیخعلی به شناسنامه 824 
وکد ملی 4848605059 صادره از ازنا در دودانگ مشــاع ازششــدانگ ورسول 
فالحی فرزند علی به شناسنامه 1302 وکدملی 1288956010 صادره از اصفهان 
درچهار حبه مشاع از72 حبه ششــدانگ واحمد فالحی فرزند علی به شناسنامه 
 324 وکدملی 1288985967 صادره از اصفهان درچهار حبه مشــاع از72 حبه
 ششــدانگ یک باب خانه بــه مســاحت 160 مترمربع پــالک 2707 فرعی 
 از 667 اصلــی واقــع در بلوار شــفق اصفهــان  خریــداری ازمالک رســمی
 ) متقاضیان خود ، مالک رسمی مشاعی هستند (  محرزگردیده است لذا به منظور 
 اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که 
 اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند 
 می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره
 تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مــدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند . بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد . 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/17

م الف: 1261997 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

تحدید حدود اختصاصی
11/5 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین  پالک ثبتی 717 فرعی از 
16  اصلی واقع در  بخش 6 ثبت خوانســار به نام ورثه محمد حشمتی  در جریان 
 ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به

 دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/11/30 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. 
تاریخ انتشــار: 1400/11/02  م الف: 1260071 حبیب اکبری رئیس ثبت 

اسناد و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

11/6 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین  پالک ثبتی 445 فرعی از 18  
اصلی واقع در  بخش 4 ثبت خوانسار به نام  محمد فتاحی و غیره فرزند ابراهیم  در 
جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1400/11/28 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت 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.  
تاریخ انتشــار: 1400/11/02 م الف: 1262302 حبیب اکبری رئیس ثبت 

اسناد و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

11/7 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین  پالک ثبتی 1418 فرعی از 5  
اصلی واقع در  بخش 4 ثبت خوانسار به نام خانم عزت دهاقین فرزند محمد جواد  
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 

بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز دو شنبه مورخ 1400/12/02 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت 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. تاریخ انتشار: 1400/11/02  
م الف: 1262606 حبیب اکبری رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی ساخت پارمیس 
نقش جهان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 34994 

و شناسه ملی 10840098219 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/09/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : شــیوا صالح فر دارنده 250.000 ریال سهم الشرکه با پرداخت 
مبلغ 125.000.000 ریال به صندوق شرکت، ســهم الشرکه خود را افزایش 
داد. علی جانقربان دارنده 750.000 ریال ســهم الشــرکه بــا پرداخت مبلغ 
 375.000.000 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را ریال افزایش داد. 
و ســرمایه شــرکت از مبلغ 1.000.000 ریال نقدی به 501.000.000 ریال 
افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه به شرح زیر اصالح شــد: ماده 4 اصالحی : 
سرمایه شــرکت مبلغ 501.000.000 ریال نقدی اســت که تماما به صورت 
نقد پرداخت و در اختیار مدیران شــرکت قرار گرفت. اســامی شرکا و میزان 
سهم الشرکه هریک: شیوا صالح فر بشــماره ملی 0322114330 دارنده مبلغ 
125250000 ریال و علی جانقربان بشماره ملی 1288961634 دارنده مبلغ 
375750000 ریال. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1264042(

آگهی تغییرات شرکت ره جویان آینده نقش جهان 
سهامی خاص به شماره ثبت 34497 

و شناسه ملی 10860002580 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/10/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمیدرضا پورعالقه بندان کدملی 1280991240 به 
عنوان رئیس هیات مدیره -علی شهسواری کدملی 1290938431 به عنوان 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره و علی اصغر ابراهیمی کدملی 5039534231 
به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوســال انتخاب گردیدند. کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره و با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل معتبر می 
باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. فاطمه توکلی زاده 
کد ملی: 1290813442 به عنوان بازرس اصلــی -وحیده تحویلیان کد ملی 
1287140300 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1264044(
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پریا پارسا حاال دیگر ابایی از عیان کردن ماجرا ندارند. اگر در 
سال های گذشته برخی مسائل به بهانه »امنیتی« 
بودن یا »نگران نکردن مردم« اطالع رســانی نمی شــد و در خفا نگه داشــته 
می شد، حاال پرده ها هم کنار رفته و فاجعه آنچنان بیخ گوش مان النه کرده که 
هر مقام مسئولی اندک وجدانی هم اگر داشته باشد، نمی تواند سکوت پیشه 

کند. 
هنوز زمان زیــادی از بحران آبی اصفهــان و اعتراضات در بســتر زاینده رود و 
اتفاقات پس از آن نگذشــته که حاال نوبت »هوا« شده است. برخی مسئوالن 
استانی از جمله یکی دونماینده استان در مجلس به صورت رسمی و علنی اعالم 
کردند که »مازوت سوزی« در اصفهان دوباره به جریان افتاده و حاال بیشتر از 

هر زمان دیگری هم شده است. 
از جمله این نمایندگان؛ عباس مقتدایی نایب رییس کمیســیون امنیت ملی 
مجلس است که به تازگی در توئیتی اعالم کرده بود: »در جدال میان دوندگان 
حامی هوای سالم و حامیان مازوت برای تامین برق کشور توسط نیروگاه های 
اصفهان، باالخــره پس از ماه ها مقاومــت فعال مدیران بر مــا غلبه کردند...« 
مقتدایی در ایــن توئیت، تلویحا دســتور مازوت ســوزی را به گــردن »علی 

شمخانی« دبیر شورای عالی امنیت ملی هم انداخته بود. 
مهرماه امســال نیز مقتدایی و حاجی دلیگانی )نماینده مردم شاهین شهر ، 
میمه و برخوار در مجلس( در نامه ای خطاب به مســئوالن کشوری و استانی 

نسبت به مصرف مازوت در نیروگاه های اصفهان هشدار داده بودند. 
در بخشی از نامه مقتدایی آمده بود: » خواهشمند است با عنایت به همکاری 
مسئوالن استان به گونه ای تدبیر شــود که اگر قرار است این محصول مازوت 
مورد اســتفاده قرار گیرد، در کالن شهر اصفهان و سایر شــهرهایی که آلودگی 
می تواند خسارت انبوه به بار آورد، چنین موضوعی رخ ندهد و در سایر شهرهایی 
که از نظر مسئوالن اســتانی امکان مصرف وجود دارد، آن هم با لحاظ مباحث 
زیست محیطی و کاهش حداکثری آالینده ها اقدام شــود و از انجام هرگونه 
مسامحه ای که می تواند تبعات ناگوار در پی داشته باشد، جلوگیری شود. ضمنا 
یادآوری می شود که افکار عمومی در ســطح استان اصفهان نسبت به موضوع 
آنقدر حساس شده اســت که هرگونه بی تدبیری می تواند به اعتماد عمومی و 

سرمایه اجتماعی کشور لطمات قابل توجه وارد کند.«
چندروز بعد عباس مقتدایی در ارتباط زنده اینترنتی با خبر ۲۰ شــبکه اصفهان 
با اشاره به تبعات سوزاندن مازوت در اصفهان، گفت که »طی رایزنی با مقامات 
عالی اجرایی و اســتفاده از اهرم های نظارتی به مصرف غیرقانونی مازوت در 
نیروگاه های اصفهان پایان خواهیم داد.« حاال این نماینده استان در تازه ترین 

توئیت خود اعتراف کرده که در این تالش ها و رایزنی ها شکست خورده است!
گویا زور نمایندگان مجلس به تصمیم گیرنده یا تصمیم گیرندگان این مسئله 
مهم نرســیده اســت. چراکه چندروز پیــش، حســین محمدصالحی ، عضو 
کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس شورای اســالمی و نماینده مردم 
فریدن، فریدونشــهر و چادگان در مجلس هم گفته بود که : »طبق شــواهد و 
بررسی نمایندگان، استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه های اصفهان قطعی 
است و نمایندگان باید ورود جدی کنند تا جلوی اســتفاده از سوخت مازوت 

گرفته شود.«
19 دی ماه، محمد نورصالحی رییس شورای شــهر اصفهان نیز در نطق پیش 
از دستور خود در جلسه این شورا هشدار داد که مازوت سوزی در نیروگاه های 
اصفهان متوقف شود. این مقام مسئول گفت:» به رغم همه اعتراضات به دستور 
برخی مسئوالن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه اصفهان به صورت محدود 
آغاز شده که این یک تصمیم اشتباه اســت، اصفهان نباید با دیگر کالن شهرها 

مقایسه شود نباید و اقداماتی صورت گیرد که شرایط هوای اصفهان را از این بدتر 
کند.« با وجود تمام این هشدارها و اطالع رسانی های صریح از سوی مسئوالن 
رسمی همچون نمایندگان مجلس و رییس شورای شهر ، تنها واکنش مقامات 

استانی یا »سکوت« و یا »تکذیب« ماجرا بوده است!
»منصور شیشه فروش«، مدیرکل مدیریت بحران اســتان ۲3 آذر در گفت و 
گویی با »ایمنا« منکر هرگونه مازوت سوزی در اصفهان شده بود: » مقرر شد 
محیط زیست نظارت ها را تشدید کند که صنایع از سوخت مازوت )نفت کوره( 
استفاده نکنند و در جایگاه ها سوخت پاک، بنزین و گازوییل یورو چهار توزیع 
شود؛ تاکنون گزارشی مبنی بر استفاده نیروگاه های اصفهان از سوخت مازوت 
به دست ما نرسیده است؛ از سوی دیگر مشعل ها پلمب است و محیط زیست 

در صورت مشاهده تخلف، طبق قانون باید برخورد کند.«
برخی چهره ها هم البته از مازوت ســوزی »حمایت« کرده اند! مثل »مهدی 
طغیانی« نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی که گفته: »در 

اصفهان اگر مازوت هم نمی سوزاندیم با اوضاع خیلی خوبی مواجه نبودیم.«
برخی مســئوالن هم ماجرا را »تایید« و »عذرخواهی« کرده اند. »سید محمد 
کاظمی طبا« فرماندار شاهین شهر در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین 
وضعیت استفاده از مازوت در نیروگاه شهید محمد منتظری تایید کرد که برای 
ســوزاندن مازوت در اصفهان، مصوبه شــورای عالی امنیت ملی را دارند: »بر 
اساس مصوبه شــورای عالی امنیت همه نیروگاه های کشور با توجه به شرایط 

جوی ملزم به استفاده از مازوت و قطع مصرف گاز شدند.«
فرماندار شاهین شهر با بیان اینکه از ۸ مشعل نیروگاه شهید منتظری سه واحد 
مازوت مصرف می کند، ادامه داد: »حدود یک ســوم نیروگاه شهید منتظری 
مازوت سوز شده است و باید توجه داشــت که همه نیروگاه های کشور در مدار 

مازوت سوزی قرار گرفته اند.«
کاظمی طبــا همچنین گفت: »از همــه مردم پوزش می طلبــم و تمام تالش 
خود را با حســینعلی حاجی دلیگانــی، نماینده مردم شهرســتان در مجلس 
شورای اســالمی برای تامین گاز و بازگشت مصرف ســوخت نیروگاه به گاز به 

کار بسته ایم.«
بحث مازوت ســوزی در اصفهان البته دغدغه امروز و دیروز نیست. از سال ها 
پیش برخی مســئوالن در این باره هشــدار داده بودنــد؛ از جمله»محمدرضا 
طباطبایی نایینی« نماینده وقت مردم نایین در مجلس که ســال 9۲ در نامه 
ای به دادســتان وقت اصفهان گفته بود که جلوی مازوت سوزی گرفته شود و 
عنوان کرده بود : »آنچه که مسلم است نیروگاه ها به طورعمد از سوخت مازوت 

استفاده می کنند.«
با اینکه کالن شهر اصفهان سال هاست به طور وحشتناکی با آلودگی هوا دست 
و پنجه نرم می کند و با تبعات مازوت سوزی توسط نیروگاه ها دست به گریبان 
اســت، جالب اســت که حتی وقتی جان ســالمت مردم هم در میان است، 
»اصفهان ستیزی« ادامه دارد و حتی به تریبون نمازجمعه هم در استان های 
دیگر کشیده می شود! ۲۸ آبان امســال بود که حجت االسالم آل هاشم امام 
جمعه تبریز در خطبه های نمازجمعه این شــهر گفت: »بنــده از وزارت نیرو و 
وزارت نفت ســوال دارم چرا اســتفاده از مازوت در نیروگاه تبریز به اوج خود 
رسیده اســت؟ البته در این میان نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسالمی 
باید پیگیر باشید چطور می شــود در نیروگاه های تهران، کرج و اصفهان اجازه 
استفاده از مازوت داده نمی شود اما در تبریز اجازه استفاده از مازوت در نیروگاه 

حرارتی داده می شود؟«
گویا تقدیر اصفهان این اســت که از زمین و زمان و آب و هوا و همسایه ضربه 

بخورد!

جامعه

مدیر کل پســت اســتان اصفهان گفت: با توجه به 
برگزاری موفق اولین نمایشــگاه مجازی کتاب، در 
آستانه برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
هستیم که » اداره کل پســت استان کامال در خدمت 
مردم درنمایشــگاه مجازی کتاب است و به گونه ای 
برنامه ریزی شــده تا به بهترین نحو وظایف و نقش 
خود را ایفا کنیم.« به گزارش روابط عمومی اداره کل 
پست استان اصفهان، حمید باقری در آستانه برگزاری 
دومین نمایشگاه مجازی کتاب بیان داشت در راستای 
عدالت ارتباطی که در جامعه برقرار شده خوشبختانه 
توانستیم در اولین  نمایشگاه مجازی کتاب تهران و 
همچنین اولین نمایشگاه مجازی کتاب اصفهان به 

عنوان خادمین صدیق مردم در ارائه خدمات پستی 
در نمایشــگاه به مردم به صورت مطلوب عمل کرده 
وعدالت فرهنگی محقق شود.  مدیرکل پست استان 
اصفهان با اشاره به نقش پست در نمایشگاه مجازی 
کتاب بیان کرد: زیرســاخت هایی که در پست فراهم 
شده در راســتای توزیع مویرگی است و با تمام توان 
پشتیبان دومین نمایشــگاه مجازی کتاب هستیم. 
وی با اشاره به تعداد موزعین در استان اصفهان بیان 
داشت: در استان اصفهان به ازای هر پنج هزار نفر یک 
واحد پســتی و به ازای 1۰۲ کیلومتر مربع یک واحد 
پستی داریم به عبارتی پوشش جمعیتی و مساحتی 
کل اســتان را داریم. مدیر کل پست استان اصفهان 
افزود: این اداره کل  1۲۰ خــط ارتباطی دارد که  روزانه 
حداقل دو مراجعه به مراکز پستی در شهرستان های 

استان داشته است  و از مراکز شهرستان ها به روستاها 
حداقل هفته ای ســه روز ارتباط برقرار می شــود. در 
تمامی نقاط کشور توزیع مرسوالت به صورت مویرگی 
صورت می گیرد وبا این زیر ساخت ها  آماده برگزاری 
دومین نمایشگاه مجازی کتاب هستیم. باقری با بیان 
اینکه استان اصفهان هاب پستی مرکزی کشور است، 
ادامه داد: به غیر از چهار اســتان با همه استان های 
کشــور ارتباط زمینی، فیزیکی و مستقیم داریم. وی 
ادامه داد: آموزش ناشران مبنی بر نحوه بسته بندی و 
آدرس نویسی، هماهنگی به منظور جمع آوری کتب، 
برنامه ریزی جهت جمع آوری مرســوالت، ارســال 
مستقیم کتب به سایر اســتان ها به منظور صیانت از 
کتب در باکس ویژه از جمله اقدامات اداره کل پست 

استان است.

مدیر کل پست استان اصفهان:

 با تمام ظرفیت در خدمت مردم در دومین 
نمایشگاه مجازی کتاب هستیم  

بالگرد امدادی 
هالل احمر استان 
اصفهان اعزام شد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
اســتان اصفهان از بارگیری و 
ارسال محموله چادر امدادی 
به مناطق ســیل زده اســتان 
کرمان خبر داد.در همین راستا 
بالگرد امدادی جمعیت هالل 
احمر اســتان نیز بــه منظور 
امدادرسانی به سیل زدگان به 

کرمان اعزام شد.

رییس پلیس راه استان خبر داد:

 برخورد با جابه جایی مسافر به وسیله وانت بارها 
در جاده های اصفهان

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار کرد: افزایش تقاضای استفاده از وانت 
برای حمل و نقل اقالم گوناگون به دالیلی نظیر ســرعت بارگیری و تخلیــه، امکان حمل بار اضافه 
خارج از ظرفیت مندرج در کارت خودرو، اقتصادی بودن کرایه برای صاحبان کاال نسبت به وسایل 
نقلیه سنگین، استفاده از اتاق بار خارج از ابعاد استاندارد و مهم تر از همه خأل مقررات الزم االجرا جهت 
کنترل جابه جایی بار توسط اینگونه وســایل نقلیه باعث افزایش میزان تردد وانت بارها در راه ها و 
باال رفتن میزان تصادفات آنها شده است.سرهنگ اصغر زارع افزود: وانت بارها توانایی حمل و نقل 
کاالهایی را دارند که از نظر ابعاد، وزن و ارتفاع، متناســب با توان و مانور حرکتی وانت ها در جاده ها 
باشند، وزن باالی بارها، باعث کندی حرکت وانت ها در جاده ها شده و باعث به وجود آمدن ترافیک 
و باال رفتن درصد خطای دید رانندگان می شود.رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
با بیان اینکه مهار بار غیراصولی از اصلی ترین عوامل ایجاد و بروز حوادث در عبور و مرور جاده هاست، 
اضافه کرد: شیوه های غلط و اســتفاده از ابزار و تجهیزات غیرمرسوم و غیراستاندارد در مهار بارها از 
قبیل طناب های معمولی و یا کشــیدن پارچه و همچنین تنوع در نوع و حجم بارها اعم از نخاله ها، 
مصالح ساختمانی و یا محصوالت کشاورزی و حتی زباله ها باعث ریزش و پراکندگی آنها در اثر باد 
در سطح جاده ها و سواره ها شــده و خطرات و تصادفات احتمالی را فراهم می کند. سرهنگ زارع 
با بیان اینکه استفاده نابجای رانندگان وانت در حمل مسافر باعث افزایش تعداد تلفات مربوط به 
سرنشینان در این گونه وسایل نقلیه می شــود، تاکید کرد: رانندگان وانت بارها به هیچ عنوان مجاز 
به حمل مسافر نیستند و در صورت مشاهده توســط ماموران به شدت با رانندگان متخلف برخورد 

خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد:

کشف 2۷ دستگاه ماینر در اصفهان
۲۷ دستگاه ماینر تولید ارز دیجیتال به ارزش 1۰ میلیارد ریال در اصفهان کشف و توقیف شد. فرمانده 
انتظامی شهرستان اصفهان گفت: ماموران انتظامی این شهرســتان با اطالع از نگهداری غیرمجاز 
تعدادی دســتگاه ماینر در کارگاهی در یکی از مناطق حاشــیه ای شــهر وارد عمل شدند.سرهنگ 
حمیدرضا اکبری افزود: در بازرسی از این کارگاه ۲۷ دســتگاه ماینر قاچاق و لوازم مربوطه کشف 

شد.وی گفت: سه نفر نیز دستگیر و تحول مراجع قضایی شدند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان:

توقف غیرمجاز برای برداشتن یک سگ، منجر به فوت شد
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان با اشــاره به حادثه منجر به فوت در بزرگراه شهید 
دستجردی، اظهار کرد: روز پنجشنبه  بانویی در الین ســرعت اتوبان برای کمک یا برداشتن یک سگ 
توقف غیرمجاز می کند که سرانجام به فوت وی می انجامد.سرهنگ محمدرضا محمدی افزود: توقف 
این خانم در الین سرعت به هیچ وجه درست نبوده و کاری بسیار خطرناک و پر ریسک و جبران ناپذیر 
بوده است.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با بیان اینکه این بانو بی احتیاطی کرده 
است، گفت: توقف در اتوبان جایز نیست و باید کنار اتوبان توقف می کرد و به علت بی احتیاطی محرزی 
که انجام داده متاسفانه یک خودرو دنا بعد از چند ثانیه با این خانم و خودرو وی برخورد می کند.وی 
ادامه داد: این فرد در دم در صحنه فوت کرد ولی دختر بچه 11 ساله او آسیبی ندید و سالم است، راننده 
دنا هم آسیب زیادی ندید.سرهنگ محمدی تصریح کرد: در این تصادف هر دو راننده مقصر هستند و 
طبق نظر کارشناسان ۵۰ درصد خانم به علت توقف در الین سرعت و ۵۰ درصد راننده دنا به علت توجه 

نداشتن به جلو مقصر شناخته شدند.

وز عکس ر

ناـجاـ

طی 9 ماهه امسال رقم خورد؛

 رشد 24 درصدی تلفات
گاز گرفتگی در اصفهان

خبر روز

مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان از 
افزایش ۲۴.1 درصدی تلفــات گاز گرفتگی در 
اســتان طی 9 ماهه امســال خبر داد و گفت: 
طی این مدت 3۶ نفر بر اثر مســمومیت با گاز 
منوکسیدکربن در استان جان باختند.منصور 
فیروزبخت با اعــالم این خبر، اظهــار کرد: با 
شروع نیمه دوم سال و افزایش سرما و برودت 
هوا، شاهد رشــد آمار تلفات مسمومیت با گاز 
منوکسیدکربن در استان هستیم.وی با اشاره به 
هشدارهای مطرح شده در خصوص پیشگیری 
از حوادث گازگرفتگــی و تاکید بر رعایت اصول 
ایمنی در به کارگیری وســایل گرمایش، گفت: 
متاسفانه همچنان شاهد رشــد تلفات در پی 
سهل انگاری برخی شهروندان هستیم، به طوری 
که طی 9 ماهه امسال، 3۶ نفر بر اثر مسمومیت 
با گاز منوکسیدکربن در اســتان جان باختند.

مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان به مرگ ۲9 
نفر بر اثر گاز گرفتگی در مدت مشابه سال قبل 
اشاره و خاطرنشان کرد: آمار تلفات گاز گرفتگی 
در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل۲۴.1 درصد بیشتر شــده است.وی اعالم 
کرد: ۲9 نفر از متوفیان ناشــی از مسمومیت با 
گاز مونوکســید کربن در 9 ماهه امسال مرد و 
۷ نفر زن بودند.فیروزبخت با اشــاره به اینکه 
در آذرماه امسال تعداد قربانیان گازگرفتگی در 
اســتان ۷ نفر بود، گفت: در آبان ماه امسال نیز 
آمار تلفات مســمومیت با گاز رشد داشت و در 
این ماه 11 نفر از همشهریان بر اثر گاز گرفتگی 
جان خود را از دست دادند.وی یادآور شد: طی 
۸ ماهه امسال، استان اصفهان در رتبه دوم آمار 
تلفات گازگرفتگی در کشور بعد از استان تهران 
قرار گرفت.مدیرکل پزشــکی قانونی استان با 
هشدار نسبت به افزایش تلفات مسمومیت با 
گاز منوکسیدکربن در نیمه دوم سال، بر رعایت 
نکات ایمنــی در نصب و به کارگیری وســایل 
گرمایشی در فصل پاییز و زمستان تاکید کرد.

فیروزبخت به مردم توصیه کرد، در فصل پاییز 
و زمستان در استفاده از وسایل گرمازا که عمدتا 
به سیستم گاز شهری متصل است، نهایت دقت 

را داشته باشند.

رییس شورای حل اختالف اســتان اصفهان از رهایی یک زندانی محکوم به قصاص با اعالم رضایت اولیای دم خبر داد.سید محمد موسویان گفت: پرونده ای با 
موضوع قتل در سال 139۶ جهت سازش و رهایی محکوم  از قصاص نفس به شعبه ۴3 شورای حل اختالف اصفهان ارجاع شد.وی در خصوص جزییات این پرونده 
گفت: این پرونده مربوط به اختالف دو دوست بوده است که با یکدیگر دچار مشکل می شوند و یکی از آن ها توسط دیگری به قتل می رسد که با تالش اعضای شعبه 
۴3 شورای حل اختالف اصفهان و با برگزاری جلسات متعدد با خانواده  اولیای دم، در نهایت اولیای دم گذشت خود را اعالم کردند. عفو و بخشش یکی از تاکیدات 
دین و ائمه اطهار )ع( است که اعضای شعب صلحی شورا های استان اصفهان با تکیه بر مبانی قوی اسالمی و همچنین غنای فرهنگی مردم در گذشت موفق به ثبت 

میزان قابل توجهی از مصالحه در پرونده های مختلف ارجاع شده به شورا های حل اختالف شده اند که بخش عمده ای از آن را پرونده های قتل تشکیل می دهند.

رهایی یک زندانی محکوم به قصاص با تالش شورای حل اختالف اصفهان

این حق »شهیدپرورترین« استان ایران نیست؛

ازپا افتاده در غبار!
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یوونتوسی ها خواهان محرومیت »آلگری« شدند!
هواداران یوونتوس در فضای مجازی می خواهند محرومیت آلگری طوالنی تر شود.بعد از نمایش های 
خوب یوونتوس زیر نظر الندوچی )دستیار آلگری( حاال هواداران یووه به شوخی در فضای مجازی 
درخواست کرده اند سرمربی تیم بماند.یوونتوس با مارکو الندوچی توانست مقابل رم بازی ۱-۳ باخته 
را با بازگشت رویایی ۴-۳ به پایان برساند و در جام حذفی با ۴ گل اودینزه را شکست دهد.  یکی از 
هواداران یووه در توئیتر خود نوشت:» با الندوچی ما شــاهد گل های روگانی، دی شیلیو و گل شدن 

مستقیم ضربه ایستگاهی هستیم. دیگر چه چیز می خواهیم تا او سرمربی دائمی شود؟«

»دمبله« و حرف هایی که یک فرضیه مهم را رد کرد
طی هفته های اخیر شــایعات زیادی در مورد آینده دمبله شنیده شده است. در مقطعی گفته شد او 
با تمدید موافقت کرده ولی با پایان سال 202۱ روی موضع خود ماند و حاضر به تمدید نشد تا اکنون 
به لحاظ قانونی مشکلی برای مذاکره با باشــگاه های دیگر نداشته باشد. به طور مشخص سرمربی 
جوان بارسلونا یعنی ژاوی هرناندز عالقه زیادی به سبک بازی عثمان دمبله دارد و حتی این موضوع 
را در مراسم معارفه خود نیز اعالم کرد. این موضوع باعث شــد که تالش باشگاه کاتاالنی برای حفظ 
این بازیکن دو چندان شود؛ اما در این لحظه رسیدن به یک توافق جدید بسیار دشوار و دور از انتظار 
به نظر می رسد. عثمان دمبله اما سکوت خود را شکست و یک سری حرف های جنجالی مطرح کرد. 
این ستاره فرانسوی در بخشی از صحبت های خود تاکید کرد که خودش اختیارات کامل در مورد آینده 
را به مدیر برنامه اش یعنی موسی سیســوکو داده و به نوعی از او حمایت قاطعی انجام داد. در واقع 
این مســئله یک فرضیه مهم را در مورد دمبله از بین می برد. در هفته های اخیر گفته می شد که خود 
این ستاره فرانسوی خواهان ماندن در نوکمپ است ؛اما مدیر برنامه اش به خاطر مسائل مالی به او 
این اجازه را نمی دهد ولی حاال مشخص شــده که دمبله نیز با ایجنتش کامال هم نظر است و چنین 

فرضیه ای رد می شود.

تمدید قرارداد کاپیتان لوریس با تاتنهام
هوگو لوریس، کاپیتان تاتنهام با این تیم برای تمدید قرارداد خود به توافق رسیده است. قرارداد موجود 
دروازه بان فرانسوی در پایان این فصل به پایان می رسید و گمانه زنی هایی را ایجاد کرد که او ممکن 
است در حال انتقال به تیمی دیگر باشد. اما گزارش شده که این دروازه بان ۳۵ ساله قرارداد جدیدی 

امضا کرده است که او را تا سال 202۴ در شمال لندن نگه می دارد. لوریس 
که در سال 20۱2 از لیون آمده بود، از ابتدای این ماه می توانست آزادانه با 
باشــگاه های خارجی صحبت کند. با این حال، به نظر می رسد که برنده 
جام جهانی آینده خود را به تیم آنتونیو کونته متعهد کرده است. احیای 
تاتنهام پس از انتصاب کونته در اوایل این فصل، لوریس را متقاعد کرده 

که بماند. کونته به تازگی گفته اســت: لوریس کاپیتان ماست، او 
یک دروازه بان برتر برای ما محسوب می شود. هوگو به خوبی 
تاتنهام را می شناسد و این پیراهن را دوست دارد. برای من 
او بازیکن مهمی است و مطمئن هستم که آنها راه حلی برای 
ادامه ماندن او با تاتنهام خواهند یافت. گاتزتا مدعی است 
تاتنهام هاتسپر شــانس زیادی برای جذب پائولو دیباال، 
مهاجم یوونتوس در تابســتان 2022 دارد و تمرکز خود 
را روی جذب این بازیکن گذاشــته است. این بازیکن 
آرژانتینی احتماال در پایان قرارداد در ماه ژوئن، باشگاه 
تورینی را به عنوان بازیکن آزاد ترک خواهد کرد و تاتنهام 

مشتاق به جذب اوست.

مصاف سپاهان- مس رفسنجان؛

پیش به سوی شروع دوباره

دور برگشت فصل جاری رقابت های لیگ   سمیه مصور
برتر فوتبال کشور عصر امروز با برگزاری دو 
دیدار  آغاز می شود که  در یکی از این دیدارها طالیی پوشان نصف جهان 
در ورزشگاه شهدای سرچشــمه مقابل تیم مس رفسنجان صف آرایی 

می کنند.
تیم سپاهان در شرایطی پا به میدان این مسابقه می گذارد که این تیم 
با شکست مقابل تیم آلومینوم اراک از گردونه رقابت های جام حذفی 
کنار گذاشته شد و تنها فرصت این تیم برای کسب عنوان قهرمانی حضور 
قدرتمندانه در نیم فصل دوم مسابقات لیگ است. سپاهانی ها که فصل 
جاری رقابت های لیگ برتر را در قالب یک تیم مدعی آغاز کرده بودند 
نتوانستند عملکرد قابل قبولی در حدو اندازه این تیم را از خود ارائه دهند 
تا با کسب 29 امتیاز و قرارگیری در رتبه سوم جدول رده بندی نیم فصل 
این دوره از مسابقات را به پایان برســانند، نتیجه ای که به هیچ عنوان 
مورد رضایت هواداران این تیم قرار نداشت و از سپاهان پر مهره انتظاری 
جز صدرنشــینی نمی رفت. ســپاهان در پایان نیم فصل نخست از ۱۵ 
بازی خود 9 برد، 2 تساوی و ۴ شکست به دست آورد. در آن سو مس 

رفسنجان از ۱۵ بازی قبلی خود 6 برد، ۵ تساوی و ۴ شکست به دست 
آورده و با 2۳ امتیاز در رده پنجم حدول ایستاده است.

سپاهان برای بازگشــت دوباره در جمع مدعیان، چاره ای جز پیروزی 
مقابل مس رفســنجان ندارد؛ طالیی پوشان بر خالف پیش بینی ها در 
هفته های پایانی نیم فصل نخست امتیازات حساسی را از دست دادند 
و برای باقی ماندن در کورس قهرمانی باید از سد مس عبور کنند، اتفاقی 
که با توجه به غیبت چند مهره موثر ســپاهان چندان هم ساده به نظر 
نمی رسد. ســپاهان در  این بازی رفیعی و نورافکن را در اختیار ندارد و 
مصدومیت سلمانی دســت نویدکیا را برای چیدن ترکیب دلخواهش 

بسته است.
این تیم در فاز هجومی با شــرایط ســختی روبه رو اســت؛ شاگردان 
نویدکیا موقعیت هــای زیادی خلق می کنند و از تــوان هجومی باالیی 
برخوردار هستند؛ اما افت شهباززاده و مغانلو در کنار کمبود یک مهاجم 
چارچوب شناس زردپوشان اصفهانی را درشــرایط سختی قرار داده و 
امتیازات حساسی را از این تیم گرفته است. سپاهانی ها در خط میانی 
شــرایط خوبی دارند و حضور علی محمدی در کنــار کریمی و ریگی تا 

حدودی خیال نویدکیا را راحت کرده اســت. شــاگردان نویدکیا در فاز 
دفاعی نیز به رغم انتقادات موجود عملکرد خوبی از خود نشان داده اند و 

مدافعان این تیم نقطه اتکای سیستم نویدکیا به شمار می آیند.
شاگردان محرم نوید کیا کار دشــواری را در مقابل تیم مس رفسنجان 
در پیش دارند ، این تیم بازیکنان باکیفیت زیادی در اختیار دارد. مس 
در فاز هجومی تیم خطرناکی به شمار می رود و حضور منشا، علیاری و 
امامعلی در پیکان خط حمله ، توان هجومی آنها را افزایش داده است. 
پاشنه آشیل مس خط دفاعی این تیم محســوب می شود، شاگردان 
ربیعی در نیم فصل نخست ۱۴ گل دریافت کرده اند که عملکرد متوسطی 

به شمار می رود.
کسب سه امتیاز دیدار تیم های ســپاهان و مس رفسنجان، با توجه به 
وضعیت سپاهان ومس برای هر دو تیم از حساسیت باالیی برخوردار 
است. سپاهان در حالی آماده مصاف با مس می شود که 6 امتیاز با صدر 
جدول فاصله دارد و شرایط جدول باعث می شود که شاگردان نویدکیا 
برای کم کردن به صدر جــدول و باقی ماندن در کــورس قهرمانی حق 

کوچک ترین اشتباهی را در این دیدار نداشته باشند.

تقریبا دو هفتــه از صدور حکم بازنشســتگی علی 
مرادی، رییس ســابق فدراســیون وزنــه برداری 
می گذرد؛ اما در این دو هفته هنوز سرپرســت این 
فدراسیون مشخص نشده اســت. فدراسیون وزنه 
برداری در حالی بدون سرپرســت اداره می شود که 
کمتر از ۱0 ماه تا بازی های آسیایی فاصله دارد و این 
بالتکلیفی می تواند در بازی های آسیایی مشکالت 

زیادی برای تیم درست کند. 
آقای ســجادی قطعا وزنه برداری طفل ســر راهی 
ورزش ایران نیســت؛ دنیــای پوالد ســرد همان 
ورزشی اســت که از همین حاال در برنامه های خود 
در بازی های آســیایی روی مدال های آن حساب 
کرده اید؛ اما اینکه چرا هنوز تکلیف سرپرســت آن 
مشخص نشده سوالی است که حسابی ذهن را به 

خود مشغول کرده است .

از طرفی این موضوع باعث شده تا هر روز زمزمه البی 
رییس سابق با نمایندگان مجلس و... منتشر شود 
که ایشان در تالش اســت یک سال دیگر در سمت 
خود بماند و همین می تواند اســتقالل وزیر ورزش 

را زیر سوال ببرد.
وزیر ورزش که ابتدا حکم بازنشســتگی مرادی را 
امضا کرد حاال دو هفته اســت هیــچ اقدامی برای 
تعیین سرپرســت این فدراســیون نداشته و این 
در حالی اســت که وزنه برداری از ســوء مدیریت 
در ســال های اخیر حســابی زخمی اســت و درد 
می کشد؛ بهترین درمان برای آن تعیین هرچه زودتر 
سرپرست و برگزاری مجمع انتخاباتی است تا بلکه 

هوایی تازه در آن جاری شود.
در این باره هم شنیده می شــود بعضی ها با وزارت 
ورزش البی کرده اند تا یک سرپرســت نزدیک به 

فدراسیون علی مرادی تعیین شود که نهایتا چینش 
مجمع را طوری انجام دهد که همان سیســتم قبل 
ســر کار بماند؛ اما بهتر است وزیر ورزش حواسش 
باشد که این انتخابات آزمونی بزرگ برای سنجش 
اســتقالل اوســت که اگر به البی ها تن دهد و یک 
سرپرســت بی طرف و کاربلد برای فدراسیون وزنه 
برداری انتخاب نکند، این ورزش پر افتخار در همان 
چاله ای می افتد که چند سال است برای خروج از 
آن دست و پا می زند و حاال روزنه امیدی برای نجات 

از آن به وجود آمده است. 

آقای وزیر! وزنه برداری طفل سرراهی نیست

سرمربی تیم ملی بسکتبال باویلچر بانوان یکی از مشکالت بانوان را برای شرکت در مسابقات آسیا و اقیانوسیه و بازی های پاراآسیایی چین برخوردار نبودن از 
ویلچرهای به روز و استاندارد عنوان کرد.مهری یوسف زاده درباره وضعیت تیم بانوان بسکتبال با ویلچر برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه، اظهار 
کرد: سومین مرحله اردوی آمادگی بانوان بسکتبال با ویلچر در حالی از روز یکشنبه سوم بهمن با حضور 20 بازیکن در مشهد مقدس برگزار می شود که این تیم 2 
سال به دلیل کرونا شرایط حضور در تمرینات و مسابقات را نداشت.وی گفت: برای این که بتوانیم در قهرمانی آسیا و اقیانوسیه سهمیه ورود به بازی های پاراآسیایی 
چین را کسب کنیم، سعی داریم با جوان گرایی در تیم، تحول اساسی در بسکتبال با ویلچر بانوان ایجاد و تیم خوبی را برای قهرمانی آسیا و اقیانوسیه آماده کنیم.

یوسف پور تصریح کرد: در 2 اردوی قبلی تمرکز اصلی بر روی شناسایی بازیکنان بود، اما در اردوی سوم هدف مان ارتقای بعد تکنیکی و تاکتیکی تیم و شناسایی 
بازیکنان اصلی برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در تایلند است.

خبر روزمشکل بانوان بسکتبالیست برای شرکت در مسابقات

وز عکس ر

فرهاد مجیدی و 
 تمجید ویژه از

تیم زنان 
ســرمربی تیم اســتقالل در 
صفحــه اینســتاگرام خــود 
نوشت: واقعی ترین عاشقان 
فوتبال شمایید، چون نادیده 
گرفتــه شــدن را شکســت 
داده اید.این چیــزی فراتر از 
تمام پیروزی هاســت که در 
فوتبال دست نیافتنی است. 

قلب های ما با شماست.

ایران - عراق؛ حتما واکسن بزنید
از مدت ها قبل گمانه زنی های مختلفی راجع به حضور تماشاگران در بازی تیم ملی مقابل عراق در 
ورزشگاه آزادی وجود داشت و باتوجه به برگزاری لیگ بدون حضور تماشاگران، این اتفاق در هاله ای 
از ابهام قرار گرفته بود.حضور تماشاگران در این بازی با توجه به جشن احتمالی صعود ایران به جام 
جهانی از اهمیت زیادی برخوردار بود و فدراسیون فوتبال درخواست حضور ۱2هزار تماشاگر را داشت 
؛اما در نهایت مجوز حضور ۱0هزار تماشاگر واکسینه شده صادر شد. نکته خیلی مهم در مورد حضور 

این تعداد تماشاگر این است که این افراد هر دو دوز واکسن خود را زده باشند.

ماجرای رد شکایت آلومینیوم از »سیاوش یزدانی«
طی هفته های اخیر شایعاتی در خصوص سرباز بودن دو بازیکن استقالل مطرح شده بود که این 
مسائل شکایت باشگاه آلومینیوم اراک را نیز در پی داشت.فریبرز محمودزاده، رییس کمیته نقل و 
انتقاالت سازمان لیگ با اعالم رد شکایت آلومینیوم در این خصوص توضیح داد: باشگاه آلومینیوم 
اراک در بازه زمانی مقرر برای یکی از بازیکنان استقالل شکایت رسمی داشته و کمیته انضباطی هم با 
توجه به مستنداتی که از حوزه نظام وظیفه ما ارسال کرده بودیم که مجوز سربازی بازیکنانش تا یک 
اسفند بود، آن را تایید کردند.وی همچنین تاکید کرد: چون منشأ صدور سربازی یعنی حوزه نظام 
وظیفه و پلیس +۱0 این مدارک را برای ما ارسال کردند، به خاطر همین کمیته انضباطی اعتراضی که 
باشگاه آلومینیوم اراک داشته را رد کرده و باشگاه استقالل را با توجه به ارائه مجوز سربازی بازیکنان 

در تاریخ یک اسفند محق دانست.

مجیدی باید قید »یامگا« و »ژستد« را بزند!
یکی از بازیکنان کرونایی استقالل رودی ژستد فرانسوی است که گفته می شود همسر و فرزندانش 
هم مبتال شده اند.فرهاد مجیدی باید در بازی تیمش مقابل هوادار قید استفاده از ژستد و یامگا را 
بزند. یامگا که امسال ۷ گل برای استقالل زده در این بازی محروم است و ژستد هم به علت ابتال به 
کرونا به این دیدار نمی رسد و حتی احتمال دارد چند بازیکن کرونایی دیگر استقالل هم این بازی 

را از دست بدهند. 
استقاللی ها می گویند طی روزهای گذشته بر تعداد کرونایی های آنها اضافه شده؛ اما خوشبختانه 
شرایط بازیکنان این تیم وخیم نیست و شنیده می شــود چند بازیکن وضعیت ایده آلی دارند و به 
بازی با هوادار هم می رسند.البته مشکل جدید استقالل بعد از اعالم برنامه بازی با هوادار این است 
که اگر این تیم ملی  پوش داشته باشد، آنها هم نمی توانند استقالل را در بازی با هواداران همراهی 

کنند. گفته می شود نام سیاوش یزدانی و جعفر سلمانی در لیست تیم ملی وجود دارد.

ماجدی؛ دستیار »فکری« در نفت مسجد سلیمان
فرشاد ماجدی، مربی فصل گذشته استقالل به عنوان دستیار محمود فکری در نفت مسجدسلیمان 
انتخاب شد. نفت مسجد سلیمان بیشــتر وقت پیش فصل لیگ بیســت و یکم را برای انتخاب 
ســرمربی و جمع کردن تیمش از دســت داد و پس از عدم توافق با فکری و حضور کوتاه و عجیب 
پورموسوی، با فراز کمالوند نیز به نتیجه دلخواه نرسید تا مسجد سلیمانی ها بار دیگر به سراغ محمود 
فکری بروند.فکری فصل گذشته موفق شده بود نفت مسجد سلیمان را در لیگ برتر نگه دارد و حاال 
بار دیگر در شرایطی سکان هدایت این تیم را بر عهده می گیرد که آنها با یازده امتیاز در رده پانزدهم 
جدول قرار گرفته اند.محمود فکری در این تیم دنبال جمع کردن کادرفنی مدنظر خود است و به این 
منظور سراغ فرشاد ماجدی رفته است. ماجدی که از ابتدای سال ۱۴00 به کادرفنی استقالل اضافه 
شده و پس از دوره ای چندماهه با فرهاد مجیدی قطع همکاری کرده بود، حاال با نفت مسجدسلیمان 

به لیگ برتر بازمی گردد.

مستطیل سبز

 پیام کاپیتان قاسم به بازیکنان
ذوب آهن:

مشکل شما فنی نیست، 
می توانید

قاســم حدادی فر کــه در تمام این ســال ها 
به پیراهن ســبز رنگ ذوب آهــن وفادار بوده 
روزهــای ســختی را از این بابت کــه دلتنگ 
مستطیل ســبز شــده، ســپری می کند ،از 
هــواداران می خواهــد که درکــش کنند زیرا 
قصد نــدارد دوباره حداقل در زمــان فعلی به 
فوتبال برگردد.وی در مصاحبه با ورزش ســه 
صحبت هــای جالبی را درباره شــرایط فعلی 
ذوب آهن به زبان می آورد:االن در شــرایطی 
هستم که فکر می کنم بازگشــت آنچنانی به 
فوتبال نداشته باشم و دوران حرفه ای فوتبال 
من تمام شده است. به هر نحوی و هر اتفاقی 
که افتاده با این قضیه کنار آمده ام. این دوران 
تمام شــده و دارم برای آینــده برنامه ریزی 
می کنم، ان شــاءا... که اتفاقــات خوبی رخ 
دهد.یک سری برنامه ها برای امر مربیگری 
دارم که کم کم انجام می دهم. هنوز زود است 
ولی دارم کارهایی انجام می دهم که امیدوارم 
در آن زمینه موفق باشــم. 2،۳ ســال است 
که درگیر این موضوع هســتیم که ذوب آهن 
نتیجه نمی گیرد ولــی درکل خطاب صحبتم 
با بازیکنان این تیم است و می خواهم به آنها 
بگویم شما بازیکنان فوق العاده خوبی هستید 
و من حدود یک ماه و نیم با شما تمرین کردم 
و واقعا می دانم چه کیفیتی دارید و شــاید تا 
االن نتوانســتید کیفیت واقعی خود را نشان 
دهید .از بازیکنان می خواهم این ذهنیت غلط 
را که ذوب آهن دو سال است نتیجه نگرفته از 
خود دور کنند. همه جا  این صحبت را می شنوم 
از بازیکنان می خواهم که بدانند پیراهن چه تیم 
بزرگی را پوشــیده اند. ذوب آهن واقعا سابقه 
خوبی دارد و همیشه باالی جدول بوده و حضور 
مستمر در آسیا داشته و ۷،8 دوره در بازی های 
آسیایی شرکت کرده و کارنامه خوبی نیز دارد 
.شــاید در یکی دو  ســال اخیر شرایط خوبی 
نداشتیم و این موضوع به مسائل فنی مربوط 
نمی شود و بیشتر با ساختار و مدیریت ارتباط 

دارد که در نهایت به تیم ضربه زده است.

شاگردان محرم نوید کیا کار دشواری را در مقابل تیم 
مس رفسنجان در پیش دارند، این تیم بازیکنان 
باکیفیت زیادی در اختیار دارد. مس در فاز هجومی 
تیم خطرناکی به شمار می رود و حضور منشا، علیاری 
و امامعلی در پیکان خط حمله ، توان هجومی آنها را 

افزایش داده است

فوتبال جهان

م
سنی

: ت
س

عک
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در دیدار استاندار اصفهان با سفیر رومانی مطرح شد؛

تقویت روابط اصفهان با خواهرخوانده رومانیایی اش
سفیر رومانی در دیدار با استاندار اصفهان، روابط دیپلماسی بین رومانی و ایران را مطلوب ارزیابی 
کرد و گفت: رومانی درصدد گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی و آموزشی شهر های یاش و اصفهان 
است و این دیدار ها می تواند به تعمیق روابط ایران و رومانی در زمینه های مختلف بیانجامد. میرال 
کارمن گرکو ادامه داد: به دنبال ارتباطات و دوستی های گسترده تری بین استانداری های اصفهان و 
یاش هستیم، اصفهان در حوزه جواهرات و آثار فرهنگی، تاریخی و باستانی ظرفیت گسترده ای دارد 
و اولین شهری است که مردم رومانی با شنیدن نام آن، ایران را به خاطر می آورند.استاندار اصفهان 
هم در این دیدار با مرور سابقه ۱۲۰ ساله روابط رسمی و دیپلماتیک ایران و رومانی گفت: در دوران 
طوالنی این ارتباط همیشه برنامه ها با همدلی و در سطح قابل قبولی پیش رفته و ظرفیت هایی برای 
افزایش مبادالت بین ایران و رومانی نیز فراهم شده است.ســید رضا مرتضوی، خواهر خواندگی 
یاش و اصفهان را ابزاری توانمند برای توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی دانست و گفت: این دیدار ها 
می تواند بر تعمیق روابط میان دو کشور موثر باشد و بســتر های همکاری دوجانبه را بیش از پیش 
فراهم کند.به گفته وی؛  با توجه به اینکه اصفهان یک شهر موزه شناخته شده در جهان و شهر صنایع 
دستی جهان است می توانیم میزبان تورگردان های کشور رومانی در اصفهان باشیم و همچنین تور 

گردان های اصفهان در رومانی فعالیت کنند.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

تولید مستمر کارتن خوابی با شغل پردرآمد ضایعاتی
علی صالحی، سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان در صفحه اینســتاگرام خود نوشت:»در 
بازدید از محله دارک و ارزنان منطقه ۱۴ ضمن بررســی آخرین وضعیت طرح ســاماندهی کارتن 
خواب ها از فعالیت های فرهنگی انجام شده از سوی کانون مسجد امام حسن مجتبی )ع( بازدید 
شد.جمع آوری ضایعات به یک شغل پردرآمد برای معتادان و کارتن خواب ها تبدیل شده به طوری 
که حاضر به تغییر آن نیستند و از ســاماندهی کارتن خواب ها گریزان اند، این یعنی تولید مستمر 
کارتن خوابی که چالشی برای طرح مذکور شــده، پلمب انبارهایی که خریدار این ضایعات هستند 
زنجیره را قطع و به حل معضل کمک می کند، این موضوع را به کمک دســتگاه قضایی و معاونت 

خدمات شهری پیگیری خواهیم کرد.«

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
مطرح کرد:

لزوم توجه به رویکردهای جدید در ساماندهی مشاغل 
مزاحم کالن شهرها

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در بازدید از روز بازارها، 
شب بازارها و بازار ارزاق و میوه و تره بار و ایست کارها در مشهد، اظهار کرد: در ساماندهی این مولفه ها 
باید از تجربیات کالن شهرها و کارشناسان خبره بهره گرفت و جدی تر وارد شد.امیرحسین ماه آورپور 
با بیان اینکه در حال حاضر کالن شهرها با معضالتی از جمله مشاغل مزاحم و آالینده رو به رو هستند 
که باید برای آن با همکاری اتحادیه ها اقدام عاجلی کرد، افزود: در برخی کالن شهرها از جمله مشهد 
به جهت نوع ساختار صنفی در حوزه روز بازارها ورود موفقی داشــتند.مدیرعامل سازمان میادین 
و ساماندهی مشاغل شهری شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه ساماندهی روزبازارها و مشاغل 
مزاحم و آالینده در کالن شهرها نیازمند رویکردهای جدید اســت، ادامه داد: عالقه مند هستیم از 
تجربیات مشهد در خصوص روزبازارها و ساماندهی مشاغل مزاحم بهره بگیریم.وی با بیان اینکه 
مشهد در بحث روزبازارها تجربیات موفق و خوبی دارد، گفت: روزبازارهای مشهد از نظر تنوع و ساختار 

از نقاط قوت برخوردار است.

به دعوت شورای اسالمی شهر اصفهان ، وارد 
حدیث زاهدی

سالن مجلل و زیبای نمایشگاه جدید اصفهان 
شدم که با نقاشی های فاخر و کاشی کاری های زیبا مزین شده بود.  قرار بود 
جلسه ای مبنی بر تبیین و تشریح وضعیت آبی استان و چالش های حوضه 
آبریز زاینده رود، با همکاری کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای 
اسالمی شهر اصفهان و حضور معاون وزارت کشور، استاندار محترم اصفهان 
و نمایندگان مجلس شورای اســالمی برگزار شود ولی پس از گذشت چند 
دقیقه ، مشخص شد عنوان و محتوای جلسه چیز دیگری است! »اجالس 
رؤسای شوراهای اسالمی شهرستان های استان اصفهان پیرامون فرصت ها 
و چالش های استان در حوزه مدیریت شهری و نقش شوراها در ایجاد توسعه 
پایدار« آن هم بدون حضور معاون وزیر و با حضور تنها یک نفر از نمایندگان 
استان! ســیدرضا مرتضوی ،اســتاندار اصفهان در جمع رؤسای شوراهای 
اسالمی شهرستان های استان اصفهان اظهارداشت : بسیاری از برنامه های 
فرهنگی به صورت رویدادی و مناسبتی اجرا شده است، این در حالی است 
که باید مسیر را به ســمت نگاه اعتقادی موثر در زندگی، خانواده و رویه ای 
پیش برد زیرا فقط با رویداد محوری نمی توان کار فرهنگی موثر کرد. مرتضوی 
گفت: فعالیت فرهنگی نیاز به برنامه ریزی دارد و شــوراهای استان در این 
زمینه نقش بســیار مهمی دارند زیرا هر کدام در بخش های مختلف فعال 

هستند. وی اضافه کرد: مسئوالن باید توجه داشته باشند که اعتبارات ملی 
به دلیل وضعیت حوزه درآمد کشوری نمی تواند پشتیبانی الزم را داشته باشد. 
مرتضوی تاکید کرد: یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عوارض آالیندگی تا آذر ماه 
به اعتبارات شهرداری ها واریز شده اســت که انتظار داریم هزینه کرد آن در 
جهت افزایش سرمایه اجتماعی، باز کردن گره از مشکل مردم و توسعه پایدار 
باشد. استاندار اصفهان با بیان اینکه تصمیم های توسعه ای شهرها نباید به 
کوچ های اجباری منجر شود و باید پیوست های زیست محیطی و توسعه 
پایدار مبنی بر آینده نگری داشــته باشد، تصریح کرد: بسیاری از مشکالت 
امروز حاصل تصمیم های غلط دیروز است و ما باید پاسخگوی آیندگان به 
تصمیم های امروزمان باشــیم.  مرتضــوی، نقش نخبگان و مــردم را در 
تصمیم ها موثر دانست و اظهار داشــت: جلب اعتماد، نیاز سنجی، توسعه 
خانواده، تربیت نسل جدید، مولفه های هویتی ایرانی و اسالمی و ارزش های 
ملی و اعتقادی باید در نظر گرفته شــود. استاندار پس از سخنرانی خود که 
بیشتر جنبه توصیه داشــت به خاطر برنامه دیگری جلسه را ترک کرد که با 
اعتراض شدید حضار همراه شــد زیرا وقتی عالی ترین فرد استان که باید 
شنونده مشکالت شهرستان ها باشد تا درصدد رفع آن برآید در جلسه حضور 
نداشته باشد جایی برای ادامه بحث نیست که در این راستا نماینده شورای 
شهر ورزنه که از مشکالت بی آبی و معیشتی شدیدی در این شهرستان رنج 

می برند، اعتراض جدی خود را در این خصوص بیان کرد. ســپس نماینده 
مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شــورای اسالمی نیز در این اجالس 
گفت: یکی از ضروریات امروز مســئوالن مطالعه کردن قوانین اســت زیرا 
اشرافیت نداشتن به این  موضوع تهدیدها و چالش های جدی را در جهت رفع 
مشــکالت مردم به دنبال دارد. حســینعلی حاجی دلیگانــی افزود: نبود 
اشــرافیت بر قانون گاهی زمینه موضوعاتی اســت که با  پیشــرفت و رفع 
مشکالت در حوزه شهری و روستایی  مرتبط است و باید بررسی کرد که قانون 
بودجه دارای چه ظرفیتی است و استفاده کردن از این قانون چه نقشی در 
پیشبرد اهداف دارد. وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۸ اعتبار بسیار خوبی برای 
کالن شهرها اختصاص یافت که تنها مشهد بود که توانست آن را به طور کامل 
جذب کند و دیگر کالن شهرها یا اطالعی نداشتند و یا فرصت استفاده کردن 
برای شان مقدور نبود. وی افزود: امروز برای ایجاد و راه اندازی ۵۰ کیلومتر 
ریل قطار ده ها میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تصویب و تخصیص آن نیاز 
به بررســی ، برنامه ریزی و موافقت از نهادهای مربوطه است. عضو هیئت 
رییسه مجلس شورای اســالمی ادامه داد: برخی مواقع هوس ها، سالیق 
سیاسی و اختالفات فردی باعث می شود که حقوقی از مردم تضعیف شود 
و  برخی مواقع بسیاری از قوانین مصوب شده در مجلس هم دارای اشکاالتی 
است که به ضرر مردم است و موضوعات آن برای اکثر نمایندگان قابل توجیه 
نیست. آقای نماینده هم پس ایراد سخنرانی خود، جلسه را ترک کرد که این 
بار چندین نفر از اعضای شوراها به نشــانه اعتراض تصمیم به ترک جلسه 
گرفتند زیرا این رفتار مسئولین استانی را حمل بر بی توجهی و نادیده گرفتن 
مشکالت اســتان دانســتند. مجید نادراالصلی، رییس شــورای اسالمی 
شهرستان اصفهان پس از آرام شــدن جو حاکم در جلسه با اشاره به اینکه 
درصدد هستیم تا مســئوالن را به اصفهان جهت پاسخگویی به مشکالت 
شورای شهرســتان ها دعوت کنیم، گفت: ما کمیســیون هفتگانه آب برای 
احیای زاینــده رود را به جدیت پیگیری می کنیــم. نادراالصلی تاکید کرد: 
بهترین فرصت های گردشگری به چالش کشیده شده است در حالی که اگر 
گردشگر به اصفهان گسیل شود رونق بسیار خوبی در توسعه پایدار اصفهان 
ایجاد می شود. وی با بیان اینکه فرصت سرمایه گذاری در همه بخش ها و 
اقتصاد پایدار باید مد نظر قرار گیرد تا اشتغال در شهرها و روستاها رونق پیدا 
کند، افزود: در شهرداری ها نگاه نباید به سمت شهرفروشی و تراکم فروشی 
باشد. در ادامه، رییس شورای اسالمی استان اصفهان با انتقاد  از ترک جلسه 
توســط اســتاندار و نماینده مجلس  گفت: تا زمانی که مقامات استانی و 
نمایندگان مجلس به شوراهای اسالمی استان به اهمیت شوراهای اسالمی 
واقف نباشند به توسعه یافتگی دست نخواهیم یافت . محمدجواد توحیدی 
راد با اشاره به اهمیت شوراها افزود: این شوراها مشورتی و نظارتی است و به 
همین جهت الزم است که نمایندگان مجلس و مقامات استانی بیش ازپیش 
به جایگاه آن توجه کنند. توحیدی راد با اشاره به اینکه نمایندگان این شورا 
شهری، روستایی و بخشی فکر نمی کنند بلکه نگرش استانی دارند، افزود: 
مشــکالت را احصا کرده و در قالب مصوبه پیگیــری کردیم که در خصوص 
مســئله آب مدیرکل آب منطقه ای را دعوت و جلساتی به منظور بازگشایی 

زاینده رود برگزار شد. 

رییس اداره رفاه، تعاون و ورزش شــهرداری اصفهان 
اظهار کرد: عالوه بر موضــوع حقوق و مزایای کارکنان، 
بعضی نیازهــا و دغدغه ها وجود دارد کــه اداره رفاه، 
تعاون و ورزش، بخشی از آن نیازها را برطرف می کند.

سید سعید شهیدی افزود: این اداره از سه بخش رفاه، 
تعاون و ورزش تشکیل شده است، که در بخش رفاه، 
به صورت نقدی و غیرنقدی خدماتی را به کارکنان ارائه 
می کند که در بخش تعاون به تامین ارزاق و نیازهای 
زندگی شخص و مســکن و در بخش ورزش با توجه 

به نیاز روحی و جســمی، به ســالمت پرسنل توجه 
می شود.رییس اداره رفاه، تعاون و ورزش شهرداری 
اصفهان ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰ سرانه پرداختی به 
کارکنان در اصفهان کارت حدود ۱۷ میلیون در ســال 
است که به نسبت سال ۹۶ با مبلغ دو میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان، افزایش چشمگیری دارد، هرچند این افزایش 
با تورم همراه شده است.وی با بیان اینکه بن سفر با 
تجمیع بودجه اماکن تفریحی در اختیار پرسنل قرار 
می گیرد، افزود: در مباحث غیرنقدی رفاهیات، اماکن 
رفاهی وجود دارد که متاســفانه طی دو سال گذشته 
به علت شــیوع کرونا متوقف شد اما در حال حاضر با 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی با شرایط ویژه ای این 
اماکن در اختیار پرسنل قرار می گیرد. شهیدی ادامه 

داد: در بخش تعاون، ســاختمان جدیدی با زیربنای 
پنج هزار متر و پارکینگ مجزا که ۴۰۰ خودرو را در خود 
جای می دهد و دسترسی مناسب برای پرسنل داشته 
باشد، احداث شده و در بهمن ماه افتتاح خواهد شد. 
دو تعاونی کارگری و کارمندی در دو نقطه شهر بود که 
با توجه به مشکالتی که داشــت، شرایط پاسخگویی 
پرسنل را نداشــت و نیازهای بخش های مختلف را 
برطرف نمی کرد، اما این ساختمان جدید همه نیازهای 
پرسنل را برآورده خواهد کرد.وی با بیان اینکه نیاز است 
شهرداری در بخش مسکن ورود کند، افزود: در بحث 
مسکن، پروژه هایی تعریف شد تا در قالب مشارکت 
میان تعاونی و شــهرداری صورت گرفــت و تعدادی 

محدود توانستند ورود کنند و تامین مسکن شوند.

رییس اداره رفاه، تعاون و ورزش شهرداری خبر داد:

افزایش خدمات رفاهی کارکنان شهرداری اصفهان

در همایش فرماندهان ارشد سازمان آتش نشانی مطرح شد:

وجود 500 نقطه خطر در اصفهان
همزمان با سالگرد حادثه پالسکو همایش مدیران، فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان  روز پنجشنبه در تاالر اجتماعات سازمان قطار شهری اصفهان 

برگزار شد.
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان در این همایش با بیان اینکه باید این ذهنیت را به شهروندان 
بدهیم که برقراری ایمنی شهر کار ساده ای نیســت، اظهار کرد: شهروندان باید ایمنی خود و محیط 
زندگی پیرامون را جدی بگیرند، شغل آتش نشانی بسیار حساس و به نوعی از خودگذشتگی است، 
در واقع هنگام وقوع حادثه متوجه می شویم چه گوهرهایی در کشورمان داریم که حاضر هستند برای 
تامین ایمنی دیگران از جان خود بگذرند. مهدی بقایی،  با بیان اینکه در برخی از نقاط شهر از لحاظ 
ایمنی در وضعیت خوبی قرار نداریم، افزود: شهروندان باید آگاه باشند که ۵۰۰ نقطه از شهر در معرض 
حادثه قرار دارد و پاساژها از جمله نقاطی است که بیشتر در معرض تهدید است به طوری که امکان 
دارد حادثه ای شبیه پالسکو در شهر رخ دهد، این در حالی است که سازمان آتش نشانی تنها ایمنی 

تعداد کمی از پاساژهای شهر را بررسی کرده است.

روزانه به صورت میانگین 50 حادثه رفع خطر می شود
ابراهیم مطلبی، مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان نیز در این 
همایش اظهار کرد: مجموعه ســازمان آتش نشــانی روزانه به طور میانگین ۵۰ حادثه مختلف را 
عملیات و رفع خطر می کنند.وی با بیان اینکه مدیریت شهری با آتش نشانان همراه است، افزود: 
باید سازمانی با نشاط، پویا همراه با نیروهایی سخت کوش داشته باشیم، در این راستا روحیه ایثار 
و از خود گذشتگی در سازمان آتش نشانی باید نهادینه تر شــود.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه روحیه آتش نشانان باید تقویت شود، تصریح کرد: 
بخشی از ایجاد روحیه در بین نیروها به سازمان بازمی گردد و بخشی که مربوط به پرداخت حقوق 
است، به مسئوالن مربوط می شود، اما در هر صورت باید روحیه نشاط و شادابی را در بین آتش نشانان 
تزریق کنیم. وی تصریح کرد: نباید ناامیدی در کار باشد، شاید یک سری کمبودها داشته باشیم ولی 

باید وحدت در کار حفظ شود.

ساختمان جدید پالسکو ایمنی ندارد
مسعود عنایت زاده، معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان نیز در این همایش 
اظهار کرد: متاسفانه ساختمان پالسکو که اکنون در حال ساخت است، نیز ایمنی الزم را ندارد و به رغم 
هشدارهای سازمان آتش نشانی تهران باز هم شرایط ســاختمان مطلوب نیست؛ بحث عمده در 

خصوص امکان نفوذ از بیرون به داخل ساختمان است که وجود ندارد.
وی افزود: ساختمان های شش طبقه به باال و مراکز خاص مثل بیمارستان ها باید به شکلی ساخته 
شود که حتما امکان نفوذ از بیرون به ویژه برای آتش نشانان وجود داشته باشد که اکنون پالسکوی 

جدید نیز این امکان را ندارد.
معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه متاسفانه مغایرت هایی 
نیز در قانون داریم، گفت: مقررات ایمنی در طرح تفصیلی و مبحث ســوم مقررات ملی ساختمان 
تفاوت هایی دارد؛ در مبحث سوم که ما به آن الزام داریم اعالم شده نمای ساختمان باید به شکلی 
باشد که مانع گسترش حریق در طول ساختمان شود، اما در طرح تفصیلی آمده که باید ۱۰ درصد از 
نمای ساختمان چوب و کامپوزیت باشد که آتش نشانی با آن مخالف است، زیرا کامپوزیت دارای 

مواد نفتی است و باعث توسعه حریق می شود.
وی ادامه داد: این تعارضات و مشــکالت در قوانین مسائلی اســت که بین سازمان آتش نشانی 
و شــهرداری ها وجود دارد.عنایت زاده افزود: بهترین وســایل ایمنی خریداری می شود، اما بحث 
آموزش بسیار مهم تر خواهد بود؛ در کشورهای دیگر دوره آموزشــی آتش نشانی بیش از ۱۵ سال 

است که بیشتر از دوره آموزشی یک پزشک خواهد بود.

با مسئولان

خبــر

سینمای آزاد؛ بهترین فرصت 
برای انتقال تجربه

خبر روز

دومین برنامه از »شب های ســینمای آزاد 
اصفهان« به نمایش فیلم هــای نگاه، عبور، 
در راه، بشــنو از نی و که عشــق آسان نمود 
اول، ســاخته محمدعلی میاندار اختصاص 
داشــت.در این برنامه، مجتبــی وطن خواه 
که به عنوان مجری کارشناس حضور داشت، 
گفت: ایــن برنامه ها بهتریــن فرصت برای 
انتقال تجربه است و بســیار خوشحالم که 
نســل جدید به این مســئله اهمیت داده و 
شاهد حضور بسیاری از جوانان در این رویداد 
هستیم. وی با بیان اینکه ســینمای آماتور 
به معنای ســینمای غیرحرفه ای نیســت، 
افزود: سینمای آماتور ژانری در کنار سینمای 
حرفه ای است، فیلم ساز غیرحرفه ای به هیچ 
عنوان نمی تواند در کنار ســینمای حرفه ای 
فعالیت کند، سینمای حرفه ای در قید سرمایه 
ورزی اســت درحالی که ســینمای آماتور از 
این قیدها آزاد اســت. همچنین محمدعلی 
میاندار فیلم ساز، در پاسخ به سوالی در رابطه 
با ایده فیلم »نگاه« گفت: در زمان ســاخت 
این فیلم که بین سال های ۵۱و ۵۲ بود دوره 
سکوت و تنهایی برای تمام مردم ایران بود و 
همه به نوعی در خود فرو رفته بودند، بیشتر 
کتاب می خواندند و کمتر با یکدیگر صحبت 
می کردند بــه عبارتی فیلم  نــگاه محصول 
همین تنهایی و سکوت است. وی ادامه داد: 
در فیلم روایتی وجود ندارد، فردی را می بینیم 
که با سکوت در شهر می چرخد عالوه بر اینکه 
در حین چرخش این فرد در شهر مکان هایی 
را در اصفهان می بینیم، به عبارتی با یک فیلم 
تجربی روبه رو هســتیم.میاندار با اشاره به 
فیلم »عبور« نیز گفــت: »عبور« ادامه فیلم 
»نگاه« است، در فیلم همان جوان را می بینیم 
که برای دیدن دوســت قدیمــی خود راهی 
شمال می شود و متوجه تغییراتی می شود که 
شامل تغییر دوست او نیز می شود.وی ادامه 
داد: برای فیلم برداری این فیلم یک روز قبل 
از فیلم برداری به شمال رفتم و زاویه دوربین 
و لوکیشن مورد نظر را انتخاب و روز بعد فیلم 

برداری را آغاز کردم.

آغاز جریان خدمت در شهرداری نجف آباد؛

پروژه فرهنگی، مشارکتی خانه کتاب افتتاح شد
شهردار نجف آباد گفت: پروژه فرهنگی، مشارکتی خانه کتاب به عنوان اولین پروژه شهرداری نجف آباد با شعار »جریان خدمت« افتتاح شد.عبدالرسول امامی با 
اشاره به انتخاب شعار شهرداری نجف آباد در این دوره از مدیریت شهری اظهار داشت: بسته خدمات شهرداری نجف آباد در این دوره برای ارائه خدمات به شهروندان 
با شعار »جریان خدمت« تدوین شده است. وی اضافه کرد: همه فعالیت های عمرانی، شهرسازی، خدمات شهری و فرهنگی شهرداری نجف آباد با استفاده از 
شعار »جریان خدمت« برنامه ریزی و سیاستگذاری خواهد شد.شهردار نجف آباد تصریح کرد: هدف از انتخاب این شعار، یکپارچه سازی همه فعالیت های جهادی 
شهرداری نجف آباد به منزله یک جریان و یک حرکت منظم و هماهنگ در خدمت رسانی به شهروندان است. وی ادامه داد: اطالع رسانی در زمینه همه اقدامات 
شهرداری نجف آباد از این پس با کلیدواژه »جریان خدمت« انجام خواهد شد تا بتوان برای شهر نجف آباد نیز از این کلید واژه به برندی دائمی رسید.امامی پروژه 
فرهنگی، مشارکتی خانه کتاب را نخستین پروژه با شعار »جریان خدمت« اعالم کرد و افزود: برای این امر سعی داریم با اقدامات زیرساختی که در دستورکار داریم 

نجف آباد را به عنوان پایتخت کتاب کشور معرفی کنیم.

نشست آموزشی 
»آشنایی با رویکرد 

شهر همگرا«
نخســتین دوره آموزشــی 
مدیران شــهرداری اصفهان با 
موضوع »آشــنایی با رویکرد 
شــهر همگرا« روز پنجشــنبه 
در سالن اجتماعات کتابخانه 

مرکزی شهرداری برگزار شد.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک

عکس: ایمنا

گزارشی از جلسه ای که موضوع و میهمانان آن عوض شدند؛

اندر مصائب شوراها
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از نمونه شهر های معروفی که در گذشــته وجود داشته اند و 
حاال خبری از آن ها نیست می توانیم شهر آتالنتیس مشهور را 
نام ببریم، اما غیر از این شهر افسانه ای، شهر های مهم دیگری 

نیز هستند کـه در ادامه آن ها را بررسی خواهیم کرد.
شهر باستانی فاناگوریا: شهر گمشــده باستانی فاناگوریا 
تقریبا 2550 سال پیش بنا شده اسـت و ساکنان آن در قرن 
دهم این منطقه را ترک کرده ا ند. فاناگوریا، بزرگ ترین شهر 
یونانی اسـت کـــه در حال حاضر در خاک روسیه قرار دارد. 
دانشمندان هنوز نمی توانند دلیل فرار مردم راکه تمامی وسایل 
خود، پول ها و تزئینات گرانبها را جا گذاشتند، توجیه کنند.این 
شــهر، تاریخ طوالنی و پر فــراز و نشــیبی دارد و هم چنین 
ارتباطات تنگاتنگ و همه  جانبه  سیاســی، اقتصادی و ... با 
تمامی شــهر های باســتانی دریای مدیترانه داشت و عضو 
جدانشدنی این تمدن بـه حساب می آمد. دربخش بزرگی از 
این شهر، پهنه ای از قبرستان، ستون های مرمری بـه عنوان 

محافظ پایه  مجسمه ها و تعداد زیاد مصنوعات، وجوددارد.
شهر باستانی شی چنگ: شهر باستانی شی چنگ کـه بـه 
»آتالنتیس شرق« معرف اسـت، شهری باشکوه و مرموزی 
از دوران امپراتوری چین اسـت. قدمت معماری بنا های این 
شهر بـه سلسله  مینگ و چینگ برمی گردد. این شهر 40 متر 

زیر آب های دریاچه  کیاندائو قرار دارد کـه در استان ژجیانگ 
واقع شده اسـت.درسال 1۹5۹ این شهر گمشده باستانی و 
دهکده مجاورش با برنامه ای از پیش تعیین شده برای ایجاد 
یک سد بـه زیر آب رفتند تا یک دریاچه مصنوعی و هم چنین 
یک نیروگاه تولید نیروی برق آبی راه اندازی شود. شهر شی 
چنگ بـه صورت معجزه آسایی دچار فرسایش چندانی نشده 
و ساختمان ها، دیوار ها و حتی جزئیات چوبی آن تقریبا دست 
نخورده و سالم باقی مانده اند.باستان شناسان در اندیشه این 
مسئله هســتند کـــه چگونه این شــهر از چنگال تخریب و 
فرسایش تدریجی جان سالم بـه در برده اسـت. گرچه درسال 
2004 یک زیر دریایی با هزینه 6.4 میلیون دالر برای گشت و 
گذار توریست ها دراین شهر ساخته شــد، اما هیچ گاه مورد 
استفاده قرار نگرفت و متاسفانه هنوز هیچ امکانات غواصی 
برای گردشگران مهیا نشــده تا از این بخش باستانی دیدن 
کنند. امروزه این مکان بـه بهشتی رویایی برای غواصان تبدیل 

شده اسـت.
شهر باستانی: شهر تاریخی ، یکی از شهر های باستانی مصر 
یونان اسـت. این شهر کـــه در رود نیل بنا شده بود، به دلیل 
شرایط نامناسب از لحاظ زمین شناسی بـه زیر آب رفت. شهر 
Thonis، حدود 1200 ســال پیش از روی زمین محو شده و 

امروزه در زیر دریا در قسمت غربی خلیج ابولخیر مصر یافت 
شده اسـت.دراین اکتشاف عالوه بر ساختار خود شهر، باقی 
مانده بیش از 64 کشتی کـه در بستر دریا دفن شده، سکه های 
طال و وزنه های ساخته شده از برنز، تندیس غول پیکری بـه 
همراه چندیــن تندیس کوچک تر از خدایان مصر باســتان، 
کتیبه هایی از جنس سنگ کـه روی آن بـه زبان یونانی و زبان 
باستانی مصر حکاکی شده بود، پیدا شد. چیزی کـــه هنوز 

معلوم نیست، نحوه  غرق شدن این شهر در کف دریاسـت.
کاخ باستانی کلوپاترا: کمی دورتر از ساحل اسکندریه، در زیر 
آب ها چیزی قرار گرفته کـــه گمان می رود قسمتی از قصر 
سلطنتی کلوپاترا بوده اســـت. گفته می شــود کاخ کلوپاترا 
آخرین ملکه ی سلسله ی پتولمیس در مصر بوده اســـت. 
محققان عقیده دارند کـه این محل درحدود 1600 سال قبل 
بـه وسیله  زمین لرزه و باال آمدن آب دریا بـه زیر آب ها فرو رفته 
اســـت.بیشتر حفاری ها بر روی جزیره ای غرق شده به نام 
»آنتیرهودوس« متمرکز اسـت کـه گفته می شود کلوپاترا در 
این جا قصری داشته اســـت. دراین حفاری ها یک کشتی 
غرق شده کـه بـه خوبی حفظ شده و یک تکه سنگ گرانیت با 
نوشته هایی کـه پدر کلوپاترا، شاه پتولمی دوازدهم را معرفی 

می کند، پیدا شده اند.

آشپزی

قیمه نثار
مواد الزم: گوشت خورشتی 500 گرم، پیاز یک عدد بزرگ، 

رب گوجه فرنگی دو قاشق غذاخوری، آب سه لیوان، زردچوبه و 
ادویه خورشتی )ادویه قیمه نثار( یک قاشق چای خوری، نمک و فلفل و 

دارچین به میزان الزم، زعفران دم کشیده نصف پیمانه، گالب دو قاشق غذاخوری، 
زرشک و خالل پسته و خالل بادام از هر کدام 5 قاشق غذاخوری، خالل پوست 
پرتقال شیرین شده 3 قاشق غذاخوری، کره و شکر از هر کدام 3 قاشق غذاخوری

طرز تهیه: برای تهیه قیمه، پیاز را نگینی خرد کرده و در روغن داغ سرخ کنید تا رنگ آن طالیی شود. 
گوشت را به پیاز سرخ شده اضافه کرده و روی آن ادویه خورشتی، دارچین، زردچوبه و فلفل بریزید 

و بعد تفت دهید تا رنگ گوشت تغییر کند، رب گوجه را هم به گوشت اضافه کرده و تفت دهید تا 
بوی خامی آن گرفته شود، در آخر هم آب را اضافه کنید و صبر کنید تا گوشت بپزد. بعد از پخت 
گوشت، گالب، نمک و نصف زعفران را اضافه کنید و بعد از 5 دقیقه، خورشت شما که آب کم و 
غلیظی دارد، حاضر است. در یک تابه یک قاشق کره بریزید و خالل بادام و پسته را به مدت 
یک دقیقه تفت دهید. در یک تابه دیگر زرشک ها را به همراه یک قاشق کره و یک قاشق 

شکر تفت دهید، خالل های پرتقال را هم با یک قاشق کره و شکر تفت دهید و کنار 
بگذارید. حاال پلو را در دیس بکشید و روی آن مقداری از مواد قیمه و خالل 

بریزید و بعد روی قیمه را با بقیه پلو بپوشانید، در انتها هم روی پلو 
را با کمی قیمه و خالل های بادام، پسته، پرتقال، زرشک 

و همچنین پلوی زعفرانی تزیین کنید.

شهر های باستانی گمشده جهان را بشناسید

»شیرجه بزرگ« به جشنواره بین المللی راه یافت رقابت همزمان »الک پشت و حلزون« در 2 جشنواره
فیلم سینمایی »شیرجه بزرگ« به کارگردانی و نویسندگی کریم لک زاده، 
تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی در دومین حضور بین المللی خود به 
بخش »سینمای جهان« بیستمین دوره جشنواره فیلم داکا_ بنگالدش 
راه یافت.این جشنواره از سال 1۹77 به ترویج فرهنگ سینمای سالم 
در بنگالدش و تجلیل از جریان اصلی جهانی در فیلم و ارتباط اجتماعی آن 
اختصاص دارد که به صورت منظم توسط فعال ترین انجمن در جنبش جامعه 
فیلم بنگالدش و انجمن فیلم رنگین کمان سازماندهی می شود. 

فیلم سینمایی »الک پشت و حلزون« به کارگردانی رضا حماسی و تهیه 
کنندگی هوشنگ نورالهی و نویسندگی محسن رضایی در بخش 
کا در بنگالدش برای  سینمای جهان بیستمین جشنواره فیلم دا
کسب جایزه بهترین فیلم از نگاه مخاطبین با دیگر آثار منتخب در 
این بخش به رقابت می پردازد و به صورت همزمان در بخش رقابتی 
فیلم های داستانی چهاردهمین دوره جشنواره منار صوفیه در بلغارستان نیز 
با دیگر آثار راه یافته در این بخش رقابت خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت به مناسبت 23 دی ماه سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان 
در گفت وگو با برنامه زنده رود شبکه استانی سیمای مرکز اصفهان به تشریح 
دستاوردها و شرایط روز این شرکت پرداخت. منصور یزدی زاده با بیان این 
که ذوب آهن اصفهان روند صنعتی شدن در کشور را رقم زد، گفت: در صنعت 
فوالد تمام رشته های دانشــگاهی اعم از فنی- مهندسی و علوم اجتماعی 
درگیر هستند و در حقیقت صنعت فوالد شرایط الزم برای به کار گیری علوم 

و فنون و توسعه سایر صنایع را فراهم می آورد.
مدیرعامل شــرکت به فرآیند ســوددهی ذوب آهن اصفهان نیز پرداخت و 
افزود: ذوب آهن اصفهان بر اساس اصل 44 خصوصی شد؛ اما چون زیان 
انباشته داشت ســهام آن در بازار فرابورس عرضه شــد. پس از آن با تالش 
همکاران، تولید محصوالت با ارزش افزوده باال، افزایش قیمت محصوالت 
و سایر عوامل مرتبط از زیان انباشــته خارج شد و به سوددهی رسید و طی 
دو سال اخیر با سوددهی قابل مالحظه ای که داشت سهام آن از فرابورس 

به بورس انتقال یافت.
وی با بیان این که پروژه های ذوب آهن با پیوســت های زیســت محیطی 
تعریف و اجرا می شــود، تاکید کــرد: ذوب آهن اصفهــان از دیرباز مباحث 
زیست محیطی را در ســه مقوله آب، خاک و هوا مدنظر داشته و با اجرای 

پروژه های مختلف مانند بک فیلترها، الکتروفیلترها، درب های فلکســیل 
و… در راستای استانداردهای  زیســت محیطی اقدام می کند که تمام این 
اقدامات از طریق سازمان حفاظت محیط زیست بازرسی و پایش می شود.

یزدی زاده، فعالیت هــای صنعتی را بدون آالیندگی، غیرممکن دانســت و 
تصریح کرد: خودرویی که به بازار عرضه می شود یک منبع آالینده است که با 

استانداردهای  یورو 4 و 5 به دنبال کنترل آالیندگی آن هستند. 
در صنعت فوالد بــه ویژه ذوب آهن اصفهــان نیز با رعایت قوانین زیســت 
محیطی، کنترل آالیندگی این صنعت بر اساس استانداردهای تعیین شده 

انجام می شود.
یــزدی زاده با بیــان این کــه ذوب آهن اصفهــان تولید کننــده فوالدهای 
ساختمانی اســت به روند تولید ریل ملی پرداخت و گفت: از سال ۹2 ذوب 
آهن اصفهان پروژه تولید ریل را کلید زد و طی این سال ها با تالش همکاران، 
تولید این محصول اســتراتژیک به ثمر نشســت و از ســال ۹۹ انواع ریل و 

متعلقات آن مطابق با استانداردهای جهانی به تولید انبوه رسید. 
در سال گذشته توانســتیم ریل مورد نیاز محورهای در حال توسعه راه آهن، 
کالن شهرها و معادن کشور را تولید کنیم و به ســازمان های متولی تحویل 

دهیم.

معاون منابع انســانی و تحقیقات آبفای اســتان اصفهان بر بهره مندی 
بهینه از منابع به منظور برون رفت از چالش ها و دسترسی پایدار مردم به 
خدمات تاکید کرد. مجتبی قبادیان در نشســت اعضای کمیته بهره وری 
آبفای اســتان اصفهان گفت: با نوآوری، خالقیــت و ارائه ایده های جدید 
می توان بهره وری از منابع را افزایش داد و بر کاستی های موجود غلبه کرد.

وی با بیان این که آبفای استان در ســال های اخیر استفاده حداکثری از 
منابع را سرلوحه کار خود قرار داده و به رغم محدودیت منابع آبی و مالی، 
همچنان خدمات خود را به صورت مستمر به مردم عرضه می کند، افزود: 
به همین دلیل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، سال گذشته در 
ارزیابی مستندات بهره وری که توسط ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان انجام شــد، در میان 64 دســتگاه اجرایی موفق به کسب سطح 
عالی شد.معاون منابع انســانی و تحقیقات آبفای استان اصفهان با بیان 
این که با بهره منــدی از نیروی کار متخصص، متعهــد و فعال می توان بر 
محدودیت ها غلبه کرد، افزود: تامین و توســعه مســتمر خدمات آب و 
فاضالب که جزو نیازهای ضروری همه قشرهای جامعه است تنها با تکیه 
بر توان و دانش نیروی انســانی متبحر و کارآمد میسر می شود. قبادیان 

بر اهمیت بهروه وری و اثر بخشــی فعالیت های نیــروی کار تاکید کرد و 
اظهار داشت: آموزش شــغلی مســتمر، ایجاد زمینه های مناسب برای 
بروز خالقیت های مدیران وکارکنان، وجدان کاری و انضباط اجتماعی در 
انجام وظایف محوله و فراهم کردن شرایط پیشرفت شغلی، موجب بهره 
وری نیروی کار می شود. وی افزود: با توجه به ابالغ شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور، اســتانداری و ســازمان برنامه و بودجه جهت تشکیل 
کمیته بهره وری در شرکت های خدمات رسان، این کمیته از سال 13۹4 با 
مشارکت  15 نفر از معاونت ها و مدیریت های مختلف شرکت تشکیل شد 
و تاکنون سعی کرده با بهره گیری از روش های نوین، سطح بهره وری در 
شرکت و ارائه خدمات مطلوب به مردم را افزایش دهد.  قبادیان، فعالیت 
این کمیته را مطابق با ماده پنجم قانون برنامه چهارم توسعه و با توجه به 
الزامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان در زمینه لزوم پیگیری 
فعالیت های ارتقای بهره وری دانست و گفت: طی چند سال اخیر کمیته 
بهره وری آبفای استان اصفهان با تجزیه و تحلیل روند فعالیت بخش های 
مختلف و ارزیابی شــاخص های بهره وری در خصوص پیشــبرد اهداف 

شرکت، راهکارهای خوبی را پیشنهاد کرده است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:
پروژههایذوبآهنباپیوستهایزیستمحیطیتعریفواجرامیشود

معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان:
بهرهمندیبهینهازمنابع،راهبرونرفتازچالشهاست
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